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~n memoria tat\lui meu
Nu te l\sa biruit, ci biruie[te r\ul prin
bine...
Apostolul Pavel c\tre Romani,
cap. 12, v. 21

... c\ci Dumnezeu va aduce orice fapt\
la judecat\ `mpreun\ cu orice lucru
ascuns, fie bun, fie r\u.
Ecleziastul, cap. 12, v. 14

CUV~NT ~NAINTE
Cine, dintre oameni, nu reu[e[te s\ se d\ruiasc\ pe sine `nsu[i
semenilor este ca [i cum [i-ar fi risipit traiul, este ca [i cum nu ar fi
dat nimic acestora. Doar aceia care ofer\ `ntreaga lor existen]\
celorlal]i, sacrific`nd tot ceea ce le apar]ine, nimicindu-se existen]ial, afl`ndu-se `n slujba celor care le stau aproape din neamul
lor, f\r\ a cere nimic `n schimb, s`nt `n]ele[i [i pot `n]elege, f\r\ a
se sluji de cuvinte.
Faptele s`nt m\sura vie]ii lor.
Atunci c`nd adev\rul este singura lumin\ a pa[ilor unei vie]i,
valoarea sa etern\ sacrific`nd acea via]\, spre binele semenilor [i a
t\r`mului numit ]ar\, orice om – chiar fiind celebru, faimos, glorificat – prime[te cea mai grav\ sentin]\ a destinului: s\ fie condamnat
la adev\r.
Destinele oamenilor eterni, a[a cum este [i memoria generalului
inginer {tefan Gu[\, p\[esc mereu al\turi de acesta.
Timpurile pe care le tr\im, caracterizate de dispari]ia – aproape
total\ – a OAMENILOR, `mping destinele cele mai puternice `n
lupta cu neadev\rul, cu non-valoarea. A p\[i, `ntr-o asemenea vitregie, `mbr\]i[`nd doar ADEV|RUL, ca sens suprem al vie]ii tale,
]ine de voin]\, de d\ruire, de caracter, f\r\ a lua `n calcul binele
propriu. Devii, astfel, etern, precum lumea este, `n complexitatea
ei. Cu riscul aparent de a pierde b\t\lia unei vie]i, al c\rui singur
`n]eles asumat con[tient [i urmat `ndeaproape este ADEV|RUL!
De dragul semenilor, `n slujba semenilor, spre zidirea semenilor [i
a neamului din care tragi sev\!

8

DANIELA VERONICA GU{| DE DR|GAN

Paginile ce urmeaz\ restituie neamului românesc adev\ruri `ndelung refuzate, `n memoria omului solitar, contemporan cu adev\rul, prieten bun al acestuia: generalul {tefan Gu[\!
Orice genera]ie, orice om las\ dup\ sine, neamului [i posterit\]ii, un patrimoniu. Pentru generalul inginer {tefan Gu[\, acesta este
ADEV|RUL! Pentru c\ uitarea este, `n fond, o tr\dare, r\m`ne
neamului pentru care a luptat, genera]iei actuale, s\ ridice obrocul
de pe lumina istoriei, pentru a `nl\tura insidia minciunii.

Daniela Veronica Gu[\ de Dr\gan

CARTE EXEMPLAR|
DESPRE UN DESTIN EXEMPLAR
De-o fi ca moartea s\-[i arate col]ii,
S\ nu ceda]i, e împotriva firii.
{i n-o l\sa]i pe ea s\-[i trag\ sor]ii,
Opri]i-o voi cu armele iubirii!...
General {tefan Gu[\

Premonitorii, r`ndurile de mai sus definesc destinul celui care, în
tumultul evenimentelor cardinale din Decembrie 1989, s-a impus,
incontestabil, drept omul de fier [i de onoare al României Eterne.
Nimeni altul dec`t Generalul {tefan Gu[\, acela care, `n calitatea-i de
{ef al Marelui Stat Major al Armatei Române, a ajuns, dup\ moartea
brutal\ a lui Nicolae Ceau[escu [i Vasile Milea, s\ ]in\ în m`inile sale,
pentru cel mult 150 de ore, soarta României întregi. S-a comportat,
beneficiind de o profund\ [i exact\ cunoa[tere a condi]iilor interne [i
externe ale momentului, cu maxim curaj [i demnitate, cu neînduplecat\ hot\r`re, iar, la nevoie, chiar cu brutalitate, pentru c\, pe deasupra
a tot [i a toate, trebuia protejat Poporul Român [i, nu mai pu]in, România trebuia salvat\. Liber\ [i suveran\, `n consens cu voin]a maselor
dezl\n]uite în acele clipe astrale, indiferent de faptul c\, peste revolta
general\ fireasc\ a mul]imii, s-a altoit – o spun cu convingerea [i [tiin]a istoricului – o lovitur\ de stat mediocru preg\tit\, abil declan[at\ [i
mizerabil înf\ptuit\, de vreme ce a rezervat }\rii o a[a-zis\ perioad\
de tranzi]ie care nu conduce, dup\ nu mai pu]in de 15 ani, nic\ieri....
Cartea prezent\ reune[te o serie de documente edite [i inedite (mesaje, scrisori, declara]ii, dispozi]ii, interviuri etc), toate prezent`nd un
interes fundamental pentru investigarea evenimentelor din 1989 `n
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spiritul adev\rului. Ele s`nt precedate de inspiratele [i temeinicile
Repere ale carierei militare a Generalului {tefan Gu[\ (1940-1994).
Volumul a fost preg\tit de Doamna Daniela Veronica Gu[\ de
Dr\gan, cu migal\, talent, profesionalism [i exemplar\ d\ruire pentru
memoria excelentului s\u tat\, pr\bu[it, `n condi]ii dintre cele mai
dubioase, la o v`rst\ nedreapt\, pe atunci c`nd – dup\ cum singur constata – îl „p\c\lise destinul“, pe care se str\duise s\-l aib\ „`n m`n\“.
Editoarea c\r]ii ne-a m\rturisit, f\r\ ocoli[, c\ impresionanta construc]ie dedicat\ tat\lui s\u constituie nu at`t un volum cu [i despre
{tefan Gu[\, ci pentru General [i pentru Adev\r. Reu[ita Doamnei
Daniela Veronica Gu[\ de Dr\gan este deplin\, cartea de fa]\ situ`ndu-se, chiar din clipa apari]iei, între lucr\rile de baz\ consacrate lui
Decembrie 1989, iar cititorul trebuie s\ [tie c\ bibliografia acoperind
subiectul este, de-acum, deja enorm\! Din volum, se desprinde, f\r\
dificultate, preocuparea autoarei ca, îndrum`ndu-ne „pe urmele“ ilustrului s\u p\rinte, s\ ne apropie decisiv de Adev\r. Este Adev\rul pentru care, la timpul s\u, Generalul {tefan Gu[\ însu[i a pledat:
„Domnule pre[edinte, declar\ Generalul la 21 septembrie 1993 `n fa]a
Comisiei Senatoriale pentru cercetarea evenimentelor din decembire
1989, promit c\ voi face tot ce este posibil ca, fie azi, fie [i alt\ dat\,
poate, s\ spun tot ceea ce am tr\it [i v\zut... Aceasta în scopul, `n
primul r`nd, a[a cum am ar\tat-o [i alt\ dat\, de a ar\ta, într-adev\r,
indiferent c\ îmi place sau nu, exact a[a cum s-au înt`mplat evenimentele din decembrie ’89 [i mai ales c\, `n calitate de militar, simt
r\spunderea pentru colegi, subordona]i [i Armat\, care a fost unul din
factorii principali `n aceste evenimente...“
Doamna Daniela Veronica Gu[\ de Dr\gan nu dovede[te – [i
este bine ca procedeaz\ astfel – nici un fel de reticen]e `n studiul
închinat Generalului. Pentru Domnia Sa, de exemplu, `n decembrie
1989 nu s-a produs o revolu]ie, ci o „revolu]ie“ (lovitur\ de stat), iar,
sub acest aspect, multe probleme au r\mas... „f\r\ r\spuns“... Mul]i
cred – conchide autoarea – c\, prin moartea sa, Generalul {tefan
Gu[\ ar fi dus „cu sine, `n p\m`nt, solu]ia enigmelor din decembrie.
Noi vom spune, doar, c\ Generalul a plecat, dar nu s-a plecat...“ Iat\
o încheiere exemplar\, demn\ de o carte exemplar\, pe care o recomand\m f\r\ rezerve [i cu deosebit\ pl\cere st\p`nului nostru absolut – CITITORUL!
Prof. Univ. Dr. GH. BUZATU
Bucure[ti, 9 noiembrie 2004

REPERE ALE CARIEREI MILITARE
A GENERALULUI INGINER
{TEFAN GU{|
Evocarea momentelor de referin]\ ale vie]ii [i personalit\]ii generalului-locotenent inginer {tefan Gu[\ este una dintre încerc\rile
dificile ale oric\rui biograf sau istoric. F\r\ a avea preten]ia de a ne
numi astfel, vom încerca, totu[i, s\ surprindem c`teva evenimente
ce ar putea schi]a biografia sa.
Nici unul dintre cei care vor încerca s\ scrie istoria contemporan\ a României nu va putea face abstrac]ie de importan]a gestului s\u, din decembrie 1989, gest în care s-au îngem\nat,
deopotriv\, suprema sa iubire cu asumarea unui destin tragic.
Cine s-ar fi g`ndit atunci, la 17 aprilie 1940, c\ fiul n\scut în
familia lui Gheorghe [i a Mariei Gu[\, din satul Sp\taru, jude]ul
Buz\u, aspri [i în]elep]i ]\rani români, care [i-au botezat fiul cu
numele sf`ntului {tefan, se va ridica prin propriile merite în culmea
ierarhiei o[tirii române?
Dup\ ce `n 1952 a absolvit clasele elementare în satul
natal, ulterior a urmat cursurile renumitului liceu „B.P. Ha[deu“ din Buz\u.
La finalizarea acestor studii, t`n\rul absolvent de liceu s-a
îndreptat spre cariera armelor. De aceea, în intervalul de timp
marcat de anii 1957–1960, îl înt`lnim ca elev al {colii Militare de
Ofi]eri de Tancuri [i Auto din Pite[ti, comandat\ atunci de viitorul general Vasile Milea. T`n\rul buzoian a intrat pe por]ile [colii
la 1 noiembrie 1957, pentru ca, la 23 august 1960, s\ fie declarat
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absolvent, s\ primeasc\ gradul de locotenent [i s\ p\[easc\ în
via]a militar\.
Not\rile comandan]ilor [i dasc\lilor care l-au îndrumat pe
perioada acestei preg\tiri s-au mai p\strat în arhive. Ele men]ioneaz\ c\: „~n anul înt`i de studii a ob]inut rezultate bune [i foarte
bune.“ Drept urmare, dup\ examenul de promovare în anul doi, a
fost declarat elev de frunte [i avansat la gradul de caporal.
~n continuare, aprecierile s-au adunat în foaia de notare a elevului, care, la sf`r[itul anului al doilea, a fost avansat plutonier [i
numit încheietor de [coal\.
Iat\ concluzia: „Elevul este foarte bine preg\tit din punct de
vedere militar“, ceea ce a demonstrat cu prisosin]\ at`t „cu ocazia
practicii militare, precum [i în aplica]iile ce s-au executat... Are
mari posibilit\]i de dezvoltare [i poate comanda, în condi]ii foarte
bune, plutonul de tancuri.“
Tân\rul locotenent îndepline[te, în perioada 23.08.1960 –
15.06.1961, func]ia de comandant al Plutonului 2 Tancuri, din
compania a IV-a, a Regimentului 68 Tancuri [i Autotunuri.
~nc\ de la începutul carierei de ofi]er, viitorul general de divizie
[i-a demonstrat calit\]ile indispensabile unui comandant: „exigent
cu militarii din subordine, totodat\ cald [i omenos în rela]iile cu
ace[tia... av`nd o bun\ preg\tire de cultur\ general\, iar cuno[tin]ele sale le împ\rt\[ea, cu generozitate, în procesul de instruire [i
educare a militarilor.“
Ce anume l-a determinat pe bravul buzoian s\ aleag\ ca arm\
tancul [i nu altceva, nu vom [ti, cu exactitate, niciodat\. Înt`lnim,
îns\, o m\rturie a sa, în leg\tur\ cu aceast\ op]iune, într-un interviu
acordat unui reporter militar, în anul 1992:
„ – {i tancul are suflet, nu-i a[a? Are, domnule general?
– Are suflet. Se leag\ de cei care îl exploateaz\, îl conduc, îl
m`nuiesc în lupt\. Pe undeva, orice echipaj se leag\, trupe[te [i
suflete[te, de ma[ina de lupt\. Sufletul lor se transmite [i tancului. Poate [i invers, tancul îi însufle]e[te pe cei care îl conduc.
Oricum, cine î[i iube[te arma are dreptul s\ spun\ c\ arma lui are
un suflet. Îns\ primeaz\ sufletul soldatului, care a fost, este [i
trebuie s\ fie respectat. El este sufletul Armatei, în ultim\ instan]\. Ce mult conteaz\ sufletul soldatului... [i ce mult conteaz\ s\
po]i umbla la sufletul soldatului, s\ po]i s\ fii în]eles de el.
Comandan]ii care au c`[tigat b\t\lii au [tiut s\ umble la sufletul
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subordona]ilor. E o mare art\ s\ reu[e[ti acest lucru, mai ales c\
Armata nu se concepe f\r\ exigen]\, f\r\ disciplin\... Dar, s\
revenim la sufletul soldatului, al armei... Iubesc toate armele, dar
îi stimez foarte mult pe aviatori.
S\ [ti]i c\ am vrut s\ fiu aviator mai înt`i, dar n-am trecut de
unele bareme medicale. {i, atunci, am optat pentru blindate. {i
le-am îndr\git.“
O etap\ aparte în via]a ofi]erului {tefan Gu[\ a constituit-o
perioada 15.06.1961 – 06.09.1966. În acest interval de timp a ocupat, pe r`nd, func]iile de comandant de pluton, apoi de companie,
la {coala Militar\ Superioar\ de Ofi]eri de Tancuri [i Auto. În
foile de notare, din aceast\ perioad\, g\sim consemnat faptul c\
„avea tact pedagogic“.
~n intervalul de timp men]ionat, ofi]erul {tefan Gu[\ a fost
avansat, la 30 decembrie 1963, la gradul de locotenent-major [i,
numai peste doi ani, la 30 decembrie 1965, la cel de c\pitan.
Rezultatele ob]inute în toat\ activitatea [i perspectivele ce le
ar\ta au determinat trimiterea ofi]erului la Academia Militar\
General\, Sec]ia Tancuri [i Auto. De la 6 septembrie 1966, p`n\
la 30 martie 1972, acesta a urmat cursurile Facult\]ii Tehnice de
Tancuri [i Auto.
La încheierea cursurilor, comisia avea s\ noteze: „Proiectul
de diplom\ întocmit a fost apreciat de c\tre comisia examenului
de stat ca fiind foarte bun [i i s-a acordat nota 10.“ La data de
30 decembrie 1971 a fost avansat la gradul de maior.
Dup\ absolvirea Academiei Militare, a fost oprit în cadrul facult\]ii în care studiase, îndeplinind, în perioada 30 martie – 7 octombrie 1972, func]iile de lector [i [ef de lucr\ri.
La 7 octombrie 1972, maiorul inginer {tefan Gu[\ a fost numit
comandant al Regimentului 6 Tancuri „Ion Buteanu“.
O dat\ cu numirea în aceast\ func]ie avea s\ se deschid\, a[a
cum m\rturisea el însu[i, în acela[i interviu, „o pagin\ frumoas\
din via]a mea“ [i avea s\ se întoarc\ la „dragostea dint`i – la trupe“.
Activitatea desf\[urat\ în anul 1972–1973 avea s\ fie remarcat\
[i de comandantul Armatei a III-a Transilvania, generalul-locotenent Vasile Milea, cel care avea s\ devin\, peste ani, ministru al
Ap\r\rii Na]ionale.
Acesta f\cea urm\toarele aprecieri la adresa proasp\tului
comandant de regiment: „...caracteriz`ndu-i exigen]a, în primul r`nd
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fa]\ de propria persoan\, d`rzenia, perseveren]a, puterea de analiz\
[i percepere, precum [i dorin]a de a ob]ine rezultate foarte bune,
consider c\ are perspectiva de a deveni, în cel mai scurt timp, un
foarte bun comandant de regiment.“ Activitatea de comandant de
regiment a desf\[urat-o în dou\ perioade: 07.10.1972 – 01.12.1975
[i 31.05.1976 – 13.08.1976.
~ntreaga activitate depus\, în acest arc de timp, a primit aprecieri foarte bune. Faptul c\ a f\cut totul cu d\ruire [i pl\cere este,
de asemenea, confirmat de domnia sa, care preciza: „Toate aceste
func]ii le-am îndeplinit în Transilvania... Etapa T`rgu-Mure[ a
însemnat mult pentru mine. A fost o foarte bun\ [coal\. Acolo am
cunoscut mai bine mentalitatea, dar [i sufletul soldatului, precum [i
via]a unit\]ilor militare. S`nt legat de Transilvania. Aici am cunoscut oameni minuna]i, pentru care nu conteaz\ ce limb\ vorbe[ti.“
Recunoa[terea muncii sale, dovedit\ [i prin aprecierile pozitive
ale [efilor ierarhici, a avut consecin]a fireasc\: avansarea sa, la
23 august 1974, la gradul de locotenent-colonel inginer.
Cu acest prilej, comandantului de regiment {tefan Gu[\ i se
face urm\toarea caracterizare: „Este s\n\tos [i rezistent la eforturi fizice [i intelectuale. Se preocup\ pentru îngrijirea s\n\t\]ii
sale, pentru men]inerea [i dezvoltarea aptitudinilor fizice. S`nt
apreciate, în egal\ m\sur\, [i aptitudinile specifice armei, precum [i capacitatea de organizare [i conducere, de analiz\ [i sintez\ [i spiritul de ini]iativ\.“
~ntre 1 decembrie 1975 [i 31 mai 1976 a urmat, la Academia
Militar\, Cursul post-academic de perfec]ionare – Sec]ia Arme
întrunite, ob]in`nd, la finalizarea acestuia, calificativul foarte bine.
La 13 august 1976, este promovat în func]ia de [ef de Stat Major al
Diviziei 6 Tancuri „Horia, Clo[ca [i Cri[an“.
~n aceast\ func]ie a activat p`n\ la data de 10 noiembrie 1981.
În consemn\rile de atunci s`nt eviden]iate preocup\rile sale referitoare la problemele de cultur\ general\, militar\ [i tehnici de
specialitate.
Rezultatele activit\]ii sale au determinat avansarea, la 23 august
1979, a lui {tefan Gu[\ la gradul de colonel inginer.
Data de 10 noiembrie 1981 îl aduce la comanda Diviziei 6
Tancuri „Horia, Clo[ca [i Cri[an“, al c\rei [ef de Stat Major fusese,
func]ie pe care o va exercita p`n\ în 26 septembrie 1986.
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La 23 august 1984, colonelul {tefan Gu[\ este avansat la gradul
de general-maior (general de brigad\).
Dup\ numai doi ani, la data de 25 septembrie 1986, a fost
numit în func]ia de prim-adjunct al ministrului Ap\r\rii Na]ionale
[i [ef al Marelui Stat Major. În aceast\ înalt\ func]ie ce i-a fost
încredin]at\, [i-a valorificat, la maximum, întreaga sa preg\tire
militar\ [i de specialitate, acumulat\ în decursul anilor, în scopul
îndeplinirii atribu]iilor ce-i reveneau în conducerea Armatei
Române. Munca depus\ în aceast\ perioad\ î[i g\se[te cea mai
fidel\ reflectare în gradul înalt de organizare [i instruire a for]elor
noastre armate.
Evenimentele care au avut loc în România la sf`r[itul lunii decembrie 1989 îl vor g\si la comanda Marelui Stat Major al Armatei. Între 17 [i 23 decembrie este pus în situa]ia de a lua hot\r`ri
de o importan]\ f\r\ precedent pentru ]ar\, armat\ [i pentru propria via]\. Pe 17 decembrie 1989, ajunge la Timi[oara, c`nd în ora[
se tr\gea. Va sosi, la timp, pentru a opri ceea ce p\rea c\ fusese
planificat s\ devin\ un masacru. „Am evitat un dezastru – m\rturisea el – recuper`nd tancurile ajunse în m`inile r\scula]ilor Timi[oarei, dar n-am executat ordinele de reprimare sau pe acelea de
arestare a celor din cl\direa Operei.“
Pe 20 decembrie s-a dus la întreprinderea „Elba“ pentru a discuta cu muncitorii r\scula]i. A retras armata în caz\rmi. Atunci s-a
scandat pentru prima oar\ „Armata e cu noi!“. Pe 20 decembrie
Timi[oara era un ora[ liber. Dac\ Ceau[escu tr\ia, gestul s\u l-ar fi
costat condamnarea la moarte.
„La Timi[oara – î[i amintea generalul {tefan Gu[\ – revolu]ia
s-a încheiat pe 20 decembrie. Aceasta e o certitudine istoric\. Noi
cei de acolo puteam fi considera]i ni[te tr\d\tori, fie [i numai pentru faptul c\ am acceptat ca armata s\ fie al\turi de muncitori, de
p\rin]ii [i fra]ii no[tri... V\ spun sincer c\ eram con[tien]i, dar ne [i
temeam de eventualele represalii. Pe 20 decembrie, dictatorul s-a
întors din Iran [i m\ g`ndeam cum va reac]iona c`nd i se va raporta
c\ la Timi[oara armata a pactizat cu poporul. M\ a[teptam la ni[te
m\suri extraordinare. Aveam îns\ con[tiin]a împ\cat\.“
Dup\ întoarcerea în capital\, de la Timi[oara, generalul Gu[\,
potrivit regulamentelor [i legisla]iei militare, a condus [i dirijat, în
calitate de [ef al Marelui Stat Major, ac]iunile armatei în ap\rarea
revolu]iei. Va r\m`ne, mereu, în amintirea noastr\, ca un gest de
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curaj [i datorie fa]\ de ]ar\, opozi]ia sa categoric\ fa]\ de acceptarea „ajutorului prietenesc“ cu trupe sovietice, dispun`nd, totodat\,
anihilarea oric\rei p\trunderi de for]e armate din afar\.
Potrivit Tratatului de la Var[ovia, în vigoare la acea dat\, de[i
preg\ti]i pentru o interven]ie, ru[ii nu puteau intra în ]ar\ dec`t la
solicitarea [i cu acordul a trei persoane: Nicolae Ceau[escu (scos
din cauz\ la acea dat\), ministrul Ap\r\rii, generalul Vasile Milea
(mort în diminea]a zilei de 22 decembrie 1989) [i generalul {tefan
Gu[\, [eful Marelui Stat Major.
I se va recunoa[te în totalitate, peste timp, rolul istoric de a fi
prevenit ca România s\ nu aib\ soarta de mai t`rziu a Iugoslaviei,
de a fi st\vilit invazia [i haosul, de a fi salvat onoarea [i prestigiul
Armatei, de a fi ap\rat integritatea teritorial\ a ]\rii?
Ulterior, credincios onoarei militare, generalul nu s-a amestecat
în politicul derizoriu, cum mul]i dintre colegii s\i de arme au
f\cut-o. S-a retras în lumea comenzilor militare [i s-a supus unei
nemeritate marginaliz\ri, [tiind c\ el, martorul unor evenimente ce
nu trebuiau dezv\luite, incomoda. P\cat c\ proverbiala sa bun\-cuviin]\ l-a determinat s\ refuze a accepta faptul c\ incomoda, în a[a
m\sur\ înc`t cineva putea s\ fie în stare s\-i provoace moartea!
~n data de 28 decembrie 1989, este eliberat abuziv din func]ia de
[ef al Marelui Stat Major, f\r\ nici o explica]ie sau motiv întemeiat.
La dou\ zile distan]\ va fi numit ca prim-loc]iitor al comandantului
[i {ef al Statului Major al Armatei a IV-a Transilvania. De[i retrogradat în func]ie, î[i va face, [i aici, datoria, a[a cum [i-o f\cuse
întotdeauna, cu d\ruire [i respect pentru valorile ost\[e[ti.
Concluziile comisiei de notare continu\ pe aceea[i linie constant\ a aprecierilor deosebite. Afl\m, astfel, c\: „S-a adaptat cu
u[urin]\ noilor atribu]ii... A stabilit m\suri eficiente pentru ridicarea capacit\]ii de lupt\ [i de mobilizare a Armatei, de consolidare
a unit\]ii acesteia, de perfec]ionare a procesului de instruire [i educare a efectivelor, de înt\rire a ordinii [i disciplinei militare...“.
Aprecierile directe s`nt [i mai tran[ante: „Inteligent, cu maturitate
în g`ndire, discern\m`nt [i responsabilitate, cinstit [i corect, se
bucura de autoritate [i prestigiu... Manifesta solicitudine fa]\ de
cererile justificate ale cadrelor, ac]ion`nd pentru respectarea adev\rului [i a spiritului de dreptate.“ Nici n-ar fi putut fi altfel, dac\ ne
g`ndim la spiritul în care a fost crescut în familia sa [i la valorile
care-i ghidau via]a.
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{i, pentru a ne da mai bine seama de acest lucru, revenim la un
alt interviu dat unui ziar al Armatei:
„– S`nte]i credincios, domnule general?
– Uita]i c\ s`nt n\scut într-o familie de ]\rani? Cre[tin [i – ca
orice cre[tin – am fost crescut în acest spirit. Da, am fost [i s`nt
credincios ortodox... cum se spune, om cu frica lui Dumnezeu. Iar
în momentele grele am f\cut apel la credin]\, chiar dac\, uneori, a
trebuit s\ o fac în sufletul meu, f\r\ a m\ manifesta. Sper ca
Dumnezeu s\ aib\ grij\ [i de români, s\ nu ne uite mai ales în
aceste vremuri.
– Care s`nt, pentru dumneavoastr\, valorile ost\[e[ti fundamentale?
– Multe... Oamenii au suflet. Cred c\ valorile ost\[e[ti pleac\
de la suflet. Fundamental\, pentru mine, este dragostea de ]ar\, de
p\m`nt, respectul fa]\ de str\buni, con[tiin]a c\ nici o furtun\ nu ne
va mi[ca de pe mo[ia l\sat\ de daci [i de romani. S\ duci tradi]iile
mai departe este o valoare ost\[easc\. Dac\ ar fi s\ rezum, valoarea
fundamental\ pentru un osta[ este s\ fie bun român, nu dintre cei
care declar\, ci dintre cei care, într-adev\r, s`nt [i simt române[te,
f\r\ s\ fac\ mare caz din asta. (...)
– Cum vede]i evolu]ia Armatei dup\ revolu]ie?
– Dup\ revolu]ie Armata a sim]it un [oc, ca [i întreaga societate, de altfel. Dar [i-a v\zut de rolul ei. S`ntem pe drumul de a face
o armat\ modern\. Armata [i-a v\zut de treab\, c\ci pericolul a
fost [i este real pentru România. Cine nu în]elege acest lucru, înseamn\ c\ nu în]elege române[te. Nu s`nt na]ionalist sau [ovin. C\
s`nt acuzat de românism? Asta chiar îmi face pl\cere [i a[ vrea s\
p\strez aceast\ acuza]ie pentru toat\ via]a.
Mi se pare fireasc\ pentru orice român de bun-sim]. Cert este
un lucru – Armata a fost [i r\m`ne un element de echilibru [i
încredere pentru societate. Avem în fa]\ exemplul iugoslav, situa]ia
care exist\ în Transnistria. Nu ne pot l\sa indiferen]i. O ]ar\ mic\
a[a cum s`ntem noi, cu o pozi]ie geostrategic\ deosebit\, va fi, [i în
continuare, ]inta multora. B\nuiesc, [i simt pe undeva, c\ România
este în jocul unor interese extraordinar de mari în viitor. De aici [i
dorin]a ca armata s\ fie preg\tit\ [i dotat\ corespunz\tor pentru
a-[i îndeplini menirea.
– Ce vede]i c`nd privi]i spre Transnistria?
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– Lacrimi [i durere. Un imperiu care nu renun]\ la vechile lui
metode, f\r\ s\ se dea în l\turi de la nimic. O durere imens\ atunci
c`nd v\d c\ le mor copiii [i b\tr`nii. S`ntem al\turi de ei cu toat\
fiin]a noastr\. Oricum, ca om [i ca militar, comandant de armat\,
s`nt hot\rît s\-i ajut din toate puterile.
– Pute]i s\ v\ pune]i singur o întrebare [i s\ încerca]i s\-i da]i
un r\spuns?
– Oare c`nd Dumnezeu se vor str`nge to]i românii [i vor în]elege c\ nu avem dec`t o singur\ sc\pare: o unitate total\, fireasc\,
cinstit\, [i munca p`n\ în p`nzele albe ca s\ ie[im din situa]ia în
care ne afl\m? Sper, c`t mai cur`nd.“
La data de 26 februarie 1990 a fost numit în func]ia de comandant al Armatei a II-a. Mai înt`i, la 11 ianuarie 1990, fusese avansat
la gradul de general-locotenent.
~n aprecierea anual\ ministrul Ap\r\rii Na]ionale concluziona:
„General foarte bun, cu calit\]i profesionale [i morale excep]ionale, care-l recomand\ pentru func]ii superioare celei pe care o
îndepline[te în prezent. Cult, cu o inteligen]\ vie, creatoare,
remarcabil strateg în domeniul ap\r\rii na]ionale. Mare capacitate
de mobilizare a subordona]ilor în îndeplinirea obiectivelor stabilite, mai ales în momentele grele, în care î[i pune în valoare
competen]a [i experien]a.“ Oare ce s-ar mai putea spune despre
omul caracterizat cu aceste cuvinte de c\tre ministrul s\u? Nimic,
pentru c\ vorbele ar fi inutile. Dar, soarta [i oamenii, aceast\ programare invizibil\ a destinelor omene[ti, s-au dovedit neîndur\toare cu un asemenea om.
La 23 aprilie 1993 avea s\ descopere c\ este bolnav. Este de
luat în seam\ c\ moartea generalului Gu[\ nu de la Dumnezeu a
venit, ci de la oameni.
La 28 martie 1994, pe un pat al Sec]iei Medicale a III-a, a Spitalului Militar Central, a decedat generalul de divizie inginer {tefan
Gu[\, omul a c\rui t\rie [i al c\rui devotament fa]\ de Armat\ au
fost egalate doar de iubirea de patrie [i de credin]a în Dumnezeu.
Pe c`t de mare a fost durerea la nivel na]ional, produs\ de dispari]ia
sa, pe at`t de josnic\ trebuie s\ fi fost bucuria celor care i-au uneltit
în tain\ moartea. Satisfac]ia secret\ a acestora nu poate dec`t s\
fac\ aceast\ moarte [i mai trist\ [i s\ o transforme în jertf\.
Generalul a [tiut s\-[i transforme trecerea pe p\m`nt într-o lec]ie de demnitate.
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„Fiecare înt`lnire cu el – î[i aminte[te prietenul s\u de o via]\,
colonelul Leon Cristian – era un izvor de sc\p\r\toare verv\ [i
de cald\ omenie. Nu cred c\ exist\ vreun o[tean care – indiferent
de grad sau func]ie – s\ fi lucrat sub conducerea lui [i s\ nu-i
poarte o real\ [i afectuoas\ admira]ie. Dup\ cum nu cred s\ fie vreunul din colegii s\i de genera]ie, dintre camarazii s\i de arme, care
s\ nu-i datoreze ceva: un sfat, un îndemn, o încurajare sau un ajutor
concret, la nevoie.“
„A[a era {tefan Gu[\, un general cu suflet de soldat, care n-a
uitat, niciodat\, de unde a plecat. Dac\ ar trebui s\ aleg un cuv`nt,
unul singur, spre a-l defini, cuv`ntul acela ar fi generozitate. C\ci –
depun solemn m\rturie, ca unul care s-a bucurat de prietenia lui
peste 25 de ani – n-am înt`lnit un om mai altruist [i mai dezinteresat, în generozitatea lui, ca {tefan Gu[\. Nimic din el nu era contraf\cut, era generos, f\r\ a face vreun efort pentru asta. Totul, de la
el, venea simplu, firesc: g`nduri, gesturi, cuvinte, fapte – cu o naturale]e [i o sinceritate dezarmante... Nu-i pl\cea cuv`ntul mare [i-i
era str\in\ setea de putere.“
Moartea generalului-locotenent inginer {tefan Gu[\, în circumstan]e ciudate, a l\sat c`teva din cele mai fierbin]i probleme ale
„Revolu]iei“ (lovitura de stat) f\r\ r\spuns. Mul]i cred c\ a dus cu
sine, în p\m`nt, solu]ia enigmelor din decembrie. Noi vom spune,
doar, c\ generalul a plecat, dar nu s-a plecat...
Unul dintre cei mai aprecia]i ziari[ti militari – colonelul
George Vasile – a descris, sugestiv, cele mai grele [apte zile ale
generalului Gu[\. Domnia sa arat\, printre altele: „Din cei 53 de
ani pe care generalul Gu[\ {tefan i-a adunat, cu trud\, într-un
destin de excep]ie, c`teva zile, [apte la num\r, l-au propulsat în
istoria României.“
Pe 17 decembrie 1989, a ajuns la Timi[oara, c`nd în ora[ se
tr\gea. Cine, [i de ce, a declan[at evenimentele constituie (înc\) o
enigm\ pe care va trebui s\ o dezlege istoria. Dar el a sosit, totu[i,
la timp pentru a opri ceea ce fusese planificat s\ devin\ un masacru. Între furia unui regim care agoniza [i furia mul]imii ie[ite în
strad\, g`ndul s\u a separat eternitatea ]\rii de interesele autocratului s\u temporar.
Pe 21, seara, dup\ cum afirma însu[i generalul, „unii s-au gr\bit s\ ia avionul spre Bucure[ti. Am avut, o clip\, impresia c\ vor
s\ m\ fac\ pe mine r\spunz\tor pentru ceea ce f\cuser\ al]ii. Dar
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m-a sunat Milea [i mi-a spus: «{tefane, r\m`i acolo orice s-ar
`nt`mpla [i, mai ales, ai grij\ de tine!». Am r\mas. Abia a doua zi,
dup\ ce am aflat vestea mor]ii sale, m-am considerat dezlegat [i am
plecat la Bucure[ti...“
Apoi a urmat vestita „noapte a generalilor“. Se punea problema unui ajutor militar pentru lichidarea misterio[ilor terori[ti.
Generalul î[i aminte[te: „Mi s-a spus c\ mor oameni. Dar m-am
g`ndit c`]i au murit c`nd am mai avut trupe str\ine în ]ar\ [i am
refuzat orice interven]ie str\in\. Poate am gre[it. Poate am fost
prea categoric...“
Tocmai de aceea ne putem întreba dac\ poate fi acuzat un om
c`nd întreaga istorie a neamului apas\ pe umerii s\i?
Via]a generalului Gu[\ s-a jucat la ruleta ruseasc\, de mai
multe ori. Ceau[escu, dac\ mai tr\ia, putea s\-l condamne la
moarte. Noua putere, s\-l trimit\ la închisoare. Cei c\rora nu
le-au ie[it socotelile, în decembrie 1989, au dezl\n]uit împotriva
sa o virulent\ campanie de pres\. Ziarele de scandal s-au hr\nit
din suferin]ele sale. Str\inii l-au apreciat. Revolu]ionarii l-au
în]eles. Armata l-a adulat. Vrem sau nu, generalul Gu[\ {tefan a
intrat în istorie.

CUV~NTUL GENERALULUI
{TEFAN GU{|
ROSTIT LA TELEVIZIUNEA ROMÂN|
ÎN ZIUA DE 22 DECEMBRIE 1989
Chiar acum m\ întorc de la Timi[oara [i vreau s\ v\ spun c\
s-a f\cut o crim\ cu generalul Milea, pe care îl cunosc de c`nd
eram copil. Acolo, la Timi[oara, toate lucrurile s-au lini[tit.
Toate unit\]ile s`nt în caz\rmi. Deja, de dou\ zile, am dat ordin
s\ se reintre în caz\rmi. Fac apel la ra]iunea militarilor, care m\
cunosc de mic, ca toate trupele s\ intre imediat în caz\rmi [i s\
nu asculte dec`t de ordinele Armatei. Armata ap\r\ ]ara [i poporul, nu altceva, ]ara [i poporul. Nu s`ntem pentru v\rsare de
s`nge, nu s`ntem pentru crime. Fac apel la ra]iune. În toate unit\]ile din Banat militarii au în]eles acest lucru de dou\ zile [i au
intrat în caz\rmi. Toat\ lumea în caz\rmi [i s\ v\ relua]i activit\]ile de preg\tire militar\ pentru ap\rarea ]\rii! Avia]ia militar\
r\m`ne pe loc! E la dispozi]ia ]\rii!
To]i militarii m\ cunosc, iar pozi]ia mea nu se judec\ acum; o
s\ vede]i la Timi[oara cum a fost; am reu[it, acolo, s\ împiedic\m
un m\cel în mas\. Fac apel la g`ndirea dumneavoastr\, la ra]iune.
Toat\ lumea în caz\rmi! {colile militare din Sibiu s\ intre, imediat,
toate, în caz\rmi! La fel [i celelalte unit\]i din Sibiu s\ intre, imediat, în caz\rmi. Nu se trage absolut nici un foc! Fac apel [i la
Mili]ie s\ dea dovad\ de ra]iune, s`nte]i români. Unit\]ile militare [i
unit\]ile de mili]ie imediat s\ intre în caz\rmi! To]i s`nte]i români.
S\ se intre în caz\rmi!
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Fac apel [i la popula]ie: ave]i toat\ încrederea în Armat\, s`nt
fiii dumneavoastr\, s`nt fra]ii no[tri, l\sa]i-i s\ se deplaseze în
caz\rmi. La Timi[oara au primit acest ordin, cu dou\ zile în urm\,
[i primesc ordin [i acum, inclusiv azi am dat acest ordin, de unde
am putut, ca toat\ lumea s\ intre în caz\rmi. Nimeni nu va trage un
glon], v\ garantez acest lucru. Toat\ lumea în caz\rmi! Ave]i toat\
încrederea în Armat\! Mai t`rziu vom vedea cine a gre[it [i cine nu.
Nu este, acum, momentul s\ judec\m aceste lucruri.

CUV~NTUL GENERALULUI
{TEFAN GU{|
ROSTIT ~N ZIUA DE 22 DECEMBRIE 1989
DE LA BALCONUL SEDIULUI
COMITETULUI CENTRAL AL PCR
Fra]ilor! Armata în întregime, în toat\ ]ara, este al\turi de
popor. Este a poporului! Toate unit\]ile s`nt în caz\rmi. În toate
ora[ele ]\rii este lini[te. V\ rog foarte mult s\ în]elege]i c\ trebuie
s\ punem ordine [i în Bucure[ti. De aceea trebuie s\-i ajuta]i pe
militari s\ se deplaseze unde au misiunile. Armata va fi întotdeauna cu dumneavoastr\!

MESAJUL GENERALULUI {TEFAN GU{|
ADRESAT NA}IUNII ROMÂNE {I TRANSMIS
POSTULUI NA}IONAL DE RADIO {I TELEVIZIUNE
~N NOAPTEA DE 22-23 DECEMBRIE 1989
DIN SEDIUL C.C. AL PCR
V\ vorbe[te generalul-maior Gu[\. Cet\]eni ai României noi,
armata [i poporul s`nt st\p`ni pe situa]ie aproape în întreaga ]ar\.
Mai s`nt cuiburi izolate de dispera]i care încearc\ s\ ne distrug\
ceea ce am cucerit. Nu au reu[it [i nu vor reu[i. Toat\ popula]ia s\
treac\ în lini[te [i ordine la lucru pentru a putea aproviziona cu cele
necesare copiii, b\tr`nii, femeile, întreaga popula]ie. S\ restabilim
lini[tea în aceste momente istorice, dar [i dificile. V\ rog s\ da]i
dovad\ de mult patriotism, de dragoste de ]ar\. S\ instaur\m c`t
mai repede cursul nou al vie]ii. Totul trebuie s\ intre în normal c`t
mai repede. Ac]iona]i împotriva celor care încearc\ s\ ne destabilizeze, împotriva celor care încearc\ s\ sparg\ magazinele. Ap\ra]i
valorile noastre na]ionale. S\ ac]ion\m pentru a asigura lini[tea
]\rii, suveranitatea [i integritatea teritorial\ a României.
***
Rog ca, o dat\ cu mesajul de mai sus, s\ i se transmit\ imediat
tovar\[ului Ion Iliescu ceva ce este vital.
S\ se anun]e imediat în ]ar\ c\ unit\]ile de Securitate, toate, au
trecut de partea revolu]iei [i ne-au ajutat [i ajut\ Armata. Altfel s\
[ti]i c\ se termin\ totul. Am informa]ii c\ la Timi[oara au încercat
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s\ le ia sediile. Imediat s\ se întrerup\ orice emisiune la televiziune
[i la radio, [i s\ se dea acest lucru în toat\ ]ara, în toate ora[ele.
Armata [i Securitatea vor ac]iona împreun\, s\ termin\m cu treburile astea. Desigur, neap\rat, dac\ nu, pierdem totul. Acum mi-a
sosit informa]ia. {i la radio s\ se dea [i s\ se repete [i la televiziune
c\ `n toat\ ]ara unit\]ile armatei ac]ioneaz\ împreun\ cu Securitatea, altfel nu putem pune ordine. Securitatea a trecut în subordinea Armatei. S`nt oameni cinsti]i. S\ se înceteze cu cucerirea
sediilor lor din diverse localit\]i. Face]i apel la ra]iune. Face]i acest
apel, v\ rog din toat\ inima, dac\ ]ine]i la ce-am cucerit, dac\ nu,
pierdem într-un minut tot.

GREVA OFI}ERILOR
(IANUARIE 1990)

~n cartea Revolu]ie [i reform\, pre[edintele Ion Iliescu afirm\ c\ „Generalul Gu[\, [ef al Marelui Stat Major [i – dup\ dispari]ia ministrului Ap\r\rii, generalul Vasile Milea – principalul
responsabil al for]elor armate, p\rea el însu[i dep\[it de evenimente“. Dovad\: a cerut ca popula]ia s\ intre în case, pentru ca
Armata s\ preia controlul [i s\ pun\ cap\t v\rs\rii de s`nge (p. 71).
În alt loc, motiv`nd schimbarea generalului Gu[\, Ion Iliescu precizeaz\ c\ era vorba de o „schimbare motivat\ de starea psihic\,
de în]eles, în care se afla atunci generalul, care tr\ise [i [ocul evenimentelor din Timi[oara“ (pp. 75-76).
Aprecierile pre[edintelui s`nt ceva mai dure atunci c`nd, în
fa]a comisiei senatoriale care a cercetat evenimentele din decembrie 1989, a fost întrebat de ce l-a numit ca ministru al Ap\r\rii
pe generalul Nicolae Militaru. Iat\ comentariile pre[edintelui Ion
Iliescu: „În noaptea de 23, ne-am dat seama c\ Gu[\ este dep\[it.
Era obosit, era probabil [i complexat de situa]iile prin care trecuse; pentru c\ a avut un moment c`nd mi-am dat seama c\ el nu
poate s\ mai fac\ fa]\ situa]iei. În primul r`nd, ne-a prezentat o
informare asupra situa]iei militare, cu un tablou total panicard,
din care nu se vedea o g`ndire coerent\ asupra st\rii de lucruri [i
ce anume trebuie întreprins. N-avea capacitatea de analiz\ necesar\ [i nici nu avea for]a necesar\ ca s\ prezinte încredere pentru
o conducere coerent\.“
C`teva preciz\ri s`nt necesare. Dac\ Gu[\ era un ofi]er incapabil, n-ar fi ajuns ministru-adjunct [i [ef al Marelui Stat Major, dec`t
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numai dac\ f\cea parte din clanul lui Ceau[escu. Generalul Gu[\
nu f\cea parte din acest clan.
Nu se poate spune despre generalul Gu[\ c\ nu avea o g`ndire
coerent\ [i nici capacitate de analiz\, dac\ se are în vedere tot ce a
f\cut la Timi[oara. Acolo, el a luat m\suri care puteau s\-l duc\ în
fa]a plutonului de execu]ie, dac\ nu reu[ea revolu]ia. A ac]ionat
fiind con[tient de acest lucru. Cu toate acestea [i în ciuda ordinelor
date de Ceau[escu sau de Ion Coman, fost ministru al Armatei,
secretar al Comitetului Central, deci superiorul s\u imediat, generalul Gu[\ a ordonat, în 19-20 decembrie 1989, ca militarii s\ intre
în caz\rmi, r\m`n`nd de paz\ numai la obiectivele strategice
deosebite. C\ avea „capacitatea de analiz\ necesar\“ o dovede[te [i
faptul c\, în zilele c`t a fost la Timi[oara, nu s-a l\sat cople[it de
evenimentele dramatice care se petreceau în ora[, g`ndul lui fiind
tot timpul st\p`nit de asigurarea grani]ei de vest a ]\rii. S-a temut ca
for]e str\ine ([i [tia care s`nt aceste for]e care se deplasaser\ din
timp spre hotarul românesc) s\ nu profite de tulbur\rile care aveau
loc, pentru a încerca s\ p\trund\ pe teritoriul ]\rii noastre. A dat
dovad\ c\ are for]a sufleteasc\ necesar\ pentru a înfrunta nu numai
periclitarea propriei sale persoane [i a familiei, dar [i for]a de a-[i
asuma riscul unei confrunt\ri armate, indiferent care ar fi fost
inamicul. Ordinele sale, at`t la alarmele venite de pe hotarul de
vest, c`t [i de pe hotarul de est, au fost ferme, prompte: „Se moare
pe brazd\. Nu trece nimeni.“
~n primele zile ale revolu]iei din Bucure[ti, cei care au controlat
[i st\p`nit evenimentele au fost generalul {tefan Gu[\ [i generalul
Iulian Vlad. Se poate spune c\, în zilele de haos total din 22-24 decembrie 1989, cei doi au reu[it s\ evite un r\zboi civil, un conflict
între Armat\ [i Securitate, pe care îl doreau to]i du[manii ]\rii, pentru ca România s\ se pr\bu[easc\. Evit`nd un asemenea conflict,
cei doi generali au salvat ]ara, în timp ce al]ii alc\tuiau guverne [i
manevrau pentru a pune m`na pe putere. De acest lucru [i-a dat
seama toat\ lumea, vizion`nd la televizor casetele în care se putea
vedea felul în care cei doi generali s-au comportat în cele mai critice momente ale revolu]iei (în ciuda z`mbetului t`mp al prezentatorului, care dovedea c\ nu în]elege nimic din ceea ce vedea).
Se poate ca generalul Gu[\ s\ nu fi avut „for]a necesar\ ca s\
prezinte încredere“ celor care preluau atunci puterea. {i iat\ de ce.
În ierarhia stabilit\ în cadrul Tratatului de la Var[ovia, putere de
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decizie aveau [efii statelor, apoi [efii guvernelor, urmau mini[trii
Ap\r\rii [i, în ultim\ instan]\, [efii Marilor State Majore. Din
întreaga ierarhie, la noi mai r\m\sese în via]\ [i în func]ie numai
[eful Marelui Stat Major, generalul {tefan Gu[\. Ce s-a înt`mplat în
ziua de 23 decembrie 1989, c`nd pre[edintele Iliescu a constatat, ca
[i cei din jurul s\u, c\ generalul Gu[\ nu mai corespunde sarcinii
pe care o îndeplinea? În fondul de documente al MApN, „Decembrie 1989“, exist\ unul în care se men]ioneaz\: „În ziua de 23 decembrie 1989, în jurul pr`nzului, din cabinetul ministrului Ap\r\rii
Na]ionale, în prezen]a unor reprezentan]i ai conducerii F.S.N., se
tatoneaz\ pozi]ia armatei sovietice. În acest scop, generalul-locotenent Nicolae Eftimescu s-a adresat, telefonic, [efului Marelui Stat
Major al For]elor Armate ale URSS, întreb`ndu-l dac\ s-ar putea
conta pe un ajutor militar sovietic împotriva terori[tilor.“
„Generalul de armat\ Moiseev a r\spuns c\ o asemenea problem\ poate fi discutat\ între cele dou\ guverne, român [i sovietic.“
„~n aceea[i zi, la înapoierea generalului-maior {tefan Gu[\ de
la sediul fostului Comitet Central al Partidului Comunist Român,
acesta a avut o convorbire telefonic\ cu generalul de armat\ Moiseev, c\ruia i-a comunicat c\, în calitatea sa de [ef al Marelui Stat
Major al Armatei Române, nu a solicitat [i nu va solicita ajutor
militar sovietic.“
Deci, una discutau feseni[tii [i alta hot\ra generalul Gu[\,
d`nd dovad\, chiar în ziua de 23 decembrie, c\ era st\p`n pe el [i
pe deciziile sale. A[adar, generalului {tefan Gu[\ îi revine meritul de a fi respins ajutoarele „fr\]e[ti“. Odat\ p\trunse pe teritoriul
României, n-ar mai fi avut cine s\ le mai scoat\. Aceasta era zestrea ac]iunilor, a faptelor cu care generalul Gu[\ se prezenta în
fa]a ]\rii [i în fa]a conducerii politice care se afla în stare de
coagulare. Se pare c\ tocmai aceste merite ar fi provocat neîncrederea de care vorbe[te pre[edintele Iliescu. Datorit\ acestor
merite, generalul era incomod, putea s\ încurce multe socoteli
pentru c\, neav`nd nici o alt\ leg\tur\ în afar\ de leg\tura cu ]ara,
putea s\ st`njeneasc\ multe ini]iative, cum o f\cuse chiar în ziua
de 23 decembrie 1989.
Propunerea ca popula]ia capitalei s\ intre în case [i în întreprinderi era logic\ [i fireasc\, din punctul de vedere al unui militar.
Activistul de partid, obi[nuit cu lozinca „masele fac istoria“, era
normal s\ fie consternat în fa]a unei asemenea cereri. Erau de

CONDAMNAT LA ADEV|R

29

preferat ni[te mor]i în plus, dac\ a[a doreau masele d\t\toare de
putere sau, mai exact, care justificau puterea.
O dovad\ c\ respectivii doi generali, Gu[\ [i Vlad, c\rora revolu]ia [i ]ara le datorau enorm, în loc s\ li se acorde respectul cuvenit, au fost înl\tura]i [i, pentru mai mult\ siguran]\ pentru cei care
puneau m`na pe putere, au fost aresta]i. Acest gest spune multe.
Pentru c\ nu arestezi pe cineva care a fost dep\[it de evenimente,
deoarece un asemenea om este victima propriei sale neputin]e.
Arestarea celor doi arat\ c\ ei deveniser\ incomozi.
Pe locul pe care, în mod firesc, ar fi trebuit s\-l ocupe generalul
{tefan Gu[\, a fost numit generalul în rezerv\ Nicolae Militaru,
oficial, în ziua de 24 decembrie 1989, iar, de fapt, în dup\-amiaza
zilei de 22 decembrie 1989.
Ce merite deosebite îl recomandau pe Nicolae Militaru ca s\
ocupe postul de ministru al Ap\r\rii?
Nici unul.
Toat\ lumea [tie c\ Nicolae Militaru a f\cut studii în URSS
(Academia Militar\ Superioar\ „Voro[ilov“). Se mai [tia c\ a fost
scos din armat\ pentru c\ a fost prins f\c`nd spionaj în contul
URSS. {i ca Moscova s\ nu poat\ spune c\ a fost vorba de o
înscenare, cei de la contraspionaj au f\cut în a[a fel înc`t s\ fie
prins atunci c`nd transmitea documente secrete unui sovietic.
Potrivit legilor în vigoare, Nicolae Militaru, prins asupra faptului,
ar fi trebuit s\ apar\ în fa]a unui pluton de execu]ie. Nu s-a
înt`mplat a[a, deoarece to]i cei care au f\cut studii la Moscova
(URSS), în ciuda gre[elilor comise, a p\catelor s\v`r[ite (în cazul
lui Militaru era vorba de tr\dare na]ional\), nu au primit pedepse
severe. S-au bucurat de protec]ia Moscovei sau s-a mers pe principiul corb la corb nu-[i scoate ochii? Sau este vorba de solidaritatea
dintre colegi, cimentat\ pe b\ncile [colilor moscovite? Probabil
toate acestea la un loc. Ceau[escu i-a pedepsit nemilos pe al]ii, care
nu f\cuser\ studii în URSS, chiar dac\ erau oameni de valoare.
Cornel Burtic\, de exemplu, [i al]ii ca el, nu au fost muta]i în
func]ii subalterne pentru ca nomenclatura s\-i poat\ recupera. Au
fost pur [i simplu îngropa]i, unii la propriu, chiar dac\ nu f\cuser\
spionaj [i nu puteau s\ fie acuza]i de tr\dare de ]ar\, ca Militaru.
C`nd unii poe]i mai vorbesc de „independen]a“ celui mai iubit fiu
al poporului român, ar trebui s\ ]in\ cont [i de acest am\nunt.
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A[adar, Nicolae Militaru a fost un vechi tovar\[ de lupt\ comunist\, un vechi tovar\[ de idei pe care le-au cultivat Interna]ionala a III-a [i Kominternul. În acela[i timp, Nicolae Militaru se
mai bucura [i de simpatia [i protec]ia Moscovei.
Ce-l mai recomanda pe Nicolae Militaru ca s\ ocupe postul de
ministru? L-a recomandat c\pitanul Lupoi, în ziua de 22 decembrie
1989. Greu de spus ce rol a jucat Lupoi, ale cui interese le ap\ra [i
le promova. În ziua de 22 decembrie 1989, Lupoi a declarat pe micul ecran c\ „Nu mai exist\ conducerea Ministerului Ap\r\rii
Na]ionale“ [i, cum se înt`mpl\ uneori la revolu]ii, îi revenea unui
c\pitan ini]iativa desemn\rii unui ministru, de[i exista o conducere
a acestui minister: doi prim-adjunc]i ai ministrului, {tefan Gu[\ [i
Victor Athanasie St\nculescu, iar {tefan Gu[\, în plus, era [i [ef al
Marelui Stat Major, adic\ înlocuitorul de drept al ministrului.
Ce nu-l recomanda pe Nicolae Militaru. L\s`nd la o parte actul
de tr\dare, un ofi]er „deta[at“ de la armat\ în alte func]ii, din 1978,
[i scos în rezerv\ din 1983 însemna un ofi]er rupt de realit\]ile
militare. Într-o vreme în care evolu]ia tehnicii de lupt\ este at`t de
rapid\, 20 de ani înseamn\ foarte mult. Pentru familiarizarea cu
noile arme [i principii era nevoie de o punere în tem\, care se obi[nuie[te în armat\ cu cadrele de rezerv\, prin concentr\ri succesive.
În cazul lui Militaru, s-a trecut peste acest obicei.
Cum justific\ Ion Iliescu numirea lui Nicolae Militaru? Scrie
domnia sa: „~ntr-un moment dificil [i în ciuda faptului c\ p`rghiile
obi[nuite de comand\ nu mai func]ionau sau func]ionau nu întru
totul mul]umitor, el (Nicolae Militaru, n.n.) a reu[it s\ transmit\
subordona]ilor s\i mai mult calm [i st\p`nire de sine, f\r\ îns\ a
putea evita c`teva incidente grave, datorate [i situa]iei confuze care
domnea în ]ar\“ (Ion Iliescu, Revolu]ie [i reform\, pp. 71-72).
A[adar, calm [i st\p`nire de sine, pe de o parte, [i incidente
grave datorate confuziei existente în ]ar\. Unul dintre incidente a
fost cel de la Aeroportul Otopeni, soldat cu moartea a 48 de militari
[i cu r\nirea a 17 oameni.
Al doilea incident grav: aflat la Ministerul Ap\r\rii, Militaru a
cerut ajutorul USLA pentru c\ ministerul era atacat, iar „serviciul
s\u de paz\ era dep\[it“. Este adev\rat c\ s-a tras asupra Ministerului Ap\r\rii, dar acest minister era ap\rat de tancuri [i de
ma[ini blindate. Terori[tii împotriva c\rora s-a cerut ajutor nu
aveau cum s\ atace ministerul, cel mult puteau s\ trag\ c`teva
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cartu[e în direc]ia acestuia. Au fost trimise în ajutorul ministerului trei ABI-uri. Era a[a de calm [i de st\p`n pe situa]ie generalul
Nicolae Militaru, înc`t cele trei ma[ini au fost f\cute praf de
armamentul greu de pe tancuri. S\ fi fost o simpl\ confuzie? Greu
de spus, pentru c\ trei ABI-uri, dac\ era nevoie, puteau fi anihilate numai de un singur tanc.
Pre[edintele Iliescu men]ioneaz\ în cartea sa: „Exist\ [i supozi]ia c\ aceast\ solicitare avea rostul de a pune la încercare loialitatea Securit\]ii“ (Ibidem, p. 73). Atunci de ce nu i-a l\sat pe
securi[ti s\ se dema[te, pentru c\ puteau fi distru[i de la prima
rafal\ de mitralier\ pe care ar fi tras-o? De ce calmul ministru nu a
a[teptat s\ vad\ ce inten]ii au cei pe care el însu[i îi chemase? Sau
se încearc\ loialitatea cuiva împu[c`ndu-l?
Paralel, îns\, cu supozi]ia at`t de naiv-nevinovat\ re]inut\ de
Ion Iliescu, a existat [i o alta: nu cumva cel care conducea grupa
de usla[i l-o fi prins pe Militaru c`nd preda documentele secrete
unui agent sovietic? Mai exist\ [i o alt\ supozi]ie: nu cumva acest
incident nu reprezint\ dec`t o r\fuial\ a lui Militaru cu Securitatea? Dac\ a fost numai o simpl\ confuzie, trebuie s\ recunoa[tem
c\ Nicolae Militaru a dat dovad\ de mult calm [i de mult\
st\p`nire de sine, din moment ce a l\sat cadavrele celor uci[i cu
[tiin]a sa s\ zac\ mai mult de 24 de ore [i s\ fie profanate, pe
motiv c\ erau terori[ti.
A[a a început s\ pun\ ordine în Armat\ [i în ]ar\ noul ministru,
nu înainte de a-[i recupera dosarul de la Securitate, ale c\rei arhive
au fost transportate la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale, arhive pe care
le-au c\utat unii, cu disperare, la Arhivele Statului, înfier`nd cu
m`nie revolu]ionar\ faptul c\ perfida Securitate ascunsese documentele, în loc s\ le pun\, democratic, la dispozi]ia oricui, ca s\
poat\ [i al]ii s\-[i recupereze dosarele, pentru c\ aveau motive
serioase, ca [i generalul Nicolae Militaru.
C`t de fericit\ a fost numirea lui Militaru avea s\ se vad\ în
scurt\ vreme. Printre primele m\suri luate de acesta, ca ministru, a
fost rechemarea din rezerv\ a generalilor care f\cuser\ studiile la
Moscova. A mai cerut s\ fie desfiin]at, imediat, Centrul de Istorie
Militar\, pe care-l condusese Ilie Ceau[escu, deoarece acest centru
c\p\tase binemeritata reputa]ie c\ ap\r\ valorile na]ionale. Academiei i se ceruse s\ fac\ un Tratat de Istorie a României (nu a românilor), dar, a[a cum func]ionau institutele de profil ale Academiei,
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un asemenea tratat ar fi putut s\ fie gata prin mileniul al III-lea.
Noul tratat urma s\ corecteze erorile flagrante de interpretare din
primul tratat. Pentru c\ la Academie se discuta cum trebuie realizat
tratatul, Centrul de Istorie Militar\ a trecut la realizarea unui Tratat
de Istorie Militar\ a Românilor [i, cum la armat\ ordinul se execut\ nu se discut\, au [i fost realizate primele volume. Greu a fost
cu ultimul volum, în care Ceau[escu trebuia s\ apar\ ca lupt\tor în
cel de-al doilea r\zboi mondial, chiar dac\ el st\tuse la Doftana. A
fost scos, cu forcepsul, [i acest volum. La elaborarea tratatului au
colaborat istorici din afara Centrului, pe care nu i-a silit nimeni s\
scrie, dar care, dup\ revolu]ie, au atacat cu violen]\ noua lucrare
pentru c\ era tenden]ios-na]ionalist\, pentru c\ mistifica realitatea,
în special ultimul volum. Tratatul nu era nici pe placul „tovar\[ilor“
din jurul României [i critici severe veneau, mai ales, pe aripile aspre
ale Criv\]ului. A[a c\ Militaru a ]inut s\ înl\ture, de la începutul
ministeriatului s\u, acest cuib pe care-l acuza de na]ionalism.
Ce mai proiecta ministrul [i [tiau cei de la Centrul de Istorie
Militar\, care se aflau în c\utarea unei p`ini: dou\ sute de generali
[i colonei s\ înve]e limba rus\, dac\ nu avuseser\ norocul s\u [i al
altora ca el. Urma s\ se selecteze tineri ofi]eri care s\ fie trimi[i la
specializare în URSS, a[a cum fusese trimis el.
Conducerea de atunci s\ nu fi aflat nimic în leg\tur\ cu activitatea debordant\ a ministrului sau [tia [i era de acord cu m\surile
luate de el?
Ofi]erii armatei române aflaser\ care s`nt preocup\rile ministrului lor [i mai [tiau c\ acesta se f\cea vinovat, personal, de
crim\, de asasinarea cu s`nge rece a unor militari de elit\. Cum nu
fuseser\ [coli]i în str\in\tate, ace[ti ofi]eri, care trecuser\ printr-o
revolu]ie [i contribuiser\ din plin nu numai la r\sturnarea lui
Ceau[escu, dar [i la r\sturnarea regimului comunist, nu voiau s\
fac\, sub nici o form\, cale întoars\. (S-a spus c\ armata a tras [i
s-a încercat culpabilizarea acesteia. Au tras solda]i sau ofi]eri, în
unele locuri. Se aflau în stare de lupt\ [i erau amenin]a]i cu pistolul în ceaf\, s\ trag\. Cine a f\cut r\zboiul [tie c\ o mitralier\ a
Armatei [i alta a Securit\]ii ar fi f\cut mormane de mor]i în Pia]a
Palatului. Dar a[a ceva nu s-a înt`mplat. La Timi[oara, patru
tancuri au fost blocate de oameni cu m`inile goale, au fost maltrata]i solda]i. Cele patru tancuri, dac\ executau ordinele lui Ceau[escu, erau suficiente pentru a m\tura toat\ revolu]ia. Crede
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cineva c\ un tanc poate fi dezafectat de c\tre oricine?) De aceea,
ofi]erii Armatei Române, v\z`nd c\ oamenii de la conducere, în
primul r`nd Ion Iliescu, nu întreprind nimic pentru a-l obliga pe
Militaru s\ revin\ la sentimente ceva mai bune, române[ti, au
organizat mai multe ac]iuni. Mai înt`i a fost revolta unui pluton
de osta[i în termen, de la Caracal, care au venit la Bucure[ti [i au
manifestat în fa]a cl\dirii guvernului.
Dup\ aceea a fost manifestarea deschis\ a unor osta[i de la unitatea de lucru de pe [antierul centralei atomice de la Cernavod\,
contra condi]iilor de via]\.
Mai mul]i generali au protestat fa]\ de politica de cadre pe
care o ducea generalul Militaru, prin memorii adresate conducerii
C.P.U.N., contest`ndu-i ministrului orice autoritate, pentru c\ era
omul K.G.B.-ului.
Aceste nemul]umiri din cadrul armatei puteau deveni un element de destabilizare a singurei institu]ii care-[i p\strase structurile în timpul revolu]iei din decembrie, fiind singurul element
de ordine intern\, dup\ dispari]ia Securit\]ii, [i care garanta ap\rarea hotarelor ]\rii. Av`nd în vedere [i activitatea de destabilizare a
Armatei pe care o desf\[ura C.A.D.A. (Comitetul Militar de Democratizare a Armatei), comitet care a fost desfiin]at, prin lege, în
ianuarie 1990, se impuneau m\suri pentru salvarea institu]iei care
asigura ordinea [i ap\ra ]ara. A[adar, se dovedea c\ numirea lui
Nicolae Militaru ca ministru al Armatei nu numai c\ nu a avut
darul s\ insufle mai mult calm [i stabilitate, ci, dimpotriv\, a fost
de natur\ s\ duc\ la destabilizarea ]\rii. Grea trebuie s\ fi fost
desp\r]irea de un vechi tovar\[ de lupt\ [i mult timp i-a trebuit lui
Ion Iliescu s\ în]eleag\ c`t de gre[ite au fost op]iunile sale atunci
c`nd i-a desemnat pe unii dintre cei mai de seam\ colaboratori ai
s\i, Petre Roman [i Nicolae Militaru!
Episodul poate s\ sugereze [i ce au dorit s\ fac\ din România
unii dintre conduc\torii de atunci. Era clar drumul pe care voia s\
mearg\ Militaru, dup\ cum s-a dovedit a fi foarte clar [i drumul pe
care a în]eles s\ mearg\ Armata Român\.

SCRISOARE ADRESAT| PRE{EDINTELUI ROMÂNIEI
DE C|TRE GENERALUL-LOCOTENENT
{TEFAN GU{|, LA DATA DE 18 FEBRUARIE 1990
Domnule Pre[edinte,
~ng\dui]i-mi s\ v\ reamintesc c\, în 22 decembrie 1989, dup\ ce
am spus c`teva cuvinte la Televiziune, adresate Armatei Române,
v-am înt`lnit la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale [i am fost al\turi de
dumneavoastr\, timp de mai multe zile. Ne-am deplasat, împreun\,
la fostul sediu al Comitetului Central, pentru a ne adresa poporului
[i Armatei. Nu cuno[team c\, acolo, eram at`]ia oameni [i cu c`t\
greutate puteam g\si o camer\ [i un telefon, de unde s\ exercit, c`t
de c`t, o conducere a armatei. Dar am reu[it s\ spunem oamenilor c\
revolu]ia a învins [i c\ Armata a fost al\turi de popor, c\ st\p`ne[te
situa]ia în toat\ ]ara, c\ este nevoie de calm [i de lini[te.
Din p\cate, în timpul serii, am fost surprin[i de cei care au deschis focul de pe cl\direa fostului Palat Regal, de cei din subsolul
cl\dirii [i, apoi, din alte locuri. Ce a urmat, se cunoa[te. Dar nu e
timpul s\ descriu cum a trecut noaptea de 22 spre 23 decembrie [i
nici prin ce am trecut eu, p`n\ am ajuns, din nou, la Ministerul
Ap\r\rii Na]ionale. Cunoa[te]i [i ce s-a petrecut în urm\toarele
zile, p`n\ în 25 sau 26 decembrie, c`nd am fost „eliberat“ din func]ie, iar, apoi, îndep\rtat din Bucure[ti. Mai t`rziu, c`nd nu ne vom
mai confrunta cu problemele deosebite cu care se confrunt\ acum
]ara [i, în primul r`nd dumneavoastr\, am speran]a c\ se vor elucida
toate (dac\ se va considera necesar).
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Domnule Iliescu, solicit ca, în numele omeniei, al drept\]ii [i al
adev\rului (care, mai devreme sau mai t`rziu, va triumfa) s\ dispune]i rezolvarea unor probleme cu implica]ii deosebit de grave
asupra persoanei mele, a altor militari [i, în final, asupra ]\rii.
Dup\ ce am fost izolat, îndep\rtat [i redus la t\cere, s-au ini]iat
ac]iuni de denigrare a mea, s-a dispus anchetarea [i acuzarea mea
pentru ceea ce s-a înt`mplat la Timi[oara, în zilele de 17 [i 18 decembrie (restul zilelor nu au contat în anchet\).
Din nefericire, mi-am dat seama, mai t`rziu, c\ toate acestea nu
s-au produs înt`mpl\tor. Consider c\ au fost premeditate, g`ndite [i
ini]iate, cu scopul elimin\rii mele din via]a Armatei, iar mai t`rziu
pentru implicarea Armatei (sau a unei p\r]i a acesteia) în crimele
care s-au s\v`r[it. Se pare c\ exist\ acest interes care, în final, s\
duc\ la destabilizarea Armatei [i a ]\rii. Din p\cate s-au ini]iat [i
chiar s-au executat ac]iuni care confirm\ afirma]ia mea, iar despre
unele cred c\ a]i luat cuno[tin]\.
Recunosc c\, în unele momente, am dat dovad\ de nervozitate,
am tr\it clipe de panic\, dar… se cunoa[te [i cauza? Voi putea justifica totul. V\ rog s\ ]ine]i seama c\ din data de 17 decembrie
tr\isem momente [i situa]ii unice, greu de relatat în c`teva cuvinte,
dar cred [i sper c\ va fi timp [i pentru asta.
Nu doresc s\ analizez în detaliu activitatea mea. Acest lucru îl
va face, în primul r`nd, poporul român. Îl vor face oamenii cinsti]i,
cei care au tr\it [i muncit l`ng\ mine, îl vor face subordona]ii mei.
Se vor g\si oameni care s\ judece [i ce am f\cut r\u, dar [i ce
am f\cut bine. {i vor avea dreptul s\ aprecieze [i s\ decid\. Nu doresc acum s\ dau am\nunte, nu am competen]a s\ apreciez dac\
unele „solu]ii“ sugerate de conducerea din acele zile a Ministerului
Ap\r\rii Na]ionale erau în consens cu dorin]a poporului român. E posibil ca refuzul meu categoric s\ fi deranjat, chiar dac\ momentele
erau într-adev\r critice sau chiar la limit\. Am ac]ionat cum mi-a
dictat con[tiin]a de militar român [i oamenii cunosc acest lucru.
Acum s`nt acuzat [i anchetat pe nedrept [i o dat\ cu mine vor
mai fi [i al]ii. Nu se [tie îns\ (sau nu se dore[te) c\, pentru a vedea
realitatea la fa]a locului în diminea]a zilei de 19 decembrie, am fost
la Uzinele ELBA, c\ în noaptea ce a urmat s-au retras TAB-urile
de pe poduri, c\ în ziua de 20 decembrie armata a defilat cu
poporul (deci nu în data de 22 decembrie 1989). C\, prima dat\, în
19 decembrie 1989, de aici a pornit lozinca „Armata e cu noi!“, care
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s-a r\sp`ndit apoi în toat\ ]ara. Poate c\ n-am nici un merit în asta,
dar trebuie s\ se [tie adev\rul. Deoarece în prima zi, mai precis în
noaptea de 17 decembrie 1989, Timi[oara ar\ta ca dup\ un adev\rat
r\zboi (incendii, magazine devastate etc.). Acest lucru nu l-au f\cut
oamenii pa[nici. Cine i-a dirijat pe cei care au distrus, care au încercat s\ provoace neap\rat Armata? S`nt multe de analizat, dar e bine
s\ se [tie c\ o singur\ rafal\ de mitralier\ tras\ în plin, în mul]ime, ar
fi produs sute de mor]i. C`]i din cei omor`]i au fost lovi]i de gloan]e?
Cine a avut interes s\ fac\ s\ dispar\ mor]ii? Se arunc\ vina [i pe
umerii Armatei? Se caut\ un vinovat? Se caut\ mai mul]i vinova]i?
V\ rog, în numele omeniei, al drept\]ii [i adev\rului, s\ dispune]i m\suri pentru ca at`t eu c`t [i alte cadre ale armatei s\ fim
sco[i de sub urm\rire penal\. Prin actele de învinuire ce se aduc, nu
se urm\re[te altceva dec`t denigrarea Armatei, destabilizarea acesteia [i dezbinarea ]\rii.
~n mai multe ora[e au fost mor]i (înainte de 22 decembrie, dar
[i dup\ aceast\ dat\, chiar [i la Timi[oara) sau au fost r\ni]i oameni. Nu au existat dou\ armate: una care a participat la revolu]ie [i
alta care a fost împotriva ei.
Trebuie elucidat\ cauza r\zboiului psihologic [i radio-electronic, care a fost preg\tit, planificat [i care s-a desf\[urat în zilele
revolu]iei. Cine l-a desf\[urat? Din interior sau din afar\? Pentru c\
el a vizat toate e[aloanele, pe zile, pe ore [i chiar pe minute.
Altfel, risc\m [i pe viitor!
V\ rog s\ m\ asculta]i dac\ timpul v\ permite acest lucru. Am
foarte multe de spus. Trebuie s\-mi ap\r libertatea, s\ ap\r demnitatea armatei, în r`ndurile c\reia am intrat, de la 17 ani.
Cu stim\ [i respect,

General-locotenent Gu[\ {tefan
Cluj-Napoca, 18.02.1990
N. B. Acest memoriu n-a primit, niciodat\, nici un fel de r\spuns.

APELUL GENERALULUI {TEFAN GU{|
C|TRE POPORUL ROMÂN
M\ adresez Poporului Român [i Armatei Române
Iubi]i concet\]eni,
Dragi camarazi,
~mi pare r\u c\ nu am avut posibilitatea s\ m\ adresez poporului [i armatei dec`t în primele zile fierbin]i ale revolu]iei, în situa]ii
deosebit de grele pentru ]ar\ [i pentru mine. Av`nd acum un asemenea prilej, doresc s\ subliniez, de la început, necesitatea [i dorin]a ca aportul Armatei Române [i al meu la revolu]ie s\ fie
analizate de popor.
Evolu]ia evenimentelor demonstreaz\ c\ în prezent se caut\
vinova]i, iar pentru procesul care se preconizeaz\ dovezile nu s`nt
luate de fiecare dat\ de la oameni cinsti]i [i nu s`nt analizate în
raport cu complexitatea situa]iei create atunci.
Dup\ c`teva zile de la revolu]ie, am fost izolat, apoi îndep\rtat din conducerea Ministerului Ap\r\rii Na]ionale [i trimis
c`t mai departe de Bucure[ti, dar nu în mod înt`mpl\tor, de[i
mi-am f\cut datoria fa]\ de popor [i am slujit cu credin]\ interesele sale majore.
Apreciez c\ este de datoria mea s\ informez to]i oamenii
cinsti]i [i corec]i, pe cei care s`nt adev\ra]i patrio]i, c\ s-au
desf\[urat ac]iuni dirijate, dup\ un plan bine stabilit, pentru denigrarea armatei, destabilizarea ei [i, în final, a întregii ]\ri. Reafirm
cu toat\ convingerea c\ armata ]\rii [i-a f\cut datoria, chiar dac\
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în primele faze a fost supus\ provoc\rilor în scopul atragerii ei
într-o catastrof\ cu urm\ri imprevizibile. Dac\ acest lucru nu s-a
realizat în faza hot\r`toare a începutului revolu]iei, din p\cate
încerc\rile de destabilizare continu\ [i pot avea consecin]e dintre
cele mai grave.
Dac\ Armata ar fi ac]ionat dup\ cum s-a dorit de c\tre dictatur\, urmarea ar fi fost zeci de mii de mor]i [i distrugeri de propor]ii uria[e. Tendin]a ca victimele produse în aceste condi]ii s\ fie
puse în mod voit pe seama armatei este nedreapt\ [i este dirijat\ în
mod deliberat.
A[a cum se [tie, la Timi[oara, revolu]ia s-a înf\ptuit cu aproape
trei zile înainte fa]\ de Bucure[ti, iar poporul poate s\ aprecieze
aportul armatei la victoria ei nu numai în acest ora[, ci în toate
ora[ele ]\rii. Este îns\ o certitudine c\ nu au ac]ionat dou\ armate,
una pentru revolu]ie [i alta împotriva ei, ci una singur\ care a fost
[i este al\turi de popor.
Dup\ izolarea mea, s-a început o nou\ campanie de destabilizare a Armatei noastre. E greu s\ apreciez acum în ce scop s-a
f\cut [i se face în continuare, încerc`ndu-se acuzarea mea [i a altor
comandan]i pentru a implica armata în incidentele produse. Nu
contest c\ în mod izolat nu s-au produs incidente, dar este bine s\
se analizeze în ce condi]ii, pe ce fond [i împotriva cui – av`nd în
vedere dezinformarea total\ din primele zile. De fapt, va trebui s\
se demonstreze cine a declan[at r\zboiul radioelectronic [i psihologic desf\[urat pe întreaga perioad\ a revolu]iei [i care, din
p\cate, continu\. Oare cineva dore[te neap\rat vinova]i din r`ndul
armatei? Cine dore[te [i în ce scop? S`nt, deci, probleme care
necesit\ o analiz\ profund\ [i responsabil\, av`nd în vedere viitorul armatei [i al ]\rii.
~n ce m\ prive[te, doresc s\ v\ informez c\ nu am fost de acord
cu m\suri [i solu]ii propuse în zilele revolu]iei de anumite persoane pentru rezolvarea a[a-zis operativ\ a situa]iei create în ]ar\.
Oare pentru asta s`nt acuzat at`t eu c`t [i unii comandan]i de
armat\? Cer s\ se fac\ o analiz\ corect\, în spiritul drept\]ii [i al
intereselor poporului român. Încerc\rile de eliminare din via]a

CONDAMNAT LA ADEV|R

39

Armatei a unor cadre care au slujit interesele poporului nu constituie în aceste momente o rezolvare a situa]iei prin care trece ]ara.
Dac\ ne gr\bim s\ aplic\m concluzii [i m\suri sugerate de anumite
interese unilaterale, vom genera, în continuare, destabilizare [i
chiar haos. De aceea solicit ra]iune [i discern\m`nt din partea celor
`nvesti]i cu putere de decizie pentru a nu întreprinde m\suri pripite,
care pot costa mult integritatea ]\rii [i viitorul poporului român.
~n numele omeniei, al demnit\]ii [i adev\rului fac apel la to]i
oamenii cinsti]i s\-[i aduc\ contribu]ia la elucidarea f\r\ ur\ [i
p\rtinire a situa]iilor dramatice cu care Armata Român\ s-a confruntat în decembrie 1989.
General-locotenent
{tefan Gu[\

N. B. Acest apel a fost trimis la Radio-Televiziunea Român\,
unde s-a primit dispozi]ia s\ nu fie difuzat.

GENERALUL {TEFAN GU{|,
CONVORBIRI

PARTEA I
DIN DATA DE 22 FEBRUARIE 1990
(Transcriere dup\ band\ magnetic\)
General {tefan Gu[\: A[ începe cu ziua de 16 decembrie, orele 21.15, c`nd am fost sunat acas\ de ofi]erul de serviciu pe
Marele Stat Major, anun]`ndu-m\ c\ trebuie s\ m\ prezint imediat
la minister [i c\ ma[ina e pe drum. L-am g\sit pe fostul ministru
al Ap\r\rii Na]ionale, generalul Vasile Milea, în biroul s\u de la
minister. Mi-a spus c\ a fost informat de generalul Ro[u, comandantul Armatei de la Craiova, c\ la Timi[oara s`nt mi[c\ri datorate evacu\rii for]ate, am în]eles, a unui preot reformat maghiar,
c\ mai mul]i oameni au ie[it în strad\, unii fiind turbulen]i, chiar
violen]i, [i c\ va trebui s\ ne lu\m ni[te m\suri, în care scop s\
preg\tim c`teva grupe operative.
L-am întrebat dac\ e nevoie s\ aduc [i al]i ofi]eri în minister [i
mi-a spus c\ deocamdat\ nu este necesar, vom r\m`ne noi doi peste
noapte, adic\ eu [i d`nsul, dar s\ verific dac\ [efii de direc]ii [i de
sec]ii s`nt în Bucure[ti pentru ca la nevoie s\ poat\ fi adu[i în mod
operativ la minister.
Am plecat la ofi]erul de serviciu, am dat ordin s\ verifice to]i
[efii de direc]ii [i de sec]ii dac\ s`nt acas\, mi-a confirmat c\ i-a
g\sit acas\ pe majoritatea, dup\ care, c\tre orele 24, dup\ ce ministrul Ap\r\rii Na]ionale a luat leg\tura cu Matei, fostul prim-secretar
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al jude]ului Timi[, care se g\sea în garnizoana Timi[oara, am stabilit s\ ne odihnim [i s\ ne înt`lnim diminea]\.
A doua zi diminea]a, în data de 17 decembrie, pe la orele 7.30,
am fost anun]at de ofi]erul de serviciu c\ între timp ministrul
chemase la el o grup\ de ofi]eri din Marele Stat Major, pe care i-a
instruit [i i-a trimis la Timi[oara cu avionul de diminea]\. N-am
în]eles dac\ era avion militar, deci de la Flotila Special\, sau cu
avionul curs\ obi[nuit. Dup\ aceast\ informa]ie, am mers la biroul
ministrului care, între timp, avusese o serie de convorbiri telefonice –
o parte la Timi[oara, la marea unitate, respectiv cu locotenent-colonelul Zeca, ce asigura comanda diviziei, o parte cu secretarul
Matei [i altele, am în]eles, la Comitetul Central al Partidului. Îmi
re]ine aten]ia îns\ convorbirea pe care a avut-o la un moment dat
cu Postelnicu Tudor, ministrul de Interne, [i în care acesta, am
în]eles din cele spuse, îi repro[a cumva generalului Milea c\ ei
st\p`nesc situa]ia în Timi[oara, respectiv Ministerul de Interne, c\
au for]e suficiente [i c\ nu e cazul s\ se amestece armata. Un alt
telefon am impresia c\ a fost dat de la Cabinetul 1, la care ministrul
Ap\r\rii Na]ionale a raportat c\ va m\ri num\rul de patrule în
Timi[oara, patrule formate din militari [i cadre, care s\ cuprind\
mai multe zone, s\ vad\ care e situa]ia, dup\ care s\ raporteze ce
alte m\suri mai s`nt necesare. Mai re]in, de asemenea, c\ a dat acest
ordin la Timi[oara, înlocuitorului comandantului diviziei, dup\
care a vorbit cu o serie de armate în ]ar\, s-a interesat care este
situa]ia în diferite ora[e, în mod deosebit la Cluj, Bra[ov, T`rgu-Mure[ [i altele. Am în]eles c\ la acea dat\ era lini[te [i nu s-a pus
problema s\ se intervin\ cu ceva. Totu[i, s-a ordonat ca în fiecare
mare unitate [i unitate s\ se formeze grupe operative, adic\ s\ nu se
cheme to]i ofi]erii în cazarm\, ci doar o parte din ofi]erii cu func]ii
de conducere, comandan]i, [efi de State Majore, birourile operative
de lupt\, cei care de fapt asigurau conducerea unit\]ilor. C\tre orele
12 a fost din nou sunat [i am avut impresia c\ a fost admonestat de
data asta de „num\rul 1“ c\ nu se cunoa[te situa]ia în Timi[oara [i
c\ acolo se petrec anumite lucruri grave, la care ministrul Ap\r\rii
Na]ionale a raportat c\ vom trimite [i o companie de tancuri pentru
a merge c\tre centru. Dup\ c`teva minute, a mai sunat din nou
Postelnicu [i, dac\ am în]eles bine, i-a repro[at ministrului de ce a
raportat conducerii c\ intervine [i armata. C\tre 12-12.30, ministrul
a dat ordin la Timi[oara s\ se scoat\ compania de tancuri, dar cu
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men]iunea: „S\ fi]i foarte aten]i s\ nu se înt`mple nici o nenorocire, nu cumva s\ trage]i în oameni [i s\ m\ informa]i permanent care este situa]ia“. C\tre pr`nz au fost chema]i [i ceilal]i
adjunc]i, respectiv generalul St\nculescu, generalul Ilie Ceau[escu [i, pare-mi-se, [i generalul Eftimescu, pentru a se face o
informare cu situa]ia care se crease. Între altele s-a afirmat c\ acolo
s`nt mi[c\ri, tulbur\ri ale ordinii [i lini[tii publice, c\ totul a pornit
de la evacuarea preotului maghiar, c\ s`nt elemente violente care
produc dezordine [i c\ s-a ordonat de la conducerea superioar\ s\
se ia m\suri pentru a folosi [i armata în scopul de a pune ordine.
Între timp a fost chemat de c`teva ori la telefon, nu re]in exact acum
de cine, dar dac\ m\ voi g`ndi mai mult probabil voi [ti.
Sigur, au trecut de atunci aproape dou\ luni [i e normal s\ nu
mai [tiu chiar exact toate detaliile. Oricum, eu le-am men]ionat
toate astea în mod am\nun]it într-o declara]ie dat\ procurorului,
mai exact adjunctului procurorului general al Republicii, generalul
Gh. Deaconescu, în ziua de 11 februarie 1990. Cert este c\ pe la
orele 14-14.30, din ziua de 17 decembrie 1989, ministrul Ap\r\rii a
fost sunat de la Cabinetul 1. Dup\ convorbire, foarte marcat a spus:
„Va trebui s\ pleci la Timi[oara, dar nu singur. Formeaz\-]i o grup\
din ofi]erii pe care îi consideri c\ î]i s`nt necesari. Vor mai merge
generalul St\nculescu [i generalul Nu]\ de la Interne. Formeaz\-]i
grupa [i ve]i pleca cu un avion de la flotil\.“ Am spus c\ vreau s\
iau cu mine un ofi]er de la Direc]ia Opera]ii, un transmisionist, un
cerceta[, adic\ pe colonelul Ioni]\, pe colonelul Gheorghe. Apoi
ministrul a mai amintit c\ va merge [i generalul Chi]ac. Deci vom
pleca eu, generalul Chi]ac, generalul St\nculescu, cei pe care i-am
mai nominalizat, precum [i aghiotantul meu, care a fost permanent
l`ng\ mine. Ca [ef al acestei grupe a fost numit secretarul Comitetului Central, Ion Coman. Am dat ordinele de rigoare, s\ fie anun]a]i cei care trebuiau s\ se prezinte la flotil\ pentru a lua avionul.
C`nd am ajuns eu la flotil\, nu sosise nimeni. Am ordonat echipajului s\ preg\teasc\ avionul [i între timp au început s\ soseasc\ [i
ceilal]i. Deci în avion au fost cei pe care i-am amintit, împreun\ cu
aghiotan]ii, iar Coman cu înso]itorul de la Securitate pe care îl avea
permanent, adic\ ofi]er de Securitate. C\tre orele 15.00-15.15,
avionul a decolat [i am ajuns la orele aproximativ 16.45-16.50 la
Timi[oara. Aici a[teptau înlocuitorul comandantului diviziei, locotenent-colonelul Zeca, [i al]i ofi]eri, o parte [i de la Inspectoratul
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Ministerului de Interne [i de la Securitatea [i Mili]ia Jude]ului
Timi[. Erau, de asemenea, mai mul]i civili, precum [i ma[ini pentru
transport. În timp ce ne g\seam pe aeroport, Zeca a încercat s\ fac\
o informare c\ situa]ia în ora[ este foarte grav\ [i c\ s-a ajuns la
tulbur\ri, s-au spart geamuri, s-au incendiat ma[ini, treburile s`nt
foarte grave. Dup\ aceea secretarul Coman a anun]at c\ punctul de
comand\ al tuturor va fi la Comitetul Jude]ean de Partid [i c\ acolo
trebuie s\ ne întrunim, dar între timp s\ trecem pe la Inspectoratul
Ministerului de Interne. Înainte de a pleca de pe aeroport a fost
anun]at s\ ia leg\tura urgent cu Bucure[tiul. Întruc`t nu era T. O.
acolo, nu [tiu dac\ a luat sau nu leg\tura cu Bucure[tiul, pe moment. Am plecat cu coloana de ma[ini. Locotenent-colonelul Zeca
mi-a spus: „Nu cred c\ e cazul s\ p\trundem acum la divizie deoarece acolo s`nt tulbur\ri [i e periculos.“ Am trecut pe la Inspectoratul Ministerului de Interne, dar nici acolo nu m-am l\murit cu
prea mare lucru; erau doi civili, probabil c\ erau ofi]eri de Securitate, care afirmau c\ nu se mai poate st\p`ni situa]ia.
Din c`te am aflat ulterior, cei doi civili erau generalul Macri [i
colonelul Teodorescu Filip. Am plecat imediat, pentru c\ mi-am dat
seama c\ nici ei nu aveau o situa]ie clar\. Deja se înserase, iar pe
str\zi erau grupuri de oameni care defluiau, sau afluiau, nu-mi d\deam seama, erau foarte multe grupuri de oameni. Am ajuns c`nd
se însera la cazarma Oituz (e vorba de un batalion de aprovizionare
de transport). Mi-am dat seama c\ acolo nu erau posibilit\]i de
efectuare a unor leg\turi cu unit\]ile armatei [i chiar cu Bucure[tiul [i i-am ordonat locotenent-colonelului Zeca s\ ne duc\, indiferent cum, la punctul de comand\ al diviziei. Erau, de asemenea,
geamuri sparte, iar în fa]a caz\rmii erau ni[te incendii. Am aflat
dup\ aceea c\ era vorba de ni[te chio[curi de libr\rii, n-am în]eles
precis, dar oricum erau ni[te chio[curi. Nici n-am ajuns bine în
birou, c\ am cerut s\ fiu informat de c\tre ofi]erul de la Marele Stat
Major, colonelul Ionescu, care se afla de diminea]\ acolo, care este
situa]ia. A sunat telefonul scurt [i secretarul Coman a ordonat s\
plec imediat la Jude]. I-am raportat c\ încerc s\ ajung, dar n-am
plecat la punctul de comand\, a[a-zisul punct de comand\ care era
organizat la Comitetul Jude]ean. I-am pus îns\ pe ofi]erii de la Marele Stat Major s\ m\ informeze cu situa]ia. Mi-au raportat c\ aici
au fost tulbur\ri foarte grave, c\ s-au spart magazinele [i c\ s-a
furat de la Magazinul de Bl\nuri, de la Magazinul Cristal, c\ s-au
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incendiat o serie de ma[ini, inclusiv militare, precum [i un tanc, c\
s-a tras în sus, pentru ca unii cet\]eni turbulen]i s\ nu p\trund\ în
comandamentul diviziei [i în unit\]i, c\ era deja realizat un dispozitiv. Deci înainte de a ajunge noi în diferite locuri [i a cunoa[te o
serie de probleme de care m-a informat el, am aflat c\ deja s`nt victime, între care, mi-a spus el, o femeie [i un copil. Dup\ c`teva
minute am fost din nou suna]i [i mi s-a repro[at c\ de ce nu am
venit, c\ a fost o teleconferin]\ cu Bucure[tiul, în care s-a ordonat
foarte clar s\ se trag\. Secretarul Comitetului Central, Ion Coman,
a spus f\r\ echivoc: „Î]i atrag aten]ia foarte serios, î]i re]in aten]ia
foarte serios, se trage f\r\ nici un fel de discu]ie, trebuie s\ punem
imediat ordine, ai în]eles?“ Deci ordinul era dat cu toat\ fermitatea. Sigur c\ situa]ia era foarte tulbure, trupele erau împr\[tiate în
multe dispozitive, erau multe unit\]i, p`n\ m-am l\murit pe o hart\,
pe un plan al ora[ului pe unde s`nt, dup\ care am ordonat ofi]erilor
de la Marele Stat Major s\ precizeze ni[te obiective pe care s\ le
apere armata, printre care Uzina Electric\, Uzina de Ap\, Fabrica
de P`ine, m\ rog, o serie de obiective care mi se p\reau vitale pentru ora[. C\tre orele 21-22, am fost solicitat urgent de secretarul
Coman s\ mergem cu dou\ TAB-uri [i cu înso]itori s\ vizit\m
ora[ul s\ vedem ce s-a înt`mplat. Am pornit cu TAB-urile la Jude],
pentru c\ ei n-au plecat de acolo; s-au urcat în TAB, iar eu am mers
într-un autocamion; eu nu cuno[team bine ora[ul, nici acum nu-l
[tiu, a[a înc`t am fost condus, ei mergeau în fa]\, av`nd ofi]eri care
cuno[teau traseul. Am v\zut c\ în centru erau într-adev\r distrugeri
foarte mari, vitrine sparte, incendiate unele magazine, fire de troleu
rupte, iar c\tre cartierele m\rgina[e erau grupuri de tineri care au
început s\ arunce cu pietre în TAB-uri, în ma[in\. Dup\ acest tur
ne-am înapoiat la Jude]. Eu m-am întors la unitate, n-am r\mas cu
ei la Jude] [i am ordonat s\ se cheme to]i comandan]ii de unit\]i de
la Divizia Mecanizat\, mai pu]in de la cealalt\ divizie, întruc`t am
în]eles c\ vorbea direct secretarul Coman cu comandantul diviziei.
M-am mai informat cu situa]ia operativ\, unde s`nt de fapt efectivele, ce rezerve au, din ce caz\rmi au ie[it, [i cu o serie de alte
probleme. Toate acestea le-am discutat at`t cu ofi]erii din Marele
Stat Major care fuseser\ acolo, c`t [i cu loc]iitorul comandantului [i
cu cei de la divizie. Îmi amintesc c\, între timp, s-a dat alarma de
lupt\ par]ial\, în care armata trecea la alarma de lupt\, trecea în
stare de r\zboi, dar men]ionez înc\ o dat\ c\ atunci c`nd am ajuns
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la Timi[oara deja se ie[ise în dispozitive cu muni]ie de r\zboi. Mi
s-a raportat c\ [ase tancuri s`nt blocate în Calea Giroc [i c\ au
muni]ii de r\zboi în ele. Ac]ion`nd cu toat\ fermitatea [i neg\sindu-l pe loc]iitorul tehnic, am for]at pe altcineva ca imediat s\ ia
toate m\surile ca aceste tancuri s\ fie duse în cazarm\, întruc`t
prezentau un pericol nemaipomenit pentru cartier [i pentru oamenii
care erau acolo, în cazul c\ erau incendiate [i exploda muni]ia.
Putea s\ se înt`mple o mare nenorocire. Mi s-a raportat c\ au fost
lovi]i mecanici-conductori, comandan]i de tancuri, c\ exist\ pericolul s\ intre civili în ele [i s\ trag\ cu armamentul respectiv. Pericolul era foarte mare. Dup\ ora 12, cred c\ chiar mai t`rziu, am
adunat comandan]ii de unit\]i [i le-am precizat c\ s`nt elemente turbulente, de fapt a[a eram informa]i to]i c\ s`nt, [i probabil c\ au
fost, dar de cine anume organizate nici acum nu-mi dau seama. Pe
fondul demonstra]iilor din Timi[oara în mod cert au existat [i elemente care au spart, au jefuit, au incendiat [i au atacat. Nu contest
c\ e posibil ca în aceste ac]iuni s\ fi fost atra[i [i militari, e posibil,
dar în nici un caz Armata nu a tras în plin în demonstran]i, pentru
c\ un calcul elementar spune c\, dac\ o mitralier\ care are caden]a
de [ase sute de lovituri pe minut, sau o pu[c\ mitralier\ ar fi tras
doar c`teva secunde în mul]ime, [i un glon] p\trunde prin trei-patru
oameni, v\ da]i seama c\ acolo erau sute de mor]i. Probabil c\ incidentele au fost provocate [i este tot probabil c\ pe undeva s-o fi
tras, dar în ce condi]ii nu [tiu.
Condi]iile noastre erau deosebit de grele din dou\ motive: era o
dezinformare total\ [i, în al doilea r`nd, Armata nu era preg\tit\ s\
duc\ asemena ac]iuni. Armata era f\cut\ s\ duc\ ac]iuni în c`mp,
s\-[i apere patria [i nu s\ lupte împotriva oamenilor pa[nici. Spun
înc\ o dat\: poate c\ au fost [i momente [i locuri în care Armata s\
fi fost implicat\, pentru c\ solda]ii erau a[a cum erau cu instruc]ia
pe care o aveau, dar înc\ o dat\ afirm c\ în nici un caz nu s-a tras în
plin în demonstran]i [i nu s-a dat acest ordin în acest sens. Acest
ordin nu l-am dat nici eu, de[i l-am primit – „Se trage!“ Se trage,
dar am spus c\ se trage în anumite condi]ii: în momentele c`nd s`nt
atacate depozitele de muni]ii [i de armament, c`nd s`nt atacate
caz\rmile, c`nd s`nt ataca]i militari ca s\ li se ia armamentul [i muni]ia. Dar [i în aceast\ situa]ie, am spus, numai dup\ somare, numai
dup\ foc de avertisment în sus [i, cu toat\ fermitatea, militarii s\ nu
se lase angaja]i în aceste provoc\ri. Cu peripe]ii a trecut ziua de 17;
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aveam ofi]eri care mergeau [i m\ informau din diverse zone ale
ora[ului c\ au mai fost incendiate magazine [i ni[te furaje la un
C.A.P. Ceea ce îns\ era nemaipomenit de bine pus la punct era o
dezinformare care se f\cea la toate nivelele [i pe care o primeam [i
noi de aici [i pe care probabil o primeau [i al]ii. Toate astea urm\reau un fel de destabilizare, un fel de frac]ionare a for]elor
armatei – c\ nu [tiu în ce loc se înt`mpl\ ceva, pentru ca imediat s\
trimitem for]e; c\ nu [tiu în care loc se înt`mpl\ altceva, pentru ca
iar\[i s\ trimitem for]e; c\ studen]ii s`nt ataca]i [i omor`]i, din nou
s\ trimitem for]e. Toate astea nu duceau dec`t la o dispersare a
armatei, la pierderea leg\turii [i conducerii acestora, aceste diversiuni fiind dirijate dup\ un plan, zic eu, un plan foarte bine pus la
punct, nu [tiu de cine, probabil se va l\muri cu timpul, dar care
viza în mod cert destabilizarea dispozitivelor militare [i crearea de
panic\. Analiz`nd mai t`rziu, am ajuns la concluzia c\ se urm\rea
angajarea Armatei într-o catastrof\, adic\ în sensul de a trage în
plin, de a provoca mii de mor]i, un m\cel adev\rat, ceea ce ar fi
putut s\ fie, pentru c\ acum v\ spun, dup\ at`ta timp, c\ la Timi[oara au fost nou\zeci [i patru de mor]i [i vreo trei sute de r\ni]i.
Din nou\zeci [i patru de mor]i, nu [tiu c`]i s`nt omorî]i de glon] [i
nici unde. Dup\ aceea am aflat, mult mai t`rziu, c\ patruzeci de
cadavre au fost luate [i arse la Bucure[ti. Nu [tiu cine a avut interesul s\ o fac\, Armata cred c\ nu avea interesul acesta.
Deci cineva care avea interes s\ fac\ s\ dispar\ aceste cadavre
probabil c\ a [i ac]ionat. În orice caz, în ziua de 18 erau fr\m`nt\ri,
fierberi. Sigur c\ între timp, la Bucure[ti, dup\ cum mi-am dat
seama, ministrul Ap\r\rii nu era permanent în birou, era mai mult
plecat. Am g\sit fel de fel de ofi]eri, printre care o dat\ pe generalul Eftimescu [i o dat\ pe generalul Constantinescu. Eram întrebat de unit\]i ce se înt`mpl\ [i am îndemnat totdeauna la calm. De
fapt, în acest sens ar trebui întreba]i comandan]ii de la Lugoj,
Caransebe[, c\rora le-am ordonat foarte clar s\ nu cumva s\ scoat\
trupele din caz\rmi, s\ treac\ la ap\rarea înt\rit\ a obiectivelor
militare, a depozitelor de armament, s\ nu cumva s\ se fure armament sau s\ se lase dezarma]i oamenii, pentru c\ exista un pericol
nemaipomenit ca un num\r de arme automate s\ intre pe m`na unor
civili [i într-adev\r s\ produc\ un m\cel adev\rat. Deci era un
r\zboi psihologic, spun eu, foarte bine pus la punct, iar mai t`rziu
mi-am dat seama c\ a fost nu numai un r\zboi psihologic, ci a fost
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[i un r\zboi radio-electronic. Un r\zboi radio-electronic perfect, pe
care nu-l pot regiza dec`t foarte pu]ine ]\ri, s\ spun a[a, dar eu nu
[tiu exact cine. De ce spun asta? Pentru c\ mai t`rziu într-adev\r
s-a creat acest r\zboi în care deasupra teritoriului ]\rii au ap\rut
foarte multe ]inte aeriene; din p\cate s-a [i tras o mare cantitate de
muni]ie; acest r\zboi evident a fost dirijat de cineva, nu [tiu îns\ în
ce scop [i ce interese vizau. Chiar în zilele respective mi s-au semnalat o serie de ]inte aeriene. La un moment dat, am indicat chiar
ridicarea avia]iei pentru interceptare, dar dup\ aceea mi-am dat
seama c\ a fost o alarm\ fals\ [i am ordonat s\ nu se mai transmit\
nici un fel de informa]ie dec`t dac\ este foarte bine verificat\, pentru c\ am în]eles c\ pe fondul nemul]umirii oamenilor, [i [tim
pentru ce au fost nemul]umi]i, o [tie de altfel toat\ lumea din ]ara
aceasta, deci pe acest fond al nemul]umirii erau [i o serie de ac]iuni
care duceau la incertitudine, la suspiciune, la angajarea Armatei
într-o catastrof\.
~n data de 18 decembrie au fost o serie de mi[c\ri acolo la
Timi[oara [i totodat\ au fost trimise din Bucure[ti unele unit\]i cu
aceea[i destina]ie, de[i nu era nevoie. Sincer v\ spun c\ noi nu ne-am
g`ndit la o reprimare a revolu]iei, nici nu era vorba de revolu]ie
atunci, era vorba de c\derea dictaturii, [i era normal s\ fie a[a. De
fapt, acest lucru eu l-am mai discutat cu ani în urm\ cu o serie de
ofi]eri din armat\, poate mai tr\iesc [i, dac\ vor avea demnitate de
oameni, o s\ spun\, pentru c\ nici nou\ nu ne convenea regimul
Ceau[escu, nici mie personal nu mi-a convenit niciodat\. Am discutat-o [i cu civili, cu unul care lucra la Direc]ia Apelor, poate c\
dac\ va avea t\ria va veni [i va spune, într-o noapte am discutat.
Interlocutor: Cum îl cheam\?
General {tefan Gu[\: Ilie Aurel, lucreaz\ la Canalul Bucure[ti –
D`mbovi]a. Printre altele îmi spunea: „Numai tu ai mai fi în stare.“
Zic: cum s\ fac, ori s\-l extermin personal [i asta nu se poate, c\
[tii c\ nu pot s\ intru, ori s\ am de partea mea nu [tiu c`te mii de
oameni sau cel pu]in din Armat\ nu [tiu c`t. Dar, m\ rog, discu]ii
au fost. Cert e c\ oamenii erau nemul]umi]i, cert e c\ nu mai puteau
suporta regimul Ceau[escu.
M\ întorc la Timi[oara pentru c\ de aici mi s-au tras multe [i se
încearc\ s\ mi se pun\ în sarcin\ ce n-am f\cut. La Timi[oara era
toat\ aceast\ dezinformare: c\ se arde, c\ se trage. Realitatea e, dar
oamenii de bun\ credin]\, oamenii cinsti]i din aceast\ ]ar\ trebuie
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s\ în]eleag\ c\ pe fondul demonstra]iilor au fost [i mul]i care au
profitat, ierta]i-m\, nu [tiu ce-au fost – ]igani, borfa[i, bi[ni]ari, dar
au fost. S-au g\sit be]e, ciomege, arme, au dat foc. Cine avea interes?
Am uitat s\ v\ spun c\ noaptea am v\zut patru tancuri nou-nou]e
ale gr\nicerilor arse complet, o serie de ma[ini de pompieri arse, un
tanc incendiat care a fost stins. Deci a fost ceva, adic\ au fost
momente în care s-a c\utat s\ se implice neap\rat armata, ca armata s\ se dezl\n]uie [i s\ trag\ într-adev\r. Nu s-a înt`mplat acest
lucru. Afirm cu toat\ r\spunderea [i cu toat\ certitudinea c\
ordinele primite de a se trage nu le-am transmis mai departe. Pe
comandan]i i-am adunat în toate nop]ile, eu i-am adunat, nu le-am
dat ordine prin telefon, i-am adunat pe to]i [i le-am spus clar ce trebuie s\ fac\, adic\ s\ nu se lase dezarma]i, s\ nu lase s\ li se fure
armament [i muni]ie, s\ nu se produc\ o catastrof\, un m\cel. Dar,
m\ rog, s`nt am\nunte multe, mi-ar trebui zile întregi s\ le povestesc. A[ vrea s\ re]ine]i numai c\ în aceste c`teva zile am tr\it,
poate, c`]iva ani. Spun asta la o lun\ [i ceva de zile de c`nd au trecut at`tea peste mine, [i acolo [i la Bucure[ti [i dup\ aceea, [i e
greu s\ am acum imaginea fiec\rui am\nunt, a fiec\rui detaliu, dar,
dac\ voi avea timp [i voi avea posibilitatea, o s\ dau fiecare detaliu,
bineîn]eles cu un efort de a m\ g`ndi în trecut. Revenind la data de
18, men]ionez c\ au fost tot felul de mi[c\ri, oamenii încercau s\
ocupe de fapt Comitetul Jude]ean [i Comitetul Municipal de Partid, precum [i Pia]a Operei. Din p\cate, unele dispozitive create au
fost în faza ini]ial\ chiar pentru interdic]ia acestor direc]ii. Din
p\cate spun, [i o s\ vede]i mai t`rziu de ce. Ceea ce ne interesa în
mod deosebit pe cei de la Marele Stat Major era ca nu cumva s\
se produc\ ni[te necazuri mari la obiectivele principale. M\
g`ndeam la „Solventul“, m\ g`ndeam la Uzina de Ap\, la Uzina
Electric\, o serie de întreprinderi-cheie, care puteau s\ aib\ ni[te
implica]ii deosebite pentru via]a ora[ului [i chiar cu victime mari
de tot, multe de tot.
~n 18 seara, îmi aduc aminte, iar\[i s-a f\cut un fel de demonstra]ie. Re]in ca un aspect principal acea demonstra]ie de l`ng\
catedral\, unde s-a tras. Am fost informat c\ s-a tras [i c\ au fost
c`]iva mor]i, nu [tiu c`]i. Mi s-a repro[at de c\tre fostul general
Nu]\, [eful Mili]iei, c\ Armata nu ac]ioneaz\, c\ dac\ n-ar fi ei, ar
fi un dezastru. Am tras concluzia c\ ei au tras. Nu vreau s\ disculp
Armata, e posibil ca orice soldat s\ fi f\cut ceva, dar în nici un caz
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acolo nu a tras Armata. Tot în aceea[i sear\ mi s-a spus c\ au fost
aresta]i aproape [aizeci de oameni într-un parc de l`ng\ catedral\,
în care s-au folosit [i grenade chimice, grenade chimice aduse de la
Bucure[ti, la ordinul generalului Chi]ac, actualul ministru de
Interne, care le-a solicitat chiar din prima sear\. Era vorba de ni[te
substan]e lacrimogene, care pentru moment creau nu numai panic\,
ci aveau [i efect iritant asupra ochilor. Eu nu vreau s\ afirm cu certitudine, dar generalul Chi]ac s-a îmbr\cat civil chiar din prima
sear\, din a doua sear\ de c`nd a venit. {i-a cump\rat costum civil,
lucra cu chimistul diviziei, [i m\ rog... Nu-l învinov\]esc cu nimic,
dar trebuie s\ spun cum a fost. Nu-l condamn cu nimic, pentru c\ [i
el a primit misiunea s\ se deplaseze cu noi. El vorbea [i cu Coman
[i cu mine, a fost [i la Jude] [i la divizie. Chiar eu i-am dat ordin
într-o diminea]\ s\ verifice toate unit\]ile militare din garnizoan\,
care le e starea, dac\ oamenii au m`ncat, dac\ s-au odihnit, dac\ e
totul în regul\ etc. E greu s\ v\ spun acum totul pe momente, pentru c\ nu s`nt preg\tit pentru aceast\ discu]ie. Poate o voi face
chiar pe ore, dar deocamdat\ v\ spun la „prima vedere“ cam ce s-a
înt`mplat, v\ fac o narare general\ a ceea ce s-a înt`mplat la Timi[oara. Cu ministrul Ap\r\rii am vorbit mereu. M-a întrebat care e
situa]ia [i i-am spus: lumea e nemul]umit\, s`nt probleme în sensul
c\ oamenii cer: „Jos...!“, [i i-am dat de în]eles cine. „Încerca]i s\ nu
fie v\rsare de s`nge, s\ fie ordine, s\ nu cumva s\ se ocupe unit\]ile
militare, s\ nu ajung\ armament la civili, s\ nu se trag\ în oameni.
S\ se trag\ foc de avertisment, iar în situa]ia c`nd s`nt ataca]i s\ se
trag\ foc la picioare, deci chiar dac\ s`nt ataca]i, adic\ s\ nu
omor`m oameni.“ Asta a fost. Dac\ cineva va încerca vreodat\ s\
spun\ c\ e altfel înseamn\ c\ ori e de rea-credin]\, ori sluje[te alte
interese, dar acesta a fost ministrul Ap\r\rii Na]ionale, un om care
a muncit foarte mult [i care ]inea la popor, ]inea la Armat\ [i care
pur [i simplu a suferit în momentul c`nd aceasta a trebuit s\ fie
angajat\ în aceast\ ac]iune nenorocit\. Deci în noaptea de 18 s-a
tras la Catedral\. În noaptea de 18 au fost o serie de incendii.
Aveam ofi]eri care mergeau pe trasee [i îmi transmiteau: „Aici e
lini[te, acolo e un incendiu!“ „Ia du-te [i vezi de ce, cine l-a pus.“
~mi amintesc c\ într-o sear\ mi s-a raportat c\ un incendiu s-a produs la un C.A.P. din apropiere, pus de copii [i un grup de oameni;
c\ familiile cadrelor militare s`nt amenin]ate c\ vor fi omorîte.
Veneau ofi]eri care îmi spuneau: „Uita]i c\ îmi omoar\ familia.“
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Am trimis c`teva grupuri, aveam cu mine ofi]eri de cercetare de la
Buz\u, care m-au ajutat direct. Le spuneam: „M\i, vezi ce se înt`mpl\ acolo?“ Cert e un lucru: c\ în data de 19 a ap\rut ceva cu totul
[i cu totul deosebit. Au început s\ fie controlate [i aceste manifest\ri. În sensul c\ au ap\rut o serie de tineri care începeau s\ controleze dac\ cei care veneau spre centru, sau la demonstra]ie, nu au
sticle cu b\utur\, nu au obiecte contondente, nu au arme albe, adic\
mi s-a p\rut c\ era un fel de organizare. La un moment dat mi-am
dat seama c\, pe fondul dorin]ei oamenilor de a sc\pa de tiranie, de
asta au profitat [i ni[te elemente declasate care au spart, au jefuit,
care chiar au încercat s\ antreneze Armata. Aproape de pr`nz am
primit ordin de la secretarul Coman:
–Mergi urgent la ELBA. Acolo e în pericol primul secretar B\lan.
Am luat aghiotantul [i, neg\sind alt\ ma[in\ dec`t pe cea a unui
ofi]er de la divizie, parc\ era ofi]er de cercetare, c\pitanul Ilie, i-am
spus:
–Urgent la ELBA!
– P\i cum s\ mergem acolo? Mai lua]i o ma[in\ cu un soldat.
–Mergem la ELBA, zic.
– Domnule, v\ sf`[`ie. Nu v\ da]i seama c\ ve]i muri? V\ lin[eaz\. Oamenii v\ vor lin[a. N-ave]i ce c\uta acolo.
– Domnule, mergem acolo s\ vedem care e realitatea, despre ce
e vorba.
Erau oameni pe str\zi. În curte la ELBA c`nd am ajuns, nu
cuno[team întreprinderea, nici acum n-a[ [ti s\ m\ duc, erau str`n[i
cred c\ în jur de dou\ mii de oameni care scandau. La poart\ am
fost oprit, nu mi s-a dat voie s\ intru. C`]iva civili m-au prevenit:
– Nu intra]i aici c\ e pericol, ve]i muri!
Am spus:
–Vreau s\ intru neap\rat. Vreau s\ intru s\ v\d despre ce e
vorba.
~n mijlocul cur]ii erau un scaun [i dou\ difuzoare mari de la
care se putea vorbi oamenilor. Probabil c\ cineva încercase înainte
s\ le vorbeasc\. Lumea scanda pe bun\ dreptate:
– Uciga[ilor, ce-a]i f\cut?
Totu[i m-am dus. Nu mi-a f\cut nimeni nimic. Am ajuns în
mijloc unde era scaunul. Erau c`teva femei în fa]\, dar [i tineri.
Erau muncitori. Oamenii scandau:
– Jos Ceau[escu! Vrem libertate! Uciga[ilor!
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Am c\utat s\-i lini[tesc [i am reu[it în c`teva r`nduri. Mi se
ar\tau tuburi de cartu[e c\ s-a tras în ei. |sta e adev\rul.
– Ne-a]i omor`t copiii!
Le-am spus:
– Nu noi v-am omor`t copiii. În nici un caz Armata. Armata nu,
Armata nu, Armata nu, da]i dovad\ de ra]iune, Armata nu are
nimic cu poporul. În Armat\ e copilul t\u, fratele t\u, le ar\tam la
cei din fa]\. E fratele t\u, e fratele meu, nu Armata are ceva cu voi.
Se potoleau, iar începeau. Unii strigau, al]ii t\ceau.
La un moment dat, cineva m-a întrebat:
– Dar unde-i popa?
Nu [tiam care pop\. Dup\ aceea mi-am dat seama. Era vorba de
preotul Tökes, care a avut rolul ce l-a avut. Noi n-aveam nimic
de-a face cu el. Mi se spusese c\ de aici a pornit. Apoi au cerut:
– S\ plece Armata!
Le-am spus:
– De acord, va pleca Armata. Va pleca Armata, dar fi]i oameni
lini[ti]i, da]i dovad\ de ra]iune. Nu mai ataca]i solda]i, nu mai
ataca]i magazinele.
– Nu noi, nu noi am spart magazinele, nu noi am dat foc!
Deci oamenii spuneau ni[te adev\ruri.
– Bun, zic, atunci o s\ plece Armata.
C`]iva au aplaudat. Am auzit pentru prima oar\:
– DECI, ARMATA E CU NOI!
Re]ine]i, asta era în 19 diminea]a. Dup\ aceea lozinca s-a
întins în toat\ România. Revolu]ia s-a înf\ptuit pe 22, dar asta era
în 19, la Timi[oara. Am plecat de-acolo [i m-am dus la Comitetul
Jude]ean. Ma[ina fugise între timp, nu [tiu, i-a fost fric\ ofi]erului
s\ mai r\m`n\. M-am dus cu o ma[in\ de la G\rzile Patriotice,
p`n\ la Comitetul Jude]ean [i m-am prezentat la secretarul Coman.
I-am spus:
–Tovar\[e secretar, nu e vorba de trei femei. Uita]i ce cere
lumea: – Jos cutare, vrem libertate [i a[a mai departe [i c\ Armata...
Chiar a[a s-a exprimat:
– Uite, b\i Victore, – adres`ndu-se generalului St\nculescu –
uite, acesta s-a speriat de trei femei. Ha, ha, s-a speriat de femei.
Zic:
– Nu e vorba de femei! {i v\ rog s\-mi da]i voie s\ plec.
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{i-am plecat imediat. Am plecat de-acolo [i m-am dus la comandamentul diviziei. Mi-am dat seama c\ nu era vorba de ni[te
derbedei, c\ de-acum era vorba de popor, nu mai era vorba de \ia
care sparg, de \ia care incendiaz\, era vorba de popor. L-am luat pe
înlocuitorul la comanda diviziei [i i-am spus:
– D\ ordin s\ se retrag\ armata din fa]\ [i de l`ng\ întreprinderi
[i chiar deblocheaz\ podurile. Ce, ai impresia, zic, c\ un TAB care
va fi acolo...? Îl arunc\ mul]imea, îl arunc\ în ap\, domnule, cu
solda]i cu tot.
E adev\rat c\ au început s\ se retrag\. Se pare c\ în aceast\
perioad\, nenorocit\, pentru c\ a[a a fost situa]ia, unul din TAB-urile
care s-au retras ar fi sc\pat, ori soldatul n-a fost atent, dar a sc\pat
o rafal\, în nici un caz în mul]ime, pentru c\ toate erau cu ]evile sus.
În acea noapte am încercat cu acest ofi]er [i cu al]ii s\ c\ut\m s\
cre\m cale liber\ oamenilor s\ se adune [i s\-[i fac\ demonstra]ia
care era de-acum pa[nic\.
Am în]eles c\ nu mai era vorba de spargeri [i de incendii. Era
vorba de drepturile lor. În cursul nop]ii am încercat s\ retrag [i am
retras de fapt transportoarele blindate de pe poduri, deci am deblocat c\ile de acces. De[i mi se cerea: „Trimite [apte TAB-uri acolo“,
„Le trimit, le trimit“, dar nu le-am mai trimis. De fapt, la un moment dat era o în]elegere tacit\ între noi, pentru c\ am uitat s\ v\
spun o treab\ foarte interesant\. Tot timpul c`t am lucrat la Timi[oara, n-am lucrat singur, ci cu cinci-[ase oameni tot timpul l`ng\ mine.
Niciodat\ n-a lipsit vreunul din contrainformatori. Deci am retras
oamenii de pe pod. Mi s-a ordonat ca în ziua de 20 s\ pun neap\rat
(lips\ de audi]ie, n.n.). Am uitat s\ v\ spun c\ am avut un regiment
de para[uti[ti de la Caracal, pe care l-am dislocat în cazarma marii
unit\]i de ap\rare antiaerian\. La un moment dat \[tia primiser\
ordin s\ apere sediul Inspectoratului Ministerului de Interne [i am
r\mas foarte mirat c`nd comandantul regimentului m-a întrebat:
– Nu mai [tim de-al cui ordin s\ ascult\m. De-al lui Coman,
de-al generalului Nu]\ sau de-al dumneavoastr\?
{i i-am spus:
– De-al meu [i de-al lui Coman, care era comandant unic. Dar ce
c\uta]i acolo? În nici un caz nu r\m`ne]i acolo. Imediat în cazarm\!
~ntre timp Coman a cerut s\ i se înt\reasc\ paza sediului jude]ean cu optzeci de para[uti[ti care, p`n\ la urm\, au fost trimi[i
acolo [i probabil c\ [tiu cum au ac]ionat. În orice caz, nu au
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ac]ionat împotriva popula]iei, ci s\-l p\zeasc\ pe el [i pe cei care
erau acolo. I-am ordonat comandantului regimentului de para[uti[ti
s\ retrag\ imediat oamenii de acolo (de la Inspectoratul Ministerului de Interne) [i s\ asculte de ordinele mele. Mi s-a cerut s\ blochez intrarea de la UMT. Asta era în diminea]a de 20.
– Domnule, nu se dau jos din ma[ini [i nu blocheaz\ circula]ia –,
iar dac\ oamenii mai tr\iesc, [i cred c\ tr\iesc, comandantul regimentului [tie c\ acest ordin s-a executat de fapt. Au fost foarte
multe din astea. Spun numai o parte din cele tr\ite la Timi[oara. V\
voi spune [i cele tr\ite la Bucure[ti.
Tot în noaptea de 19 am primit telefon de la Bucure[ti, de la
fostul ministru al Ap\r\rii Na]ionale, c\ la Timi[oara se vor trimite
în cursul nop]ii dou\zeci [i dou\ de mii de lupt\tori din trei jude]e,
adic\ lupt\tori din G\rzile Patriotice, care împreun\ cu g\rzile din
Timi[oara s\ împr\[tie pe demonstran]i. Am r\mas un pic dezorientat. Apoi a ad\ugat c\ ni se va trimite de la Bucure[ti, de la Marele Stat Major, un plan pe care îl va lucra generalul Eftimescu.
Dup\ aceea am primit telefon [i de la fostul [ef al Statului Major al
G\rzilor Patriotice, colonelul P`rc\l\bescu, c\ lupt\torii vin de la
Olt [i de la Dolj [i s`nt înarma]i cu be]e. I-am zis:
– Pentru ce s\ vin\? Crezi tu c\ muncitorul din Olt va lovi
muncitorul din Timi[?
Ni[te inep]ii care s-au f\cut. S-a luat leg\tura cu Bucure[tiul
pentru ca s\ facem un plan. Le-am spus de la început c\ era o
treab\ hot\r`t\ de Ceau[escu. C\ s-au format garnituri, c\ or s\
vin\, c\ trebuie s\ ne g`ndim la cazare, [i a[a mai departe. În
momentele alea nu mai era cazul s\ vin\ G\rzile Patriotice. De
fapt s-a demonstrat c\ au venit de poman\ [i c\ nu trebuiau s\
vin\. M\ rog, trec peste toate episoadele astea. S-a încercat o contrademonstra]ie, re]ine]i.
Interlocutor: De c\tre cine?
General {tefan Gu[\: De c\tre cei din Timi[oara, primul secretar B\lan cu cel de la Municipiu, cu secretarul Mo], cu ceilal]i,
c\ în dou\ întreprinderi, la UMT [i la „Solventul“, nu, nu la „Solventul“, nu mai re]in exact, se organizeaz\ ni[te contrademonstra]ii
[i s\ participe [i Armata la ele. I-am zis:
– Cum s\ participe Armata? N-are ce c\uta Armata!
– S\ executa]i imediat! Te duci, trimi]i...
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Am chemat ni[te ofi]eri [i i-am trimis. Nu era nimeni în uzine,
bineîn]eles. Totu[i eu am primit insistent ordin s\ trimit acolo ni[te
ofi]eri. S-au dus ofi]erii, dar nu era nimic. I-am retras imediat. F\r\
arme, bineîn]eles, i-am trimis, pentru c\ nu se putea s\ b\g\m
solda]i înarma]i între muncitori. Plus c\ era o porc\rie de fapt,
poate cuv`ntul nu e cel mai potrivit, dar nu mai [tia ce s\ fac\. Pe la
12 mi s-a confirmat ordinul: „Toat\ lumea în caz\rmi, nu pleac\
nici un soldat la nici o contrademonstra]ie.“ Deci asta era diminea]\. În data de 20 am primit informa]ii c\ din multe locuri, de la
UMT, de la ELBA, m\ rog, nu cunosc bine ora[ul, coloane mari
de oameni ai muncii se îndreapt\ c\tre centru. S`nt cu steaguri albe,
pa[nici, se strig\: „F\r\ violen]\!“ Atunci am ordonat: „L\sa]i-i în
pace, nu v\ atinge]i de ei sub nici un motiv!“ Cert este c\ aceast\
demonstra]ie s-a f\cut în final cu armata. Adic\ în Timi[oara, în
20, au defilat muncitorii cu steaguri albe, cu steaguri tricolore, dar
[i cu transportoare blindate, prin Pia]a Operei, pe la Comitetul
Jude]ean [i chiar prin fa]a diviziei. Sigur c\, vorbind foarte cinstit,
eram îngrijorat într-un fel, ca tehnica s\ nu p\trund\ totu[i pe m`na
unor neaviza]i. În cazul acesta s-ar fi putut produce necazuri [i am
spus: „Dup\ ce se termin\ demonstra]ia [i oamenii se dau jos, to]i
militarii s\ treac\ în caz\rmi.“ Adic\ nu puteam s\ las armamentul
[i muni]ia în m`na oricui. Mi s-a raportat c\ dup\-amiaz\ urmeaz\
s\ vin\ de la Bucure[ti Ceau[escu. A[a am fost informat. Dup\ aceea
nu, c\ vine altcineva: D\sc\lescu [i cu Bobu. Nu m-a interesat treaba aceasta, deci n-am fost la Jude], numai am auzit. Îns\
ce m-a derutat, ce m-a enervat mai bine zis, este c\, dup\ ce au
venit într-adev\r D\sc\lescu [i cu Bobu, am re]inut c\ au încercat
s\ vorbeasc\ sau chiar au vorbit cu demonstran]ii, c\ au primit o
delega]ie [i nu mai [tiu ce s-a înt`mplat, n-am fost la fa]a locului [i
nici nu m-a interesat. Mi-a raportat îns\ comandantul Diviziei de
Ap\rare Antiaerian\ c\ patru din oamenii care i-au înso]it pe
ace[tia (D\sc\lescu [i Bobu) au fost dezarma]i în fa]a sediului Comitetului Jude]ean, doi ofi]eri [i doi subofi]eri, sau un subofi]er [i
trei ofi]eri. Atunci sigur c\ am fost foarte sup\rat. Ce-au c\utat ei
s\-i p\zeasc\ pe cei doi? Pentru c\ se [tie de c`nd lumea c\ demnitarii, personalit\]ile, erau p\zi]i de securi[ti. {i am dat ordin foarte
categoric s\-[i recupereze armamentul [i muni]ia pentru c\ se
puteau produce mari necazuri. Deci în 20 seara au continuat
demonstra]iile în Pia]a Operei, probabil [i la Municipiu. Oamenii
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au început s\ se organizeze cu cordoane, nu mai l\sau s\ p\trund\
nici un be]iv, nici un fel de sticl\. Mai pu]in Armata, care circula.
Sigur c\ nu v-am dat toate am\nuntele. E o poveste la modul foarte
general ceea ce v\ spun acum, am\nunte s`nt multe [i probabil c\
cei care au fost l`ng\ mine le re]in. Despre aceste zile se pot scrie
zece romane. În 20 noaptea, nu [tiu cum au ie[it din sediu [i cum
au plecat cei care au venit de la Bucure[ti. Am fost solicitat în
cursul nop]ii de Silviu Curticeanu s\-i spun care-i situa]ia. I-am
spus: „Domnule, colo e lini[te, colo nu e, colo e, oamenii s`nt
aduna]i.“ Am uitat s\ v\ spun c\ am fost interpelat de Coman, cred
c\ în 19, de ce raportez ministrului Ap\r\rii Na]ionale care e
situa]ia, sau dac\ raportez ceva la Bucure[ti, neap\rat s\ [tie el.
Cam în genul acesta. I-am spus c\-i raportez. A[ vrea s\ re]ine]i un
aspect care e mai pu]in cunoscut sau nu e deloc cunoscut. Mi s-a
ordonat în 21 de c\tre secretarul Ion Coman s\ organiz\m un
„comando“ cu regimentul de para[uti[ti care s\-i captureze pe cei
care vorbeau în Pia]a Operei, cu aparatur\ cu tot. Sigur c\ era o
inep]ie. Acolo erau mii de oameni, cum s\ te duci s\ capturezi? C\
cei de la Ministerul de Interne au planul cl\dirii [i c\ [tiu tot [i s\
facem un plan pe care s\ i-l prezint. I-am spus c\ am în]eles, am dat
telefon la Inspectorat, cred c\ era generalul Mihalea (de la Inspectoratul General al Mili]iei) [i i-am spus:
– Dac\ ave]i de g`nd s\ face]i un plan, trimite]i-v\ ofi]erii la
divizie, ai mei nu vin acolo.
– P\i da, dar cum ajungem?
– Cum au ajuns [i al]ii, foarte simplu, ajunge]i aici dac\ vre]i s\
face]i un plan. Ai mei nu vor veni acolo.
L-am chemat la mine pe [eful Sec]iei Cercetare, colonelul
Ioni]\ de la Marele Stat Major, [i i-am spus: „Vezi c\ vor s\ fac\ un
plan, dar în nici un caz nu se va executa.“
Omul tr\ie[te [i poate s\ v\ spun\.
Vreau s\ v\ relatez, poate, un am\nunt, de[i poate nu-i lipsit de
semnifica]ie.
Deci s`ntem în 21. În 21 se controlau, erau cercurile care controlau, se vorbea în Pia]\, fiecare vorbea. Mi s-a raportat c\ e [i un
ofi]er care vorbe[te acolo [i am dat ordin s\ plece imediat pentru c\
nu era în cadrul revolu]iei, el trebuia s\ fie la unitate. Am aflat mai
t`rziu c\ dup\ revolu]ie a devenit [eful Poli]iei din Timi[oara.
Atunci era maior. L-am trimis la divizie, am vorbit cu el, l-am
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admonestat c\ nu are ce c\uta acolo, nu e treaba lui, el s\-[i vad\
de program. Dar ce m-a frapat [i n-a[ vrea s\ uit: în 21 seara, generalul Chi]ac a cerut s\ plece la Bucure[ti în ]inut\ civil\. I-am zis:
„Domnule, po]i s\ pleci. Dac\ ai primit ordin, du-te!“ Tot în 21
seara a plecat la Bucure[ti generalul St\nculescu. Primul a plecat
cu un tren, iar al doilea cu un avion. Erau trei avioane militare pe
aeroportul din Timi[oara, din care un AN 24 de la flotila noastr\.
Revin la acel plan prin care se urm\rea s\ fie captura]i cei care
vorbeau, s\-i str`ng\ [i s\-i anihileze. Am chemat, a[a cum am
spus, pe colonelul Ioni]\, dar, f\c`ndu-se noapte, cei de la Interne
n-au putut s\ mai vin\. Ei [tiau planul cl\dirii, aveau omul lor
care cuno[tea. Am zis c\, dac\ vor s\ vin\ pentru plan, s\ vin\
aici, eu nu trimit. Au venit a doua zi de diminea]\, deci pe 22.
Secretarul Coman a zis:
– Face]i planul [i mi-l trimite]i!
La care eu am spus:
– Riscul e foarte mare, nu se poate face a[a ceva, ar însemna un
m\cel, e un risc extraordinar. De ce s\-i ia, cum, cum s\ p\trund\
acolo, n-am în]eles.
– Face]i planul [i mi-l trimite]i. {i mai m\ suni.
Am în]eles c\ nici el n-a fost întru totul de acord, dar... Au venit
totu[i la noi c`]iva ofi]eri. I-am b\gat într-o sal\. Înainte de asta îns\
am chemat la mine pe maiorul Ghergulescu, comandantul Batalionului de Cercetare de la Buz\u, care era cu mine, pe comandantul
Regimentului de Para[uti[ti [i pe colonelul Ioni]\ [i le-am spus:
„Lucra]i la plan, dar nu se execut\ nimic din el. Lucra]i îns\ la el [i
trage]i de el c`t pute]i.“ Oamenii m-au în]eles. „Mai vin [i eu [i v\
v\d.“ Mi s-a mai cerut acest plan, dar evenimentele se precipitau
de-acum [i erau deosebit de importante. Mai înt`i demonstra]ia de
la Bucure[ti. Re]in c\ atunci a fost sau cu o zi înainte, c`nd s-a început cu huiduiala. Îns\ nu asta e important, ci lucrul care m-a [ocat
într-adev\r, [i m-a [ocat puternic, adic\ comunicatul dat cu privire
la ministrul Ap\r\rii Na]ionale. Cu c`teva minute înainte de asta am
fost sunat s\ m\ prezint la telefon cu Bucure[tiul. Aveam înc\ o
leg\tur\ realizat\, am uitat s\ v\ spun. Ministrul luase m\sura ca
leg\turile telefonice cu unit\]ile [i cu Timi[oara s\ fie dublate. Deci
înc\ o cale telefonic\. Am fost sunat de [eful Comandamentului de
Transmisiuni, colonel pe atunci, actualul general Popescu Nicolae,
[i-mi spune:
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–Tovar\[e general, nea Vasile... e... mort...
– Cum m\i???
– Da, un glon] în piept.
– Dar cum, cum??? {i pur [i simplu am sim]it c\ mi-a amor]it
m`na pe telefon. Nea Vasile fiind ministrul Ap\r\rii.
Pur [i simplu am r\mas f\r\ glas. N-am în]eles unde s-a înt`mplat, afar\, pe baricade, unde, cum? Dar, m\ rog, asta a fost vestea
la telefon. Dup\ care i-am transmis-o lui Coman: „Se pare c\ ministrul...“ „Bine, bine“, mi-a r\spuns el. Dup\ aceea la televizor a
fost dat comunicatul c\ ministrul a fost un tr\d\tor. În momentul
acela am sim]it c\ îmi pierd complet cump\tul [i am afirmat c\ se
face o mare m`r[\vie, c\ se însceneaz\ ceva îngrozitor. Era vorba
de ministrul Ap\r\rii Na]ionale pe care-l cuno[team de foarte t`n\r,
pentru c\ mi-a fost comandant de [coal\ militar\, de unde aceast\
idee în toat\ ]ara c\ a ]inut foarte mult la mine. Probabil. N-am fost
rude, unii au [i spus c\ am fost rude, n-am fost nici un fel de rude.
M-a cunoscut ca elev în [coala militar\, apoi ca ofi]er. Sigur c\ m-a
ajutat în via]\, în sensul c\ mi-a trasat sarcini s\ m\ preg\tesc [i nu
c\ m-a propulsat. Dar comunicatul m-a [ocat fantastic [i am afirmat de fa]\ cu cei care erau acolo c\: „Asta e o mare m`r[\vie [i
vreau neap\rat s\ ajung la Bucure[ti s\ spun poporului român c\ e
o înscenare îngrozitoare f\cut\ de ni[te cretini, de ni[te oameni
care n-au nimic sf`nt.“ Evenimentele s-au derulat în continuare.
A ap\rut dup\ c`tva timp faptul c\ la Bucure[ti tiranul a fugit. At`t
aveam ca idee, s\ ajung c`t mai urgent la Bucure[ti, s\ spun lumii
c\ nu Milea a fost un tr\d\tor, c\ Milea a fost un om cinstit, care a
muncit mult în Armat\. A fost un om care era de carier\ militar.
Poate a fost singurul ministru al Ap\r\rii Na]ionale dup\ cel de-al
doilea r\zboi mondial care [tia armat\. {i într-adev\r [tia armat\.
C\ a executat ordinele? Trebuia s\ le execute în func]ia în care era!
Ce ordine, îns\, a]i v\zut din cele ar\tate de mine. El a spus foarte
clar cum s\ se trag\, [i nu în muncitori, nu în mul]ime, ci s\ se
avertizeze, s\ se evite... Am plecat la Bucure[ti. Trec peste alte
am\nunte. S`nt at`t de multe de spus înc`t pot s\ scriu zece romane.
Dac\ a[ avea timp [i talent, cred c\ a[ scrie zece romane. Poate vor
scrie al]ii. Poate e nevoie s\ fie scrise, pentru c\ într-adev\r merit\
s\ se scrie. Am plecat la aeroport imediat, cu colonelul Ionescu,
parc\ [i colonelul Ardeleanu, colonelul Gheorghe [i cu aghiotantul.
Am uitat s\ v\ spun c\ despre aceast\ perioad\ de care v-am vorbit
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p`n\ acum, cel mai mult [tie s\ v\ spun\ fostul meu aghiotant,
actualul maior Gheorghe, care, ca aghiotant, era permanent l`ng\
mine. El poate fi întrebat. Am ajuns la Bucure[ti. La aeroport
era generalul Rus, care mi-a spus c\ trebuie s\ merg la televiziune
[i s\ spun ceva c\tre Armat\, c\tre popor. Am spus c\ vreau s\
merg la televiziune nu numai pentru Armat\, ci [i pentru a spune
lumii cine a fost generalul Milea. M\ rog, cu mare greutate am
ajuns acolo.
Acolo, la televiziune, erau at`]ia rezervi[ti îmbr\ca]i în uniform\. Nu [tiu c`nd au avut timp s\ se îmbrace a[a repede. Nu [tiu
c`nd au avut timp, c\ s-au îmbr\cat to]i la costume. Ce revolu]ie
f\cuser\, nu [tiu, c\ au ajuns to]i acolo în fa]a camerei de luat vederi. Ce-or fi urm\rit iar\[i nu [tiu, dar m\ rog. Ulterior am aflat c\
a fost [i generalul Militaru. V\ spun de ce ulterior am aflat: pentru
c\ eram în avion c`nd a vorbit [i n-aveam cum s\-l aud. C\ a fost [i
el [i a f\cut apel la o serie de generali. Dar am ajuns, am spus c\
Milea n-a fost un tr\d\tor, c\ îl cunosc de copil, [i a[a e c\ îl
cunosc de foarte mult timp, [i în nici un caz n-a fost tr\d\tor, chiar
dac\ a f\cut gre[eli, a fost un mare patriot. Am spus apoi c\ Armata trebuie s\ dea dovad\ de ra]iune, s\ treac\ în caz\rmi, s\ apere
independen]a, integritatea, suveranitatea ]\rii [i a[a mai departe.
Am plecat de acolo [i am ajuns la minister. La minister m-am
înt`lnit pentru prima dat\ cu domnul Iliescu. Auzisem de el. {tiam
c\ a lucrat la Direc]ia Apelor, chiar era vecin cu mine, dar nu ne-am
înt`lnit niciodat\. La minister erau foarte mul]i generali, activi [i
din rezerv\. Re]in c\ la biroul ministrului era a[ezat generalul
St\nculescu, care vorbea la telefon. Probabil d\dea anumite dispozi]iuni. Erau comandan]ii de arme, dar [i foarte mul]i civili, mul]i
revolu]ionari. Mai t`rziu pe unii i-am cunoscut, pe al]ii nici acum
nu-i [tiu. Am intrat deci în biroul ministrului. V\ da]i seama, eram
dup\ patru-cinci nop]i de tracasare. S-a spus c\ trebuie s\ mergem
neap\rat la fostul sediu al Comitetului Central [i s\ vorbim la
oameni s\ se lini[teasc\. Iliescu s\ vorbeasc\ la popor, iar eu s\
vorbesc la armat\. Era normal s\ fie a[a, eram [eful Marelui Stat
Major. Murise ministrul [i trebuia s\ se spun\ ceva Armatei. Eu
eram cel obligat prin natura func]iei, a gradului, a func]iei mai ales,
c\ oamenii m\ cuno[teau. Armata nu mai avea ministru, dar îl avea
pe primul adjunct.
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~n birou s-a încercat s\ se fac\ nu o platform\, ci un comunicat
care s\ se dea publicit\]ii. Fiecare spunea c`te ceva. Eu am zis:
– Din partea Armatei ridic dou\ probleme: una – trupele de
gr\niceri, care cu trei zile înainte intraser\ în subordinea Ministerului de Interne, s\ treac\ înapoi la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale. Erau trupe pe care noi le-am educat, noi le-am instruit, noi
ne-am chinuit cu ele [i au [i acum necazuri mari de tot; a doua –
s\ se închid\ grani]ele, m\car pentru o perioad\, pentru c\ erau
ni[te probleme.
Eu tot timpul m-am g`ndit, [i v\ rog s\ re]ine]i c\ înc\ de la
Timi[oara, de c`nd am ajuns acolo, am f\cut o hart\ cu ap\rarea
grani]elor na]ionale. Martor în acest sens este colonelul Gheorghe,
acum mi se pare c\ e general, în care am stabilit zona, ce unit\]i
s`nt în zon\, ce direc]ii s`nt dinspre afar\ spre interior, cum pot fi
acoperite, pe ce aliniamente, cu ce unit\]i, ce rezerve [i a[a mai
departe. Deci re]ine]i, nu m-am g`ndit la revolu]ie, m-am g`ndit la
un atac asupra ]\rii, m-am g`ndit la integritate. Înc\ o dat\ v\ spun:
m-am g`ndit la integritatea teritorial\, nu la altceva. Harta asta
probabil c\ mai exist\ sau nu, dar s-a f\cut, s-a f\cut acolo cu mine
c`t eram [i cu for]ele care erau în acea perioad\ în Banat.
Interlocutor: A]i avut informa]ii sigure, sau ca o m\sur\ de
prevedere?
General {tefan Gu[\: Ca m\sur\ de prevedere, dar am avut [i
ni[te informa]ii, c\ dinspre Vest, nu vreau s\ implic pe nimeni, s`nt
]inte care zboar\ c\tre noi. Am ridicat avia]ia, v-am mai spus parc\
înainte. Nu s-a confirmat. Pe urm\, c\ zboar\ paralel, c\ s`nt
mi[c\ri de trupe, c\ s`nt cutare. Orice militar, orice om care intr\ în
armat\, intr\ cu scopul de a-[i ap\ra ]ara, nu de a-[i împu[ca
poporul. Deci pentru mine era vital ca nu cumva asupra României,
profit`nd de situa]ia care era, s\ se produc\ o agresiune de propor]ii
mai mari sau mai mici. Pentru c\ tot timpul am fost obsedat de
aceast\ idee [i poate c\ din cauza asta am fost mai t`rziu înl\turat,
ierta]i-m\ c\ v-o spun. Zic mai t`rziu, pentru c\ o s\ vede]i de ce,
pentru c\ aveam tot timpul impresia, [i a[a era de fapt, eram alimenta]i cu ve[ti c\ se preg\te[te ocuparea Transilvaniei. Eu v\
spun foarte cinstit: nu [tiu care va fi adev\rul, ce va spune istoria
peste ani, dar noi to]i ne temeam de ocuparea Transilvaniei. Nu [tiu
dac\ m\ în]elege]i.
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Interlocutor: V-am în]eles.
General {tefan Gu[\: (lips\ de audi]ie, n.n.) S`nt acum r\zboaie
moderne care se duc pe vertical\, nu-i nevoie neap\rat s\ ataci cu
tancurile, poate s\ vin\ de sus [i s\ te ocupe. R\zboiul modern are
at`tea caracteristici... Dar dac\ va fi nevoie, voi dezvolta aceast\
idee.
Dup\ cum am spus, am ajuns în Bucure[ti. La minister am ridicat cele dou\ probleme [i am plecat la Comitetul Central. Consider
îns\ c\ e o gre[eal\ din partea mea c\ m-am dus acolo [i v\ spun de
ce. Nu [tiam la aceast\ dat\ ce e acolo. Dar am plecat în coloan\ cu
Iliescu. Nu mai [tiu cine era cu el. Au mai mers o serie de ofi]eri [i
am ajuns la Comitetul Central. Acolo era o mul]ime de oameni. Cu
greu am reu[it s\ p\trundem. ~n\untru [i pe sc\ri, [i peste tot, erau
oameni înarma]i, civili [i militari, e adev\rat. Re]ine]i c\ eu am
mers la Timi[oara în data de 17. Din 17 p`n\ la 22 s`nt aproape
cinci zile. Am aflat c\ în Bucure[ti a fugit tiranul, dar nu [tiam
nimic ce s-a înt`mplat cu for]ele date de Armat\. B\nuiam c\ s`nt
unit\]i, c\ s`nt dispozitive, cum au fost [i acolo, dar nu [tiam cine
anume, cum s-a p\truns, cine a p\truns. O mare v`nzoleal\, un haos
extraordinar. Mi-am dat seama c\ am f\cut o gaf\, dar trebuia s\
comand cumva. Am încercat într-un birou, dar nu s-a putut. Intrau
oameni peste noi, intrau tineri, intrau fel de fel de in[i. Unii erau
înarma]i, al]ii nu. Erau [i femei, fete. Haos, haos total. Am reu[it s\
intr\m într-un birou. Am în]eles dup\ aceea c\ era al lui Silviu
Curticeanu. Am început s\ dau primele telefoane. Iliescu [i ceilal]i
lucrau la comunicat. Voiau s\ arate ce s-a înt`mplat, c\ s`ntem
acolo, ce dorim... N-am putut practic s\ facem nimic. Era pe acolo
[i Verde]. Erau sau au ap\rut [i al]ii, eu nici nu-i cuno[team.
Acolo erau generalul Vlad, procurorul general Popovici [i al]ii.
Acolo erau, în Comitetul Central. Am în]eles c\ la unii s-a f\cut
apel din prima faz\, de fapt exist\ o pelicul\, sper c\ nu s-a distrus.
Dar, m\ rog, ce m\ interesa: s\ existe certitudinea c\ revolu]ia a
învins, c\ e lini[te [i c\ unit\]ile militare trebuie s\ asigure ap\rarea
]\rii, ap\rarea unit\]ilor [i a depozitelor, pentru c\ era fierbere, [i s\
se treac\ la lini[te, la ra]iune. De fapt, acest apel am vrut s\-l fac [i
în noaptea aceea c`nd am ap\rut pe balcon. M\ tr\geau to]i pe
acolo, nici nu mai [tiam cum s\ ajung. Dar am r\mas acolo [i era
mai bine dac\ nu m\ duceam. Dar, m\ rog, am încercat s\ fac ce
pot [i de acolo. Am c\utat ni[te telefoane de unde s\ vorbesc
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pentru a afla care-i situa]ia, ce se înt`mpl\. Una din marile gre[eli
care s-au f\cut în aceste zile, [i care a costat ]ara, a fost c\ în televiziune a p\truns cine a vrut [i cine n-a vrut. Prin televiziune s-au
f\cut apeluri c\tre Armat\, nu [tiu cu ce drept, de c\tre ofi]eri care
n-aveau nici un fel de calitate, de competen]\ – s\ vin\ unit\]i, s\
vin\ cutare, s\ vin\ cutare, s\ ap\r\m Televiziunea. Împotriva cui
s-o ap\r\m? Nu, dar am trecut un pic peste unele momente [i n-am
mers logic. St`nd acolo [i vorbind la telefon, la un moment dat
noaptea a început focul. Se tr\gea de pe fostul Palat Regal. Deci
spre sediul Comitetului Central, unde eram noi, de pe fostul Palat
Regal au început s\ trag\. Lumea era în pia]\. V\ da]i seama ce-a
ie[it: panic\, oamenii culca]i, armata nu era toat\ în dispozitiv, c\
nu era atunci, [i de aici a început a doua parte, îi zic eu, a revolu]iei, eu zic a doua parte, în care s-a încercat în\bu[irea ei de fapt,
acum îmi dau seama. De c\tre cine? În nici un caz de c\tre Armat\,
care fusese [i a fost cu poporul. P\rerea mea c\ e greu de spus la
aceast\ dat\, e foarte greu de spus cine au fost cei care au creat
aceast\ panic\, cine au fost cei care au tras.
~n noaptea aia se pare c\ cineva a avut grij\ s\ filmeze: ce-am
p\]it eu în noaptea respectiv\, ce-am f\cut, dac\ am corespuns revolu]iei, dac\ am comandat, dac\ n-am comandat. Unii zic c\ am
ezitat, c\ am fost nervos, c\ am dovedit panic\. Poate [i asta e
adev\rat. Dar la panic\ o s\ revin mai t`rziu. Dar oricum, am
încercat, în func]ia pe care o aveam, s\ dau totu[i ni[te ordine Armatei. Mi se spunea c\ se atac\ Po[ta, se atac\ Televiziunea. Trebuia intervenit, trebuia neap\rat intervenit. Am încercat s-o fac [i
în mare parte cred c\ am reu[it. Nu [tiu c`t de mult. Trec peste
asta pentru c\ s`nt pelicule. Dup\ aceea mi-am dat seama, dup\ ce
am v\zut [i eu la televizor. V\ spun o treab\: n-am v\zut ce s-a
înt`mplat în 22 la televizor dec`t dup\ trei s\pt\m`ni, c`nd am
ajuns în Bucure[ti s\-mi v\d familia. {i atunci am v\zut [i eu. {i
v\ spun aici c\ exist\ o pelicul\ la nevast\-mea, luat\ de la televiziune, c\ ea lucreaz\ acolo, în care a luat ce-a zis generalul
Militaru, ce-a zis \la. Eu nu [tiam p`n\ atunci. M\ crede]i sau nu,
dar asta e realitatea.
Am sc\pat totu[i de acolo (de la Comitetul Central) a doua zi.
Mi-am dat seama c\ am intrat într-un cle[te de unde nu se putea
comanda Armata, dintr-un birou al unui fost secretar al Comitetului
Central sau indiferent al cui. Printr-o împrejurare fericit\ zic, am
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sc\pat cu un TAB, în care s-a tras. Am sc\pat, f\r\ manta, cum
am ajuns la minister. Surpriza mare a fost c\ la minister l-am g\sit
pe generalul Militaru [i cu actualul pre[edinte. M\ rog, cei din
Frontul Salv\rii Na]ionale.
Ce-a urmat acolo e greu de spus în minutele astea. Îmi trebuie
cam o zi [i jum\tate, dar v\ spun totu[i ni[te momente importante.
Un prim moment, pe care a[ vrea s\-l re]ine]i dumneavoastr\ [i
poporul român, a fost c\ s-a propus la un moment dat, datorit\
situa]iei grele create, interven]ie str\in\, cu trupe specializate, la
care m-am opus categoric. Exist\ martori în acest sens, c\ m-am
opus. Vreau s\ trec peste unele am\nunte: cum am ajuns, cine ce
mi-a zis, ce-am f\cut; e important pentru ]ar\; e important pentru
viitorul României. Mi s-a sugerat de c\tre domnul Iliescu, domnul
Militaru, domnul Voican [i cei care mai erau: „Domnule, ce facem?
Nu vezi c\ e pr\p\d, moare lumea, e omor, e scandal. V\ propunem
s\ cerem ajutor, s\ chem\m o brigad\, un batalion. C`t are o brigad\? C`t are un batalion?“ Probabil c\ este momentul în care pe
undeva se poate spune c\ am intrat în panic\, [i probabil c\ e
adev\rat. Într-adev\r, am intrat în panic\. Nu voiam s\ transform
România în al doilea Liban. {i am spus-o foarte clar [i foarte ferm
[i mai exist\ [i azi martori, dac\ n-or fi m\slui]i [i \[tia, dar nu cred
pentru c\ exist\ un Dumnezeu [i o dreptate. „Domnule, zic, face]i o
mare gre[eal\, o mare eroare, iar eu c`t voi fi [eful Marelui Stat
Major al Armatei Române nu voi admite aceast\ treab\.“ Probabil
c\ am b\tut [i cu pumnul în mas\. A[a este. Am fost nervos. Am
fost nervos cu domnii care s`nt acum în conducere c`nd le-am spus
„Domnilor, ave]i o mare r\spundere, v-a]i creat ad-hoc un guvern
sau ce e. Face]i ceva, da]i comunicate, spune]i ceva românilor,
poporului, pentru c\ e haos. A]i zis c\ e vid. E vid, dar c`t l\s\m
vidul?“ Poate a deranjat aceast\ treab\. De ce spun poate? Pentru
c\ mi-am dat seama ce se va înt`mpla cu mine în viitor, în urm\toarele zile. {i atunci am chemat la mine pe colonelul Mircea [i
cred c\ [i pe locotenent-colonelul Lungu. Nu! Am fost sunat de
ata[atul militar sovietic Mihailov:
–Tovar\[i, felicit\ri. E nevoie de ajutor?
– Nici un fel de ajutor, domnule! Nu avem nevoie de nici un fel
de ajutor.
C`nd [i ei au sugerat s\ le cerem ajutor, am intrat în panic\.
{i atunci am chemat pe cei doi [i am spus: „Sun\ la Moscova.
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Cheam\-l pe Moiseev, [eful Marelui Stat Major sovietic, omologul
meu.“ A r\spuns Denisov, mi se pare, poate gre[esc, s`nt at`tea care
s-au petrecut, [i am spus: „Domnule, noi nu avem nevoie de nici un
fel de ajutor de la voi, re]ine]i, de nici un fel de ajutor!“ S-a încercat, a doua oar\, c`nd eram în birou la mine, la Marele Stat Major:
– Domnule, ce facem domnule, nu se termin\! Moare lumea,
panic\, s\ chem\m...
Le-am spus:
– Domnilor, eu v-am spus p\rerea mea. Nu accept, c`t s`nt [eful
Marelui Stat Major, nici un fel de ajutor de la nimeni. Armata
Român\ [i noi ne vom rezolva singuri treburile.
Poate c\ gre[esc, dar cred c\ este una din cauzele pentru care
am ajuns acum s\ fiu oarecum exilat.
Totu[i s-a încercat [i s-a dat telefon. Deci eu am vorbit cu Moscova, re]ine. A[a. M-a sunat [i ata[atul militar ungur, care e [i
acum aici, Arady, c\:
– E nevoie de ajutor? C\ îmi d\ (indic\) ni[te sta]ii ale Securit\]ii care emit noaptea!
– Domnule, nu e nevoie, le [tim [i noi.
Dar, m\ rog, le-am notat, le am [i acum, c`teva din ele.
Deci s-au încercat ni[te treburi. M-a sunat Vatzic, sau din partea
lui Vatzic, a cehilor, c\:
– A]i r\mas f\r\ muni]ii?
Era posibil s\ r\m`n\ România f\r\ muni]ii pentru trei lulele,
trei surcele, pentru c`t s-a tras acolo la Bucure[ti? Deci au fost, asta
vreau s\ spun, ni[te treburi care trebuie l\murite. Cine a încercat
aceast\ diversiune? Cu ce scop? Dup\ care am r\spuns foarte categoric: „Nu avem nevoie de nimic. România, adic\ poporul [i Armata Român\, î[i rezolv\ treburile cu for]ele pe care le au.“ {i
slav\ Domnului c\ avem destule for]e.
{i avem destule for]e. {ocul pe care l-am avut dup\ (lips\ de
audi]ie, n.n.). Deci au sunat la Moscova, au cerut, sigur c\ nu li s-a
dat aprobare, de[i mai spun [i o alt\ treab\. Uite c\ iar revin înapoi,
pentru c\ n-am fost preg\tit pentru discu]ia asta [i pentru interviul
acesta, nu interviu, spovedanie, drag\, spovedanie. Domnule, au
fost persoane care au vorbit prima dat\ cu Moscova, inclusiv Militaru – (Alio Maskva, ia bîl gheneral Militaru). Pe mine asta...
m-a panicat, poate gre[esc, dar atunci mi-a produs panic\. Alte persoane au cerut cu Gorbaciov [i cu al]ii, cu Tiajelnikov, care e
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ambasadorul sovietic la Bucure[ti, n-am nimic, am respect pentru
el. Nu vreau s\ le imput lor nimic, dar îmi imput mie faptul c\ am
intrat în panic\. De ce-am intrat în panic\? Va în]elege cineva vreodat\ de ce am intrat în panic\? Pentru c\ se vehiculau ni[te lucruri
care [i acum s`nt valabile (lips\ de audi]ie, n.n.).
Ajutor! Ce ajutor?
P`n\ la urm\ am spus: „Da, domnule, ajutor medical, da, dar în
nici un caz militar. Muni]ie avem destul\, domnule.“
Oare trebuia s\ primim muni]ii de la Moscova ca s\ ap\r\m
Revolu]ia Român\? Oare trebuia s\ primim muni]ie din Cehoslovacia ca s\ ap\r\m Revolu]ia Român\? Chiar a[a, se tr\sese toat\
muni]ia din România împotriva terori[tilor \[tia care s`nt, [i trebuia
s\ vin\ al]ii s\ ne ajute? S`nt probleme care trebuie disecate, trebuie
verificate, controlate, analizate, dar nu de oricine, pentru c\ î]i spun
o treab\: în momentul în care generalul Militaru a venit la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale, un om f\r\ nici un fel de drept asupra
Armatei [i a ]\rii, nu [tiu cine l-a adus. Pentru c\ nu vreau s\ condamn nici pe domnul Iliescu, nici pe domnul Voican, nici pe domnul Cazimir Ionescu, care m\ urm\rea cu cine vorbesc la telefon, ce
fac, de parc\.... Probabil c\ n-aveau încredere în mine, n-au f\cut
altceva aduc`ndu-l pe Militaru dec`t s\ destabilizeze Armata Român\ [i ]ara. Militaru, dup\ ce s-a a[ezat în fotoliul de ministru, a
început s\-[i cheme fo[tii prieteni, colegi de studii în URSS, to]i cu
(lips\ de audi]ie, n.n.). A înlocuit comandan]i, a pus comandan]i
compromi[i, a f\cut, a dres. M-a scos pe mine foarte fin [i îmi
imput [i m\ condamn pentru c\ trebuia s\ fiu mai ferm, dar am [i,
hai s\ zic, o mic\, adic\ încerc eu s\ zic c\ am [i o mic\ acoperire.
Oamenii care trebuiau s\ fie l`ng\ mine, românii adev\ra]i care trebuiau s\ fie l`ng\ mine, dintre militarii de frunte, nu tineretul, pentru c\ cu tineretul s-a demonstrat, î]i spun dup\ aceea, deci cei care
au fost ani de zile l`ng\ mine trebuiau s\ m\ sprijine, nu s\ aplaude
nu [tiu unde... Eram de drept comandantul Armatei [i nu ]in la
func]ia asta [i nu ]ineam, dar nu trebuiau s\ accepte cu at`ta
u[urin]\ schimbarea mea din func]ie în acele momente. To]i (cer
iertare c\ spun asta), dar to]i stau pe l`ng\ cine a venit acum. To]i
au f\cut treaba asta. P\cat c\ au f\cut-o, pentru c\ unii s`nt oameni
cu preg\tire, dar n-au f\cut un gest c`t de mic s\ spun\: „Stai domnule, de ce vine \sta? De ce îl scoate pe Gu[\?“
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A doua treab\. Dup\ ce a venit generalul Militaru în nop]ile
respective, în ziua respectiv\, pus de domnul Iliescu, iart\-m\, c\ el
l-a numit: „Ne-am g`ndit s\ fie domnul general Militaru ministru,
domnul general Gu[\ s\ fie, tovar\[ul general Gu[\, c\ atunci se
vorbea cu tovar\[, s\ fie [eful Marelui Stat Major.“ Ai mei n-au zis
nimic. Domnul general Militaru n-a f\cut altceva dec`t s\-[i cheme
din rezerv\ fo[tii acoli]i, fo[tii prieteni. Acum am auzit c\ are un
dosar „Corbu 1“ – „Corbu 2“, c\ ar fi fost spion al... Deci asta a
fost o treab\. Domnul general Militaru nu a dat nici o comand\
Armatei zile întregi [i atunci am intrat [i mai r\u în panic\. Armata
Român\ a[tepta m\car o not\ telefonic\, a[tepta m\car o comand\,
m\car un telefon, m\car un „B\i, ce-i la voi?“. Nu s-a f\cut treaba
asta. Destabilizarea Armatei a f\cut-o acest general Militaru, care
nu [tiu ce-a vrut s\ ajung\. Pre[edinte? {tiu eu? Dumnezeu [tie!
Dar a f\cut un mare r\u României. Nu prin înl\turarea mea, [i a
altora, pentru c\ nu numai eu am fost înl\turat atunci, ci [i al]ii.
Mie subtil mi s-a sugerat s\ plec urgent de acolo, c\ nu e bine. Dar
ce s-a f\cut cu asta? A început marea catastrof\ care a dus la destabilizarea Armatei. Din momentul c`nd a început s\ pun\ comandan]i fo[ti „studio[i“ în URSS, în toate marile unit\]i [i în
func]iile importante, lucru care a nemul]umit Armata, a trecut la o
m\sur\ [i mai t`mpit\. S\ avanseze o serie de ofi]eri ca s\ le
închid\ gura. Avans`nd pe unii, a nemul]umit pe al]ii [i atunci a
f\cut alt\ avansare. Deci o destabilizare. A început apoi s\ reorganizeze el, dup\ mintea lui, dup\ un plan pe care se l\uda c\ l-a
preg\tit ani de zile, s\ reorganizeze deci Armata. {i a trecut la o
serie de porc\rii, c\ nu le pot spune altfel. Un militar care c`t de c`t
se respect\ nu f\cea acest lucru, mai ales c\ nu era momentul, nu
era momentul s\ fac\ el reorganizarea Armatei Române. Cum a
f\cut-o? Nu v\ pot spune cum, poate o s\ afle cei care trebuie s-o
afle. Nu era momentul s\ facem acum reorganiz\ri ale Armatei, cu
chem\ri de cadre din rezerv\ care nu mai aveau habar de ce se
petrece în nenorocita noastr\ de Armat\, de ani de zile. Pentru c\
el, el c`nd a fost comandant de armat\, atunci era alt\ via]\, altfel se
puneau problemele, era altfel.
Interlocutor: {tim [i noi cum era acum cincisprezece ani.
General {tefan Gu[\: Dar tot în regimul Ceau[escu era, s\ [tii.
S\ [tii c\ el a luat pensie tot de la regimul Ceau[escu, el n-a fost
disident, a[a cum afirm\. L-o fi ascultat, nu [tiu cine l-o fi ascultat.
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Dar î]i spun o treab\: el a ie[it adjunct de ministru, de unde a ie[it
cu pensie mare [i cu multe treburi. M\ întreb [i eu ce scop a
urm\rit omul \sta. Nu c\ m-a înl\turat pe mine. Dar dup\ ce am
plecat eu, ce porc\rii a f\cut! A nemul]umit întreaga Armat\, a
creat disensiuni. La ora actual\ Armata este a[a cum este, e dezbinat\, s\ [tii. Cine a f\cut treaba asta? El a f\cut-o. Cu [tirea cui? Eu
cred c\ n-a f\cut-o singur. Adic\ s`nt o serie de probleme care nu
s-au l\murit. A[ vrea s\-]i mai spun o treab\. În nop]ile acelea
nenorocite, din 23-24-25, se ataca pe mare, se ataca dinspre munte,
se ataca de peste tot. Cine a atacat? Cine a creat acest r\zboi electronic, care a fost perfect regizat, pentru c\ s-au tras rachete, chiar
multe de tot care cost\ milioane de lei. {i eu am spus multor
comandan]i, [i lui Mocanu, generalul-colonel Mocanu, care e [eful
CAT-ului, [i generalului Ro[u (comandantul Armatei de la Craiova) i-am spus: „Domnule, dac\ a]i d\r`mat dou\sprezece elicoptere,
da]i-mi [i mie o buc\]ic\, m\car at`t c`t s\ o înghit. Împotriva cui
trage]i?“ Totu[i îmi dau seama c\ r\zboiul electronic a fost creat,
pentru c\ pe ecran au ap\rut ]inte. Cine le-a adus? Cine le-a f\cut?
Cu ce scop? De ce s-a f\cut acest r\zboi? Combinat cu r\zboiul
psihologic, care ]i-am spus c\ ac]iona de la cel mai mare e[alon
p`n\ la cel mai mic. De la ministru la adjunc]i, la cutare, la cutare.
Nimeni nu se întreab\ de asta. În schimb, s-au g`ndit s\ g\seasc\
ni[te... ]api isp\[itori, le spun eu. Nu [tiu cu ce scop! Gu[\,
Topliceanu, or mai g\si [i pe altul poim`ine, or mai g\si. De ce s-a
f\cut treaba asta? Cu ce scop? Ceea ce m\ doare – [i spun cinstit c\
m\ doare – e c\ a dezbinat Armata Român\. A[a este acum, s\ [tii.
Dezbin`nd Armata Român\, dezbin\ ]ara. Ce înseamn\ dezbinarea
]\rii? M\ g`ndesc la integritatea teritorial\. Nu m\ mai refer la
dezbinarea ei politic\. {i asta e o treab\ care e în acela[i scop
f\cut\, s\ dezbine România. De ce a f\cut treaba asta?

PARTEA A II-A

DIN DATA DE 26 FEBRUARIE 1990
(Transcriere dup\ band\ magnetic\)
General {tefan Gu[\: Nu mai re]in unde am r\mas cu relatarea,
parc\ acolo unde vorbeam de noi, cei de la Cluj (generalii Gu[\ [i
Topliceanu). Au mai trecut c`teva zile [i am început s\-mi fac o
idee mai clar\ asupra a ceea ce s-a înt`mplat de fapt în România.
Poate c\ am mai spus-o, dar o repet din nou: pe fondul nemul]umirii maselor împotriva lui Ceau[escu cred c\ au fost [i anumite
interese str\ine. Nu vreau s\ le nominalizez. Nu le-am analizat în
profunzime, poate nici n-a[ fi competent s\ le dau un contur clar,
dar oricum vreau s\ re]ine]i, pentru dumneavoastr\ [i pentru poporul român, c`teva aspecte.
~n prima apari]ie la televiziune, ulterior am aflat, generalul
Militaru a afirmat urm\toarele: „Fac apel la generalii Vlad, Gu[\,
Topliceanu, D`nd\reanu, St\nculescu [i al]ii. Opri]i m\celul!“
Era vorba de un m\cel la ora 14 [i ceva – 15? De fapt nu era nici
un m\cel. „Opri]i imediat acest m\cel! Fac apel la nu [tiu ce [i
fac apel la ra]iune.“
A[ vrea s\ trec peste momentul 22-23 noaptea, deoarece s-a dat
pe posturile de televiziune, e adev\rat la un „Fapt divers“, nu comentat de un specialist militar sau de un om de bun\ credin]\.
Oricum, istoria va demonstra dac\ am avut sau nu aport la revolu]ie. Dar nu asta e important în momentul de fa]\.
Dup\ c`teva zile, dup\ ce-am plecat de fapt din Bucure[ti la
Cluj, mi-am dat seama ce s-a urm\rit. S`nt convins c\ a fost acel
r\zboi radio-electronic de care v-am vorbit [i acel r\zboi psihologic

68

DANIELA VERONICA GU{| DE DR|GAN

care s-a desf\[urat [i se desf\[oar\. De acest lucru nu au fost
str\ine unele puteri pe care nu vreau s\ le nominalizez.
Se întreab\ lumea, sau a afirmat despre mine mult\ lume c\ am
fost panicat, c\ am ezitat, c\ pe undeva n-am prezentat încredere.
Încredere în cine? În Moscova, în alte puteri? |sta a fost unul din
momentele pentru care probabil unii domni au dat ulterior o explica]ie oamenilor care au întrebat ce s-a înt`mplat cu generalul Gu[\.
C\ am fost ezitant, incompetent, c\ n-am prezentat încredere. Încredere în cine? De fapt cine era în m\sur\ s\ aprecieze capacitatea
generalului Gu[\? Iliescu, Voican-Voiculescu, Cazimir Ionescu sau
al]ii ca ei? Cred c\ competen]a, patriotismul, aportul la revolu]ie ale
generalului Gu[\ trebuia s\ le judece Armata în primul r`nd.
Acum, dup\ at`tea zile, s`nt convins c\ a fost un plan foarte
bine întocmit. Un plan care s-a suprapus, din p\cate sau din fericire, nu [tiu cum s-o spun, peste nemul]umirea maselor din România, peste revolu]ia propriu-zis\. Un plan care viza, [tiu eu, sosirea
unor for]e str\ine care s\ rezolve problemele României. Un plan
care nu s-a desf\[urat, domnilor. Pe care nu [tiu dac\ eu personal
l-am împiedicat, dar oricum am încercat s\-l împiedic prin fapte
concrete. Am telefonat [i ata[atului militar, am telefonat [i la
Moscova, lui Moiseev. Probabil c\ acest lucru a deranjat. Mi-am
dat seama c\ unii domni din Front, tovar\[i, cum erau atunci, au
fost nemul]umi]i de faptul c\ poate am fost un pic mai dur. Era
vorba, de fapt, nu de duritatea unui [ef al Marelui Stat Major, era
vorba de România, halul în care se g\sea România, dezastrul care
era, faptul c\ nu era condus\ nici m\car cu o fraz\, cu un comunicat, cu nimic. Cred c\ acest lucru a nemul]umit pe foarte mul]i
domni. Mul]i s-au aciuit la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale. Or, dup\
o zi sau dou\, am încercat s\ le explic c\ e nevoie de un guvern, de
o cl\dire, de un loc de unde s\ se conduc\ România. Îmi d\deam
seama c\ toate informa]iile care veneau [i care au fost în zilele revolu]iei – am s\ revin la ele cu alt\ ocazie – vizau un atac din afar\.
Problema care se pune este urm\toarea, [i am mai spus-o: era oare
posibil un atac din afar\? Ca militar t`n\r, unii au afirmat c\ f\r\
experien]\, de[i r\m`ne de v\zut dac\ am avut sau nu experien]\,
spun c\ era posibil un atac din afar\. Pe fondul care se crease, în
care Armata a fost dispersat\ în foarte multe ora[e [i în foarte
multe locuri, în care Armata era dezinformat\ total, într-adev\r era
foarte u[or s\ se intervin\ în România. Las de o parte obliga]iile
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României în tratat (Tratatul de la Var[ovia), sau alte obliga]ii bilaterale sau multilaterale. Deci era foarte posibil. Nu s-a realizat acest
lucru, de[i r\zboiul electronic creat d\dea posibilitatea s\ se fac\ o
interven]ie împotriva României. Cu ce scop? Eu nu s`nt istoric, dar
oamenii de bun\ credin]\ din România, românii, [tiu c\ totdeauna
au fost ni[te divergen]e cu vecinii. {i la sud [i la vest [i la nord [i
peste tot. Era momentul într-adev\r ca s\ se îndeplineasc\ un plan
care era mai de mult [i dup\ p\rerea mea este [i acum acest plan
care urm\re[te în continuare s\ fie îndeplinit. În acea noapte am
fost sunat de multe personalit\]i militare din afara ]\rii noastre. La
to]i le-am spus foarte categoric c\ nu avem nevoie de ajutor. De
fapt este ridicol s\ se cread\ de c\tre cineva c\ pentru c`teva
împu[c\turi, sau chiar dac\ au fost mai multe, care s-au înt`mplat în
Bucure[ti [i în c`teva ora[e, Armata Român\ r\m\sese f\r\ muni]ii
[i era nevoie neap\rat de un ajutor, fie de la est, fie de la vest. Nu
era nevoie de acest ajutor. Ceea ce îns\ este foarte grav, mi-am dat
seama mai t`rziu de el, este faptul c\ într-adev\r – [i am aceast\
certitudine – a existat un plan în care cineva trebuia s\ intervin\ [i
s\ ajute, în ghilimele, România. Dac\ voi mai avea posibilitatea, o
s\ documentez, o s\ demonstrez sau poate colegii cu care am lucrat
[i oamenii cu care am lucrat î[i vor da seama de lucrul \sta. Ce se
urm\rea de fapt? De fapt ce s-a urm\rit? Revolu]ia se înf\ptuise la
Timi[oara cu dou\ zile înainte. Ulterior, v-am spus, poate c\ am
fost acuzat. Va l\muri poporul cine a fost de vin\, cine nu, nu mai
revin la el. S-a urm\rit [i în continuare ideea ajutorului. Ce ajutor?
De care ajutor avea nevoie România? V\ aduce]i aminte c\ la Televiziune acestea au fost primele cuvinte, dac\ nu gre[esc. Am vorbit
seara în fa]a mul]imii, am vorbit în sensul c\ am fost for]at s\ vin
acolo. For]at... luat, nu for]at. Luat s\ vorbesc. Am vorbit foarte
clar de dou\-trei lucruri: de lini[te, de calm, de ra]iune, de integritate teritorial\, pentru c\, înc\ o dat\ v\ spun, p\rerea mea c\ asta
este problema de baz\ – integritatea teritorial\ a României. Pentru
asta am intrat, poate, în panic\ în anumite momente în care unii
domni, dup\ planul lor bine stabilit, au încercat nu numai s\ m\
marginalizeze, ci chiar s\ m\ exclud\ total, dac\ s-ar putea c`t mai
repede. Din p\cate acum, deci la data la care v\ spun, se pare c\
acest plan se desf\[oar\. Generalul Militaru, care se pare c\ a fost
spion str\in, spion sovietic, nu [tiu, eu nu l-am cunoscut în activitate [i mai bine c\ nu l-am cunoscut, în ceea ce prive[te competen]a
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lui, probabil c\ documentele vremii [i ofi]erii care l-au cunoscut
vor spune mai multe, dar acesta împreun\ cu al]ii, probabil, a urm\rit foarte clar s\ destabilizeze Armata Român\. Cu ce scop?
Vom vedea sau se va vedea. Istoria va demonstra.
M\ întreb [i acum care a fost rolul generalului Militaru în revolu]ie pentru c\ am citit în pres\ c\ a avut mari merite în conducerea opera]iunilor militare. Oare a fost vorba de conducerea
opera]iunilor militare de nivel strategic, de nivel operativ? Ce opera]iuni? {i ce a condus de fapt, domnilor, acest general? Ce a condus
în focul revolu]iei? Pe cine a condus? Ce trupe? Cine-l cuno[tea
din Armata Român\? Pentru c\ în armat\ erau ofi]eri tineri în marea lor majoritate, în afar\ de c`]iva care probabil c\ îl cuno[teau.
Deci n-a condus nimic, s\ fie clar! Din contr\, a condus o destabilizare a Armatei. Deci în afar\ de numirea acestor ofi]eri chema]i
de el personal din rezerv\ [i cu care st\tea de vorb\ c`nd ]ara avea
nevoie s\ fie condus\ – nu ]ara, Armata avea nevoie de o comand\,
de o not\ telefonic\, de un cuv`nt –, altceva n-a f\cut. El pur [i simplu n-a f\cut altceva dec`t s\-i cheme pe acei ofi]eri, s\ stea de
vorb\ cu ei, s\ depene amintiri comune [i s\-i numeasc\ în func]ii.
Spre nemul]umirea tuturor sau a majorit\]ii ofi]erilor români care,
a[a cum au fost, chinui]i, nec\ji]i, au fost în Armat\, au lucrat, s-au
devotat, ori nu s-au devotat, dar erau oamenii care cuno[teau
situa]ia real\. C`nd [i-a dat seama de acest lucru, a început o serie
de promov\ri. Deci avans\rile la excep]ional curgeau. Neobi[nuit
pentru armata noastr\, fie c\ tr\isem în regimul Ceau[escu, fie c\
tr\isem, m\ rog, în alte condi]ii... Nu eram obi[nui]i cu a[a un val
de avans\ri [i la unii activi, re]ine]i, dar la foarte mul]i din cei care
au revenit. Deci o mul]ime de grade... Aceast\ prim\ avansare a
creat o nemul]umire total\ în Armat\. O alt\ gaf\ pe care a f\cut-o
a fost c\ a venit cu o a doua serie de avans\ri. A doua nemul]umire.
A treia avansare. A treia nemul]umire. Domnilor, ierta]i-m\ c\ v\
spun, s-a ajuns la o destabilizare a corpului ofi]erilor în primul r`nd,
pentru c\, înc\ o dat\ v\ spun, a[a cum au fost, tinerii militari au
dat dovad\ de mare în]elepciune. Au fost oameni în]elep]i.
A doua problem\ care a dus la destabilizarea Armatei [i în final
la destabilizarea ]\rii, pentru c\ era singura institu]ie care trebuia s\
r\m`n\ închegat\ [i care s\ dea t\rie [i încredere din partea poporului, a fost o serie de m\suri ini]iate de acest general, din p\cate
nefiind stopat de nimeni, iar eu nu mai eram acolo. De fapt, chiar
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dac\ eram, nu puteam s\-l stopez singur. P\cat c\ erau mul]i ofi]eri
care ar fi putut, la vremea respectiv\, nu s\ m\ ajute, dar s\ fi
stopat acest val nenorocit de destabilizare. A început o reorganizare
total\ a Armatei. Era momentul [i timpul? Cu asta trebuia s\
înceap\? Cu asta se confrunta Armata Român\? Sigur c\ a dat o
serie de drepturi, chipurile, pe care le d\dea oricine c`nd nu mai era
Ceau[escu deasupra, m\ rog, asta tot pentru a ame]i corpul ofi]erilor [i Armata în general. Ceea ce îns\ nu se [tie este c\ el
coopera mereu [i permanent a cooperat cu oamenii care conduceau
de fapt ]ara [i care o conduc. Este pentru mine foarte neclar de ce
au f\cut-o [i e dureros c\ o spun. Dac\ am fost marginalizat, dac\
am fost izolat [i dac\ mi s-au adus chiar acuza]ii, de ce oare parte
din ofi]erii cu care am lucrat direct n-au avut curajul, demnitatea [i
onoarea s\ pun\ stop acestor ac]iuni [i s\ întrebe: Domnule, ce se
înt`mpl\ cu Gu[\? Pentru ce l-a]i terminat? Pentru ce l-a]i lichidat?
În ghilimele, c\ înc\ nu m-au lichidat fizic, urmeaz\ probabil. Deci
asta e una din probleme. Eu atribui aceast\ vin\ ofi]erilor cu care
am lucrat direct.
Al doilea. C`nd ofi]erii de la Timi[oara [i nu numai ei, pentru c\
am în]eles c\ mai înainte s-au ridicat [i cei din Marele Stat Major,
au cerut plecarea imediat\ a lui Militaru, pentru c\ era firesc s\ fie
a[a, atunci a f\cut o alt\ gaf\. Mi-a comunicat telefonic la Cluj c\
m-a avansat la gradul de general-locotenent. Ierta]i-m\ c\ o spun,
am iubit armata de c`nd eram copil [i-o iubesc, dar pur [i simplu
m-a întristat, m-a îndurerat aceast\ avansare. Am avut o senza]ie,
ierta]i-m\, de mare am\r\ciune c`nd mi s-a transmis prin telefon c\
s`nt avansat. De ce am fost avansat? În urma revoltei ofi]erilor? A
vrut s\ acopere gura cuiva? A vrut s\ stopeze ceva? A vrut s\-i
stopeze pe cei care erau împotriva lui [i care-[i d\deau seama c\
destabilizeaz\ Armata? Ce-a vrut s\ fac\? Or, aceste lucruri trebuie
l\murite. De ce nu m-a trecut pe primul decret c`nd au fost to]i
avansa]i? De ce a f\cut asta dup\ ce s-a intervenit de c\tre ofi]erii
din Armat\ care m\ cereau. N-am nevoie s\ vin eu [i înc\ o dat\ v\
spun, nu am nevoie de func]ii, n-am nevoie de nimic, dar de ce a
f\cut acest lucru? Ca s\ acopere gura cuiva? C`nd a v\zut c\ probabil a gre[it în lan], [i nu probabil, a gre[it în lan], pentru c\ el a
dus de fapt la destabilizarea Armatei, chipurile [i-a cerut demisia.
E foarte interesant de ce aceia care i-au acceptat demisia îi fac,
ierta]i-m\, o descriere foarte frumoas\ în acel anun], dup\ ce a
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demisionat: „Generalul Militaru a avut o contribu]ie deosebit\ la
conducerea opera]iunilor militare...“ Înc\ o dat\ întreb, care opera]iuni militare [i c`nd a condus, c\ nu l-a v\zut nimeni? Poate or fi
unii! O fi fost invizibil. În orice caz, nu l-a v\zut nimeni. Nici nu
era în stare de fapt. „A condus opera]iuni militare, a avut un aport
deosebit la revolu]ie.“ Care aport? Pentru c\ am în]eles dup\ aceea
c\ a avut chiar unele necazuri cu dosarul [i cu dosarele, ca spion
sovietic. Ierta]i-m\, nu [tiu dac\ e a[a, dar a[a se spune, trebuie
l\murit acest lucru. De ce i s-a f\cut aceast\ descriere pozitiv\ dup\
ce a destabilizat Armata? Cu ce scop? Pentru c\ exist\ deja, e
p\rerea mea [i probabil c\ istoria va demonstra, exist\ acest plan în
care el a fost introdus de la început. Eu nu [tiu ce-a dorit. A dorit
puterea? A dorit destabilizarea Armatei? A dorit s\ ne ajute
neap\rat cineva, s\ vad\ c\ românii nu mai s`nt în stare s\-[i apere
]ara? Ce s-a înt`mplat? Aceste lucruri trebuie neap\rat l\murite de
popor, de cei care vor tr\i...
O alt\ problem\. Generalul Militaru [i-a dat demisia [i a plecat
de la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale. Dar cu ce documente? Pentru
c\ a umblat la foarte multe documente. De ce n-a fost nimeni s\-l
întrebe: „Domnule, cu ce pleci [i c`nd pleci?“ N-a anun]at pe
nimeni. Am informa]ii, nu vreau s\ gre[esc, am informa]ii c\ a plecat a[a, într-o postur\ în care nimeni n-a cunoscut, c\ [i-a luat ni[te
valize, nu [tiu cu ce puteau s\ fie, dar în orice caz c\ a umblat la
multe documente care se aflau la Marele Stat Major. Or, acest lucru
trebuie s\-l l\mureasc\ cei în drept. Ce documente a luat? Cu ce
scop? {i v\ mai spun înc\ o problem\. Acum, dup\ at`tea zile, am
reu[it s\ m\ duc p`n\ în Bucure[ti [i personal m-am convins c\
acest om conduce înc\... Nu Armata.
Interlocutor: Ceva.
General {tefan Gu[\: Ceva conduce [i nu singur. Cu cine
anume nu-mi dau seama. O serie de oameni de-ai lui au r\mas
înc\ acolo, pentru c\ vreau s\ v\ spun c`te abuzuri a f\cut acest
om în c`teva zile. A ajuns s\ avanseze de la plutonier la colonel.
Ierta]i-m\, poate pare o inep]ie. A avansat rude [i prieteni. A ajuns
s\ fac\ generali a[a, ca [i cum ai arunca un ban undeva... „E[ti general, treci la lucru!“ Acest lucru nu se înt`mpl\ în nici o armat\ din
lume. Indiferent c\-i din NATO sau din Tratatul de la Var[ovia.
Ce-a urm\rit acest om? De ce nu-l întreab\ nimeni? A doua problem\. De ce nu m\ întreab\ nimeni pe mine? Poate c\ am fost un

CONDAMNAT LA ADEV|R

73

erou negativ al acestei revolu]ii. Poate! Va demonstra istoria. Nu eu
am dreptul s-o fac. Va demonstra poporul. De ce domnii care s`nt
acum la conducere nu m\ întreab\ nimic? Din contr\, m\ acuz\.
Am citit [i eu ziare, am reu[it s\ v\d acolo unde eram marginalizat
o serie de emisiuni. Mi s-au adus acuze: incompeten]\, ezitare, panic\. Oare de ce-am fost panicat? De ce nu se l\muresc aceste treburi? Cui îi e team\ de generalul Gu[\? Cine vrea neap\rat s\
dispar\ din via]a Armatei generalul Gu[\? Cu ce scop?
Interlocutor: {ti]i prea multe.
General {tefan Gu[\: Nu [tiu dac\ [tiu prea multe, dar am v\zut
prea multe. Am sim]it prea multe. În acele nop]i de groaz\. Nu cele
de la Timi[oara, nici cele de la Comitetul Central unde am fost izolat într-un birou [i trebuia s\ conduc cumva armata. Cumva, de la
un telefon. Dar am v\zut dup\ ce am venit la minister o serie de
probleme, care sigur c\ m-au f\cut s\ intru în panic\. Pentru c\ am
v\zut ce se urm\re[te [i ce se face. Am v\zut c\ Armata Român\ a
intrat pe m`na unui om care nu numai c\ era incompetent, pentru c\
incompetent eu s`nt convins c\ a fost, poate al]ii îi recunosc competen]ele [i academiile... Pentru Armata Român\ îns\ n-a f\cut
nimic bun, absolut nimic. Înc\ o dat\ repet [i voi veni cu argumente, cu am\nunte, c\ acest om n-a f\cut altceva dec`t s\ destabilizeze Armata, a vrut s\ reteze c`teva capete, doar capete a vrut s\
reteze, nu [tiu cu ce scop, cui s\ dea un r\spuns. Afirm cu toat\
certitudinea c\ a lucrat dup\ un plan dinainte stabilit. Pentru c\ v\
întreb eu, cum Dumnezeu a [tiut acest om s\ vin\ îmbr\cat în ]inut\ militar\, la ora 14 s\ fie la Televiziune [i s\ declare ce-a
declarat – s\ înceteze m\celul. Dar, m\ rog, care m\cel? De ce a venit a[a de exact la ora respectiv\? De ce unii dintre cei care erau
acolo au afirmat: „Domnul Militaru va comanda Armata“ Cu ce
drept trebuia s\ comande? Nu-l cuno[tea nimeni din Armat\. S\
[ti]i c\ nimeni nu-i executa ordinele. To]i ofi]erii români din ultimii
dou\zeci de ani, sau poate gre[esc, din ultimii cincisprezece ani,
nu-l cuno[teau sau îl cuno[teau într-o anumit\ postur\ pe care istoria o s\ o scoat\ la iveal\, [i nu-i executau ordinele. De ce atunci,
c`nd am spus s\ se fac\, s\ se dreag\, mi se imput\ acum c\ am fost
ezitant, c\ n-am fost competent, c\ n-am condus. Cine era în
m\sur\ s\ m\ judece? Domnul Voican-Voiculescu, domnii din
Front, civilii care au venit? Eu nu [tiu, poate au fost oameni de
bun\ credin]\. Ierta]i-m\, dar ca militar mi-am pus întrebarea, chiar
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din primele momente, ce caut\ aceast\ puzderie de civili cu
pistoalele automate at`rnate de g`t în Ministerul Ap\r\rii Na]ionale? Ce-au dorit? Acolo trebuia s\ existe o ordine, un regulament
[i poate c\ a deranjat. Mi-am dat seama mult mai t`rziu, din p\cate.
S`nt domni care probabil s-au sup\rat pentru faptul c\ am b\tut cu
pumnul în mas\ [i am spus: „Face]i ceva, conduce]i cu ceva!“ Or,
astea s`nt motivele pentru care am fost marginalizat [i acuzat? Dac\
e a[a, nu domnii care scriu în ziare [i vorbesc la televiziune s`nt în
m\sur\ s\ aprecieze. S\ aprecieze poporul, armata, subordona]ii pe
care i-am avut, cei cu care am lucrat o via]\ întreag\. Din p\cate,
v\ spun cu toat\ certitudinea c\ am impresia, am impresia c\ se
mai lucreaz\ înc\ din umbr\, c\ oamenii se tem de ceva, nu to]i
oamenii, re]ine]i, oamenii cinsti]i n-au de ce s\ se team\, dar se tem
de ceva. Pe undeva nu ne-am îndep\rtat prea mult de sistemul vechi,
de ascultare, de claustrare, de team\, de (lips\ de audi]ie, n.n.).
O simt eu, o simt, poate c\ gre[esc. Am acest sim] nativ, zic eu, de
team\, de suspiciune. De ce spun asta? Dac\ domnii care s`nt la
conducerea ]\rii în acest moment nu-[i dau seama ce grave prejudicii a adus ]\rii acest om, cel pu]in s\ fi ar\tat poporului o singur\
treab\: c\ a fost destituit pentru anumite gre[eli. Care gre[eli? În
primul r`nd s-a spus c\ a avut merite. Care merite? S\ fie ar\tate,
s\ fie spuse, s\ recunoasc\ comandan]ii armatelor, [efii de Stat
Major, comandan]ii unit\]ilor, ce a condus acest om, în afar\ de
dezastrul pe care l-a f\cut? Al doilea. C\ a avut merite, c\ a f\cut
unele gre[eli. Unele. Care unele, pentru c\ a f\cut gre[eli foarte
mari. Înc\ o dat\ v\ spun, a destabilizat sau a urm\rit, [i din p\cate am impresia c\ a reu[it în parte, s\ destabilizeze Armata. {ti]i
ce înseamn\ destabilizarea Armatei? Destabilizarea ]\rii. {ti]i ce
înseamn\ destabilizarea ]\rii? Este de fapt un atentat la integritatea
teritorial\, cu consecin]ele nenorocite care decurg din aceasta.
Sigur c\ n-am fost preg\tit pentru aceast\ discu]ie. Înc\ o dat\ v\
spun. Mi-ar trebui poate zece ani s\-mi amintesc toate am\nuntele,
toate situa]iile [i toate nenorocirile pe care le-am tr\it în aceste zile.
Pentru ace[ti oameni care au venit claie peste gr\m\d\ în Ministerul Ap\r\rii Na]ionale? Înc\ o dat\ v\ spun c\ nu eram în Ministerul Ap\r\rii Na]ionale p`n\ în 22 la pr`nz. Am fost plecat. Am
fost acuzat. O s\ vedem. Deci, cum au ap\rut ace[ti oameni, o serie
de oameni? De ce n-au fost avansa]i imediat comandan]ii marilor
unit\]i, care au dus ani de zile comanda, înlocuitori la comand\, c\
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a[a era pe regimul lui Ceau[escu, nu te numea, dar au dus comanda
ani de zile, [i au venit ace[ti romboi[ti, cum le zic ei, cei cu rombul
– insigna de absolvent al Academiei Militare în URSS –, au venit
ace[ti romboi[ti care habar n-aveau ce s-a petrecut în Armata
Român\ ani de zile, unii din ei poate, ierta]i-m\, nici nu [tiu pe
unde au mai fost sau nici nu [tiau pe unde mai s`nt unit\]ile militare
[i nici cu ce ne-am confruntat noi. Cui i-a f\cut bine treaba asta?
Nu erau capabili ofi]erii români, tineri fiind, la 40-45-50 de ani, s\
comande? Nu ei cuno[teau mai bine situa]ia ]\rii, greut\]ile cu care
se confrunt\ Armata? Nu ei erau în m\sur\ s\ fie avansa]i [i s\
comande în aceast\ situa]ie grea pentru România? De ce-a f\cut
domnul Militaru treaba asta [i cu a cui aprobare? Pentru c\ s`nt
convins, ierta]i-m\, c\ n-a f\cut-o chiar de la sine, a avut o aprobare, un consens de la cineva. Or, acest lucru se cunoa[te? Nu se
cunoa[te! Astea s`nt problemele care trebuie l\murite neap\rat. E o
p\rere, înc\ o dat\ v\ spun, nu e personal\, pentru c\ o împ\rt\[esc
mul]i din ofi]erii Armatei, c\ s-a urm\rit pas cu pas o destabilizare
a Armatei, o destabilizare a ]\rii [i în final, v-am spus, din p\cate,
în final, un atentat la integritatea României ap\rat\ de mul]i, mul]i
str\mo[i de-ai no[tri, de mul]i români. Nu eram noi în stare,
românii, s\ ne facem singuri ordine? Trebuiau s\ vin\ al]ii? Nu
eram noi în stare, Armata Român\, a[a cum am fost noi, cu oameni
pu]ini, mai tineri, mai b\tr`ni, cu experien]a noastr\, competen]i sau
incompeten]i cum au zis unii, s\ ne punem ordine în acele momente? De fapt, domnilor, v\ întreb [i asta vreau s\ se l\mureasc\
o dat\, ce aport a avut acest general Militaru la revolu]ie? În afara
faptului c\ a ap\rut la Televiziune la momentul potrivit, foarte
potrivit, [i a afirmat ce a afirmat, ce aport a avut? V-am spus mai
înainte ce-a f\cut. S\ se judece! Acesta a fost aport la revolu]ie sau
la destabilizarea Armatei? Din p\cate mai e o problem\. S`nt mul]i
[i acum, pentru c\ el în zilele care au urmat revolu]iei [i-a adus în
Armat\ [i numit în func]ii fel de fel de acoli]i, de prieteni, de slugi,
ierta]i-m\ c\ le spun a[a, dar nu [tiu cum s\ le spun altfel, [i ca
urmare oamenii se tem. Deci [i acum s`nt oameni care se tem. De ce
se tem? S`ntem în România, s`ntem ofi]eri români, ne cunoa[tem,
indiferent sub cine am slujit [i ce-am f\cut. De ce ne mai temem?
De cine ne temem? Se tem de acest om ce are influen]\ asupra
unora. P`n\ c`nd mai are influen]\? S`nt probleme care trebuie
l\murite nu de persoane civile, ci de popor, de militari în primul

76

DANIELA VERONICA GU{| DE DR|GAN

r`nd, de cei care au tr\it în ultimii ani în Armat\ [i care [tiu foarte
bine ce s-a înt`mplat. Iat\ doar c`teva aspecte... V-am spus c\ n-am
fost special preg\tit pentru relat\rile pe care le-am f\cut. Dac\ voi
mai avea timpul necesar [i mi se va permite, o s\ fac [i mai multe.
E vorba de am\nunte care de acum încep s\-mi vin\ în minte [i
care au mare semnifica]ie. Am\nunte, dar care au mare semnifica]ie. Ceea ce vreau s\ [tie toat\ lumea e c\, brodat pe revolu]ia asta,
pe nemul]umirea oamenilor din România împotriva lui Ceau[escu –
care a fost un dictator ce nu mai putea s\ r\m`n\, nu mai putea s\
r\m`n\ în nici un caz, pentru c\ a nenorocit aceast\ Românie iar pe
ace[ti oameni i-a îndobitocit – dar din p\cate brodat pe aceast\
nemul]umire [i-au b\gat coada [i al]ii. În ce scop? R\m`ne ca istoria [i oamenii de bine s\ l\mureasc\ foarte clar aceast\ problem\.
Am mai spus-o parc\ [i în discu]ia pe care am avut-o anterior.
Domnule, de ce n-are nimeni curaj sau cui îi e team\ s\ l\murim de
fapt lucrurile, pentru c\ s`ntem militari [i ne consider\m speciali[ti
competen]i, zic eu. De fapt, domnule, cine a creat acest plan diabolic, acest plan al unui r\zboi radio-electronic perfect realizat [i
regizat, al unui r\zboi psihologic care a ac]ionat la toate nivelele?
De ce nimeni nu-[i pune aceast\ problem\ care e deosebit de
important\? Ne lu\m de ni[te mor]i... Sigur, au fost victime, au
fost..., dar de ce nu vrem s\ l\murim aceste probleme mai importante? Pentru c\, domnilor, s-au tras sute de rachete! Vreau s\ v\
spun c\ unele tipuri de rachet\ nu pleac\ de pe ramp\ p`n\ nu au
]int\. {i totu[i au plecat. {i au explodat. Cine poate crea acest r\zboi radio-electronic? Trebuie v\zut. Cine l-a creat [i de unde? Din
satelit, de pe teritoriul ]\rii? De ce? Cu ce scop? Ce se urm\rea de
fapt? Pentru c\ revin la ce v-am spus parc\ r`ndul trecut. Una din
activit\]ile deosebite pe care le-am desf\[urat la Timi[oara n-a fost
s\ m\ ocup de str\zi, a fost s\ m\ ocup de frontiere. Cel pu]in a[a
eram în perioada aceea informat. Dac\ am gre[it sau nu, r\m`ne s\
m\ judece cei care au dreptul s\ judece [i nu cei care au încercat
s\ m\ judece, f\r\ a avea nici un fel de drept.
Consider c\ s-a f\cut o mare gre[eal\ atunci c`nd s-a decretat
sau, m\ rog, s-a hot\rît ca Securitatea s\ fie înglobat\ în cadrul
Ministerului Ap\r\rii Na]ionale. Spun asta din dou\ motive. Timp
de patruzeci de ani, hai s\ nu lu\m patruzeci, s\ lu\m dou\zeci
[i cinci de ani de c`nd e Ceau[escu la putere, se [tie foarte clar
c\ organele de men]inere a lui Ceau[escu au fost Partidul [i
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Securitatea. Armata a avut cu totul alte misiuni. Chiar dac\ pe parcurs aceste misiuni au constat de fapt într-un rezervor de munc\ al
lui Ceau[escu. De ce spun c\ s-a f\cut o mare gre[eal\? Cu ce
putea Armata s\ conduc\ Securitatea? Nu [tiu nimic despre ea,
pentru c\ Armata niciodat\ n-a [tiut nimic de Securitate. Din
aceast\ cauz\, de aproape dou\ luni sau poate mai mult, în România nu se [tie cine a intrat, cu ce a intrat, cu ce scop a intrat, pentru
c\ de fapt nu exist\ siguran]a statului. Am în]eles c\ la Ministerul
Ap\r\rii Na]ionale s-a creat un organism. Nu-l cunosc, pentru c\
am fost, v-am spus, marginalizat. Ce-a f\cut de dou\ luni acest
organism, c\ n-a ar\tat nimic? Cine a intrat în România, cu ce
scop, cu ce-a intrat? E o problem\ care trebuie neap\rat l\murit\,
pentru c\ de dou\ luni, afirm cu toat\ certitudinea, nu s`nt cunosc\tor în probleme de securitate, dar e posibil ca o ]ar\ timp de dou\
luni s\ n-aib\ absolut nimic din punct de vedere al siguran]ei statului? Vi se pare normal acest lucru?
Interlocutor: Nu mi se pare.
General {tefan Gu[\: Nu. De ce Armata [i-a luat aceast\ misiune, s\-i spun a[a? Era oare în stare s\ asigure aceast\ misiune?
Nu era!
Interlocutor: Dar cine crede]i c\ ar putea s\ o fac\ în perioada
imediat urm\toare?
General {tefan Gu[\: Va trebui, a[a cum e în toate ]\rile din
lume, s\ existe un organ de securitate. C\-i va spune Siguran]a
Statului, Siguran]a Na]ional\, oricum, dar în nici un caz nu Armata,
prin momentele prin care a trecut, cu cadrele pe care le are [i pentru ce au fost preg\tite, nu Armata putea s\ asigure siguran]a statului în aceast\ perioad\. De fapt, v\ spun, la aceast\ dat\ c`nd v\
vorbesc nu exist\ nici un fel de siguran]\ a statului. Nu v\ spune
nimic treaba asta?
Interlocutor: Dar se poate face peste noapte o Siguran]\ a
Statului?
General {tefan Gu[\: Nu se poate face peste noapte.
Interlocutor: {i atunci cum vede]i problema?
General {tefan Gu[\: Cum v\d problema? În primul r`nd, vreau
s\ v\ spun o treab\: de ce [i-a asumat ministrul Ap\r\rii sau, m\
rog, al]ii care [i-au asumat aceast\ r\spundere, ca Securitatea s\ fie
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desfiin]at\? De acord s\ fie desfiin]at\ pentru c\ a fost organ de
represiune, creat pentru a[a ceva. Bun. Pentru c\ [i acum v\ spun,
pot s\ fiu condamnat de cineva, nu to]i securi[tii au fost, cum s\
spun, a[a, ni[te tic\lo[i. Au fost tot dintre noi, copii de ]\rani, de
muncitori, nu [tiu ce, asta r\m`ne de v\zut, dar acum nimeni nu s-a
g`ndit totu[i la siguran]a statului. De ce Armata s\-[i ia o asemenea
r\spundere? Cu ce poate Armata s\ asigure siguran]a statului? Nu
avea nici un organism, nu avea cadre preg\tite [i nu are cadre
preg\tite, ori acest lucru trebuie f\cut de cei care s`nt în m\sur\ s\
decid\ soarta României în aceste momente grele, dar trebuie f\cut
foarte repede. Din p\cate nu s-a f\cut nimic. Armata [i-a asumat de
fapt rolul c\ ia în subordine Securitatea. Ce-a f\cut Armata p`n\
acum, timp de dou\ luni [i ceva? N-a f\cut nimic. {ti]i dumneavoastr\ ce-i acum în România? Ave]i garan]ia s\-mi spune]i mie
cine-a intrat, cu ce a intrat, cu ce scopuri, cu ce aparatur\, cu ce
minuni, cu ce misiuni? Nu, nu pute]i s\ face]i treaba asta. {i atunci
a[ spune c\ e una din gafele pe care le-a f\cut Armata. Zic Armata
prin cei care [i-au asumat r\spunderile pentru ]ar\, pentru Armat\.
Pentru c\ eu, la timpul respectiv, c`nd am fost îndep\rtat, în ghilimele, de acolo, am spus-o foarte clar c\ cei care fac acest lucru î[i
asum\ mari r\spunderi fa]\ de Armat\ [i fa]\ de ]ar\. Va trebui s\
vedem dac\ vor r\spunde la ce am spus eu. P\rerea mea este c\ urgent trebuie f\cut un organism de siguran]\ a statului, a României,
a poporului, re]ine]i, nu a conduc\torilor.
Interlocutor: Cu ce cadre?
General {tefan Gu[\: Cadre din Armat\, cadre civile, cu oricine, om de bun\ credin]\, român care ]ine la p\m`ntul acesta, se
înroleaz\, înva]\, pentru c\ a[a s-a f\cut în orice revolu]ie, dar s\ se
ac]ioneze, s\ nu mai st\m at`t. Ce facem acum? Triem securi[tii,
care-i bun, care nu-i bun? Poate nici unul n-a fost bun sau poate
unii au fost buni. Dar de ce nu se întreprinde nimic? De ce de dou\
luni nu exist\ nici un organ, nici un organism care s\ controleze
cine a intrat în România, cu ce scopuri, ce se înt`mpl\ de fapt.
Securitatea n-a fost numai organ de represiune, ci a avut [i unit\]i
care urm\reau siguran]a statului. Li s-a luat acest drept. Foarte bine.
Dar ce s-a creat? Aici e întrebarea. Ce s-a creat, cine ac]ioneaz\
acum? Nimeni. Vede]i dumneavoastr\, e o problem\ care intereseaz\ soarta României, pentru c\ peste un an sau doi vor apare multe
probleme [i atunci ne vom pune întrebarea: de ce nu s-a creat un
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organ care s\ controleze, s\ verifice (lips\ de audi]ie, n.n.). Dumneavoastr\ crede]i c\ se [tie ceva, acum, ce-i în România?
Interlocutor: Din ziare.
General {tefan Gu[\: Din ziare?! Ziarele s`nt independente,
fiecare scrie ce vrea, a[a e momentul acum [i e foarte bine c\ e a[a.
Orice om e liber s\-[i spun\ p\rerea. Dar din punct de vedere al
siguran]ei statului nu s-a f\cut nimic. V\ spun foarte clar.
Interlocutor: Am în]eles c\ a]i fost la Bucure[ti sau de la
Bucure[ti veni]i?
General {tefan Gu[\: Da.
Interlocutor: N-a]i avut ocazia s\ sta]i de vorb\ cu oamenii din
guvern sau cu colegii dumneavostr\ din armat\? To]i [tiu treaba
asta. Chiar nu se poate face nimic?
General {tefan Gu[\: Vreau s\ v\ spun o singur\ treab\. Am
încercat s\ intru la personalit\]i, dar erau foarte ocupate...
Interlocutor: Mai concret?
General {tefan Gu[\: Mai concret, la Ministerul Ap\r\rii
Na]ionale. Am fost primit, e adev\rat. Vreau s\ v\ spun foarte clar
c\ to]i s`nt speria]i. To]i s`nt speria]i [i n-am în]eles de ce. N-am
în]eles de ce. Pe undeva am în]eles, c\ e situa]ia asta destabilizat\, e
o situa]ie neclar\, confuz\, exist\ suspiciune. Dar cineva trebuie s\
pun\ o dat\ ordine. Cine va pune ordine? În aceast\ perioad\ de
provizorat, c\ e provizorat am în]eles, dar trebuie cineva lucid s\
spun\: domnule, hai s\ punem ordine, s\ l\murim minerii, s\ l\murim muncitorii, s\ l\murim, dac\ vre]i, to]i oamenii muncii,
]\ranii, pe cine vre]i, s\ l\murim c\ totu[i România trebuie ap\rat\,
nu, nu, f\r\ glum\, c\ România trebuie ap\rat\, c\ România trebuie
s\ r\m`n\ integr\, a[a cum e ea. Oamenii care s`nt de bine trebuie
s\ în]eleag\ treaba asta. Urgent trebuie f\cut un organ de securitate,
de siguran]\. Las\ Armata! Armata, v-am spus, a fost destabilizat\.
S\ sper\m c\ nu-[i vor îndeplini planul cei care l-au conceput. Pentru c\ în armat\ s`nt copii de ]\rani, de muncitori, e[ti tu, s`nt eu, e
el, oricine e, s`ntem români [i trebuie s\ ne ap\r\m ce ne-au l\sat
str\mo[ii. Dar trebuie [i organe specializate care s\ apere ]ara. Nu
s`nt aceste organe. Se încearc\ s\ se fac\ acum ni[te organe, dar
cine le conduce? S`nt tot din cei adu[i, v\ spun sigur asta, s`nt din
cei adu[i. Ce pot s\ fac\ \[tia? Ce cuno[tin]e au în domeniu? N-au
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nici o cuno[tin]\. Se continu\ de fapt cu treaba asta. P`n\ c`nd?
P`n\ c`nd ajungem în pragul catastrofei? P`n\ c`nd ne vom da seama c\ în spatele nostru vor fi unii cu pu[tile întinse? Oare nu v\
da]i seama c\ de dou\ luni de zile în România p\trunde cine vrea [i
cine nu vrea, ca, ierta]i-m\ c\ v\ spun expresia, „ca-n ]ara lui
Papur\ vod\“? Nu exist\ nici un fel de ordine. Poli]i[tii au început
s\ intre din nou în rol, dar [i ei cu team\, pentru c\ au fost a[a cum
au fost, dar organ de siguran]\ a statului nu avem. Or, pentru asta
trebuie s\ r\spund\ cineva. Cineva s\ ia m\suri. {tiu, m\ întreba]i
acum, s`nt convins, dumneata ce consideri? Poate c\ nu-i momentul s\ spun ce consider. V-am spus înc\ o dat\ c\ trebuia urgent
g`ndit ce-i de f\cut. Nu s\ lu\m Securitatea. De ce s\ iau Securitatea la Armat\? Cum s\ iau Securitatea la Armat\? N-am în]eles.
În subordine, în colaborare? De ce s-a f\cut treaba asta? Cine a
g`ndit treaba asta? Ce efect a avut treaba asta? P\i [i acum e neclar.
De fapt unde-i Securitatea? E pe str\zi, e în pu[c\rii, e angajat\,
nu-i angajat\? Nimeni nu [tie. E un haos. Or, în haosul acesta trebuie f\cut ceva. P`n\ c`nd nu va fi prea t`rziu, v\ spun, p`n\ c`nd nu
va fi prea t`rziu. Pentru c\ r\m`n, poate s`nt eu cu idei fixe,
ierta]i-m\ c\ v\ spun, totdeauna ca militar am fost înv\]at sau
m-am înv\]at s\ fac activit\]i care s\ duc\ în sprijinul ap\r\rii ]\rii,
re]ine]i, a ap\r\rii ]\rii, a integrit\]ii ]\rii, a teritoriului na]ional, asta
[tiu, am f\cut toat\ via]a [i o fac. Or, eu nu [tiu dac\ s`nt în stare
acum s\ fac siguran]a statului. Poate nu s`nt în m\sur\. Dar cineva
trebuia s\ spun\ clar de la început cine face siguran]a statului.
Interlocutor: Cineva, cine? Pre[edintele?
General {tefan Gu[\: Guvernul. De ce Armata [i-a asumat astfel de r\spunderi? Prin cine [i le-a asumat? Cu ce a contribuit
Armata la siguran]a statului p`n\ acum? Cu nimic, ierta]i-m\ c\ v\
spun, absolut cu nimic, de fapt n-a f\cut nimic. S`ntem în data în
care s`ntem, nu mai [tiu în c`te s`ntem azi, dar nu a f\cut nimic. Nu
condamn Securitatea, înc\ o dat\ v\ spun. Or fi fost [i cinsti]i, or fi
fost [i demen]i, care au fost, or fi fost credincio[i tiranului, nu asta
e important. Dar pentru stabilitatea ]\rii ce s-a f\cut? Nu s-a f\cut
nimic. De ce nu s-a f\cut? De ce s-a afirmat c\ Armata poate...? Ce
putea s\ fac\ Armata? Avem noi cadre care s`nt în m\sur\ s\
înlocuiasc\ ni[te organe specializate de siguran]\ a statului, de
ap\rare a statului? Nu avem. {i v\d c\ tot a[a mergem.
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Interlocutor: În Cluj, am în]eles c\ cuno[tea]i, a]i fost trimis,
noi [tiam ca reprezentant al poporului, s\ zicem a[a, sau ca civil
mai exact, pentru c\ cuno[tea]i foarte bine situa]ia de aici [i s\ ne
ap\ra]i în cazul unei invazii din est.
General {tefan Gu[\: Din est, din vest sau de oriunde.
Interlocutor: Din est e mai aproape.
General {tefan Gu[\: Da, m\ rog. La prima vedere a[a este,
sau a[a pare c\ s-a l\sat impresia. Am fost trimis ca s\ fiu c`t mai
departe de Bucure[ti, departe de pres\, departe de minister,
departe de ofi]erii cu care am lucrat, [i nu numai pentru asta. De[i
am lucrat în Transilvania aproape dou\zeci de ani, nu pentru asta
am fost trimis. Am fost îndep\rtat de acolo ca s\ n-am acces nici
la informa]ii, nici la conducere, de fapt n-aveam cum s\ mai am.
Am fost de fapt nu marginalizat, ci izolat. V-am spus [i v-am mai
repetat. Am fost îndep\rtat cu un scop foarte bine definit. C`t mai
departe de...? Nu asta e problema. Din p\cate [i în Transilvania
nu [tiu cine a intervenit, dar a intervenit cineva, a început [i destabilizarea unit\]ilor militare, a unor ofi]eri tineri care, ierta]i-m\
c\ o spun, s`nt buni patrio]i, s`nt devota]i, dar nu [tiu dac\ au
experien]a s\ conduc\ mari unit\]i [i unit\]i operative. E vorba de
marile unit\]i operative create pentru ap\rarea ]\rii, nu pentru
interven]ie în ora[. P\rerea mea este c\ va trebui neap\rat ca to]i
ofi]erii de bun\ credin]\, indiferent de grad, [i subofi]erii [i
mai[trii, s\ în]eleag\ c\ s`nt ni[te momente, tr\im ni[te momente
c`nd se încearc\ destabilizarea total\ a Armatei [i nu degeaba, ci e
un scop clar pentru asta. În momentul c`nd o ]ar\ nu mai are nici
un fel de unitate, în armat\ m\ refer, e foarte u[or de cucerit. Or,
pericolul de aici vine.
Interlocutor: Am în]eles.
General {tefan Gu[\: Nu vreau s\ condamn nici pe vecinii din
nord, nici pe \ia de la vest, v\ spun ca principiu. În momentul în
care o ]ar\ nu mai are o armat\ stabil\, c`nd nu mai exist\ aceast\
unitate între comandan]i [i trup\, c`nd nu mai e clar\ misiunea de
baz\ a Armatei, c\ noi s`ntem pu[i pentru ap\rarea ]\rii [i nu pentru
altceva, pericolul este foarte mare [i acest pericol real exist\. El
exist\ la ora actual\.
Interlocutor: Am în]eles c\ ve]i pleca de la Cluj.
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General {tefan Gu[\: Mi s-a dat de în]eles c\ trebuie, nu c\ trebuie s\ plec, ci c\ voi fi pus într-o alt\ func]ie. M\ duc. M\ voi
duce unde cere ]ara [i Armata. Dar nu asta e important. Dorin]a
mea este s\ vorbesc deci cu domnul Iliescu, pentru a avea o explica]ie public\, referitoare la acuza]iile care mi s-au adus în perioada
revolu]iei sau dup\ revolu]ie. Am fost acuzat de incompeten]\, de...
nu mai [tiu ce, v-am mai spus poate. Vreau s\ se aduc\ ]\rii argumente. }\rii [i Armatei, colegilor mei, oamenilor cu care am lucrat.
S\ mi se aduc\ argumentele. De ce? Cine a creat aceast\ suspiciune? Cu ce scop? Cu ce drept [i-au permis unii domni din conducere s\ afirme, chiar la demonstra]ia cu aviatorii, pe care am v\zut-o
la televizor, ierta]i-m\, eram la Cluj, în care unii... – s\ [ti]i, înc\ o
dat\ v\ spun, c\ nu urm\resc nici o func]ie, n-am nevoie, de fapt nu
pentru asta vreau s\ discut – deci s-a spus acolo „ce are cu generalul Gu[\?“ Nu [tiu exact expresia. {i-a permis cineva, care nu
[tiu dac\ e at`t de competent în a aprecia un militar, s\ afirme c\
am fost ezitant, c\ n-am prezentat încredere. Încredere cui? Poporului, ]\rii? Civililor? Armatei? Cui? De ce n-am prezentat? Care
s`nt argumentele? Oare faptul c\ am sesizat la un moment dat c\
exist\ un pericol real ca în aceast\ perioad\ a revolu]iei c`nd toate
masele se mi[cau, c`nd, ierta]i-m\, v\ spun foarte clar [i poate s\
m\ condamne oricine, pe fondul revolu]iei s-a intervenit din multe
p\r]i din afar\. Am sesizat acest pericol [i cred c\ acest pericol n-a
fost bine privit [i nici bine în]eles de unii domni din conducere sau
(lips\ de audi]ie, n.n.). Oare pentru asta? Oare domnii care s`nt
acum nu-[i dau seama c\ totu[i acest pericol persist\? Nu-[i dau
seama c\ în haosul acesta nenorocit care exist\, [i economic, [i
social, c\ asta e realitatea [i nu trebuie s-o ascundem, exist\ [i acest
ultim pericol, [i cel mai grav, ca Armata s\ fie destabilizat\, ca
Armata s\ nu mai poat\ interveni, s\ nu mai fie o unitate, un singur
element de stabilitate a unei ]\ri?
Interlocutor: Domnule general, ceva nu în]eleg. Vi s-a refuzat
întrevederea de c\tre domnul Iliescu sau...?
General {tefan Gu[\: Am cerut ministrului Ap\r\rii Na]ionale
s\ vorbesc cu el. Mi s-a spus c\ e ocupat. Insist. Eu voi insista [i
zilele urm\toare. Doresc s\ am aceast\ întrevedere, dar nu între
patru ochi. Doresc s\ am aceast\ întrevedere în fa]a poporului, la
televizor, la un ziar, oriunde, dar nu singuri. Pentru c\ doresc s\
l\murim ni[te probleme pentru România. Înc\ o dat\ re]ine]i, nu în
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ap\rarea generalului Gu[\. Generalul Gu[\ va fi judecat de colegi,
de tribunal, de popor, de... Doresc ca în spiritul drept\]ii, al omeniei [i pentru interesul ]\rii s\ avem aceast\ discu]ie, s\ l\murim
ni[te treburi.
Interlocutor: Am în]eles c\ actualul ministru al For]elor
Armate, precum [i ministrul de Interne au fost cu dumneavoastr\ la Timi[oara.
General {tefan Gu[\: Da.
Interlocutor: Nu în]eleg, sau îmi pun întrebarea, dac\ se poate
r\spunde, de ce numai dumneavoastr\ a]i fost îndep\rtat, s\ zicem,
trimis la Cluj [i exist\ a[a o suspiciune numai împotriva dumneavoastr\, nu [tiu?!
General {tefan Gu[\: Ar însemna s\ fiu r\ut\cios. Probabil c\
ei s-au repezit mai devreme la Front sau în conducerea Frontului.
Dar nu asta e important. Nu vreau s\ acuz nici un militar din
Armat\, re]ine]i. Fiecare va r\spunde pentru ce-a f\cut. Va r\spunde. Exist\ suspiciuni [i asupra generalului Chi]ac. Eu nu l-am condamnat. El va r\spunde de ce-a f\cut. Din p\cate, la o emisiune la
televizor, a spus la un moment dat: „Am fost pus sub comanda fostului [ef al Marelui Stat Major.“ Ca [i cum n-a[ fi fost în Timi[oara
de c`teva zile. Îi preg\tisem ni[te ac]iuni [i el era pus la dispozi]ia
mea. Gre[eala e a lui probabil sau, m\ rog, nu s-a g`ndit. Domnule,
vreau s\ în]elegi o treab\. Eu vreau s\ spun c\ Armata Român\
dac\ nu participa la revolu]ie, revolu]ia nu se înf\ptuia, s\ fim
foarte clari. C\ la revolu]ie s-a gre[it, iar e foarte clar. C\ a gre[it
soldatul, c\ a gre[it generalul, c\ a gre[it cineva, dar fondul problemei nu a fost acesta. Întruc`t Armata nu a fost organ de represiune
[i nu a fost preg\tit\ s\ lupte în ora[ împotriva nici a terori[tilor,
nici a demonstran]ilor, nici a huliganilor, nici a vandalilor, cum li
se spunea la început. Vreau s\ scot în eviden]\ c\, dac\ Armata n-ar
fi vrut sau n-ar fi fost comandat\ s\ fie cu revolu]ia, nu era cu revolu]ia. V-am mai dat [i r`ndul trecut un exemplu. Dac\ o singur\
mitralier\ care trage [ase sute de cartu[e pe minut ar fi tras într-o
mul]ime, erau [ase mii de mor]i, poate. C\ solda]ii nu [tiau, erau
deruta]i. Nici nu erau instrui]i, de fapt. Noi n-am instruit Armata s\
lupte împotriva poporului. Noi i-am instruit s\ apere grani]ele,
domnule. Am instruit-o s\ apere p\m`ntul ]\rii. Asta nu se în]elege.
Din p\cate, acum se încearc\ învinuirea Armatei; a Armatei, prin
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Gu[\, prin colonei, prin comandan]i de divizii, de armate. Nu asta
e important. E important c\ Armata, care a fost oprimat\ de
Ceau[escu, a fost al\turi de popor. În prima faz\ la Timi[oara [i în
a doua faz\ în toat\ ]ara, [i era normal s\ fie a[a. Nu asta deranjeaz\. Deranjeaz\ c\, dup\ ce s-a înf\ptuit revolu]ia, au început
ni[te probleme de denigrare, de destabilizare. Asta e dureros. Pentru c\ s-a înf\ptuit revolu]ia. Armata a fost. A fost [i se va dovedi
c\ a fost. Ce se înt`mpl\? De ce s-a început o serie de ac]iuni de
dezorganizare a Armatei, de schimbare a unor comandan]i? Ce se
urm\re[te? Oare nu cumva în prima faz\ nu s-au înf\ptuit ni[te
obiective, zic eu, ale unor planuri, poate nu le [tiu acum exact,
poate le vor afla al]ii, [i se încearc\ în continuare ni[te planuri?
Asta e problema. Nu crede]i c\...? S\ n-ave]i impresia c\ Armata a
fost sau n-a fost. Bun, dar n-o s\ condamn\m soldatul. El a fost
comandat. De[i, v\ spun înc\ o dat\, c\ dac\ armata tr\gea undeva
cum trage armata [i cum ar trebui s\ trag\ armata, era un dezastru,
era un m\cel. Dar din p\cate, altceva m\ deranjeaz\. C\ dup\ ce
s-a înf\ptuit revolu]ia, se `ncerca înc\ o destabilizare a ]\rii. |sta e
necazul, asta e problema care vreau s-o pun. Cu ce scop? {i v-am
spus cu ce scop. Urmeaz\ dezintegrarea sau nu [tiu ce, m\ rog.
Poate autonomii sau cine [tie ce. Probabil c\ [i asta se urm\re[te,
autonomia lui nu [tiu care... {i, în final, ce mai e, domnule? Din
România ce-o s\ mai r\m`n\?
Interlocutor: La ora actual\ am în]eles c\, f\r\ o institu]ie care
s\ asigure siguran]a statului, este destul de greu [i aceast\ destabilizare a unor comunit\]i de oameni este foarte u[or de f\cut, dar
Armata care exist\ cum exist\ [i cu dotarea care o are poate s\ fac\
fa]\ la un atac extern?
General {tefan Gu[\: Îmi pui o întrebare foarte grea, s\ [tii. Un
atac extern poate s\ fie produs de for]e mai mari sau mai mici.
Dotarea militar\ a României o [tii foarte bine care a fost [i care va
fi probabil în continuare. Un r\zboi împotriva României este un
r\zboi al întregului popor [i sper s\ r\m`n\. Cu Armata pe care o
avem, vom face fa]\ unor for]e echivalente sau eventual mai mari
ca noi pentru c\ vom fi în ap\rare. Din punct de vedere al dot\rii,
al efectivelor, al tehnicii de care dispunem, care nu-i chiar a[a de
grozav\, dar intervine ce spuneam, adic\ dorin]a de a ap\ra ]ara [i
cred c\ asta e la orice român, la orice soldat, la orice subofi]er, cred
c\ atunci se vor l\sa de-o parte orice nemul]umiri, orice idei, c`nd e
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vorba de ap\rarea ]\rii. Merg pe ideea c\ oricum Armata Român\,
în cazul c`nd totu[i se va ac]iona asupra României, î[i va face datoria. Chiar dac\ nu dispunem de tehnici sofisticate, dispunem de
dragoste de p\m`nt. Ne cunoa[tem foarte bine ]ara. Cred c\ nu exist\ om, nu exist\ ofi]er, nu exist\ soldat care s\ nu-[i dea seama c\,
în cazul unui atac asupra României, nu mai exist\ nici un fel de
întreb\ri, nu mai exist\ nici un fel de re]ineri. Armata noastr\ este
înc\ dotat\ bine. Ce trebuie s\ realiz\m îns\? Aceast\ unitate de la
soldat p`n\ la general trebuie s-o realiz\m neap\rat. Aceast\ unitate
care din p\cate acum e în pericol. Nu spun pentru ce. V\ da]i seama ce se înt`mpl\. Aceast\ unitate trebuie realizat\ c`t mai urgent
posibil. De fapt, domnule, vreau s\ spun o treab\. Trebuie ca Armata s\ revin\ la misiunea ei de baz\ pentru care a fost creat\,
adic\ ap\rarea ]\rii. Asta vreau s\ v\ spun. Or, urgent trebuie s\
facem aceast\ unitate, acest monolit între solda]i [i general, [i p\rerea mea este c\, indiferent ce for]e ar încerca s\ ac]ioneze asupra
României, poate vor avea în prima faz\ un succes, poate vor avea,
dar în final nu vor avea succes, v\ garantez treaba asta. Tr\iesc în
Armat\ de treizeci [i ceva de ani, cunosc sufletul soldatului, al subofi]erului, al majorului, cum spunem noi, al generalului, generalul
devotat, [i cred c\ to]i s`nt devota]i, [i chiar dac\ în prima faz\
cineva va ob]ine probabil ni[te succese, m\ rog, nu m\ leg de legile
r\zboiului modern, care s`nt [i pe vertical\ [i pe orizontal\. România nu se va l\sa cotropit\ pentru nimic în lume, pentru nimic în
lume. Sigur c\ trebuie neap\rat realizat\ nu numai unitatea de care
vorbeam, ci [i dotarea, preg\tirea Armatei pentru scopul pe care îl
are, [i nu pentru munci agricole [i pentru alte minuni. {i mai vreau
s\ v\ spun c\ neap\rat România trebuie s\ aib\ armat\, o armat\
devotat\, indiferent cine va fi la guvern, c\ s`nt na]ionali, c\ s`nt
FSN-i[ti, nu intereseaz\ asta, poporul român trebuie s\ aib\ o
armat\ care s\-l apere [i l`ng\ care s\ vin\ [i s\ lupte. C\ poporul
va veni tot l`ng\ Armat\ s\ lupte. Asta este important. {i asta trebuie s\ realiz\m noi acum, aceast\ unitate, aceast\ idee. C\ noi în
Armat\ n-am f\cut politic\ niciodat\, s\ [ti]i. Chiar dac\ trebuia s\
îndepline[ti fel de fel de func]ii, s\ ai fel de fel de sarcini, nu asta e
important. Important este ca orice soldat, orice subofi]er [i ofi]er s\
în]eleag\ c\ ei s`nt în Armat\ pentru a ap\ra ]ara [i nu altceva. Nici
partide, nici politic\, nici pe altcineva. }ara, p\m`ntul, teritoriul na]ional, asta e important.
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Interlocutor: Spunea]i de vecinii no[tri din est. Au încercat mai
concret în aceast\ perioad\...
General {tefan Gu[\: Au încercat. Au dat telefon s\ ne ajute.
N-am în]eles. Ajutor, sigur – tehnic, medicamente, material. De la
început v\ spun c\ am respins orice fel de ajutor, din vest, din est,
din orice loc. Înc\ o dat\ v\ spun c\ eu am respins de la început
orice fel de ajutor pentru c\ Armata Român\, la data c`nd a început revolu]ia, era în m\sur\ s\ fac\ revolu]ia, chiar dac\ bandele
astea de terori[ti, nu [tiu dac\ au fost interne sau externe, poate c\
au fost [i din afar\, v\d c\ nu prea se pl`ng mul]i, sau au sc\pat
mul]i, era în m\sur\ s\-[i rezolve treburile. S-au încercat ajutoare,
sub form\ de muni]ii, sub form\ de materiale tehnice. Le-am
respins cu des\v`r[ire, le-am respins a[a cu vehemen]\, dac\ vre]i,
[i nu numai eu le-a[ fi respins, orice locotenent din Armata Român\ le-ar fi respins, sau orice plutonier, dac\ vre]i, le-ar fi
respins. Era vorba [i de m`ndria noastr\ de Armat\ Român\. Cum
adic\, o band\ de derbedei sau, dac\ vre]i, de terori[ti, dac\ vre]i,
de bande, sute de bande, erau în stare s\ în\bu[e revolu]ia [i noi,
Armata, nu eram în stare s-o salv\m? De la asta trebuie s\ pleca]i.
De asta s`nt, cum s\ v\ spun a[a, iritat, dac\ vre]i, pentru faptul c\
s-a cerut ajutor, de-asta am fost iritat, e vorba [i de m`ndria na]ional\. {i dac\ vre]i mai e vorba [i de altceva. Dac\ totu[i, prin
absurd vorbesc, s-ar fi ajuns la ajutor militar, nu crede]i c\ era un
al doilea Liban, mult mai mare [i mult mai periculos dec`t e acum
Libanul? Ori oamenii de bun\ credin]\ nu g`ndesc treaba asta? Ce
s-ar fi înt`mplat? Nu cu o armat\, cu doar dou\ brig\zi dac\
veneau s\ ne ajute, ce s-ar fi înt`mplat, v\ da]i seama? C`nd trupele
erau în dispozitiv, c`nd nimic nu era recunoscut, crede]i c\ era un
lucru bun? Ce s-ar fi înt`mplat în România?
Interlocutor: Oare de gradul de organizare al trupelor de Securitate [i al terori[tilor a depins sau cum se explic\ faptul c\
num\rul victimelor a fost relativ mic, pentru c\ [i ei au avut arme
automate în dotare?
General {tefan Gu[\: Num\rul mic, la Armat\ v\ referi]i?
Interlocutor: {i la Armat\, [i la ei.
General {tefan Gu[\: R\spunsul comport\ mai multe aspecte.
În primul r`nd, Armata nu era înv\]at\ s\ lupte cu terori[ti în ora[.
Armata e înv\]at\ s\ lupte de regul\ în c`mp, cu tunuri, cu artilerie,
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cu infanterie, cu pu[ti-mitralier\ [i a[a mai departe. Deci asta ar fi
un prim aspect. Al doilea aspect. Trebuie neap\rat s\ ]inem seama
c\ Armata Român\ – vorbim de solda]i – de fapt n-a avut o instruire prea temeinic\, solda]ii erau pur [i simplu speria]i. V\ dau un
exemplu pe care l-am v\zut în momentul c`nd eram la Comitetul
Central [i c`nd se tr\gea de pe Palatul Regal c\tre Comitetul Central. Dac\ un terorist tr\gea de sus, de jos se r\spundea cu trei-patru
sute de arme. Deci, \sta executa un foc sau dou\, solda]ii executau
mii de lovituri. A[a se explic\ de fapt de ce multe cl\diri au fost
distruse practic sau afectate foarte mult. Al doilea. Re]ine]i c\ cei
care au luptat în nop]ile de dup\ 22 [i poate [i înainte, eu s`nt convins c\ [i înainte au fost, erau oameni instrui]i, erau oameni preg\ti]i numai pentru asemenea lucruri. Dispuneau de dotare, de calit\]i
fizice, de o instruire deosebit\ [i a[ zice eu de... – ceea ce nu-i lipsit
de importan]\ – de fidelitate fa]\ de cineva. |[tia au fost de fapt
terori[tii. Din p\cate, se pare c\ mul]i au sc\pat, se pare c\ au fost
[i r\ni]i. Eu nu pot s\ dau o statistic\, dar ce vreau s\ spun [i s\
r\m`n\ foarte clar pentru oricine – a]i v\zut în filme c\ un comando
poate distruge o unitate militar\, sau o întreprindere, sau ce vre]i
dumneavoastr\. Adic\ erau oameni foarte bine preg\ti]i fizic, psihic, dota]i excep]ional de bine, inclusiv cu aparatur\ de infraro[u,
care noaptea permite ochirea exact\ pe obiectiv, pe ]in]\. Or,
solda]ii, care dispuneau de TAB-uri, adic\ transportoare blindate,
chiar de tancuri, nu f\ceau altceva dec`t s\ deschid\ to]i focul
asupra teroristului. Asta ar fi una din probleme. Deci, practic,
Armata nu era preg\tit\ s\ lupte împotriva terori[tilor, era preg\tit\ s\ lupte în c`mp. Asta e una din cauzele care au f\cut ca [i
num\rul de mor]i s\ fie mai mare din partea Armatei. Este una din
explica]ii, poate exist\ [i altele, dar în principal cred c\ asta este.
Al doilea. Ei ac]ionau masca]i, ca s\ spun a[a, de pe ziduri, de pe
acoperi[uri, iar Armata era în pia]\, era în c`mp deschis, cum se
spune. Este una din cauze. Cel pu]in i-a protejat blindajul
TAB-urilor, c`t au putut s\ fie proteja]i, sau al tancurilor, dar cei
care erau de fapt în lan] de tr\g\tori nu erau proteja]i. Este una din
explica]iile pentru care num\rul de mor]i la Armat\ a fost destul de
mare. Revine deci treaba pe care v-am spus-o, adic\ instruirea
slab\ a Armatei noastre. Din p\cate asta a fost! Militarii, de[i devota]i trup [i suflet, asta era preg\tirea lor. Ei au fost pu[i într-o
situa]ie pentru care n-au fost preg\ti]i niciodat\. Noi nu ne-am
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preg\tit niciodat\ armata s\ lupt\m împotriva terori[tilor. Luptam
împotriva grupurilor de cerceta[i, de exemplu, care ac]ioneaz\ în
c`mp, pe dealuri, pe mun]i, pe v\i, pe aliniamente, dar în nici un
caz în ora[e, unde nu s-a f\cut nici un fel de instruire, nu s-a preg\tit Armata pentru a[a ceva. Deci am fost într-o situa]ie inedit\,
zic eu, [i poate pentru prima oar\. Asta e, cred eu c\ e r\spunsul la
întrebarea pe care mi-a]i pus-o.
Interlocutor: A]i mai spus sau de fapt b\nuim cu to]ii c\ trupele
de Securitate aveau o tehnic\ sofisticat\ [i leg\turi...
General {tefan Gu[\: Nu, vreau s\ v\ spun ceva. Vreau s\ v\
spun c\ trupele de Securitate, sau Securitatea în general, n-a[ putea
s\ spun trupele, nu le cunosc foarte bine organizarea, dar trupele
de Securitate s\ [ti]i c\ n-au fost ferite de fonduri financiare, pe
c`nd noi am fost feri]i. Niciodat\ nu puteam s\ ne dot\m cum
voiam. Aveau mijloace de leg\tur\ deosebit de bune, de provenien]\ str\in\, armament, transmisiuni sofisticate. Aveau fel de fel
de armament cu care ne-am înt`lnit pentru prima dat\. În momentul
c`nd noi am intrat în ora[, m\ refer [i la Timi[oara [i în alte ora[e,
[i chiar la Bucure[ti, nu mai aveam leg\turi, fie datorit\ cl\dirilor,
ecran\rilor care ap\reau, fie datorit\ calit\]ii tehnice a aparaturii,
asta e realitatea, în schimb ei dispuneau de ni[te leg\turi formidabile. Vreau s\ v\ spun c\, nu mai re]in exact în ce zi, a venit actualul ministru al Po[telor [i Telecomunica]iilor, Pintilie Stelian, m\
rog, îl [tiam, a fost ofi]er de transmisiuni în Armat\, a f\cut Academia Militar\ Tehnic\, la electronic\, [i care atunci de]inea func]ia
de adjunct al ministrului Po[telor [i Telecomunica]iilor, care mi-a
propus un plan prin care s\ anihil\m total leg\turile pe care le avea
Securitatea. Am discutat acest plan într-o camer\ separat\, erau
foarte mul]i oameni care puteau s\ aud\, erau [i securi[ti pe acolo,
am discutat acest plan, ni[te scheme de fapt pe care el le-a
întocmit, prin care se puteau anihila toate leg\turile pe care Securitatea le putea avea la momentul respectiv. Despre asta a fost
vorba dup\ 23, probabil c\ se va afla exact c`nd, adic\ data [i ora,
în orice caz era seara c`nd am f\cut aceste scheme [i le-am aprobat. Deci s\ anihil\m leg\turile Securit\]ii. {i, ceea ce este interesant, toate aceste leg\turi se puteau anihila din Ministerul Po[telor
[i Telecomunica]iilor, dup\ o schem\ f\cut\ de el, deci dup\ o
schem\ bine întocmit\ [i g`ndit\. Este interesant [i lumea trebuie s\
[tie c\ s-a f\cut real acest lucru. Ministrul Pintilie Stelian cunoa[te
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acest lucru. {i nu numai el. L`ng\ el, c`nd am f\cut acest plan, se
g\sea [i comandantul Comandamentului cu probleme de transmisiuni al Armatei, actualul general-maior Popescu Nicolae, cu care
am discutat în am\nunt problema respectiv\, pe care am semnat-o,
deci am semnat pe documente [i am trecut la aplicarea acestui plan.
E adev\rat c\ l-am informat [i pe generalul Militaru despre asta [i a
fost de acord. Anihilarea acestor leg\turi a presupus din p\cate
[i c\derea leg\turilor cu jude]ele, pentru c\ intra [i sistemul acesta
[i nu numai leg\turile pe care le aveau ei prin radio [i fir. Dar asta a
fost situa]ia....
Armata nu avea ni[te dot\ri speciale, se [tiu care s`nt, se pot
vedea, adic\ era destul de s\rac\ în realizarea mijloacelor de
leg\tur\, de regul\ sta]ii de radio cu b\taie mic\ [i cu fiabilitate
destul de sc\zut\. De fapt problema fiabilit\]ii e un capitol pe care
l-a[ putea discuta zile întregi. C`t am fost [ef al Marelui Stat Major
pentru asta m-am b\tut efectiv în Consiliile de înzestrare ale ministerului pentru c\ r\spundeam de problema respectiv\. Deci Armata
nu dispunea de ni[te mijloace, iar ei aveau mijloace din exterior.
Pentru ei nu contau banii, deci au fost dota]i formidabil. Mi-aduc
aminte c\ în nop]ile respective mi s-a adus un fel de schem\ g\sit\
la un subsol. Din p\cate, n-am putut s\ cobor s\-i v\d pe „terori[ti“,
dar mi s-a adus o schem\ ca un fel de ceas, cu ore, care se putea
interpreta c\ indic\ timpul c`nd trebuiau s\ trag\. Cam asta se
deducea din h`rtia respectiv\.
~n concluzie, dup\ ce-am anihilat aceste leg\turi împreun\ cu
ministrul Pintilie (care apoi a fost avansat general [i numit în primul
guvern ministru plin), ac]iunile au p\rut a sc\dea în intensitate.
Interlocutor: Vorbea]i de bani [i de dotare, m\ rog, în special de
fonduri valutare, c\ nu se puteau cump\ra cu gr\un]e...
General {tefan Gu[\: Armata n-avea voie la nici un dolar, s\ fie
foarte clar. Ei aveau. Pe urm\ am aflat c\ au avut destui dolari.
Interlocutor: Am în]eles. Dar [tim c\, în afar\ de exportul de
alimente care ne înfometa sau exportul de orice, s-a exportat [i
mult armament. Cum îl putea exporta Ceau[escu sigur?
General {tefan Gu[\: Atinge]i o problem\ foarte sensibil\ pentru mine. Spun sensibil\ pentru c\ r\spundeam de înzestrarea
Armatei, iar ca [ef al Marelui Stat Major m\ interesau nu numai
efective, ci [i dotare, înzestrare, rezervele de muni]ie [i de tehnic\
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de care ar fi fost nevoie. Dar s-a f\cut [i acest lucru. Ceau[escu a
v`ndut mult. Din p\cate îns\ n-a v`ndut numai din produc]ia care
s-a realizat în ]ar\, a v`ndut [i din aia, dar a v`ndut chiar [i din produc]ia care se importa pentru Armata Român\. Deci l\sa Armata
Român\ f\r\ dotare cu tehnica importat\ pentru Armata Român\.
Nu v\ cutremura]i, dar v\ spun foarte clar [i va ie[i la iveal\ treaba
asta. Deci aduceam tehnic\ din afar\, dar o vindeam la al]ii. De
men]ionat c\ n-am fost niciodat\ în m\sur\ s\ înlocuim aceast\
tehnic\ cu ceea ce noi realizam prin dotarea deosebit\ a întreprinderilor [i prin [tiin]a pe care o aveam noi. E o treab\ care nu se [tie,
e un capitol care trebuie foarte bine analizat, pentru c\, v\ spun, s-a
v`ndut [i din ce-am produs noi, armament de infanterie [i altele, dar
[i categorii principale de tehnic\ ce nu s-au realizat pentru Armata
Român\ în zeci de ani, sau adus\ din import. S-au cheltuit sume
fabuloase pe cercet\ri, pe nu [tiu ce, dar nu s-a realizat nimic. {i
asta [ti]i din ce cauz\? Pentru c\ ajungeam la un moment dat s\
depindem de ceva import, un lucru m\runt, o sum\ foarte mic\, ca
s\ realiz\m totu[i o tehnic\ fiabil\, fiabil\ pentru noi [i pentru al]ii,
dar totdeauna se spunea: „Nimic din import, nici un dolar pentru
asta“. Dar într-adev\r ave]i dreptate, s-a v`ndut tehnic\ [i armament
în exterior, eu nu [tiu unde, nu m-am ocupat personal. Eu m-am
ocupat cu înzestrarea Armatei, nu cu scoaterea din Armat\ a unor
categorii de tehnic\.
Interlocutor: Nu v\ aducem acuza]ii.
General {tefan Gu[\: Nu, pentru c\ eram [eful Marelui Stat
Major [i aveam interesul ca Armata s\ fie c`t mai bine dotat\, c`t
mai bine înzestrat\, s\ poat\ rezista la un conflict militar c`t mai
mult timp.
Interlocutor: Dar armamentul în exterior care a fost importat
sau în parte produs, a fost v`ndut de c\tre Armat\, de c\tre Securitate sau de c\tre alte institu]ii specializate?
General {tefan Gu[\: Vede]i, îmi pune]i o întrebare în care..., na[ vrea s\ crede]i c\ s`nt chiar at`t de..., nu vreau s-o evit, cunosc
numai c\ existau ni[te întreprinderi de comer] exterior, cunosc de
asemenea c\ chiar în Armat\ exista un compartiment care se ocupa
efectiv de export de tehnic\ militar\, pe care nu l-am dirijat [i cu
care nu aveam contact. Acest compartiment lucra direct, probabil
chiar cu pre[edintele, cu ministrul Ap\r\rii Na]ionale, în orice caz
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nu cu [eful Marelui Stat Major care era, poate, ultimul întrebat
despre treaba asta, pentru c\ eram interesat invers, s\ r\m`n\, nu s\
se duc\. Dar a existat [i exist\ acest compartiment care s-a ocupat
[i se ocup\ cu comer] de tehnic\ militar\. Nu [tiu c`t s-a v`ndut,
[tiu adic\ unele produse care s-au dat, unele erau vechi, dar erau [i
din p\cate altele noi care erau importate. Îmi pune]i o întrebare la
care n-a[ vrea s\ fiu acuzat c\ nu pricep chiar nimic. Dar într-adev\r nu eram chiar at`t de mult în tem\, sau mai bine zis eram de
multe ori evitat, eram evitat în a cunoa[te aceste probleme, de[i
eram interesat, eram interesat pentru c\ voiam o dotare corespunz\toare a Armatei, s\ fac\ fa]\ unor misiuni.
Interlocutor: Înt`mpl\tor am mai avut o discu]ie cu dumneavoastr\ c`nd a]i fost adus la Bucure[ti. Poate c\ ating o problem\
mai sensibil\ [i nu [tiu c`]i generali s`nt în Armata Român\ [i c`]i
s`nt în Bucure[ti. E normal s\ fie, întruc`t centrul ]\rii e acolo, la
Bucure[ti, dar am în]eles c\ n-a]i fost în prima faz\ prea bine primit
în corpul de generali deoarece era]i un general ridicat din provincie
[i acolo poate c\ a deranjat sau poate c\, pe fondul acestor probleme, [i plecarea sau exilarea dumneavostr\ înapoi la Cluj este un
fel de „Du-te de unde ai venit!“.
General {tefan Gu[\: N-a[ zice c\ n-am fost bine primit, dar
oricum a fost o mic\ rezerv\, un pic de rezerv\. Veneam de la un
e[alon care practic e un e[alon tactic. Or, Marele Stat Major e un
e[alon strategic. S-a mai pus chiar sub semnul întreb\rii faptul c\
eu nu eram un absolvent al Academiei Militare tactice, care e de
doi ani, ci al Academiei Tehnice de cinci ani [i jum\tate, eram deci
inginer. Nu s-a ]inut îns\ seama c\ am absolvit {coala Militar\ de
ofi]eri, c\ am comandat subunit\]i, c\ m-am ocupat foarte mult
de preg\tirea de lupt\ a trupei, de înzestrarea ei, nici de faptul c\
urmasem dou\ cursuri post-academice, numai pe domeniul operativ, strategic [i tactic, dar n-a[ spune c\ am fost privit dec`t cu oarecare re]inere. Îns\ oamenii cu care am lucrat [i-au dat seama dup\
c`teva luni c\ m-am integrat în colectivul lor, c\ am reu[it prin
metodele pe care le-am folosit de a lucra cu ei, de a m\ angaja direct
în unele probleme, de a le rezolva, de a m\ consulta permanent în
rezolvarea unor probleme pe care nu le cuno[team [i cred c\ am
reu[it s\ cap\t încredere. Nu e exclus îns\ ca unii din oamenii care
au fost acolo, [i care probabil aveau ni[te interese personale, s\ fi
avut mai mult\ re]inere [i cred c\ au avut re]inere fa]\ de mine.
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Îns\ v\ spun o treab\ foarte clar\: majoritatea ofi]erilor tineri, c`nd
spun tineri m\ refer la maiori, locotenent-colonei, chiar colonei,
adic\ cei care erau mai tineri, aveau, sau sper cel pu]in c\ aveau, o
mai mare încredere în mine. Au avut o mai mare încredere [i cred
c\ acum au o mare încredere în mine, pentru c\ discutam problemele foarte deschis. De multe ori îi chemam [i le ar\tam unde
au gre[it sau dac\ cumva consider\ c\ eu gre[esc s\-mi spun\, c\
nu m\ sup\r, adic\ a fost un dialog foarte deschis, foarte principial,
f\r\ a ceda din exigen]e. A fost, dac\ vre]i, o convorbire amical\,
omeneasc\. Voiam s\ scoatem adev\rul. Care e solu]ia cea mai
bun\? Or, solu]ia n-am dat-o niciodat\ singur, n-am dictat, i-am
consultat [i pe ei [i pe al]ii. Îi întrebam din nou dac\ s`nt de acord.
To]i [tiu treaba asta. A[a a fost stilul meu de lucru de c`nd eram locotenent, ierta]i-m\ c\ v\ spun, dar niciodat\ nu m-am erijat într-un
atoatecunosc\tor, c\ [tiu mai bine dec`t ei. Sigur c\ îmi puneam
problemele pe care voiam s\ le rezolv în fa]a lor, le aduceam argumente, îi puneam pe ei s\ aduc\ contraargumente [i totdeauna a[a
am procedat în luarea hot\r`rilor. De aceea vreau s\ v\ spun c\
poate unii au avut re]ineri, [i au avut probabil, dar marea majoritate, [i mai ales ofi]erii tineri, n-au avut re]ineri.
Interlocutor: C`]i ani ave]i, domnule general?
General {tefan Gu[\: Aproape 50 de ani.
Interlocutor: Mul]i înainte!
General {tefan Gu[\: Mul]umesc.
Interlocutor: Dup\ figur\... 49.
General {tefan Gu[\: Anul acesta împlinesc 50. Dup\ figur\,
probabil 70. {i v\ spun asta pentru c\ peste mine au trecut în aceste zile, în aceste luni, evenimente care pot totu[i îmb\tr`ni un om
cu zece [i chiar cu dou\zeci de ani. {i fizic [i psihic [i moral [i cum
vre]i dumneavoastr\. Nu v\ mira]i, at`ta am. Probabil c\ par de 60,
de 70. În orice caz, e bine c\ nu m-a întrebat o femeie...
Interlocutor: În unele secven]e la televiziune, date în primele
momente ale revolu]iei, [i ulterior în transmisia duminical\ a lui
B\canu a]i fost v\zut cu generalul Vlad, în preajma dumneavostr\
sau împreun\. (...)
General {tefan Gu[\: Da. Trebuie s\ l\murim foarte clar aceast\ problem\. I-am înt`lnit într-adev\r pe generalul Vlad, pe Popovi-
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ci, fostul procuror general, pe Ilie Verde] [i pe mai mul]i care erau
acolo. Doresc s\ v\ spun c\ l-am întrebat pe generalul Vlad care
era l`ng\ mine [i, probabil, s`nt martori care pot s\ spun\ foarte
clar: „Domnule general, ce se înt`mpl\?“ De fapt dup\ ce-au
început s\ trag\ de pe Palatul Republicii, de sus, se înt`mpla o mare
nenorocie, un m\cel. „Ave]i cumva posibilitatea s\ opri]i acest
m\cel?“, iar r\spunsul generalului Vlad a fost c\ „Împreun\ trebuie
s\ facem acest lucru.“
Generalul Vlad de fapt n-a lucrat numai în Comitetul Central, a
lucrat [i la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale p`n\ în 27 sau 28 decembrie, cred. A participat la multe secven]e, pe care vi le voi spune
ulterior. Mi-a declarat textual [i v\ rog s\ re]ine]i. Nu [tiu c`t de
vinovat e [i c`t nu. A avut func]ia lui [i va r\spunde pentru ea, dar
mi-a declarat textual: „Domnule, – zice – eu m-am dezis de Ceau[escu, dar n-am tr\dat [i nu voi tr\da niciodat\ poporul român.
Haide]i s\ facem tot ce putem, s\ oprim acest m\cel, aceast\ nenorocire care se înt`mpl\ acum“, a zis el. Pentru c\ începuse s\ se
trag\ [i primeam informa]ii c\ se trage la minister, c\ se trage la
Armata din Bucure[ti, c\ se trage de la nu [tiu care hotel. El mi-a
spus foarte clar c\ „voi face orice s\ oprim acest m\cel“. Sigur c\
în nop]ile care au urmat a stat l`ng\ mine. Au fost [i al]ii. C`t de
cinstit a fost, r\m`ne s-o l\mureasc\ cei care în prezent îl ancheteaz\ [i cei care, ca [i în cazul meu, vor stabili adev\rul-adev\rat,
adic\ istoria. {tiam cine e. N-am lucrat cu el, v\ spun înc\ o dat\, [i
nu aveam tangen]\ de serviciu. L-am g\sit în Comitetul Central [i a
afirmat foarte clar c\ dore[te s\ anihileze nenorocirea ce începuse
s\ se produc\.
Interlocutor: Ierta]i-m\ c\ v\ întrerup: l-a]i g\sit în sediu, dar
probabil c\ a fost chemat de cineva...
General {tefan Gu[\: Nu, în prima faz\ c`nd l-am înt`lnit nu era
singur, era de fa]\ [i Iliescu, [i Militaru, erau mai mul]i, [i Roman
mi se pare c\ a fost. To]i erau acolo c`nd l-am v\zut. Domnule, e [i
Vlad, e [i Popovici, e [i \la, e [i Verde], e [i nu mai [tiu care. To]i
voiam s\ se rezolve treaba, adic\ s\ nu fie m\cel, pentru c\ pe 22,
la pr`nz, a plecat Ceau[escu [i în toat\ Armata nu se tr\gea, nu se
tr\gea. De ce seara a început aceast\ nenorocire care a durat dup\
aceea în zilele de 23, 24, p`n\ prin 25-26, de fapt p`n\ pe 27 cred?
Deci, cu generalul Vlad asta este. Era în Comitetul Central, am
avut discu]ia ar\tat\, am avut-o [i ulterior cu el în Ministerul
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Ap\r\rii Na]ionale [i a avut-o [i Brucan, care la un moment dat i-a
spus: „Domnule, dumneata tr\dezi.“ Peste c`teva zile, într-o noapte,
Brucan i-a spus la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale: „Dumneata tr\dezi [i Securitatea este cea care trage.“ Atunci generalul Vlad,
foarte revoltat, i-a replicat deosebit de dur. Care e adev\rul? Îl va
l\muri istoria [i îl vor l\muri [i oamenii. Deci asta este în leg\tur\
cu prezen]a [i activitatea generalului Vlad.
~n ce m\ prive[te, eu eram interesat s\ [tiu ce se înt`mpl\ în
Armat\, s\ dau ni[te comenzi, pentru c\ eram lipsit de ni[te leg\turi, de fapt o s\ afla]i mai t`rziu, c\ am cerut s\-mi vin\ o grup\
operativ\ care n-a mai venit, [i s\-mi aduc\ leg\turi de transmisiuni
ale Armatei, [i a venit un maistru, care p`n\ la urm\ mi se pare c\ a
fost r\nit, el [tie mai bine. Deci împreun\ cu generalul Vlad nu am
avut alt\ inten]ie dec`t ca împreun\ s\ facem s\ înceteze orice
ac]iune care ar fi dus la victime. Sigur c\ da, asta a fost. Se va
l\muri treaba asta. El a c\utat tot timpul s\ vorbeasc\ cu oamenii
lui, s\-i cheme, s\ le dea ordine, s\ verifice. Nu asta m-a interesat.
Pe mine m\ interesau unit\]ile militare, m\ interesa situa]ia care se
crease, care de fapt nu trebuia s\ se creeze. Dup\ ce fugise Ceau[escu, dup\ ce lumea s-a lini[tit, a început aceast\ canonad\ de
tragere de pe cl\diri, de pe aia, de pe cealalt\, se [tie cum a fost.
Vreau s\ v\ spun c\ generalul Vlad a lucrat [i la Ministerul
Ap\r\rii Na]ionale. A lucrat la Comitetul Central [i a venit dup\
aceea în Ministerul Ap\r\rii Na]ionale, a participat la unele [edin]e
cu Militaru, chiar cu domnul Iliescu, cu Brucan, cu Petre Roman [i
cu cei care au mai fost, cu Voican-Voiculescu [i cu cine mai era
acolo, nu mai [tiu. Deci nu e vorba c\ eu l-a[ fi adus pe generalul
Vlad, cum încearc\ s\ m\ învinuiasc\ unii. El era deja acolo, iar eu
l-am întrebat: „Ce se înt`mpl\? E o canonad\. |sta s-a dus, nu mai
e. Pute]i s\ opri]i for]ele astea, nenorocite, oculte, care încearc\
acuma s\...?“ „Trebuie s\ facem tot ce este necesar“, a r\spuns el.
Deci, asta e situa]ia cu generalul Vlad. Nu eu îl judec, nici dumneata, o s\-l judece cei care vor s\-l judece. C`t am lucrat împreun\, în
acele împrejur\ri dramatice, dumneavoastr\ a]i v\zut în secven]e,
am conlucrat exemplar în interesul ]\rii [i al poporului român. În
acela[i timp, eu eram preocupat, venisem dup\ cinci zile de la
Timi[oara [i eram obosit ...
Interlocutor: Epuizat.
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General {tefan Gu[\: Poate [i nervos. Dar care militar din
România n-ar fi fost epuizat în situa]iile acelea? Re]ine]i o treab\:
eu în Ministerul Ap\r\rii Na]ionale aveam alte leg\turi. Din p\cate
am f\cut gre[eala c\ m-am deplasat cu Iliescu la Comitetul Central.
A zis: „Hai s\ vorbim pu]in“, [i am r\mas în Comitetul Central
p`n\ a doua zi. Asta e realitatea, am r\mas acolo. Am f\cut [i de
acolo ce-am putut s\ fac. S\ vorbesc cu unit\]ile, cu Marele Stat
Major. Eu cred c\ am f\cut bine. M\ vor judeca cei care cunosc
într-adev\r cum se comand\ Armata, cum se dirijeaz\ unit\]ile. O
mare gre[eal\, înc\ o dat\ repet pentru c\ [tiu c\ am mai spus-o, o
mare gre[eal\, o gre[eal\ nemaipomenit\ s-a f\cut cu cei care au
ap\rut la televiziune, o serie de ofi]eri de marin\, de infanterie etc.,
pe unii nu i-am cunoscut în via]a mea, care pur [i simplu în numele
meu au început s\ comande. Ni[te isterici, isterici pur [i simplu.
}ipau: „S\ vin\ unit\]i din...“ De ce trebuiau s\ vin\ unit\]i acolo?
De ce? Împotriva cui? V\ spun c\ acest episod e un episod
nenorocit în via]a Televiziunii [i trebuie l\murit cu timpul. De ce
s-au cerut at`tea unit\]i acolo? Cine-i ataca? Pentru c\ toate cl\dirile
din jur s`nt d\r`mate de cei care tr\geau dinspre Televiziune, nu
spre Televiziune. De ce au început s\ ]ipe la un moment dat „c\ nu
mai putem emite, c\ s`ntem amenin]a]i“? Cine-i amenin]a? E o
treab\ foarte neclar\. Cum [i-au permis acei ofi]eri, eu nu i-a[ mai
numi ofi]eri, s\ comande s\ vin\ unit\]i, pentru c\ în Armat\ s`nt
ni[te reguli foarte clare, s`nt ni[te poduri, s`nt ni[te leg\turi de
transmisiuni, s`nt ni[te planuri. „S\ vin\ acolo sau acolo s\ apere.“
Cu ce drept au comandat? P`n\ la urm\ am reu[it s\ pun m`na pe
un telefon [i s\ spun: „Domnule, s\ înceteze marinarul care vorbe[te acolo s\ mai cheme unit\]i. În numele cui o face? Cunoa[te el
planurile Armatei? {tie el cum se duce o lupt\ noaptea?“ V\ da]i
seama c\ aici s-au f\cut mari gre[eli [i, dac\ s`nt unele victime din
r`ndurile armatei, s`nt pentru c\ acolo s-au b\gat ni[te oameni
incompeten]i, neaviza]i, care n-aveau ce c\uta în primele momente
acolo. Ce-au c\utat la Televiziune s\ comande? Armata nu se comand\ prin televizor. Armata se comand\ prin telefon, prin radio,
prin coduri, prin telegrame, prin note telefonice [i nu a[a cum s-a
f\cut acolo. De ce lumea nu [i-a pus aceast\ problem\?
S\ v\ r\spund înc\ o dat\ despre generalul Vlad. Era acolo, la
Comitetul Central, într-adev\r. {i nu numai c\ a fost acolo, ci a
r\mas multe zile, inclusiv la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale p`n\ c`nd,
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nu [tiu, dar cred c\ p`n\ în 28 a r\mas la minister. P\i, nu uita]i c\
s-a f\cut o adunare la Marele Stat Major, la care au fost chema]i
to]i din Armat\, din Securitate [i Mili]ie [i alte arme din Ministerul
de Interne, la care adunare în prezidiu a fost generalul Militaru, în
dreapta lui a stat generalul Gu[\, care era înc\ [eful Marelui Stat
Major, iar în st`nga generalul Vlad. El a adunat cadrele de conducere din Securitate, Mili]ie [i alte arme, pe to]i, [i s-a f\cut acea
[edin]\ în care a spus: „S\ lichid\m aceast\ nenorocire.“ Sau poate
nu se [tiu treburile astea?
Interlocutor: Nu se [tie. Nu se [tiu.
General {tefan Gu[\: V\ spun, a fost o adunare c`nd s-au chemat to]i [efii din Mili]ie, din Securitate, din Armat\, am fost to]i ca
s\ facem s\ înceteze aceast\ tragedie. La [edin]\, cum am spus, era
în st`nga lui Militaru generalul Vlad, iar în dreapta eram eu.
Interlocutor: Mi se pare c\ destabilizarea, m\ ierta]i, a Armatei
continu\, pentru c\ în unele secven]e, chiar [i duminic\ la televizor,
erau ni[te treburi neclare [i legat de func]ia pe care a]i avut-o mi
s-a p\rut c\ s`nt ni[te specula]ii...
General {tefan Gu[\: S`nt, s`nt (lips\ de audi]ie, n.n.). Ca s\-l
acuze pe generalul Vlad, pentru c\ lumea este pornit\ împotriva
Securit\]ii, iar el a fost [eful ei. S`nt specula]ii, am în]eles. Pe mine
nu m\ deranjeaz\. S`nt convins c\ s-au f\cut [i astea cu un scop.
Dar, s\ v\ spun un lucru: a[ vrea ca cei care s`nt speciali[ti de elit\
s\ re]in\ foarte bine ce-am vorbit eu, ce-a vorbit generalul Vlad,
ce-am vrut noi de fapt s\ facem [i ce am rezolvat în bun\ m\sur\.
E o treab\ foarte important\. Înc\ o dat\ v\ repet ce am spus de
mai multe ori: generalul Vlad n-a lucrat numai la Comitetul Central, ci a venit [i în Marele Stat Major, unde am lucrat împreun\.
L-am primit, am discutat, pentru c\ [i el nu numai c\ s-a declarat
total de acord, dar [i-a ar\tat toat\ disponibilitatea. Vreau s\ v\ mai
spun c\ s-a încercat ca la adunarea respectiv\, la care au venit ei,
adic\ generalul Vlad, adjunc]ii lui [i mul]i al]ii de la Securitate, de
la Mili]ie, de la trupele de Securitate, împreun\ cu noi cei de la
Armat\, cu Hortopan [i al]ii din Marele Stat Major, s\ facem un
plan [i s\ lichid\m terori[tii. S-a lucrat la plan, inclusiv cu cei de la
USLA. To]i de la USLA spuneau c\ „Nu noi s`ntem cei care au
ac]ionat“, [i atunci împreun\ am hot\rît s\ încerc\m s\-i anihil\m
pe cei care ac]ioneaz\. Deci a fost aceast\ adunare ce s-a ]inut
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noaptea la Marele Stat Major [i la care au participat cei men]iona]i.
În [edin]\ s-au stabilit [i unele detalii în sensul înt`lnirilor, s\-[i dea
semnale, s\ se fac\ legitima]ii, s\ nu se înt`mple nenorociri. Pentru
c\ o ac]iune militar\ împotriva terori[tilor nu se putea face oricum,
cu tancul [i cu tunul. Ea se face cu oameni foarte bine preg\ti]i, cu
semnale, cu coduri, cu comandan]i buni, foarte clar delimitate sectoarele, adic\ s`nt ni[te treburi pe care nu pot s\ le expun acum. Au
fost spuse toate astea [i erau de fa]\ at`t generalul Vlad, c`t [i al]ii
din Ministerul de Interne, din Marele Stat Major [i din Armat\.
Adic\ s\ nu în]elege]i c\ generalul Vlad a ap\rut înt`mpl\tor sau c\
l-a[ fi adus eu. L-am g\sit în Comitetul Central [i a continuat s\
lucreze [i la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale.

PARTEA A III-A

DIN DATA DE 27 FEBRUARIE 1990
(Transcriere dup\ band\ magnetic\)
General {tefan Gu[\: S\ începem cu 21 decembrie 1989. E
destul de greu acum, dup\ at`tea luni, s\ fac un jurnal… Pe data de
21 decembrie 1989 eram la Timi[oara, dup\ cum – probabil –
[ti]i, la Comandamentul marii unit\]i mecanizate. Dincolo, la
Jude], era fostul secretar de partid, Ion Coman. Practic, pe 21 decembrie 1989 nu s-a înt`mplat nimic grav la Timi[oara. De ce?
Pentru c\, înc\ din ziua precedent\, respectiv 20 decembrie 1989,
acolo s-a demonstrat pa[nic. Armata a fraternizat cu demonstran]ii, a[a cum era normal. În cursul nop]ii de 19 decembrie 1989 [i
în diminea]a zilei de 20 decembrie 1989 am ac]ionat pentru a
introduce to]i militarii [i tehnica militar\ dislocat\ în caz\rmi,
în ideea de a nu se înt`mpla ceva grav, greu de prev\zut, întruc`t,
în ora[, era agita]ie foarte mare. Exista pericolul ca noi, militarii,
s\ fim dezarma]i [i s\ se înt`mple nenorociri. Oamenii au sim]it
victoria în m`inile lor [i, cum spuneam, demonstrau pa[nic, dar
incidente puteau s\ se produc\. Erau scene impresionante între
demonstran]i [i Armat\. În aceast\ stare de euforie general\ am
dispus ca toat\ tehnica [i toate trupele s\ fie introduse în cazarm\. {i am reu[it aproape în totalitate.
Interlocutor: De ce spune]i aproape în totalitate?
General {tefan Gu[\: Nicidecum din motive militare, ci din
cauza mul]imii, care, pur [i simplu, a umplut str\zile. Pot spune c\
pe str\zi au mai r\mas c`teva transportoare, dispuse în fa]a
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Comitetului Jude]ean. Eu am insistat pe l`ng\ ofi]eri s\ se duc\ s\-i
roage pe demonstran]i s\ le permit\ s\ retrag\ tehnica, pe care o
aveau în primire, cu muni]ie cu tot. M-au în]eles. Deci, practic, în
zilele de 20 [i 21 decembrie, se demonstra pa[nic în Pia]a Catedralei, în centru, în Pia]a Operei. Oamenii care au luat cuv`ntul exprimau diverse p\reri. Noi ne preg\team, îns\, de asigurarea capacit\]ii
de lupt\ a unit\]ilor, astfel înc`t, dac\ era nevoie s\ se ac]ioneze, s\
putem ie[i din caz\rmi, în mod organizat. V\ spun sincer, eu m\
g`ndeam nu numai la oamenii Timi[oarei, dar [i la frontiera de stat.
Acest lucru l-am transmis, limpede [i nemijlocit, subordona]ilor.
Interlocutor: Ce v-a determinat s\ recurge]i la aceast\ m\sur\?
General {tefan Gu[\: Chiar [i acolo, în Timi[oara, eram [eful
Marelui Stat Major al Armatei Române [i r\spundeam de problema
ap\r\rii grani]elor. Deci eram preocupa]i de a men]ine trupele în
caz\rmi, cu capacitatea lor complet\, pentru a ac]iona prompt, dac\
ar fi fost nevoie. A[adar, pe 20 [i pe 21 decembrie, în caz\rmi se
trecuse la paza depozitelor de muni]ii, de armament, a altor obiective, se f\cea completarea cu carburan]i, instruirea oamenilor, hr\nirea. S-a stabilit programul de odihn\, pentru c\ erau aduse unit\]i
[i din alte garnizoane. Oamenii erau obosi]i.
Interlocutor: Care a fost obiectivul central al Armatei în zilele
de 20 [i 21 decembrie 1989? S\ urmeze ordinele de ap\rare intern\
sau s\ se preg\teasc\ pentru securitatea [i protec]ia frontierei?
General {tefan Gu[\: În acele zile, în primul r`nd, trebuia s\ se
evite producerea de incidente în interiorul grani]elor. Pentru c\ nu
era vorba doar de Timi[oara. În toate ora[ele am dispus s\ se
p\zeasc\ obiectivele militare de maxim\ importan]\. Pe l`ng\
armament, muni]ii, am dispus [i protejarea unor obiective economice de mare importan]\, ca – spre exemplu – „Solventul“, Uzina
Electric\ etc. În acela[i timp, eram preocupa]i s\ fim ap]i de ripost\, în cazul unei interven]ii din afar\.
Interlocutor: Existau semnale în sensul acesta?
General {tefan Gu[\: Noi aveam ni[te informa]ii. Din p\cate,
nu dispuneam de un volum prea mare de informa]ii, dar aveam
unele în leg\tur\ cu anumite mi[c\ri de trupe în ]\ri vecine sau
„prietene“.
Interlocutor: Mi[c\ri de trupe sau de tatonare?
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General {tefan Gu[\: Mi[c\ri de trupe, activit\]i de mobilizare,
supraveghere aerian\. Informa]iile acestea le-am primit înainte,
chiar pe 17 [i 18 decembrie. Sigur c\ eram preocupa]i de asemenea
semnale. Ne f\ceam [i ni[te planuri ca s\ ac]ion\m hot\r`t cu ce
aveam atunci, în zona respectiv\ [i, mai ales, în garnizoana
Timi[oara. V\ precizez c\, în modul meu de a vedea lucrurile, în
calitate de [ef al Marelui Stat Major, armata nu avea ce s\ caute pe
str\zile ora[ului, în dezordine, ci trebuia s\ fie preg\tit\ pentru
eventualitatea unui atac din afara ]\rii. Pentru aceasta nu-mi trebuiau ordine speciale, era datoria mea s\ fac acest lucru.
Interlocutor: A]i primit indica]ii precise, din zona contrainforma]iilor, cu privire la faptul c\, la Timi[oara, ar exista for]e din
afar\, persoane particulare, nu neap\rat organizate?
General {tefan Gu[\: Am avut aceste informa]ii abia atunci
c`nd am ajuns acolo. La început, c`nd am plecat din Bucure[ti, nu
[tiam mare lucru. {tiam c\ s-a început o ac]iune, din cauza evacu\rii pastorului Tökes, dar nu [tiam exact ce s-a înt`mplat de fapt.
Vreau s\ v\ spun c\, atunci c`nd am ajuns la Timi[oara, evenimentele tocmai se consumau, erau în derulare.
Interlocutor: C`nd a]i ajuns la Timi[oara?
General {tefan Gu[\: Pe 17 decembrie 1989, seara, pe la orele
17,20. Am plecat din Bucure[ti cu Ion Coman, în acela[i avion în
care au mai mers generalii St\nculescu, Nu]\, Chi]ac, c`]iva ofi]eri
de la Marele Stat Major [i de la transmisiuni, cu care trebuia s\
conlucrez.
Interlocutor: Practic, de ce a]i plecat la Timi[oara mai mul]i
generali? Cu obiectivul de a ap\ra ora[ul, de a asigura ordinea public\ sau de a preg\ti Armata în eventualitatea unui atac din afar\?
Ce a]i f\cut imediat dup\ ce a]i ajuns la Timi[oara?
General {tefan Gu[\: Înainte de toate, s\ ar\t\m concret ce sa înt`mplat. Imediat dup\ ce am ajuns la Timi[oara, la propunerea
lui Ion Coman, am trecut pe la Inspectoratul Ministerului de Interne,
ca s\ ne inform\m asupra situa]iei de acolo. Am aflat, astfel, c\ e
mare dezordine în întreg ora[ul, c\ au fost incendiate magazine, c\
mult\ lume se afl\ pe str\zi [i c\ nu se poate p\trunde în sediul
marii unit\]i, unde trebuia s\ ajung. Nu am stat dec`t pre] de c`teva
minute la Inspectorat.
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Interlocutor: Cu cine a]i discutat?
General {tefan Gu[\: Erau acolo generalul Macri [i cred c\ era
[i inspectorul-[ef al Inspectoratului Ministerului de Interne. Nu mam mul]umit cu informa]iile primite [i am spus: „S`nt tanchist [i eu
am venit aici nu ca s\ stau la marginea ora[ului, ci ca s\ v\d ce se
înt`mpl\.“ Probabil c\, în acest context, în timpul procesului de la
Timi[oara, unii au interpretat cuvintele mele ca o dovad\ de „duritate“, impulsul unui om care vrea s\ foloseasc\ for]a. Dar, m\ rog,
asta a fost p\rerea celor care au fost audia]i în proces. Eu trebuia s\
ajung în mijlocul armatei, la comandamentul marii unit\]i. Am
intrat, înt`i, la o cazarm\ apropiat\ acestui comandament. În fa]a
comandamentului marii unit\]i se d\duse foc la o ma[in\ a unui
ofi]er din comandament, se aruncase cu pietre, geamurile erau
sparte, erau tulbur\ri… Deci, în seara acelei zile, am ajuns la comandament. Se eliberase partea din fa]a unit\]ii. Acolo, am vrut
s\ m\ informez asupra situa]iei de fapt. Sigur c\ deruta era
foarte mare, inclusiv în r`ndul ofi]erilor, care fuseser\ trimi[i de la
Bucure[ti, înc\ de diminea]\. Nici ei nu [tiau ce se înt`mpl\, de ce
s-au spart [i incendiat magazinele. De ce au ie[it oamenii în strad\?
Cine a tras? {i eu am fost [ocat: de ce aceast\ adversitate, inclusiv
împotriva Armatei? I-am întrebat: „Cum a]i ac]ionat? I-a]i provocat? Ce ordine s-au dat? De ce au dat foc aici, de ce au spart geamurile?“ Deruta era total\. Nu prea î[i d\dea nimeni seama ce s-a
înt`mplat. Evident, nici eu nu prea în]elegeam mare lucru. Dac\
s-ar fi demonstrat pa[nic, nu s-ar fi ajuns la nici un fel de incidente.
Pentru c\, orice s-ar spune, incidente au fost [i, din p\cate, unele au
fost grave. Din p\cate [i din nefericire…
Interlocutor: E vorba de oamenii uci[i [i r\ni]i…
General {tefan Gu[\: Absolut! V\ asigur, îns\, c\ la Timi[oara
nu s-a tras din ordin [i istoria va demonstra acest lucru. O parte din
victime au fost fie rezultatul unor înc\ier\ri, prin care se încerca
dezarmarea solda]ilor, fie efectul unei disper\ri din partea unor militari. Militarii, inclusiv comandan]ii lor, nu au avut o preg\tire special\. Îmi dau seama acum [i ar trebui s\-[i dea mul]i seama de
acest lucru. Una e s\ prive[ti din birou sau de la televizor evenimentele fierbin]i [i alta e pentru cel care este în strad\. Iar tr\irile
suflete[ti s`nt nemaipomenite. Mai ales c\ noi aveam încorpora]i [i
înarma]i ni[te tineri, cu v`rste de 19-20 de ani, care erau tot copiii
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no[tri, erau oameni din fabrici, de la ]ar\. E greu s\ v\ explic în
c`teva cuvinte...
Interlocutor: Ei nu aveau nici un pic de experien]\?
General {tefan Gu[\: Militarii au ap\rut în strad\ f\r\ s\ [tie ce
s-a înt`mplat [i ce au de f\cut în asemenea situa]ii. Dac\ nici eu nu
m-am putut informa exact la început… Dar, orice s-ar spune, e cert
c\ în prima faz\ au fost ni[te ac]iuni deosebit de violente, devastatoare. Eu am curajul s\ vreau s\ spun c\ au fost [i ac]iuni
provocate [i bine coordonate. Îmi puneam întrebarea de ce s\ se
sparg\ magazinele. De ce s\ se fure? De ce s\ se incendieze? Ce
are popula]ia pa[nic\ cu Armata? Ce are Armata cu popula]ia? Au
fost momente care m-au derutat [i pe mine, dar mai ales pe cei din
strad\. Pe urm\ am început s\ m\ l\muresc.
Interlocutor: Provocarea putea s\ vin\ din partea unor for]e
interne?
General {tefan Gu[\: Era posibil. E greu de spus, la ora actual\
ar fi o r\spundere prea mare s\ fac asemenea afirma]ii… Nu de]in
informa]ii certe [i nu de]ineam nici la data aceea… Dori]i certitudini?
Interlocutor: Din p\cate, aceste informa]ii nu le de]ine nimeni,
nici chiar acum…
General {tefan Gu[\: Da, din p\cate… Dar cred c\, p`n\ la
urm\, adev\rul va ie[i la lumin\. S-ar putea ca numai istoria s\
scoat\ la iveal\ aceste informa]ii. Cu toate greut\]ile actuale. Vor
trece poate ani… Oricum, martirii Timi[oarei au trecut, nevinova]i,
în eternitate, indiferent de cauza mor]ii. Ce p\cat c\ nu [tim, înc\,
ce s-a înt`mplat, de fapt, cu fiecare dintre ei, înainte de 22 decembrie, sau dup\ aceea. Vom afla, totu[i!
Interlocutor: Totu[i exist\ cadavre la Timi[oara, care n-au fost
identificate, n-au fost, ca s\ zic a[a, revendicate de nimeni…
General {tefan Gu[\: A[a este. {i dac\-i a[a, semnul de întrebare e [i mai mare. Ca s\ pot da o informa]ie cert\, mi-e foarte
greu. Oricum, au fost aceste ac]iuni suspecte, despre care am
amintit [i care, de fapt, ne-au derutat inclusiv pe noi. Cred c\ ele au
fost abil dirijate, dup\ planuri „ideal“ concepute. S`nt sigur, îns\, c\
le vom dezv\lui „c`ndva“!
Interlocutor: Cine a dat ordinul ca, la Timi[oara, armata s\ ias\
din caz\rmi?
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General {tefan Gu[\: Marile unit\]i mecanizate [i o mare unitate de ap\rare se aflau, mai de mult, în dispozitiv, unele subunit\]i
chiar din data de 16 decembrie 1989. Se d\duse aceast\ dispozi]ie
la ordinul ministrului, prin înlocuitorul comandantului de divizie.
Am în]eles c\, în plus, el a discutat, în diminea]a respectiv\, cu
primul secretar, cu secretarii de la Jude]. Aceasta a f\cut-o, evident,
la ordin.
Interlocutor: Deci au fost [i ordine primite pe plan local de
c\tre Armat\?
General {tefan Gu[\: Da. Dar mi s-a raportat c\ s-a luat leg\tura cu ministrul Ap\r\rii. Am v\zut [i schema unde erau dispuse subunit\]ile militare: erau, în principal, în jurul sediului
Comitetului Jude]ean. Erau dispozitive de paz\, de ap\rare, de
interzicere a unor direc]ii.
Interlocutor: Obiectivul Armatei a fost s\ p\zeasc\…
General {tefan Gu[\: În general partea central\, cu sediile –
municipiu, jude] etc. Dar au mai fost scoase trupe [i la unele
obiective economice foarte importante. Am enumerat o parte din
ele. De fapt, exist\ un document în care s`nt precizate aceste
scheme de dispunere a subunit\]ilor militare. Nu mai intru în
toate detaliile…
Interlocutor: Practic, de la ofi]erii de la cazarm\ spunea]i c\ nu
a]i aflat prea mult?
General {tefan Gu[\: {i ei erau dezinforma]i. Circulau foarte
multe zvonuri. C\ s-au atacat familiile cadrelor militare de acas\,
c\ se caut\ uciderea unor comandan]i etc. Multe nu s-au confirmat.
Interlocutor: Cadre militare?
General {tefan Gu[\: Da. Cadre militare [i familiile acestora.
Alte zvonuri indicau inten]ia spargerii depozitelor de armament [i
muni]ie. Foarte greu de verificat. {ti]i în ce condi]ii le primeam?
{i c`te erau? Prin intermediul telefoanelor, mai ales. Au fost unele
încerc\ri la o unitate mecanizat\, la depozite, pe timpul nop]ii, dar
erau luate m\suri de siguran]\. Se urm\rea crearea st\rii de derut\,
de panic\ agravant\. Erau zvonuri c\ vor sosi trenuri, care vor opri
în apropierea unit\]ilor militare [i le vor ataca. Circulau multe
informa]ii care, acum îmi dau seama, erau foarte bine dirijate de
undeva. Din p\cate, e foarte greu acum, dar va trebui s\ afl\m, cu
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timpul, cine le-a furnizat, cine le-a formulat, cine le-a difuzat, pentru c\, este cert, au fost bine dirijate.
Interlocutor: Crede]i c\ a existat o regie diabolic\?
General {tefan Gu[\: Diabolic\! Absolut! A[a este! A fost un
plan extraordinar de bine pus la punct. Ni s-au dat [i ]inte false,
venind dinspre vecini. Asta era, parc\, în 18 sau 19 decembrie. Am
dat dispozi]ie s\ se ridice avia]ia de la Timi[oara. Ordinul s-a executat [i s-a constatat c\, în fapt, nu era nimic. Alarm\ fals\!
Interlocutor: Dar ]intele cum au ap\rut? Au ap\rut pe ecran?
General {tefan Gu[\: Da, au ap\rut pe ecran. Era vorba de simulatoare perfecte. Asta se poate face fie din unitate, fie de l`ng\ dispozitiv sau prin alte mijloace pe care noi, românii, nu le avem…
Sigur, era foarte greu s\ simulezi, at`t de perfect, un atac aerian.
Pentru asta îti trebuie tehnic\ sofisticat\. Dar noi nu aveam a[a
ceva. Cred c\ alte ]\ri pot avea. Deruta a fost mare, chiar [i pentru
speciali[tii din ap\rarea antiaerian\. Nu [tiu cum s-a f\cut, dar, din
p\cate, mai ales pe 22 decembrie, s-a tras în asemenea ]inte simulate. Acest r\zboi radio-electronic a fost, într-adev\r, intensificat la
maximum dup\ 22 decembrie 1989.
Interlocutor: C`nd au ap\rut aceste ]inte, în ziua de 18 decembrie, în cursul dimine]ii?
General {tefan Gu[\: În jurul orei 10,00-11,00, diminea]a, au
fost primele semnal\ri.
Interlocutor: Au ap\rut ]inte false pe ecranul radar?
General {tefan Gu[\: V\ povestesc doar unul dintre episoade:
mi se raporteaz\ c\ dou\ ]inte se îndreapt\, din direc]ia est, c\tre
noi. Erau pe dou\ direc]ii. Nu mi-a venit s\ cred. Nu se poate. Am
ordonat s\ se verifice acest lucru, cu toat\ aten]ia, de c\tre unitatea
de ap\rare antiaerian\. Mi s-a raportat c\ s-a verificat. Am ordonat
ca dou\ avioane s\ se ridice [i s\ intercepteze aceste ]inte, urgent.
S-au ridicat [i, dup\ aceea, am aflat c\ – într-adev\r – au fost
avioane, dar mergeau paralel cu frontiera. Prea multe necunoscute!
A fost o oarecare stare de confuzie [i derut\. Ne aflam, practic, în
stare de r\zboi. Eu i-am zis r\zboi radio-electronic, psihologic, [i
cred c\ nu gre[esc. Cine nu vrea s\ cread\ nu [tie ce înseamn\, ce
este o stare de încle[tare. V\ spun c\, pentru mine, în acele zile, nu
exista un caz Timi[oara, ci „ap\rarea României“. Ac]iunea str\zii a
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existat. Din p\cate, ne-am dat seama mai t`rziu c\ multe ac]iuni de
alt\ natur\ erau conjugate… Oamenii nu aveau de unde s\ cunoasc\ acest lucru. Ei începuser\ s\ ias\ pe str\zi. Erau mul]i copii
[i tineri. Muncitorii, în marea lor majoritate, au venit cam din
19 decembrie. {i au început s\ ias\, în mod ordonat, cu tricolorul,
cu steaguri albe [i în deplin\ ordine. Îmi aduc aminte c\ mi s-a
raportat c\ to]i cei care s`nt be]i s`nt sco[i afar\ din coloane. La fel
[i cei care au obiecte contondente. Deci, de c`nd oamenii Timi[oarei s-au organizat, nu s-a mai înt`mplat nimic grav: nu s-au mai
spart magazine, nu s-au mai produs înc\ier\ri. De atunci s-a
demonstrat, într-adev\r, pa[nic [i în ordine. Pe 19 [i 20 decembrie,
dar, efectiv pe 20 decembrie, coloane de muncitori au afluit din
toate direc]iile [i din toate fabricile [i cartierele, c\tre zona central\
a ora[ului. Dar cu mult\ ordine. Al\turi de ei a fost Armata. Tineretul înainta spre centrul ora[ului, pe transportoarele blindate, împreun\ cu ofi]erii [i solda]ii.
Interlocutor: Ce contacte a]i avut în zona respectiv\ cu comandamentul care exista la Jude]? Ion Coman, generalul St\nculescu
erau acolo?
General {tefan Gu[\: Da. Erau acolo. Ini]ial, generalul St\nculescu a venit cu mine, dar seara a fost chemat la Jude]. A r\mas
acolo, unde se formase un comandament. V\ relatez un episod,
care, pentru mine, a însemnat foarte mult: pe ziua de 19 decembrie
am fost chemat la telefon de la Jude]ean. Atunci am primit de la
Ion Coman un ordin s\ m\ duc s\-l scot pe B\lan de la ELBA. Eu
am în]eles s\ m\ duc personal. Mai t`rziu mi s-a repro[at c\ am
în]eles gre[it. Primul secretar se dusese s\ discute cu muncitorii, în
acea întreprindere. În curte erau aduna]i c`teva mii de oameni.
M-am urcat într-o Dacie, cu aghiotantul [i cu înc\ un ofi]er de
transmisiuni. C`nd am ajuns la fabric\ (s-a relatat dup\ aceea la
proces, dar nu este adev\rat c\ m-am dus cu tancul; exist\ oamenii
care m-au condus, ei pot vorbi), d`nd s\ intru pe poarta fabricii,
c`]iva civili m-au oprit [i mi-au spus: „Te omoar\, nu te duce! N-o
s\ mai ie[i viu!“ ~n timpul \sta ie[ea primul secretar B\lan, care
era înconjurat de un grup de oameni, probabil din fabric\. Nu-mi
dau seama cine erau. B\lan mi-a repro[at: „Ce vii aici, tovar\[e, cu
armata?“ „N-am venit dec`t eu, tovar\[e“, i-am spus. Am aflat,
apoi, c\ mai era un pluton de solda]i, care a venit, ulterior, dup\
mine, dar n-au cobor`t din ma[in\. Acesta a r\mas undeva în zona
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por]ii, deci nu a intrat în fabric\. Oamenii au fost destul de pa[nici.
M-am urcat pe un scaun [i am încercat s\ am un dialog cu ei.
Destul de greu, v\ spun foarte deschis. Oamenii acuzau Armata,
ar\tau tuburi de cartu[e cu care s-a tras. Îi în]elegeam foarte bine.
Sigur c\, printre pic\turi, am reu[it – totu[i – s\ port o discu]ie [i
le-am explicat c\ Armata nu poate s\ trag\, pentru c\ în Armat\
s`nt fiii lor. S-au mai lini[tit. Strigau lozinci: „Jos tiranii!“, „Jos
Ceau[escu!“, „Vrem p`ine!“, „Vrem libertate!“, „Azi în Timi[oara,
m`ine în toat\ ]ara!“ Erau muncitori, femei, tineri [i, firesc, erau
nemul]umi]i [i revolta]i. Fabrica era plin\. Asta era pe 19 decembrie. Mi-am dat seama c\ s`nt nemul]umi]i [i aveau de ce. Le-am
spus: „De ce v\ distruge]i ora[ul?“ Atunci foarte mul]i au strigat:
„Nu noi!“ ~ntr-adev\r, nu ei erau cei care au dat foc [i au distrus.
M-am convins. Oamenii erau foarte serio[i [i îndurera]i c`nd
spuneau asta. În acea fabric\, în acea zi, mi-am dat seama c\ s`nt
plini de durere, de revolt\, dar civiliza]i. Sper c\ mul]i dintre ei î[i
amintesc aceste clipe. M-a surprins bunul lor sim]. Repet, am în]eles, clar, c\ nu ei au distrus magazinele. Cineva a f\cut-o, de aici [i
concluzia mea e c\, în prim\ faz\, au fost ni[te oameni care au
f\cut-o, special. Probabil incita]i, dirija]i. Mi s-a spus: „Da]i ordin,
pe loc, plutonului s\ plece de acolo, de la poart\“, ceea ce am [i
f\cut. Dup\ ce au plecat, s-a înt`mplat [i un incident nefericit: de pe
unul din TAB-urile care erau pe podul de l`ng\ uzin\, în momentul
c`nd s-a mi[cat, din gre[eal\ s-a tras un cartu[ care a r\nit o femeie.
Dar nimeni n-a f\cut-o inten]ionat, ca o ripost\. A fost o manevr\
gre[it\ a unui militar. S`nt convins de asta. Pentru c\, dac\ ar fi
sc\pat o rafal\ în mul]ime, v\ da]i seama ce s-ar fi înt`mplat. Un
glonte poate trece prin patru - cinci oameni! P\cat c\ mul]i nu în]eleg acest lucru. Din p\cate, au fost [i unele incidente nedorite, tragice. În momentul în care le-am spus muncitorilor de la ELBA c\
le „iau Armata“ [i c\ „plec\m în caz\rmi“, au început s\ strige:
„Armata e cu noi!“ Nu vreau s\ fac nici un fel de aprecieri pentru
istorie sau s\-mi fac vreun merit din asta, dar chiar de acolo, de la
ELBA, s-a strigat pentru prima dat\: „Armata e cu noi!“ În momentul c`nd am plecat, oamenii mi-au f\cut culoar [i au strigat în
continuare: „Armata e cu noi!“ De aici am plecat cu alt\ ma[in\,
tot o Dacia, pentru c\ ma[ina cu care am venit plecase. {oferului i
se f\cuse fric\. Am plecat cu o ma[in\ a g\rzilor patriotice. Cred c\
[i acum a[ putea recunoa[te zeci de figuri din minuna]ii oameni ai
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acestei prestigioase întreprinderi. C\tre orele 13,00 m-am dus [i am
raportat la Jude]: „Uita]i ce se înt`mpl\, auzi]i ce strig\ oamenii!“
Mi s-a r\spuns c\ m-am speriat [i am plecat. Din acel moment
mi-am dat seama c\ trebuie neap\rat s\ retragem armata din ora[,
s\ l\s\m c\ile de acces libere. Pentru mine era, de acum, clar c\ era
vorba de opinia a mii [i mii de oameni. Pe 20-21 decembrie, la Timi[oara, nu s-a tras nici m\car în sus. Dac\ vrem s\ fim cinsti]i, la
Timi[oara revolu]ia s-a încheiat pe 20 decembrie. Aceasta e o cert\
înt`ietate istoric\. Noi, cei de acolo, în acele momente, puteam fi
considera]i, ierta]i-mi cuv`ntul, ni[te tr\d\tori, fie [i numai pentru
c\ am acceptat ca Armata s\ fie al\turi de muncitori, de p\rin]ii [i
de fra]ii no[tri.
Interlocutor: A fost un pas curajos...
General {tefan Gu[\: V\ spun sincer c\ eram con[tien]i [i ne
temeam de eventualele represalii. Pe 20 decembrie, dictatorul a
venit din Iran [i m\ g`ndeam cum va reac]iona c`nd i se va raporta
c\ Armata a pactizat cu poporul! M\ a[teptam la ni[te m\suri
extraordinare. Aveam, îns\, con[tiin]a împ\cat\.
Oamenii pe care i-am înt`lnit la ELBA [i to]i oamenii de pe
strad\ [tiau ce vor acuma. {ti]i ce s-ar fi înt`mplat într-o asemenea
situa]ie. Judec`nd cu profunzime, cu luciditate, dac\ se tr\geau
c`teva rafale în mul]ime, ar fi fost mii de mor]i. Pentru c\ oricine
smulgea un pistol-mitralier\ de la un soldat putea face pr\p\d. V\
da]i seama ce se putea înt`mpla dac\ un cet\]ean, nefiind soldat,
reu[ea s\ pun\ m`na pe un pistol-mitralier\ sau pe un transportor
din \sta [i s\ trag\. Mul]i au f\cut armata [i probabil [tiau s\
m`nuiasc\ tehnica. Riscul, prin urmare, a fost destul de mare. Cert
este un lucru: armata nu a primit ordin de la ofi]eri s\ trag\ în
demonstran]i. Au primit ordin s\ se apere, s\-[i apere obiectivele,
depozitele, propria persoan\ [i, în mod deosebit, tehnica de lupt\,
armamentul [i muni]ia.
Interlocutor: Este un punct de vedere. Deci pune]i reac]ia
Armatei pe seama lipsei de experien]\, pe reac]ia de autoap\rare…
General {tefan Gu[\: Vreau s\ precizez c\ în r`ndul Armatei era
derut\. Se continua acest r\zboi de dezinformare, de intoxicare, pur
[i simplu. Primeam telefoane [i, c`nd ceream s\ se verifice telefoanele, nu mai r\spundea nimeni. Chiar am trimis ma[ini s\ verifice anumite informa]ii. Practic, totul era fals!
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Interlocutor: S\ p\r\sim Timi[oara. Cum a]i ajuns la Bucure[ti?
General {tefan Gu[\: Am plecat cu o parte din ofi]eri, cu un
avion militar AN 24. Cred c\ cel cu care am venit prima dat\. Nu
mai [tiu. {i am ajuns la Bucure[ti în jurul orei 14,00. În avion am
aflat c\ o parte din ofi]erii [i din generalii activi [i din rezerv\
vorbesc la Televiziune. Unii chiar acuzau Armata. Radiotelegrafistul m-a informat. Tot timpul întrebam: „Ce s-a mai înt`mplat, ce
e în Bucure[ti?“ {i atunci primul lucru pe care l-am f\cut a fost s\
vin la Televiziune. Eram epuizat, obosit, pentru c\ nop]ile acelea
au fost ni[te nop]i de groaz\. Ce am spus acolo, se cunoa[te. A v\zut toat\ ]ara. Apoi am plecat la Marele Stat Major. Cred c\ am
ajuns în jurul orei 16,00 la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale.
Interlocutor: Ce decizii militare a]i luat ca [ef al Marelui Stat
Major?
General {tefan Gu[\: Am cerut, chiar înainte de a pleca la
Comitetul Central, s\ închidem urgent toate grani]ele [i s\ se
înapoieze gr\nicerii la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale, pentru c\,
doar cu o s\pt\m`n\ înainte, ei trecuser\ la Interne. Astea erau
primele dou\ m\suri cerute, urm`nd ca, restul, s\ le rezolv\m pe
parcurs. Din p\cate, grani]ele s-au deschis [i cred c\ am pierdut
enorm. În foarte multe jude]e era lini[te, în altele începuse deruta.
Trebuie l\murit de ce au existat mai multe victime dup\ 22 decembrie, dec`t înainte. Cert este c\, pe 22 decembrie, la pr`nz, era
lini[te în ]ar\. Eu s`nt curios c`]i au fost omor`]i de glon] [i c`]i nu.
De la început mi s-au p\rut aberante cifrele furnizate, de 60 000
de mor]i, apoi de 10 000, apoi de 8 000 etc. Este timpul s\ se [tie,
exact, c`te victime a avut revolu]ia, p`n\ în 22 decembrie [i c`te
dup\ aceast\ dat\.
Interlocutor: V-a]i asumat un rol de dirijare a opera]iunilor militare de la fostul sediu al partidului?
General {tefan Gu[\: Nu mi s-a atribuit, dar consideram, ca [ef
al Marelui Stat Major, c\ trebuie s\ intervin [i s\-mi lini[tesc
poporul, s\ lini[tesc unit\]ile, în primul r`nd. To]i comandan]ii de
regimente [i de mari unit\]i, în momentul în care am ap\rut la Televiziune, [i-au rec\p\tat încrederea în ei. În armat\ acest lucru conteaz\ enorm! Oficial eram [eful lor.
Interlocutor: Simbolul comandantului este puternic în Armat\.
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General {tefan Gu[\: Absolut. La sediul fostului Comitet Central, toate camerele erau ocupate, oamenii p\trundeau unii peste
al]ii, s\ fac\ primul comunicat. Nu s-a putut. S-a încercat, apoi,
într-o alt\ sal\. La urm\, am stabilit un birou de unde s\ pot vorbi
la telefoane. Spre regretul meu, m-au surprins evenimentele acolo.
Nenorocirea a început pe 22 decembrie, seara. Nu-mi explic, deloc,
ce s-a înt`mplat [i v-a[ ruga s\ o lua]i ca pe o p\rere personal\. Am
v\zut c`nd s-a tras. Nu în mul]ime, pentru c\ mi-am dat seama dup\
cum a fugit lumea. Dac\ se tr\gea în plin, ar fi r\mas mul]i mor]i.
S-a tras din trei-patru locuri, de pe Palatul Regal. Eu am v\zut, de
la geam, c\ s-a deschis focul. A început panica. Am întrebat: „Cine
trage? Ce s-a înt`mplat? Doar nu s-a urcat armata acolo!“ A fost un
[oc. Pe urm\, a început s\ se trag\ din mai multe direc]ii. În plin
centru. V\z`nd c\ nu m\ pot mi[ca în alt punct de comand\, am
cerut s\ mi se aduc\ o leg\tur\ dintr-o unitate special\. N-a mai
reu[it s\ vin\, îns\, grupa operativ\ pe care am chemat-o de la
Marele Stat Major. A[a c\ am condus cum am putut, folosind telefoanele existente acolo.
Interlocutor: De ce nu a putut s\ vin\?
General {tefan Gu[\: V-a[ ruga s\ nu insista]i. Ea trebuia s\
vin\. Era obliga]ia lor, legal\ [i militar\, s\ nu m\ lase singur. Trebuiau s\ vin\ c`]iva cu o hart\, cu documente, cu leg\turile. O
grup\ operativ\, cum zicem noi. De aceea am c\utat s\ plec c`t mai
repede de acolo. {i am plecat în 23 decembrie, diminea]a, într-un
TAB. M-am dus la Minister.
Interlocutor: De ce? V\ g`ndea]i la numirea ministrului Ap\r\rii?
General {tefan Gu[\: Nicidecum. Erau multe probleme de rezolvat… Armata trebuia condus\. Trebuia vorbit cu comandan]ii [i
puse la punct toate aspectele de ordin militar, care s-au creat în
acea perioad\.
Interlocutor: Cum a]i colaborat, în seara zilei de 22 decembrie,
cu generalul Vlad?
General {tefan Gu[\: Pe generalul Vlad îl cuno[team, dar nu
chiar at`t de bine. Cu o s\pt\m`n\ în urm\ lucrasem cu el, pentru
predarea trupelor de gr\niceri la Ministerul de Interne. Mi-am dat
seama c\ e un om inteligent, ponderat, ra]ional. (...)
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Interlocutor: Crede]i c\ trebuiau at`tea for]e ca s\ apere o institu]ie ca Televiziunea?
General {tefan Gu[\: Dar, m\ rog, ce s-a înt`mplat a]i v\zut.
P`n\ la urm\ am reu[it s\ pun m`na pe un telefon [i s\ le spun:
„Nic\ieri în lumea asta, Armata nu se conduce prin Televiziune. În
numele cui se dau ordine Armatei?“ Chiar în numele meu au cerut
unii s\ mearg\ unit\]ile colo, colo! Nu se poate comanda Armata
Român\ a[a! S-a creat panic\, ba c\ s`nt ataca]i într-o parte, ba c\
au debarcat trupe str\ine… Or fi fost ataca]i. S-or fi creat în multe
locuri diversiuni, cum s-au creat peste tot, dar mai r\u au f\cut prin
modul în care s-a procedat. E o p\rere personal\. Precizez: vina nu
e a colectivului de la Televiziune, ci a celor care [i-au arogat dreptul de comand\, f\r\ s\ fie `nvesti]i de cineva. Ace[tia nu f\ceau
parte din personalul Televiziunii.
Interlocutor: Ce a]i mai hot\r`t împreun\ cu generalul Vlad? Sau dat atunci dou\ comunicate: din partea Armatei [i din partea
Securit\]ii.
General {tefan Gu[\: Da, unul eu [i unul el.
Interlocutor: El cum l-a dat? I-a sugerat cineva?
General {tefan Gu[\: Ne-am hot\r`t împreun\, pentru a opri
v\rsarea de s`nge [i ca s\ lini[tim oamenii, în sensul de a ar\ta c\
Armata e cu poporul [i c\ st\p`ne[te situa]ia. Mai ales c\ unit\]ile
s`nt sigure pe situa]ie în ]ar\. Cred c\ apelul generalului Vlad c\tre
ofi]erii [i trupele de Securitate, de a ajuta revolu]ia, a avut un rol
mare în acele momente. Nu mai [tiu cum a spus, dar se poate g\si
textul. Au fost c`teva cuvinte de ordin, rostite conving\tor [i ferm.
În acele momente era mare înv\lm\[eal\ în sediu. {tiu, de pild\, c\
pentru radio am citit textul cu ajutorul unei lanterne, pentru c\ la un
moment dat se stinseser\ luminile. Toate holurile, toate camerele
erau pline de oameni înarma]i. Nu [tiam cine s`nt. Or fi fost de
bun\ credin]\, dar c`nd stai cu at`tea sute de oameni înarma]i, te
po]i a[tepta la orice. De aceea am [i c\utat s\ plec de acolo. Generalul Vlad a r\mas acolo. Mai t`rziu a venit [i el la Ministerul
Ap\r\rii Na]ionale. {i atunci am colaborat cu el [i l-am prezentat la
cei care erau acolo. S-a propus s\ facem grupe comune, care s\
ac]ioneze pentru a-i prinde pe cei care tr\geau [i care creau panic\.
Nu aveau haine, documente. I-am spus c\ le d\m [i petli]e [i uniforme, s\-i îmbrace pe ai lor în militari [i împreun\ cu ai no[tri s\
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facem ceva, s\-i prindem pe cei care creeaz\ aceast\ nenorocire.
Deci, am c\utat [i am avut aceast\ colaborare. (...)
Interlocutor: Cum se explic\ faptul c\ la televiziune s-a dat acel
comunicat pe ziua de 23 decembrie, din care rezult\ c\ s-a luat
leg\tura cu Ambasada sovietic\ [i c\ a[teptam ajutor în caz de
nevoie? Asta a creat o derut\ cumplit\.
General {tefan Gu[\: Cum se explic\? Atunci era a[a o harababur\, înc`t oricine putea transmite orice la televiziune. Oricum,
cred c\ a cerut totu[i „cineva“ acest ajutor. Asta m-a înd`rjit [i mai
tare. Adic\ „cineva“ a înc\lcat totu[i ni[te reguli, dar, ca s\ fiu sigur c\ nu se va trimite la nimeni ajutor, am sunat [i eu. S\ [ti]i c\ o
asemenea decizie am luat-o pentru c\ aveam încredere în copiii
\[tia ai no[tri, în ofi]erii no[tri, în Armata Român\. M-am convins
în c`teva momente ale carierei mele militare c\, în situa]ii foarte grele, Armata coalizeaz\ [i e capabil\ de ac]iuni hot\r`te de ap\rare.
Interlocutor: Atunci nu avea]i un ministru numit al Ap\r\rii
Na]ionale?
General {tefan Gu[\: Nu aveam. Apoi, imediat s-a numit. Cred
c\ în seara respectiv\, pe 23 decembrie 1989.
Interlocutor: La un moment dat, a]i fost omul num\rul unu în
deciziile militare…
General {tefan Gu[\: Nu [tiu dac\ a fost a[a. S\ [ti]i c\ am fost
marcat pe plan psihic pentru c\ am suportat [ocuri cumplite în timpul revolu]iei. At`t în perioada Timi[oara, c`t [i în urm\toarea, nu a
fost deloc simplu. Mai ales în perioadele de dup\, c`nd a trebuit s\
m\ refac.
Interlocutor: Deci în seara de 23 decembrie a fost numit ministrul Ap\r\rii. Ce s-a înt`mplat dup\ aceea?
General {tefan Gu[\: E o problem\ asupra c\reia n-a[ vrea s\
insista]i. Pe mine m-a mirat, deoarece erau destui generali activi [i
chiar doi prim-adjunc]i ai ministrului.
Interlocutor: Cum s-a procedat?
General {tefan Gu[\: A venit în birou, unde eram cu generalul
St\nculescu, domnul Iliescu, care ne-a spus: „Consiliul Provizoriu
al Frontului a hot\r`t numirea generalului Militaru în func]ia de
ministru al Ap\r\rii.“ El era, deja, la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale.
Dup\ c`teva zile, mi s-a propus s\ fiu schimbat. S-a anun]at c\ am
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fost eliberat din func]ie. Din p\cate, ajutoarele mele, oamenii de
l`ng\ mine, nu s-au opus. Pe undeva, îmi face impresia c\ unii chiar
au dorit-o. Asta a fost o lovitur\ pentru mine. M-a [i derutat, dar
m-a am\r`t mult. A[a am ajuns la Cluj, ca [ef de Stat Major, al
Armatei de acolo. În perioada în care am fost acolo, am fost chiar
anchetat. Asta m-a derutat [i mai mult. Doar Armata [tie bine ce
am f\cut, at`t înainte, c`t [i în timpul revolu]iei. Nici un minut nu
am lucrat singur [i oamenii care au fost, permanent, l`ng\ mine pot
confirma acest lucru. Nutresc aceast\ convingere: indiferent c`nd,
peste un an sau zece, tot adev\rul va trebui s\ ias\ la lumin\, pentru
c\, indiferent ce s-ar spune, am avut ni[te func]ii. Eu nu am fost om
politic niciodat\. S`nt un militar de carier\. S`nt plecat de la ]ar\, de
aici, de l`ng\ Buz\u. S`nt, cum se spune, un om legat de glie. Nu
uit de unde am plecat. Sper ca toat\ via]a s\ pot privi cu fruntea
sus, în jur. M\car pentru memoria p\rin]ilor [i fra]ilor mei.
Revolu]ia trebuie s\ ne fac\ mai buni, mai fermi, mai cinsti]i. A[a
cum a fost mereu acest popor.

INTERVIU DAT DE GENERALUL {TEFAN GU{|
DOMNULUI COLONEL VALERIU PRICIN|
LA DATA DE 20 MARTIE 1990
PARTEA I
(Transcriere dup\ band\ magnetic\)
Reporter: Domnule general Gu[\, s-ar putea spune c\ v-am
invitat la o cafea. Cafeaua este pe mas\, deci invita]ia este real\,
dar inten]ia noastr\ este oarecum mai sus, ca s\ zic a[a, de nivelul
invita]iei prime, ca s\ zic a[a. S\ intr\m deci direct în subiect, nu
cred c\ persoana dumneavoastr\ mai necesit\ ni[te prezent\ri speciale. S\ refacem, asta a fost inten]ia noastr\ în aceast\ prim\
înt`lnire, s\ refacem momentul Timi[oara, at`t c`t se poate [i at`t c`t
memoria v\ ajut\ dup\ momentele tr\ite, de mare tensiune, s\
putem reface acest moment at`t de important, Timi[oara. Dar mai
înt`i, cum a]i ajuns în dispozitiv acolo, la Timi[oara?
General {tefan Gu[\: În data de 17 decembrie. N-am s\ descriu
toat\ data de 17, toate evenimentele, toate telefoanele care s-au dat.
Reporter: Ceea ce vi se pare esen]ial. Doar at`t.
General {tefan Gu[\: Încep de la momentul plec\rii la Timi[oara. În jurul orelor 14, ministrul Ap\r\rii Na]ionale a primit un
telefon, cred c\ de la fosta conducere. Dup\ primirea telefonului m-a
anun]at c\ o s\ plec la Timi[oara, c\ acolo situa]ia este destul de
grav\, împreun\ cu un grup de generali, respectiv cu generalii
St\nculescu [i Chi]ac, s\-mi aleg o grup\ de ofi]eri din Marele Stat
Major, de care s\ m\ pot ajuta în situa]ia c\ ajung acolo s\ clari-
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fic\m problemele, s\ vedem despre ce e vorba; c\ vom pleca cu un
avion de la Aeroportul Otopeni, de la Flotila Special\, iar ca [ef al
acestui grup va fi fostul secretar al Comitetului Central, Ion Coman,
care va veni, direct, la aeroport. De asemenea, înainte de a pleca mi-a
mai spus c\ va merge, adic\ s-a stabilit la conducere s\ mearg\ [i
fostul general Nu]\ (adjunctul ministrului de Interne [i [ef al Inspectoratului General al Mili]iei). Ne-am dus la aeroport, eu am ajuns
primul p`n\ s\ vin\ ceilal]i, m\ rog, s-a înt`rziat, n-au reu[it s\ vin\
to]i ofi]erii care i-am stabilit eu, dar o parte din ei au reu[it s\ vin\ [i
nu am mai a[teptat. În jurul orelor 15, nu mai [tiu chiar exact, am
decolat. În orice caz, cam pe la 16.30 am ajuns la Timi[oara.
Reporter: Ce-a]i g\sit acolo? Care era atmosfera?
General {tefan Gu[\: La aeroport ne a[teptau foarte mul]i. În
primul r`nd era locotenent-colonelul Zeca, el era [eful care asigura
conducerea marii unit\]i mecanizate, c`]iva ofi]eri – [i de la Interne
erau. Sigur, to]i erau speria]i, agita]i, spuneau c\ în ora[ este mare
debandad\, c\ situa]ia e foarte grav\, m\ rog, în primele momente
nici n-aveam cum s\ ne edific\m prea mult. La un moment dat ni
s-a anun]at de c\tre secretarul Coman c\ punctul de comand\ va fi
la Comitetul Jude]ean de Partid din Timi[oara [i c\ acolo trebuie s\
ne înt`lnim, dar c\ în drum vom trece [i pe la Inspectoratul Ministerului de Interne. Sigur, ne-am deplasat c\tre Inspectorat. Am ajuns
acolo împreun\ cu generalul St\nculescu, parc\ [i cu generalul
Chi]ac, împreun\ cu aghiotantul meu, am uitat s\ spun, cu c\pitanul Gheorghe. Am g\sit acolo doi ofi]eri în civil, ulterior am aflat
c\ unul dintre ei era generalul Macri [i înc\ unul, care ne-au spus
c\ situa]ia este deosebit de (lips\ de audi]ie, n.n.).
Reporter: Deci nu-i cuno[tea]i dinainte?
General {tefan Gu[\: Nu-i cuno[team dinainte, categoric, n-am
avut ocazia s\-i cunosc (lips\ de audi]ie, n.n.). c\ situa]ia este deosebit de grav\, c\ se ac]ioneaz\, c\ s-a incendiat, c\ nu putem p\trunde, în nici un caz, la comandamentul marii unit\]i. {i atunci am
spus: „Las\, domnule, c\ vom p\trunde, oricum eu voi p\trunde,
chiar dac\ voi p\trunde cu un tanc.“ Oricum, acuma m\ mir\
inven]iile care s`nt în Procesul Timi[oara, sigur le rev\d dup\ dou\
luni [i jum\tate, poate c\ mi-au sc\pat unele am\nunte, dar e
interesant c\ apar fel de fel de declara]ii ale mele, care sigur n-au
fost, probabil c\ realitatea (lips\ de audi]ie, n.n.).
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Reporter: Poate ni[te interpret\ri.
General {tefan Gu[\: Interpret\ri, [tiu eu, cum s-au pus de
acord. Cert e c\ n-am r\mas dec`t foarte pu]in, scurt, foarte scurt
timp acolo. Comandantul marii unit\]i era cu mine [i am plecat
c\tre Cazarma Oituz, o alt\ cazarm\ din apropierea comandamentului diviziei s\ vedem dac\ s`nt telefoane s\ ne putem informa. Acolo, începuse deja s\ se însereze, nu erau condi]ii pentru a
conduce [i am hot\rît urgent s\ mergem la comandamentul marii
unit\]i, la comandamentul diviziei. Lume nu am g\sit în fa]a comandamentului, se afla mai departe. Era o ma[in\ care arsese în
fa]a comandamentului [i apar]inea unuia dintre ofi]erii din comandament. În fa]\ mai era un fel de barac\; am în]eles dup\ aceea c\
era vorba de ni[te chio[curi de libr\rii, care practic arseser\, dar
focul mai mocnea. Se auzea, într-adev\r, zgomot pe strad\. Am urcat în comandament, m-am informat, pe scurt v\ spun, bineîn]eles,
pentru c\ eu unele dintre probleme le-am relatat colegilor de la
ziarul Armata poporului, sigur, c`t am putut [i lor. Mi s-a spus c\
deja s-a tras în sus pentru c\ s-a încercat s\ se intre în comandamentul diviziei. Am r\mas foarte mirat de ce în comandament.
Între timp, îns\, am fost întrerupt de un telefon de la Comitetul
Jude]ean în care am fost interpelat c\ de ce nu m\ prezint, pentru c\
a fost teleconferin]\. De la început vreau s\ precizez c\ n-am
inten]ionat deloc s\ m\ duc la Comitetul Jude]ean, nu din alt motiv,
dar acolo unde m\ aflam erau leg\turile, la divizie erau leg\turile
cu Armata. De acolo puteam s\ vorbesc [i cu ministerul [i cu
unit\]ile militare [i cu cealalt\ mare unitate de ap\rare antiaerian\,
din garnizoan\, pe care le credeam, la data respectiv\, c\ erau în
dispozitiv. Cert este c\ se încercase [i se ie[ise, de fapt, la unele
obiective. M-au informat c\ multe obiective s`nt p\zite deja de
armat\, în special depozitele de armament [i muni]ie, care prezentau un pericol deosebit. M\ rog, au reu[it s\-mi prezinte [i o hart\
preg\tit\ de cei care plecaser\ mai devreme. Am omis s\ v\ spun
c\ diminea]a fusese trimis\ o alt\ grup\ din Marele Stat Major, format\ din c`]iva ofi]eri care au plecat cu avionul de diminea]\, la
Timi[oara, [i care lucraser\ deja. Mi-au prezentat obiectivele în
care Armata era angajat\, cam ce for]e au fost scoase, c\ deja s`nt
ni[te mor]i [i r\ni]i. Dar situa]ia era foarte confuz\.
Reporter: Deci, mor]i [i r\ni]i, din partea trupelor noastre.
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General {tefan Gu[\: {i civili [i solda]i r\ni]i, adic\ avuseser\,
deja, loc ni[te incidente.
Reporter: Deci, c`nd a]i ajuns dumneavoastr\ acolo, deja se produseser\ incidente, cu un anumit num\r de mor]i.
General {tefan Gu[\: Absolut, se produseser\ incidente. Da,
sigur c\ da. Foarte greu cuno[team situa]ia pentru c\ trupele erau
împr\[tiate. De fapt, poate anticipez, s-a [i urm\rit probabil
împr\[tierea asta, dac\ îi putem spune a[a, dispersarea asta a nenum\ratelor for]e, peste tot, în foarte multe locuri, pe baza unor telefoane, a unor informa]ii, care ulterior ne-am dat seama c\ multe din
ele erau confuze sau unele eronate. Oricum, a fost o situa]ie deosebit de neclar\. C\tre orele 21-22, nu pot s\-mi amintesc exact
ora, am fost solicitat de secretarul Ion Coman s\ trimit dou\
TAB-uri [i s\ merg [i eu cu ele, ca s\ facem, împreun\ cu secretarul Comitetului Central, Ilie Matei, [i nu mai [tiu cine era acolo,
s\ facem un tur prin ora[, s\ vedem ce s-a înt`mplat. Am mers cu
dou\ TAB-uri în fa]a Jude]ului. Nu mai era lume pe strad\, erau
doar grupuri. Se vedeau, îns\, cert urmele unor atacuri, ale unor
devast\ri. Asta e realitatea. E crud\, dar asta e realitatea. Am f\cut
acest tur, am v\zut magazinele sparte, unele incendiate. Ne-am întors, i-am l\sat la sediu [i m-am întors la comandamentul diviziei.
Eu n-am mers cu TAB-ul, ci în cabina unui autocamion.
Reporter: Deci, tot decorul concorda cumva cu informa]iile pe
care le aveam cu to]ii, aici.
General {tefan Gu[\: Exact, pe care le aveam ini]ial. C\ s`nt
huliganisme, vandalisme, nu [tiu ce. Eram foarte nedumeri]i. I-am
întrebat pe comandan]i, i-am [i chemat în acea noapte [i de fapt în
fiecare sear\ am chemat to]i comandan]ii de unit\]i din marea unitate mecanizat\. E adev\rat c\ nu i-am chemat pe cei de la ap\rarea
antiaerian\, deoarece b\nuiam c\ s`nt în dispozitiv, cu misiuni specifice acestor trupe. {i ei, comandan]ii, erau nedumeri]i de ce se
înt`mpl\, c\ s-au încercat atacuri asupra unor depozite, dar nu de mase, ci de anumi]i indivizi. Dar n-am în]eles ce se înt`mpl\ de fapt.
To]i erau neclari, erau nedumeri]i.
Reporter: Adic\ nu s-au dus demonstran]ii, cu miile, acolo, ca
s\ atace.
General {tefan Gu[\: În nici un caz. Au fost, îns\, grupuri de
oameni, n-am în]eles de cine dirija]i [i în ce scop. Au f\cut aceasta
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[i, dup\ aceea, sigur c\ am realizat, mult mai t`rziu, de fapt o s\
revin [i la asta, anticipez –, dup\ aceea ne-am dat seama c\ s-a
încercat, de fapt, o atragere a Armatei într-un m\cel, la Timi[oara.
Reporter: C`nd a]i avut aceast\ imagine, de fapt?
General {tefan Gu[\: Imaginea, practic, am avut-o de-abia în
seara de 18, dar, mai precis, în ziua de 19, c`nd, personal, m-am
deplasat la ELBA. Trec peste ni[te am\nunte, v\ rog s\ m\ ierta]i,
poate mai revin la ele.
Reporter: Nu-i nici o problem\, s\ ajungem la ceea ce este esen]ial.
General {tefan Gu[\: Oricum, lumea era nedumerit\, iar Armata era, v\ spun, pus\ într-o situa]ie cu totul [i cu totul inedit\.
Noi n-am fost niciodat\ preg\ti]i pentru a[a ceva [i eram to]i
nedumeri]i, ce se înt`mpl\ de fapt, cine avea aversiune `mpotriva
noastr\? Popula]ia în nici un caz, solda]ii erau oameni din popor,
erau unii poate chiar de acolo. To]i [tiam c\ n-aveau nici un motiv,
eram to]i informa]i, [ti]i foarte bine, cu alte probleme, cu alte pericole care ne p\[teau.
Reporter: Se insinua o interven]ie din afar\.
General {tefan Gu[\: Exact. {i, din p\cate, au fost [i aceste
aspecte pe care vi le-am relatat, de ac]iuni împotriva militarilor.
Sigur, nu de demonstran]i [i nu de oameni, nu de studen]i, nu de
elevi, ci de anumite elemente. Asta e realitatea.
Reporter: Tancuri blocate, incendiate?
General {tefan Gu[\: Au fost [i treburile astea.
Reporter: Ierta]i-m\ c\ v\ întrerup. Se vorbe[te de afluirea c\tre
Timi[oara a unor unit\]i de-ale noastre, de tancuri.
General {tefan Gu[\: Este foarte adev\rat.
Reporter: Adev\rul care este? Veneau ca s\ ac]ioneze împotriva
demonstran]ilor sau veneau pe firul acestei idei care se acreditase,
c\ se afl\ zona în pericol militar?
General {tefan Gu[\: Pe firul acestei idei, c\ zona este în pericol militar [i se trimiteau o serie de unit\]i din apropiere, nu unit\]i,
practic erau subunit\]i, asta e realitatea, au fost ni[te subunit\]i care
veneau pentru c\ era pericolul pe care îl [ti]i, s\ fim ataca]i de cineva.
Nu ne g`ndeam c\ vom ac]iona împotriva demonstran]ilor, niciodat\. Armata nu s-a g`ndit niciodat\ la asta. Unit\]ile au fost trimise
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de minister. Am fost anun]a]i c\ vine ceva de la Buzia[, ceva de la
Lugoj [i de la Arad. Am luat leg\tura cu comandan]ii de unit\]i din
garnizoan\, pentru a-i primi în caz\rmi, pentru a-i caza, pentru c\
veneau oamenii, unii veneau noaptea, nu cuno[teau ora[ul, trebuiau
s\ trimit\ c\l\uze, se putea înt`mpla orice, adic\, practic, era un
haos. Or, în acest haos trebuia un pic de ordine. Adic\ au fost ni[te
clipe foarte grele. Efectiv, în data de 18, n-au fost probleme
deosebite, cel pu]in din informa]iile pe care le primeam, dec`t faptul c\ se încercau ac]iuni asupra unor depozite, pe la unele obiective. Dar, în seara zilei de 18, au fost iar\[i ni[te manifesta]ii în
strad\ [i am fost informat de c\tre cei care erau acolo – pentru c\
aveam o serie de ofi]eri de la Cercetare, de la unit\]ile care erau
acolo [i care m\ informau cu ce se înt`mpl\, apoi am început s\
trimitem noi oameni s\ vad\ ce se înt`mpl\ de fapt, care e realitatea
– c\ s-a tras în zona Catedralei [i c\ tot în zona aceea exist\ un parc
unde au fost aresta]i foarte mul]i. Am întrebat: „Domnule, au tras
solda]ii?“ „Solda]ii au tras în sus.“ „Atunci cine a tras?“ Era foarte
neclar [i nici acum nu pot s\ afirm cu certitudine, ar fi injust s\
spun c\ s-a tras, c\ au fost victime. Oricum, vreau s\ v\ spun c\ în
data zilei de 18 am fost informat, cred de c\tre locotenent-colonelul
Zeca, c\ se inten]ioneaz\, c\ oamenii cer – au auzit în mul]ime c\
oamenii cer – s\-[i vad\ mor]ii, s\-[i ia mor]ii lor. L-am întrebat
unde s`nt, unde s-au dus, dac\ [tie unde. „La Spitalul jude]ean“, a
r\spuns. Mi se p\rea ceva firesc. {i, atunci, l-am sunat, la Jude], pe
secretarul Ion Coman [i i-am spus: „Am informa]ia c\ vor s\-[i
cear\...“ Mi-a spus c\ nu e treaba mea, s\ nu m\ amestec, c\ n-o
s\-i ia atunci. M\ rog, a fost un episod care (lips\ de audi]ie, n.n.),
mult mai t`rziu mi-am dat seama, dup\ ce-am aflat ce s-a înt`mplat
cu cadavrele.
Reporter: Cu cadavrele, cu aducerea lor la Bucure[ti.
General {tefan Gu[\: Oricum, Armata n-avea nici un interes s\[i fure cadavrele.
Reporter: Dac\ ar fi existat [i dac\ ar fi existat din vina noastr\,
fire[te.
General {tefan Gu[\: Înc\ o dat\ vreau s\ spun (lips\ de audi]ie,
n.n.).
Reporter: Adic\ nu putea monta un asemenea scenariu, aici s`nt
[i eu de acord.
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General {tefan Gu[\: Nu neg c\ ar fi fost ni[te incidente create.
Pentru c\ au fost provoc\ri, nu de demonstran]i [i nu de oamenii
cinsti]i [i nu de majoritatea acestora. Au fost elemente care au
provocat armata în scopul de a o atrage în acest m\cel. Vreau s\
precizez, [i cred c\ to]i oamenii de bun\ credin]\ sau to]i care au
f\cut armata î[i pot da seama foarte bine, ce-ar fi însemnat dac\ o
arm\ automat\, care are o caden]\ de 600 de lovituri pe minut, o singur\ arm\ automat\, nu m\ refer la tot armamentul care s-a scos, ar
fi tras în mul]ime m\car o jum\tate de minut?
Reporter: Într-o mul]ime compact\. Zeci de mii de oameni...
General {tefan Gu[\: Sigur c\ da, într-un grup de oameni,
[tiind c\ un glon] trece prin 3-4 oameni, dar m\ rog! Ce s-ar fi
înt`mplat de fapt, cu o singur\ arm\ automat\? Ar fi fost un m\cel,
un num\r de mor]i impresionant.
Reporter: Cu adev\rat un m\cel, m\cel care nu a existat, pentru
c\ e un num\r limitat de victime.
General {tefan Gu[\: Adic\ marea durere, am\r\ciunea a fost
c\ noi am fost total dezinforma]i la început [i, în acela[i timp, a[
zice c\ nu e, nu e just s\ nu apreciem [i în]elepciunea, dac\ vre]i,
în]elepciunea i-a[ putea spune, de care au dat dovad\ chiar solda]ii
\[tia a[a cum erau ei, cu gradul lor de instruire, în situa]iile inedite
în care au fost pu[i. Faptul c\ comandan]ii lor au fost oameni foarte
st\p`ni]i, n-au reu[it s\ fie atra[i [i nu s-au l\sat atra[i în acest masacru care a fost practic, p\rerea mea, a fost dirijat, nu [i-au pierdut
controlul. Poate, din p\cate, au fost [i unii care au gre[it, e posibil,
e posibil, îns\ nu s-a dat un asemenea ordin s\ se trag\ în mul]ime.
A[ vrea s\ precizez foarte clar, oamenii care au lucrat cu mine la
Timi[oara s`nt foarte mul]i, ei s`nt [i acum [i pot confirma, exist\
documente în acest sens. Noi n-am dat niciodat\, nici eu [i nici un
fel de subordonat de-al meu n-a dat un ordin s\ se trag\ în mul]ime.
Vreau s\ v\ spun c\ a fost totu[i un r\zboi [i psihologic, în mod
sigur, [i un r\zboi radio-electronic, pe care va trebui totu[i s\-l
l\murim c`ndva.
Reporter: S\-l elucid\m, da.
General {tefan Gu[\: S\-l elucid\m c`ndva, c\ e foarte important. Deci în aceste condi]ii deosebite am spus s\ nu se lase solda]ii
dezarma]i, c\ era o misiune legal\, indiferent ce s-ar spune era o
misiune legal\. Mai ales c\ în 17 se d\duse alarm\ de lupt\ – noi
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[tim dup\ legisla]ie ce înseamn\ acest lucru pentru un soldat [i, în
general, pentru Armat\ – s\ nu se lase atacate unit\]ile militare [i
în special depozitele de armament [i muni]ii. V\ da]i seama ce grij\
aveam pentru asta, pentru c\ în momentul c`nd s-ar fi luat de c\tre
cineva armament [i muni]ie ce s-ar fi putut înt`mpla?!
Reporter: O nenorocire.
General {tefan Gu[\: O mare nenorocire, un m\cel, într-adev\r
atunci s-ar fi produs un m\cel. Din p\cate, v\ spun, au fost aceste
incidente izolate, regretabile [i nefericite, dirijate pentru a provoca
Armata, pentru a o atrage la o situa]ie inedit\, la o situa]ie nemaiînt`lnit\, nemaipomenit de grea, de grav\. Oricum, am început s\
ne l\murim c\ nu e a[a, pentru c\ oamenii spuneau c\ nu e vorba
de cei care (lips\ de audi]ie, n.n.), e vorba de marea majoritate a
oamenilor care cer „Jos Ceau[escu!“, care cer „Libertate!“, asta
cereau oamenii, „Libertate!“, cereau „Jos Ceau[escu!“. {ti]i bine ce
lozinci s-au scandat. Mi-am înt\rit deja convingerea, în cursul
nop]ii de 18, dar mi-am înt\rit aceast\ convingere în ziua de 19,
c`nd s-a hot\rît de la Comitetul Jude]ean s\ se trimit\ o serie de
activi[ti prin întreprinderi, m\ rog, s\ dialogheze cu oamenii, s\
fac\ apel la lini[te. La un moment dat am primit un telefon s\ m\
deplasez la ELBA, s\-l scoatem de acolo...
Reporter: Deci revenim la momentul ELBA.
General {tefan Gu[\: Da, revenim la momentul ELBA... s\-l
scoatem de acolo pe fostul prim-secretar B\lan. M-am urcat repede
într-o ma[in\. Prima care a fost la dispozi]ie era o Dacie a fostului
[ef al Cercet\rii sau a actualului [ef al Cercet\rii. Am luat cu mine
aghiotantul, at`t am luat cu mine. P\cat c\ acum la proces se spune
c\ m-am dus cu ni[te tancuri acolo. M\ rog, imagina]ia unora e
destul de bogat\.
Reporter: Bogat\ sau bogat dirijat\.
General {tefan Gu[\: Sau bogat dirijat\, sigur c\ da. M-am dus
cu o Dacie p`n\ în fa]a uzinii. N-am fost l\sat s\ intru, efectiv: „Ve]i
fi lin[at. S`nt acolo mii de oameni, v\ vor sf`[ia!“ „Domnule, nu-i
nimic. M\ vor sf`[ia, trebuie s\ intru!“ Vreau s\ v\ spun c\ o serie
de obiective erau podurile de peste Bega, foarte multe, nu le cunosc
pe toate, Michelangelo, m\ rog, unele dintre ele nici nu le [tiu.
Reporter: Deci am schimbat caseta. S\ relu\m discu]ia.
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General {tefan Gu[\: Oamenii erau agita]i, pe bun\ dreptate.
Erau femei, tineri, muncitori. Am p\truns în mijlocul lor. Îmi aduc
aminte c\ erau un scaun [i dou\ difuzoare care practic erau mascate
de mul]ime. Sigur, foarte cinstit, ne-au strigat: „Uciga[ilor, ne-a]i
omor`t copiii!“, „Ne-a]i omor`t!“, lozinci din astea.
Reporter: Oamenii lu`nd în considera]ie ce se înt`mplase [i f\r\
s\ [tie exact ce este.
General {tefan Gu[\: Ce se înt`mplase [i f\r\ s\ [tie exact ce
este. Am încercat s\-i lini[tesc [i cei care mai tr\iesc la Timi[oara
cred c\ o s\-[i aminteasc\. Am reu[it s\ port, cu pauze efectiv, un
dialog cu ei [i le-am spus c\ nu Armata a tras, c\ Armata o reprezint\, de fapt, copiii lor, fra]ii lor, chiar muncitori dintre ai lor, [i c\
n-avea nici un interes s\ trag\ în mul]ime. Am f\cut apel ca s\ nu se
mai sparg\ magazine [i oamenii au strigat [i pe bun\ dreptate, îmi
dau seama acuma: „Nu noi, nu noi am f\cut!“ {i a[a era, nu ei au
f\cut asemenea fapte care au fost relatate mai înainte. Erau femei
care ar\tau [i ni[te tuburi din care s-au tras.
Reporter: Tuburi de cartu[?
General {tefan Gu[\: De cartu[, da. Mi-am dat seama c\
oamenii erau foarte porni]i [i mi-am dat seama c\ au fost [i ei atra[i
într-o situa]ie cu totul [i cu totul (lips\ de audi]ie, n.n.).
Reporter: Situa]ie periculoas\.
General {tefan Gu[\: Da, sigur c\ da. Le-am spus c\ nu Armata a tras [i c\ vom retrage Armata.
Reporter: Deci asta pe data de 18?
General {tefan Gu[\: Pe data de 19, la ELBA.
Reporter: Pe 19.
General {tefan Gu[\: Erau femei care pl`ngeau, am v\zut lozincile adev\rate care se strigau: „Jos Ceau[escu!“, „Vrem Libertate!“, „Vrem Democra]ie!“, [i atunci mi-am dat seama c\ \sta este
de fapt sensul adev\rat al lucrurilor [i nu cel cu care am fost noi informa]i, de asta m-am convins personal la fa]a locului. Le-am spus
oamenilor c\ Armata va pleca. Unii dintre ei, c`]iva care erau mai
aproape, au început s\ aplaude. Nu m-a sf`[iat nimeni, nu m-au
lin[at, a[a cum am fost prevenit la intrare de c`]iva civili, chiar
împiedicat s\ intru prima dat\. Mi-au f\cut culoar, m-au condus
c\tre ie[ire. Am uitat s\ v\ spun c\ la intrarea mea pleca Radu
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B\lan foarte sup\rat: „Ce c\uta]i cu Armata?“ Ca [i cum a[ fi
chemat eu Armata acolo. M\ rog. Am f\cut semn militarilor imediat. Am spus: „Pleca]i imediat de aici!“ Ma[ina cu care venisem
disp\ruse, nu [tiu prin ce împrejur\ri, [i atunci am luat o ma[in\ de
la G\rzile Patriotice [i m-am dus la Jude]. Trec mai repede peste.
Reporter: Da, da, chiar v\ rog.
General {tefan Gu[\: La Jude] i-am raportat secretarului Ion
Coman adev\rata situa]ie: „Domnule, eu am fost la uzin\“ „Ce-ai
c\utat acolo? Nu am în]eles s\ te duci tu, trebuia s\ trimi]i pe cineva.“ „Eu am în]eles c\ trebuia s\ m\ duc eu.“ M\ rog, nu asta e
important. I-am spus: „Uita]i ce vor oamenii – aia, aia, aia.“ „M\i,
te-ai speriat de ni[te femei.“ M\ rog, nu mi-a convenit, am plecat
imediat la marea unitate, unde era punctul meu de comand\. Împreun\ cu comandantul diviziei – cu Zeca – [i cu c`]iva ofi]eri am hot\rît s\ retragem TAB-urile de pe poduri. A fost de acord [i Coman
cu asta. I-am spus c\ e nevoie s\ le retragem pentru c\ n-avea rost s\
bloc\m circula]ia. Pentru ce? Ca s\ nu se adune oamenii? C\ ne-am
dat seama ce vor. Din p\cate, se pare c\ s-a produs un incident atunci
c`nd s-a retras unul din TAB-uri de l`ng\ întreprinderea ELBA, un
soldat, probabil din gre[eal\, ar fi sc\pat un cartu[. Ulterior am aflat
de la ni[te ofi]eri din Timi[oara c\ nu ar fi tras totu[i din TAB, ci un
alt cet\]ean de pe pod. E regretabil c\ s-a produs [i acest incident.
Cert e c\ în noaptea respectiv\ am dat ordin ca toate TAB-urile s\
deblocheze arterele de circula]ie, s\ se înt\reasc\ paza neap\rat la
obiectivele militare, oamenii s\ fie lini[ti]i, s\ mearg\ în mijlocul lor
s\ li se explice, s\ fie lini[ti]i, s\ nu se trag\ în nici un caz în muncitori. Exist\ [i în jurnal acest lucru.
Reporter: În jurnalul de opera]ii. Ierta]i-m\ c\ v\ întrerup. Un
coleg mi-a povestit, apropo de acest încris din jurnalul de opera]ii,
c\ a fost martor la momentul acela [i nu numai el a fost martor la
momentul c`nd dumneavoastr\ a]i ordonat s\ se înscrie în jurnalul
de opera]ii acest ordin, precum [i faptul c\ a]i fi ad\ugat celui care
scria, probabil un locotenent-major...
General {tefan Gu[\: Erau mai mul]i, niciodat\ n-am fost singur.
Reporter: ... „Scrie, m\i, exact cum î]i spun eu, s\ nu se trag\ cu
nici un pre], pentru c\ cu acest jurnal de opera]ii noi vom fi judeca]i [i împu[ca]i în Pia]a Operei din Timi[oara.“
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General {tefan Gu[\: Da, v\ spun de ce, c\ erau, erau ni[te
situa]ii (lips\ de audi]ie, n.n.).
Reporter: G`ndindu-v\ probabil la posibilele consecin]e vizavi
de un asemenea ordin, pentru c\ în momentul acela (lips\ de
audi]ie, n.n.).
General {tefan Gu[\: Da. S\ [ti]i c\ tr\irile au fost extraordinare. Acum, la dou\ luni, judec\m cu o alt\ minte. Momentele
îns\ de atunci erau extraordinar de fierbin]i [i unice, s\ [ti]i, pentru
mine cel pu]in [i cred c\ pentru mul]i. A doua zi am fost informa]i
c\ se str`ng muncitorii în fabrici, c\ încep s\ se str`ng\ pe cartiere,
s\ vin\, c\ s`nt pa[nici, c\ au steaguri albe, steaguri tricolore. Sigur,
foarte bine, n-aveam nici un fel de (lips\ de audi]ie, n.n.). Au mai
fost c`teva comenzi diminea]\, s\ verifice ni[te obiective, s\ nu [tiu
ce, dar cert e – moment important – c\ lumea a început s\ afluiasc\
c\tre centru. Chiar am ordonat, îmi aduc aminte, la dou\ subunit\]i
de la para[uti[ti care voiau s\ blocheze – chipurile primiser\ ordin
de la marea unitate de dincolo, nu [tiu de la cine, probabil c\ cel
care a primit o s\ relateze – intrarea la UMT [i am spus: „În nici un
caz în fa]a uzinei, în nici un caz nu da]i solda]ii jos de acolo, trage]i
camioanele de-o parte [i sta]i lini[ti]i.“ A[a s-a [i produs de fapt, c\
asta e realitatea. Deci c\tre pr`nz oamenii au venit în lini[te. Mai
mult, de ce s\ n-o recunoa[tem [i e corect s\ fie a[a pentru c\ a[a a
fost, s-a produs în fapt fraternizarea direct\ cu Armata, pentru c\
s-au urcat oamenii pe TAB-uri, au defilat cu ele inclusiv în fa]a,
dup\ aceea am fost informat, în fa]a Comitetului Jude]ean, au venit
pe un transportor blindat. Chiar prin fa]a diviziei treceau muncitorii, elevii, studen]ii, cu steagurile, cu Armata. Era într-adev\r un
moment unic [i mi-am dat seama c\ într-adev\r \sta trebuie s\ fie
scopul pentru care trebuie s\ ac]ioneze Armata [i nu pentru cel cu
care noi fuseser\m informa]i [i cu care chiar am fost provoca]i,
pentru c\ asta e realitatea.
Reporter: Vreau s\ fac o subliniere la acest moment. Asta se
petrecea în ziua de 20?
General {tefan Gu[\: 20, diminea]a, c\tre pr`nz, la pr`nz de fapt.
Reporter: Diminea]a c\tre pr`nz. Se vehiculeaz\ ideea potrivit
c\reia în ziua de 20 (idee confirmat\ de mai mul]i militari din garnizoan\ [i de la diverse unit\]i) Armata se hot\rîse s\ treac\ total
de partea revolu]ionarilor din Timi[oara [i chiar s\ apere ora[ul cu
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orice pre], pentru c\ deja se auzise c\ existau ni[te inten]ii de radere
a lui de pe suprafa]a p\m`ntului. Eu m\ g`ndesc la ordinul pe care îl
d\duser\]i chiar cu c`teva zile înainte, de a nu se trage, de a nu se
ac]iona în nici un fel.
General {tefan Gu[\: De a se ap\ra obiectivele, de a-[i ap\ra
armamentul s\ nu fie luat, de a ap\ra tehnica, pentru c\ v\ da]i
seama dac\ înc\pea pe m`na oricui ce catastrof\ se putea înt`mpla.
Reporter: Eu fac deci între acest moment povestit, relatat de
mai mul]i ofi]eri din Timi[oara, ordinul dumneavoastr\ [i func]ia
pe care o avea]i în momentul acela, de [ef al Marelui Stat Major, o
leg\tur\. Mie mi se pare c\ at`t ordinul, c`t [i hot\rîrea celor din
unit\]ile de acolo de a se al\tura revolu]ionarilor, a readus unitatea
în cadrul Armatei noastre. Era]i totu[i [eful Marelui Stat Major.
General {tefan Gu[\: Eram totu[i [eful Marelui Stat Major,
aveam o mare r\spundere, îmi dau seama [i v\ spun c\ existau [i
ni[te riscuri formidabile, trebuie s\ fim reali[ti. Nou\ ni se putea
înt`mpla orice acolo, în Timi[oara. Nu vreau s\ dezvolt prea mult
acest subiect. Eu nu în]eleg, nu s-a informat corect Bucure[tiul?!
Noi am raportat ce s-a înt`mplat, c\ Armata e firesc s\ treac\ de
partea poporului. Riscul era mare pentru c\ g`ndi]i-v\ c\ în 20,
dup\ c`te am aflat dup\ aceea, dictatorul venea din Iran, putea s\ ia
orice m\sur\ împotriva Timi[oarei. Militari fiind, ne-am asumat o
mare r\spundere, chiar comandan]ii \[tia de subunit\]i care au fost
foarte în]elep]i, ei [i-au dat seama de ni[te riscuri. Dar nu puteau
face altfel. A fost acest risc, s\ [ti]i.
Reporter: Deci, pentru anumite incidente care totu[i s-au produs, dac\ s-au produs, [i astea s`nt cercetate de organele în drept,
trebuie s\ fie ni[te persoane care [i-au luat alte r\spunderi, dar
absolut din punct de vedere personal.
General {tefan Gu[\: Dac\ e a[a, e regretabil. Dac\ e a[a, e
regretabil [i probabil c\ nu s-au putut st\p`ni, m\ rog, [i st\rile
suflete[ti au fost destul de (lips\ de audi]ie, n.n.), st\rile tensionale
care au fost, au fost deosebite, e posibil c\ unii s\-[i fi pierdut
controlul, e posibil. P\cat. Dar astea au fost cu totul, înc\ o dat\
repet, cu totul izolate, n-a fost caracteristica marii majorit\]i sau
majorit\]ii cov`r[itoare a Armatei, probabil c\ au fost cazuri izolate.
E regretabil dac\ au fost [i aceste cazuri. Vreau s\ v\ spun c\ pe 20,
dup\-amiaz\, a fost mitingul acela mare, în fa]a Jude]ului, care se
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auzea inclusiv din comandamentul diviziei. S-a continuat cu aceste
cuv`nt\ri inclusiv în 21, din Pia]a Operei, [i a[a mai departe. Chiar
se inten]iona s\ organiz\m un plan, m\ rog, pentru un comando
care s\-i captureze pe cei care vorbeau.
Reporter: La Oper\?
General {tefan Gu[\: Nu vreau s\-l descriu acum, poate într-o
alt\ emisiune. Oricum ofi]erii care au fost cu mine – [i s`nt în
num\r destul de mare – au fost chema]i la mine c`nd am primit
acest ordin, ca s\-l facem împreun\ cu Ministerul de Interne [i
le-am spus: „Nu se va executa niciodat\ acest ordin“ – ei s`nt martori [i tr\iesc. „Lucra]i la plan“, noi n-aveam nici un fel de plan, ei
aveau toate planurile cl\dirii, [tiau obiectivul c\ a[a se zicea –
obiectivul, aveau [ef de obiectiv acolo. „L\sa]i-i s\ lucreze!“ Din
21 seara se inten]iona. N-au reu[it s\ vin\ c\ nu puteau s\ intre la
noi, de[i nu [tiu cine i-a împiedicat, m\ rog, pe 22 diminea]a au
venit. I-am trimis într-o camer\, m-am dus [i eu la ei: „Lucra]i,
pune]i-v\ de acord!“, îns\ oamenii mei [tiau c\ nu se face. {i am
tot t\r\g\nat treaba asta p`n\ la pr`nz, de fapt. Asta e realitatea [i
ofi]erii tr\iesc. {i cei de la Interne [i cei de la Ministerul Ap\r\rii,
nu-i cunosc, erau civili to]i care au venit. Oricum, pe 22 oamenii
demonstrau tot a[a, pa[nic, în Timi[oara. Am început s\ primim
informa]ii de la Bucure[ti, pentru c\ m\ interesa. Vreau s\ v\ relatez, oamenii cred c\ vor confirma acest lucru, între timp am mai
vorbit cu unit\]i de la Lugoj [i de la Caransebe[, c\rora le-am
repetat ordinul foarte clar, s\ nu scoat\ nici un fel de om, s\ nu trag\ nici m\car în sus, pentru c\ era un mare pericol, adic\ ne d\duser\m seama despre ce e vorba. Puteau fi acelea[i ac]iuni de
atragere [i acolo. {i acolo se puteau produce… Deci i-am prevenit
s\ nu fac\ asemenea treburi. M\ interesam [i de ce se înt`mpl\ în
]ar\ pentru c\ la minister, în zilele acelea, ierta]i-m\, leg\turile erau
foarte (lips\ de audi]ie, n.n.), nu-l g\seam pe ministru în birou, era
tot timpul plecat, g\seam c`te un ofi]er care nu [tia complet situa]ia,
adic\ nu era chiar at`t de bine edificat, adic\ toat\ treaba era confuz\. {i am în]eles c\ [i la Bucure[ti se (lips\ de audi]ie, n.n.). De
fapt am uitat s\ v\ spun lozinca care mi-a intrat în cap, la Timi[oara. C`nd am plecat de la ELBA, un t`n\r, parc\-l v\d, striga:
„Azi în Timi[oara, m`ine în toat\ ]ara!“, pe care au scandat-o dup\
aceea [i ceilal]i. {tiam, b\nuiam [i mi-am dat seama atunci c\ se va
înf\ptui. Pentru c\ era vorba de for]a poporului, studen]i, elevi,
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muncitori, de acum nu mai era vorba de elementele nu [tiu care,
nici de alte elemente din afar\. Evenimentele s-au derulat foarte
repede acolo. S\ [ti]i c\ n-am p\r\sit comandamentul diviziei, pentru c\ eu acolo m-am dus din ordinul ministrului, nu puteam s\
plec dec`t tot cu ordinul ministrului. În momentul c`nd s-a anun]at –
e o m`r[\vie ce s-a f\cut, de fapt – c`nd s-a anun]at c\ Milea e un
tr\d\tor, a fost un moment extraordinar de greu pentru mine [i pentru to]i care eram, a fost un tr\snet între militarii din sal\, ne-am dat
seama c\ este un act m`r[av [i le-am spus: „Domnilor, tovar\[ilor –
c\ a[a era atunci –, b\ie]i, trebuie s\ ajung urgent la Bucure[ti, s\
spun poporului întreg [i Armatei c\ e o m`r[\vie ce s-a f\cut, c\
Milea n-a fost omul \sta, îl cunosc, a fost un militar des\v`r[it, un
om priceput, în nici un caz spion. Nu [tiu, nu-i judec meritele, dar
în nici un caz...“. {i to]i au fost de acord cu mine. Apoi am v\zut la
televizor c\ fostul dictator a fugit, euforia care începuse s\ fie nu
numai în Timi[oara, ci cred c\ în toat\ ]ara, [i am cerut, am luat
leg\tura cu comandantul Avia]iei Militare, care mi-a spus c\ exist\
un avion pe pist\ [i c\ pot veni la Bucure[ti. Am întrebat la minister cine e, n-am g\sit la telefon pe nimeni, dar mi s-a spus c\ e bine
s\ vin la Bucure[ti. De fapt, trebuia s\ vin pentru c\ ministrul nu
mai era. Treburile erau destul de clare la Timi[oara, de cu dou\ zile
înainte. C\ n-am plecat, n-am plecat din ordin [i v\ spun foarte cinstit, nu prea am mai p\r\sit din 20 sediul, dec`t în 22, s\ [ti]i. Din
alte motive, nu vreau s\ v\ spun de ce [i poate v\ închipui]i de ce.
Reporter: Vom l\muri mai încolo.
General {tefan Gu[\: Poate vom l\muri [i cred c\ se vor l\muri
toate, adev\rul oricum va trebui s\ ias\ la suprafa]\. La Bucure[ti,
am întrebat echipajul ce se înt`mpl\. Zic: „S\ ne informeze !“ {i mi
s-a relatat, înainte de a ateriza, c\ s-au prezentat foarte mul]i ofi]eri
la Televiziune – [i activi [i în rezerv\ –, c\ se face apel, inclusiv la
mine, s\ venim s\ vorbim, c\ Armata, militarii, dac\ au fost vinova]i vor fi pedepsi]i, vor suporta consecin]ele. Sigur c\ erau
momentele acelea de început, s\ nu fie m\cel [i a[a mai departe.
Prea multe n-am în]eles, dar am în]eles c\ ceva nu e bine. De aceea
poate [i primele fraze pe care am încercat s\ le spun la televiziune
s-au referit, în mod deosebit, la generalul Milea [i, în al doilea r`nd,
la faptul c\ pozi]ia mea nu trebuie s\ se judece acum [i nici nu era
cazul la Timi[oara, c\ o s-o vedem, c\ e destul timp s\ se vad\ [i c\
Armata trebuie s\ treac\ în caz\rmi. V\ spun c\ eu trebuia s\ m\
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adresez cumva Armatei, nu [tiam cine mai e, cine nu mai e. Trebuiau s\ vad\ c\ un ofi]er activ, cu care au lucrat, asta e p\rerea,
este de partea poporului, a revolu]iei. Nu [tiam situa]ia exact\ din
toat\ ]ara, v\ da]i seama. Adic\ în ora[e puteau s\ fie fel de fel de
situa]ii. Or, trebuia s\ se [tie clar c\ Armata a fost [i va r\m`ne
al\turi de popor [i de revolu]ie, orice s-ar înt`mpla.
Reporter: S\ întrerupem aici povestirea noastr\ pentru c\ a[ vrea
ca dup\ momentul 22, al ajungerii dumneavoastr\ la Bucure[ti, s\
realiz\m în perspectiv\ imediat\, apropiat\, un alt material.
General {tefan Gu[\: V\ mul]umesc. Sigur c\ [i cele ce v-am
spus p`n\ acum, s\ [ti]i, s`nt foarte succint relatate. E, dac\ vre]i,
a[a, o trecere foarte rapid\ în revist\ a unor evenimente. Cu am\nunte se pot spune foarte multe.
Reporter: Ce voiam s\ v\ mai întreb, poate – oarecum – în afar\
de subiectul pe care vi l-am propus eu de la bun început, doar o
confirmare care ar putea l\muri multe. Mul]i oameni au spus c\ au
v\zut aici, în Bucure[ti, ma[ini blindate ac]ion`nd împotriva
mul]imii. Militarii spun c\ nu au fost ale noastre, cei de la Ministerul de Interne spun c\ ei nu au avut a[a ceva în dotare [i exist\ o
confuzie. De c`teva zile am primit [i noi o informa]ie conform
c\reia, totu[i, la cererea Ministerului de Interne, pe la jum\tatea
anului trecut, au fost date ni[te transportoare blindate acestei institu]ii. În calitate de [ef al Marelui Stat Major pute]i confirma asta,
c\ nu se puteau da f\r\ [tirea dumneavoastr\?
General {tefan Gu[\: Absolut. Îmi pare r\u c\ n-am fost întrebat
mai devreme. În dou\ r`nduri s-au dat. E adev\rat c\ eu [tiu numai
de patru buc\]i. E vorba de transportoarele pe care le are [i Armata.
Reporter: Deci astea tip?
General {tefan Gu[\: Astea tip, pe care le are [i Armata. {tiu c\
s-a f\cut o cerere parc\ prin...
Reporter: Prin martie, dup\ informa]ia noastr\.
General {tefan Gu[\: Exact, prin prim\var\, s\ le d\m dou\
transportoare, transferate de la Ministerul Ap\r\rii – cu cerere,
legal, nu e problem\ – pentru Mili]ie mi s-a spus mie, m\ rog,
pentru Interne.
Reporter: Atunci nu era o problem\, puteau s\ ia orice.
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General {tefan Gu[\: Dup\ aceea s-a mai venit cu înc\ o cerere
pentru alte dou\. Re]in, dac\ îmi aduc bine aminte, c\ s-au distribuit chiar de la fabric\, chiar de unde se f\ceau ele. C\ trebuiesc
amenajate pentru nevoile lor. Deci, în mod cert v\ spun asta, pentru
c\ exist\ acte legale, nu-i nici un fel de dubiu c\ ei au dispus cel
pu]in de astea patru, dac\ nu de mai multe, care s`nt identice cu
cele ale Armatei. Nu e nici un dubiu, v\ spun.
Reporter: Ne întreb\m: ce s-o fi f\cut cu aceste transportoare
în noaptea de 21 spre 22? Dac\ nu cumva acele transportoare care
au fost v\zute ac]ion`nd împotriva mul]imii, acolo unde au fost
v\zute, nu erau unu-dou\ sau poate chiar toate cele patru care au
fost transferate? Pentru c\ eu nu v\d scopul pentru care ar fi putut
fi cerute.
General {tefan Gu[\: Vede]i, n-a[ vrea s\ fac un proces de
inten]ie, dar este posibil. Cum se afirm\ acum despre Armat\ c\ a
f\cut, c\ n-a f\cut sau ce-a f\cut, este posibil, dar v\ spun ceea ce
este cert, c\ ei dispuneau de transportoare blindate, la fel cu cele
ale Armatei. E interesant [i ar trebui l\murit ce-au f\cut totu[i aceste transportoare, de[i, dup\ trei luni sau c`t a trecut, va fi foarte
greu, dar oricum se va afla adev\rul, eu s`nt convins.
Reporter: V\ mul]umim pentru participare [i ne propunem, foarte
cur`nd, o reînt`lnire pentru continuarea povestirii dumneavoastr\
privitoare la participarea, de ast\ dat\ dup\ ziua de 22, la conducerea organismului militar în primele zile de dup\ r\sturnarea dictatorului.
General {tefan Gu[\: Înc\ o dat\ v\ spun, [i la Timi[oara ar
mai fi multe de spus. Da. {i eu v\ mul]umesc foarte mult.
Reporter: V\ mul]umim.

Sf`r[itul primei p\r]i

PARTEA A II-A

Reporter: Reînnod\m dialogul nostru [i a[ vrea s\-l reînnod\m
pornind de la cele afirmate într-un ziar. Este vorba de un ziar
important, de[i nu este un ziar care apare în Bucure[ti, este vorba
de Gazeta de Vest. Este cu at`t mai important, cu c`t el apare în
ora[ul-martir Timi[oara. Este vorba de un articol intitulat „Pe urmele generalilor“, partea a treia, deci dintr-un serial cu acest titlu,
în care domnul Ioan B\c\lete, redactorul-[ef adjunct al acestei
publica]ii, face ni[te afirma]ii absolut neadev\rate. Bine, pe l`ng\
faptul c\ ap\rem [i noi, realizatorii acestei emisiuni, de fapt fostul
redactor-[ef al emisiunilor noastre, colonelul Nicolae Cenu[\ [i eu,
care eram atunci redactor în sec]ie, ap\rem [i noi numi]i „la[i“ pentru c\ n-am fi filmat în hotelul Parc, unde am ajuns printr-un
concurs dramatic de împrejur\ri [i independent de voin]a noastr\.
Este vorba despre o noapte în care hotelul Parc a fost ]inta unor
tiruri [i a[a mai departe, a[a, noi necunosc`nd ce se înt`mpl\ în
momentul acela acolo, fiindc\, pur [i simplu, locuind în hotel, a[a
cum am spus, datorit\ concursului de împrejur\ri, care nu este
obiectul discu]iei noastre, ni se pretinde ca ar fi trebuit s\ fi filmat
în noaptea respectiv\, dar vrem s\-i spunem domnului Ioan
B\c\lete c\ am fost în situa]ia în care s-ar fi aflat d`nsul ca ziarist
cu stiloul în m`n\, dar f\r\ cerneal\ în stilou. Adic\ aparatura pe
care o aveam noi la dispozi]ie [i pe care o avem [i acuma n-ar fi
permis o filmare într-o noapte cum a fost aceea, nu aveam condi]iile tehnice. Deci, nu din la[itate n-am filmat, iar referitor la
celelalte chestiuni, legate de prezen]a noastr\ acolo, poate îi st\m la
dispozi]ie, a[a cum ar fi trebuit de fapt s\ se înt`mple, dac\ ne-ar fi
cerut o minim\ colaborare ca s\ l\murim adev\rul prezen]ei
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noastre acolo. Dar, în acest articol, se face o afirma]ie. Se pretinde
c\ un maior, Teodor Laz\r, care în momentul acela era [ef al Comenduirii de garnizoan\, ar fi avut un contact cu dumneavoastr\,
pur [i simplu som`ndu-v\ s\ pleca]i de la Timi[oara c\tre Bucure[ti,
deci în ziua de 22, de fapt în seara zilei de 22, pentru a v\ afla la
locul de unde ar fi trebuit s\ conduce]i Armata, nemaifiind generalul Milea, pentru victoria revolu]iei. Mai s`nt puse ni[te cuvinte [i
în gura unui maior Gan\, pe care noi îl cunoa[tem. E un ofi]er
onest, care se afl\ [i acum acolo. Ambii ofi]eri – i-am contactat în
diminea]a zilei în care realiz\m acest dialog – nu îl cunosc pe domnul Ioan B\c\lete, nu au stat niciodat\ de vorb\ cu domnia sa [i,
deci, nici n-ar fi putut s\ declare asemenea lucruri. A[adar, pentru
conformitate, a]i fost sunat de un maior Teodor Laz\r? El spune c\
niciodat\ nu a dat acest telefon [i nu confirm\ nici informa]ia domnului Ioan B\c\lete c\ ar fi sunat.
General {tefan Gu[\: Sigur c\ situa]ia în care am lucrat a fost
extrem\ [i mi-au sc\pat, s`nt convins, foarte multe am\nunte, îns\
un am\nunt ca acesta mi-ar fi re]inut, oricum, aten]ia. Categoric nu.
Reporter: Nu a]i fost sunat, deci?
General {tefan Gu[\: {i la ora aceea eram în Bucure[ti.
Reporter: Da. Deci am avea dreptul, în aceste condi]ii, s\
punem la îndoial\ anumite lucruri care s`nt publicate în Gazeta de
Vest. Eu nu am nici un impuls pentru a spune c\ este o gazet\
nesincer\ sau (lips\ de audi]ie, n.n.).
General {tefan Gu[\: Eu mi l-a[ aminti în mod sigur, c\ era
prea important con]inutul telefonului sau anun]ului respectiv.
Reporter: (lips\ de audi]ie, n.n.) dar at`ta vreme c`t redactorul[ef adjunct comite asemenea inexactit\]i, vizavi de ni[te oameni
din Armat\, care au fost în ni[te împrejur\ri dramatice, mie mi se
pare un lucru de-a dreptul ciudat. Tot în acest ziar mai este un articol. Este vorba, de fapt, de un interviu realizat cu domnul general
Chi]ac, în care este pomenit [i numele dumneavoastr\ [i în care,
fiind vorba despre modul cum s-au folosit substan]ele toxice de
lupt\ în acele împrejur\ri de la Timi[oara, redactorul întreab\:
„Care a fost atitudinea dumneavoastr\ c`nd generalul Gu[\ a propus folosirea substan]elor toxice de lupt\ pentru în\bu[irea revolu]iei?“ Deci, întrebare f\r\ echivoc [i destul de tran[ant\.
General {tefan Gu[\: Da.
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Reporter: R\spunsul: „Folosirea grenadelor lacrimogene a fost
ordonat\ generalului Gu[\ de c\tre Coman. Eu împreun\ cu Elec
(L.C.?) am luat m\suri s\ nu se foloseasc\ aceste grenade, at`t c`t
ne-a stat în putin]\. Ca urmare, s-au folosit numai patru buc\]i din
cele c`teva sute existente acolo.“ Care este adev\rul? A]i dat un
asemenea ordin generalului Chi]ac?
General {tefan Gu[\: Da]i-mi voie. În primul r`nd trebuie s\
re]ine]i [i am spus-o, cred c\ s-a re]inut de fapt [i din pres\, c\,
acolo, grupa care conducea era, de fapt, condus\ de secretarul
Coman. El a dat asemenea ordine, într-adev\r. Mi-a transmis un
asemenea ordin, dar asta nu înseamn\ c\ eu l-am [i dat spre executare generalului Chi]ac. {i cred c\ nu l-a executat. În ce-l prive[te pe c\pitanul Ilie, îmi aduc aminte foarte bine c\ l-am folosit
pentru completarea fondului de informa]ii care era foarte s\rac – [i
de ce s\ nu spun? – foarte controversat, informa]iile erau din ce în
ce mai (lips\ de audi]ie, n.n.). De fapt eram dezinforma]i. Îmi
amintesc c\ pe acest c\pitan, într-adev\r, l-am folosit în multe
ocazii, pentru c\ el cuno[tea foarte bine Timi[oara. Putea, cu al]i
ofi]eri, s\ mearg\ în diferite locuri unde primeam informa]ii c\ se
înt`mpl\ fel de fel de ac]iuni, care, de multe ori, erau infirmate.
Reporter: Este vorba de un c\pitan Ilie (lips\ de audi]ie, n.n.).
General {tefan Gu[\: Da, da, am re]inut.
Reporter: (lips\ de audi]ie, n.n.) [i care ar fi folosit din ordinul
generalului Chi]ac, împreun\ cu solda]ii de pe un transportor blindat, patru asemenea grenade. Dar tot domnul general Chi]ac afirm\
aici despre acest c\pitan Ilie, c\ l-ar fi cunoscut în biroul dumneavoastr\ de acolo, de la Timi[oara...
General {tefan Gu[\: Da, a fost. Categoric, a fost.
Reporter: (lips\ de audi]ie, n.n.) [i mai afirm\: „{tiu c\ acest
ofi]er a întreprins multe m\suri favorabile popula]iei din Timi[oara.“
General {tefan Gu[\: Da. Exact. Era, practic, cerceta[. {i, atunci, primind at`tea telefoane, fel de fel de informa]ii, a[a cum v-am
spus, destul de controversate, l-am folosit în mod deosebit pe el, ca
[i pe aghiotantul pe care l-am avut [i o serie din ofi]erii care erau la
marea unitate pentru completarea informa]iilor. Pentru c\, la un
moment dat, nu mai [tiam ce se înt`mpl\. Primeam fel de fel de
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ve[ti. Or, l-am folosit pe acest ofi]er în multe ocazii, cu o sta]ie de
radio, cu ma[ina, c`nd se ducea pe traseu [i venea înapoi [i raporta.
Reporter: Mai este un moment important acolo, la Timi[oara,
asupra c\ruia a[ vrea s\ revenim. În 20 decembrie, dac\ v\ aduce]i
aminte, dumneavoastr\ a]i încercat s\-l contacta]i pe ministrul
Ap\r\rii Na]ionale de atunci, pe generalul Milea, pentru c\ avea]i
sentimentul – am în]eles eu – c\ acesta nu este informat corect [i,
de fapt, toat\ conducerea de atunci nu este informat\ corect cu ce
se înt`mpl\ la Timi[oara. {i a]i ]inut neap\rat ca dumneavoastr\ s\
fi]i acela care s\ informa]i, s\ spune]i adev\rul despre ce se înt`mpl\ la Timi[oara.
General {tefan Gu[\: L-am c\utat, în mai multe r`nduri, pe
ministrul Ap\r\rii Na]ionale, dar nu-l g\seam. Totdeauna mi se
spunea c\ e la Cabinetul 1, sau la Partid, sau la conducere. În
momentul c`nd, de fapt, a avut loc fraternizarea Armatei cu popula]ia din Timi[oara, am sim]it nevoia s\ informez. Am dat acolo la
secretariat (la Cabinetul 1). Mi s-a spus c\ nu e. Am insistat ca, de
acolo, s\ m\ sune, totu[i, s\-l scoat\, eventual, din cabinet, ca s\-i
raportez. Îmi amintesc c\ a reu[it c`teva secunde s\ vin\ la telefon,
a r\spuns la telefon [i l-am informat c\ în Timi[oara Armata a
fraternizat, de fapt, cu oamenii, c\ s`nt – m\ rog, nu-[i d\dea seama
de cifr\, dar cred c\ unii din cei care au fost acolo m-au completat
– c\ s`nt mai multe (lips\ de audi]ie, n.n.), eu nu-i vedeam, informa]iile le primeam de la cei care erau afar\, c\ au fraternizat cu
Timi[oara [i c\ nu mai este vorba – îmi aduc aminte c\ i-am spus,
am raportat ministrului Ap\r\rii Na]ionale – c\ nu mai este vorba
de (lips\ de audi]ie, n.n.), ci de oameni, de tineri, de studen]i, de
muncitori, c\ nu e vorba de huligani [i c\, dac\ altcineva îl informeaz\ cu altceva, minte. Îmi amintesc acest lucru, am insistat chiar
s\ vorbesc cu d`nsul. A[ vrea s\ precizez c\, din p\cate, am fost
aten]ionat ca toate informa]iile s\ treac\ tot prin grupa de conducere – ca s\ spun a[a – prin secretarul Coman [i chiar mi s-a spus
s\ nu mai dau informa]ii p`n\ nu i se raporteaz\. Dar, îmi amintesc,
într-adev\r, c\ l-am c\utat [i nu numai atunci, l-am c\utat de fapt [i
a doua zi, noaptea, c\ nu-l g\seam în minister.
Reporter: Deci, probabil c\ tr\ia]i impactul acesta, prilejuit
de faptul c\ veneau ni[te ordine acolo, care erau de o anumit\
factur\...
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General {tefan Gu[\: Nu numai acolo, m\ g`ndeam c\ pot s\
emane [i în alte p\r]i, c\ nu era vorba numai de Timi[oara. Or,
aspectele pe care eu voiam s\ le transmit s`nt cele reale, adic\ s\-[i
dea seama c\ s-a înt`mplat, de fapt, ceea ce trebuia s\ se înt`mple,
m\ refer la fraternizarea Armatei cu poporul.
Reporter: Ceva ireversibil.
General {tefan Gu[\: Sigur c\ da, fraternizarea...
Reporter: (lips\ de audi]ie, n.n.) [i atunci ordinele ar fi trebuit
s\ vin\ în concordan]\ cu realitatea, nu cu altceva.
General {tefan Gu[\: Sigur c\ da.
Reporter: S\ trecem peste acest moment.
General {tefan Gu[\: S\ trecem.
Reporter: Ierta]i-ne, nu mai avem spa]iul din emisiunea trecut\.
S\ trecem [i peste momentul 22, al revenirii dumneavoastr\, pentru
c\ este cunoscut de-acuma. A]i fost v\zut la Televiziune, se [tie c\
v-a]i adresat întregii Armate, se [tie c\ a]i vorbit din balconul fostului sediu al Comitetului Central, unde a]i chemat toat\ Armata
(lips\ de audi]ie, n.n.).
General {tefan Gu[\: Asta a fost seara. Prima dat\ m-am dus
direct la Televiziune.
Reporter: La Televiziune.
General {tefan Gu[\: Dup\ aceea la minister. Aici s-a încercat,
a[a cum v\ spuneam, s\ rezolv\m c`teva probleme pentru întreaga
]ar\, pentru Armat\. Eu am propus atunci ca gr\nicerii s\ treac\ din
nou la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale.
Reporter: V\ g`ndea]i la protec]ia grani]elor.
General {tefan Gu[\: M\ g`ndeam la protec]ia grani]elor. Chiar
am propus s\ se închid\, pentru c`teva zile, grani]ele. Sim]eam
(lips\ de audi]ie, n.n.).
Reporter: O m\sur\ foarte bun\. Dar n-a]i fost ascultat.
General {tefan Gu[\: Din p\cate. Nu [tiu de ce, probabil c\
veniser\ prea devreme ajutoarele, m\ rog, nu vreau s\ fac proces de
inten]ii nim\nui, dar am propus acest lucru [i alte m\suri care vizau
de fapt Armata. Dup\ aceea ne-am dus la Comitetul Central, în sediul Comitetului Central. Eu nu [tiam ce se înt`mpl\ acolo, c\ dac\
[tiam c\ nu s`nt condi]ii, nu intram.
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Reporter: C\ nu s`nt condi]ii de conducere a trupelor?
General {tefan Gu[\: Condi]ii de conducere a trupelor.
Reporter: Normal, ar fi trebuit s\ fie.
General {tefan Gu[\: Dar am fost solicita]i s\ vorbim de acolo
[i ne-am dus. Cu chiu cu vai, am ajuns, seara, în balcon. Am spus
c`teva cuvinte, nu mi le mai amintesc exact, dar probabil c\ ele s`nt
înregistrate, dup\ care am fost din p\cate surprin[i de cei care
tr\geau de pe fostul Palat Regal, de pe cl\direa fostului Palat al
Consiliului de Stat. {i din acel moment, practic am cam fost blocat.
{i, atunci, am c\utat s\ exercit conducerea prin ce puteam, ce
aveam la dispozi]ie, telefoanele care erau acolo.
Reporter: Da, asta era una din întreb\rile pe care voiam s\ vi le
pun. De ce a]i condus, în primele momente, organismul militar din
sediul Comitetului Central, c\ era clar c\ nu avea]i condi]ii.
General {tefan Gu[\: Efectiv asta a fost cauza, adic\ am fost
surprin[i de fapt acolo, se tr\gea de fapt [i noaptea aceea a trebuit
s\ m\ chinuiesc. V\ da]i seama c\ eu m\ g`ndeam, tot timpul,
numai la problemele care erau în armat\ [i toat\ leg\tura o ]ineam
tot prin Marele Stat Major, dar [i direct cu unele unit\]i, adic\ prin
T.O. (telefonul operativ, n.n.) reu[eam s\ vorbesc cu comandamentele, dar, cu altele, cu armatele, am vorbit prin cei care erau la
grupa operativ\, la Marele Stat Major. Am solicitat s\ mi se trimit\
o grup\ operativ\ acolo, probabil c\ nu s-a mai putut, pentru c\ începuse s\ se execute foc, inclusiv asupra ministerului, adic\ situa]ia
ne-a surprins, asta e realitatea.
Reporter: Avea]i în preajma dumneavoastr\ ni[te persoane,
le-am v\zut pe casetele acelea luate la Televiziune, ni[te persoane
care n-aveau ce c\uta acolo. Era [i Verde], mai erau [i al]ii acolo,
era un vacarm întreg, un du-te – vino care, m\ rog, s-a înt`mplat
s\ fie aceast\ situa]ie [i dup\ ce-a]i venit la Ministerul Ap\r\rii
Na]ionale. Ce era cu at`tea persoane în jurul dumneavoastr\ acolo?
Nu v-au încurcat?
General {tefan Gu[\: Eu n-am [tiut, n-am [tiut c\-i g\sesc în
sediu, probabil c\ ei urm\reau alte (lips\ de audi]ie, n.n.). Pe mine
m\ interesa, v\ rog s\ m\ în]elege]i, pe mine m\ interesa, [i a[ vrea
s\ specific c\ veneam de la Timi[oara dup\ patru sau cinci nop]i de
tensiune deosebit de mare, în acele momente m\ preocupa cum s\
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conducem Armata, cum s\ conducem subunit\]ile, mai pu]in persoanele [i scopurile pentru care erau acolo. Vreau s\ v\ spun c\
unii din ei au fost de fapt accepta]i de cei cu care am venit, respectiv cei din Front cu care am venit, deci accepta]i s\ colaboreze. Mai
mult, a[ vrea s\ v\ spun c\ a[ fi f\cut orice, a[ fi colaborat cu oricine, numai s\ înceteze ceea ce era [i s\ fie bine.
Reporter: S\ înceteze focul [i s\ fie bine. Deci, de fapt, nici cu
mul]i din Front nu v\ cuno[tea]i în momentul acela.
General {tefan Gu[\: Din p\cate nu m-am cunoscut.
Reporter: Dumneavoastr\ afl`ndu-v\ la Timi[oara, Frontul
constituindu-se aici.
General {tefan Gu[\: Pe c`]iva i-am cunoscut la minister, dar
fugitiv, pe al]ii i-am mai v\zut dup\ aceea, efectiv, nu i-am cunoscut, asta e realitatea. Unii dintre cei cu care m-a]i v\zut în seara
respectiv\ au continuat s\ colaboreze [i la minister, adic\ cei din
Front, cu conducerea respectiv\.
Reporter: M\ rog, s`nt momente în asemenea situa]ii, c`nd cei
care vor s\ colaboreze pot s\ [i încurce la un moment dat, în loc
s\-l lase în pace pe cel care are sarcini de conducere, s\-[i vad\ de
treab\, s\ aib\ c`t mai mult\ lini[te în jur, s\ fie numai cu colaboratorii care s`nt implica]i în sistemul de conducere... M\ rog, asta e o
p\rere absolut personal\.
General {tefan Gu[\: Eu v\ spun, ca unul care simte conducerea unor ac]iuni [i ac]iunile nu erau chiar a[a de simple. Era
vorba de condus, nu numai în Bucure[ti, era vorba de ce se înt`mpl\, de fapt, în toat\ ]ara, m\ g`ndeam la toat\ Armata, s\ [ti]i c\ nu
e chiar at`t de u[or. Nu po]i s\ ai pe cineva în preajm\ care s\ te
perturbe, r\spunderile s`nt foarte mari, orice cuv`nt, orice directiv\,
orice dispozi]ie se poate transforma sau poate avea efecte pozitive
sau consecin]e deosebit de grave. Pare simplu la televizor, îns\, în
postura celui care conduce, s\ [ti]i c\ nu e deloc simplu.
Reporter: S\ s\rim peste c`teva cartiere [i s\ ne situ\m în sediul
Ministerului Ap\r\rii Na]ionale, în nop]ile acelea. Uita]i, în ziarul
Diminea]a, de ast\zi, mar]i, 20 martie 1990, deci ziua c`nd realiz\m
noi acest dialog, este prezent un articol pe o pagin\ întreag\, „Timpul dezv\luirilor“, de fapt ni[te dialoguri cu domnul Gelu VoicanVoiculescu [i cu domnul ministru al Ap\r\rii, Victor St\nculescu.
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Este vorba de un remember al procesului dictatorilor Ceau[escu,
apropo de varianta suprim\rii imediate, deci de momentul ini]ierii
procesului care a dus la execu]ia celor doi. Dar, la un moment dat,
domnul ministru Victor St\nculescu, ministrul Ap\r\rii Na]ionale,
domnul general colonel Victor St\nculescu pomene[te de o colaborare armonioas\ pe care dumneavoastr\ a]i fi avut-o cu generalul
Vlad, acolo, în sediul Ministerului Ap\r\rii Na]ionale, în
momentele în care conducea]i organismul militar [i despre o anume
tensiune pe care o manifesta]i, o anume iritare nervoas\ care, la un
moment dat, s-a f\cut sim]it\ [i asupra colaboratorilor din preajm\,
inclusiv a domnului Iliescu. Despre ce e vorba?
General {tefan Gu[\: E posibil. Vreau s\ v\ spun, s\ [tie toat\
lumea, generalul Vlad a continuat s\ vin\ în minister, a conlucrat
cu cei din Front [i s-a ar\tat dispus [i v-a[ spune chiar cum a afirmat c\: „Eu m-am îndep\rtat de Ceau[escu, dar nu am putut tr\da
poporul român.“ Care va fi adev\rul, eu nu s`nt în m\sur\ s\ cercetez [i nu voi cerceta eu, al]ii vor cerceta c`t de adev\rat a fost,
dar, în acele momente, se c\uta orice posibilitate de a înceta focul.
Reporter: Practic, în momentele acelea a]i încercat s\ intra]i [i
pe linia de captare a comenzii trupelor de Securitate [i a sistemului
Securit\]ii?
General {tefan Gu[\: Adic\ eu nu cuno[team, asta e realitatea,
eu nu cuno[team nimic din sistemul Securit\]ii. Singurul care-l
cuno[tea [i care era, atunci, de fa]\, era d`nsul sau al]i generali care
au mai fost dup\ aceea [i care au fost solicita]i, inclusiv de conducerea Frontului, s\ ac]ioneze. C\ am fost iritat?! Eu a[ vrea s\ spun
totu[i, lumea trebuie s\ [tie c\ am fost iritat pentru c\, nu trebuie so ascund, a fost [i ideea aceasta a ajutorului. Or, se f\cea o mare
gre[eal\. Am fost împotriv\ [i am ac]ionat în acest sens, dar n-a[
vrea s\ dau am\nunte.
Reporter: Ajutor, despre ce ajutor e vorba? Ajutor extern?
General {tefan Gu[\: Era vorba de ajutorul militar extern, sigur
c\ da. Adic\ situa]ia într-adev\r p\rea dramatic\. Trupele noastre
erau instruite a[a cum erau. Se lansase aceast\ idee c\ ar fi nevoie
de un ajutor de trupe specializate. Or, am fost total împotriv\. Nam acceptat sub nici un motiv aceast\ idee [i am ac]ionat în acest
sens, v\ spun foarte clar c\ am ac]ionat, se poate dovedi. Nu singur
am f\cut-o. Sigur c\ asta, probabil, m-a iritat, dar nu numai asta.
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G`ndi]i-v\ totu[i, omene[te vorbind, la un om care trece c`teva zile
[i nop]i prin ce-am trecut eu, indiferent cine va spune c\ e un om
robust din toate punctele de vedere – [i moral [i psihic [i fizic.
Totu[i probabil c\ am fost iritat. Mai ales c\ pe unii nu-i
cuno[team, asta e realitatea, eu nu i-am cunoscut pe cei din Front,
erau foarte mul]i.
Reporter: N-avea]i ni[te elemente de colaborare.
General {tefan Gu[\: N-aveam ni[te elemente de colaborare. {i
de ce s\ n-o spun, pe mine m\ interesau problemele pur militare,
or, fiecare h\r]uial\ din asta, orice întrebare deranja într-un fel. {i,
probabil c\ am fost iritat, îmi pare r\u dac\ a fost a[a, dar probabil
c\ a fost. Sigur c\ în momentele acelea oi fi sup\rat pe cineva,
poate c\ am mai [i ridicat tonul, e posibil, îns\, în nici un caz (lips\
de audi]ie, n.n.).
Reporter: Nu [tiu dac\ e at`t de important. Tocmai de asta vreau
s\ v\ întreb urm\torul lucru: care crede]i c\ au fost reu[itele
dumneavoastr\ fundamentale în îndeplinirea acestei misiuni din
acele zile, pe care v-a]i asumat-o?
General {tefan Gu[\: Cred c\ a fost o contribu]ie modest\,
da]i-mi voie s\ spun, de la început, mai ales c\ n-am fost în centrul
evenimentelor în întreaga ]ar\. Am început la Timi[oara, pe parcurs ne-am edificat, am venit în Bucure[ti dup\ un timp, dup\
ac]iuni care practic m-au epuizat. Dar, în primul r`nd, am dorit [i
scopul meu a fost \sta, ca întreaga Armat\, deci \sta a fost primul
lucru pentru care am venit direct, de la avion la Televiziune, ca
întreaga Armat\ s\ în]eleag\ – [i asta se f\cea numai prin intermediul Televiziunii – c\ este [i trebuie s\ fie, a fost, este [i trebuie
s\ fie de partea poporului, a revolu]iei. Al doilea. Totu[i, s\ re]inem c\, în Bucure[ti, au trebuit s\ fie ap\rate ni[te obiective care
au fost vitale. M\ refer la Televiziune, m\ refer la cl\direa Ministerului Ap\r\rii, de unde, de fapt, practic s-au condus [i în zilele
urm\toare ac]iunile în întreaga ]ar\, m\ refer la Radiodifuziune, la
Po[t\ [i Telecomunica]ii, adic\ a[ enumera numai c`teva din
obiectivele care, practic, au fost ap\rate, iar dumneavoastr\ [ti]i în
ce condi]ii, [i care, de fapt, au dat o mare contribu]ie pentru reu[ita
ac]iunilor care s-au desf\[urat, a revolu]iei, în fond. Îns\, nu zic c\
a fost o participare deosebit\, la nivelul posibilit\]ilor pe care
le-am avut, a condi]iilor în care am lucrat, ci o contribu]ie, zic eu,
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modest\ [i fireasc\, pe care trebuia s\ o aib\ oricine ar fi putut fi
în situa]ia mea.
Reporter: Domnule general-locotenent, a]i fost acolo, deci [i la
fostul Comitet Central [i în sediul Ministerului Ap\r\rii Na]ionale.
Printre ordinele pe care le d\dea]i [i printre deciziile pe care le
lua]i, se auzeau [i împu[c\turile, poate c\ un geam, pe ici-pe colo,
mai s\rea în ]\nd\ri [i se tr\ia [i momentul acela de team\. Cine
crede]i c\ au fost cei care tr\geau? Cine s`nt terori[tii?
General {tefan Gu[\: Din p\cate, e o enigm\ care va trebui elucidat\. Eu, totu[i, n-a[ merge s\ condamn c\ ar fi neap\rat din cei
care erau din trupele de Securitate.
Reporter: Sau în sistemul respectiv.
General {tefan Gu[\: Sau în sistem.
Reporter: Sau, poate, numai o parte din ei.
General {tefan Gu[\: Totu[i, a[ vrea s\ spun, e interesant, c\ au
fost prin[i unii. {i au disp\rut misterios, s\-i spunem a[a. Eu zic c\
problema trebuie mult mai bine g`ndit\ [i cercetat\.
Reporter: Ce for]e au contribuit, cui au apar]inut?
General {tefan Gu[\: Ce for]e au contribuit, cui au apar]inut?
Sigur c\ da. {i ce-au urm\rit, de fapt? C\ mi se p\rea, la un
moment dat, c\ nu neap\rat voiau s\ p\trund\, ci mai mult s\ angajeze Armata, s-o disperseze, s-o ocupe cu ceva, asta era senza]ia.
La un moment dat, aveam senza]ia c\ trag, fug, se duc în alt\ parte,
trag, iar noi ne dispersam for]ele, tr\geam dup\ ei, ne angajau. Primeam informa]ii c\ se ac]ioneaz\ inclusiv, [ti]i cum v-am spus, c\
se ac]ioneaz\ inclusiv din aer. Adic\ practic am avut aceast\ senza]ie [i o am [i acuma, s\ [ti]i.
Reporter: Deci r\zboi total de diversiune.
General {tefan Gu[\: R\zboi total de diversiune [i dispersarea
armatei, adic\ atragerea ei în ni[te ac]iuni din astea care nu erau
specifice ei. E o p\rere personal\ la care nu renun].
Reporter: O alt\ întrebare. Ierta]i-m\, poate c\ este destul de
spinoas\, a[ zice eu. Cum vede]i, în continuare, prezen]a domnului
Militaru în cadrul organismului militar? {tie toat\ lumea, iar Armata este îngrijorat\ de acest fapt, c\ d`nsul este înc\ ofi]er activ.
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General {tefan Gu[\: Vede]i, eu nu [tiu prea multe. Eu, c`t am
lucrat cu domnul Militaru, am spus-o [i în ziarul Armata poporului,
am lucrat în mod firesc. Adic\ dac\ a fost numit ministru al Ap\r\rii Na]ionale, am executat ordinele pe care le-am primit, dar asta
a fost pentru o perioad\ foarte scurt\. Nemaifiind în Ministerul
Ap\r\rii Na]ionale, practic nu [tiu ce s-a mai înt`mplat. Am fost
departe, dumneavoastr\ [ti]i c\ eu am lucrat în alt ora[. Acolo func]ia nu-mi permitea s\ am acces la tot ce s-a înt`mplat, am executat
ceea ce mi s-a dat. Cred c\ ar trebui s\ l\mureasc\ asta cei care au
lucrat acolo, direct cu el, [i care pot s\ dea mai multe rela]ii.
Reporter: Dar crede]i c\ trebuie l\murit\ aceast\ chestiune?
General {tefan Gu[\: Cred c\ ar trebui l\murit\.
Reporter: Adic\, dac\ în Armat\ e un curent de opinie, s\ zic
nu împotriva d`nsului, ci în ceea ce prive[te prezen]a d`nsului,
acum, ca ofi]er activ, crede]i c\ ar trebui l\murit\?
General {tefan Gu[\: Cred c\ ar trebui l\murit\, pentru c\ am
v\zut, inclusiv c`nd am revenit în Bucure[ti, c\ mul]i, foarte mul]i
î[i pun aceast\ problem\. {i e firesc, dac\ o mul]ime de ofi]eri, o
mul]ime de subofi]eri pun aceast\ problem\, eu cred c\ trebuie
l\murit\.
Reporter: Spre binele Armatei.
General {tefan Gu[\: Spre binele Armatei, al ]\rii, dac\ vre]i.
Reporter: Deci, una peste alta, considera]i c\ v-a]i f\cut datoria
fa]\ de misiunea pe care o avea]i? V-a]i îndeplinit aceast\ misiune
a[a cum trebuie? Dup\ con[tiin]a dumneavoastr\, a[a.
General {tefan Gu[\: S`nt de 33 de ani militar [i zic c\ nu
numai în nop]ile respective sau la revolu]ie mi-am f\cut datoria. În
fa]a con[tiin]ei mi-am f\cut totdeauna datoria [i am zis s\ m\
judece con[tiin]a mea, s\ [ti]i. {i totdeauna am avut obiceiul s\-mi
fac un bilan], c`teodat\ zilnic, c`teodat\ periodic, al ac]iunilor pe
care le-am întreprins în diferite ocazii. Eu zic c\ mi-am f\cut datoria, pentru c\ n-a[ fi putut s\ fac altfel. S\ m\ judece con[tiin]a, altfel nu puteam. M\ judeca con[tiin]a mea. M\ judecau p\rin]ii,
str\mo[ii, m\ judecau copiii, m\ judeca Armata, m\ judecau
oamenii pe care îi cuno[team. Am c\utat s\ fac tot ce e posibil
omene[te. Nu am preten]ia îns\ c\ totdeauna am g\sit cele mai
bune solu]ii. |sta este un lucru pe care-l regret. Dar ceea ce afirm
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cu siguran]\ [i cu toat\ r\spunderea este c\ eu am c\utat s\-mi
fac datoria cu toate puterile pe care le-am avut atunci.
Reporter: V\ mul]umim. Punem punct aici acestui dialog. Dac\
va mai fi nevoie, vom mai reveni, dar deocamdat\ dorim s\ v\
l\s\m în lini[te [i pace, pentru c\ înc\ lan]ul problemelor nu este
nici pe departe terminat, încheiat, [i s`nt multe, multe de f\cut. V\
ur\m succes în întreprinderea dumneavoastr\ în continuare.
General {tefan Gu[\: V\ mul]umesc foarte mult [i v\ a[tept.

INTERVIU DAT DE
GENERALUL {TEFAN GU{|
DOMNULUI COLONEL VALERIU PRICIN|,
CA DREPT LA REPLIC| LA DECLARA}IILE
LUI SILVIU BRUCAN
FEBRUARIE 1990
– Stimate domnule general-locotenent {tefan Gu[\, ne afl\m în
biroul dumneavoastr\, la invita]ia dumneavoastr\, în numele bine
cunoscutului drept la replic\. Deci, ave]i cuv`ntul.
General {tefan Gu[\: Vreau s\ dau o prim\ replic\ la interviul
dat la televiziune, în seara zilei de 25 ianuarie 1990, de c\tre domnul Silviu Brucan. De[i, în aparen]\, interviul viza o alt\ persoan\,
se pare c\ domnului Brucan îi este foarte agreabil biliardul politic.
Consider, de asemenea, în opinia mea de telespectator, c\ spa]iul
acordat unui interlocutor, c\ruia nu-i recunosc merite deosebite în
revolu]ie, este exagerat de mare, în raport cu ceea ce fr\m`nt\ ]ara
noastr\ în aceste momente. Politolog fiind, a[a cum se define[te
domnia sa, este limpede c\ îi plac acele afirma]ii dirijate într-un
sens, dar cu efecte în cu totul alt\ parte. Trebuie s\ v\ fie clar, domnule Brucan, c\ nu ave]i nici un drept, nici legal, nici moral [i de
nici un fel, s\ face]i ni[te afirma]ii grave, tenden]ioase, la adresa
mea [i a altor generali ai Armatei Române, c`nd, de fapt, nu cunoa[te]i nimic din ce s-a petrecut la Timi[oara, Cluj [i poate c\ nici
la Bucure[ti. Ar fi interesant de [tiut pe ce c\i legale a]i intrat [i în
posesia unor dosare a c\ror marc\ distinctiv\, dup\ cum s-a v\zut
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în imagine, pare a fi fost trecerea lor prin focul purificator al unor
zile fierbin]i ale agitatului an ’90. Dar dac\ de]ine]i informa]ii, ar
trebui s\ [tim ca s\ ne d\m seama c`t de credibile [i c`t de curat\
este sursa. Este posibil s\ cunoa[te]i ni[te dedesubturi, dar, probabil, n-ave]i interes s\ le da]i pe post. Pentru c\ m-a]i provocat, v\
voi r\spunde, foarte pe scurt, doar la trei afirma]ii, urm`nd ca alte
detalii s\ le dau la timpul potrivit. A[adar:
1. A]i r\mas cutremurat c\ eram la conducerea Armatei. Dup\
legile militare, în urma decesului ministrului Ap\r\rii Na]ionale,
eram obligat s\ fac acest lucru, mai ales în haosul – [i aici ave]i
dreptate – care se crease, haos amplificat de for]ele care aveau interese în România [i care, în mod sigur, voiau s\ profite de ocazie.
Iar c`t de bine am ac]ionat, l\sa]i pe subordona]ii mei s\ aprecieze.
Ei [tiu mai bine ce-am sim]it [i ce-am f\cut, împreun\ cu ei, în
acele zile [i nop]i. Ei tr\iesc [i muncesc, cunosc bine adev\rul [i
s`nt convins c\, în spiritul onoarei militare, nu vor permite nim\nui
deformarea lui. De fapt, domnule Brucan, nu a]i spus adev\rul nici
în leg\tur\ cu generalul Vlad. {ti]i foarte bine c\ n-a fost nici un
Consiliu de R\zboi care s\-l judece. A]i dorit s\ pl\ti]i ni[te poli]e,
iar timpul v\ presa. {i nu s`nte]i singurul care ar fi dorit s\ fac\
acest lucru. De aceea v\ întreb: cu ce drept [i în numele cui v\
juca]i cu acuza]iile?
2. A]i afirmat c\, la Timi[oara, am executat, cu brio, ordinele
lui Ceau[escu. V\ în[ela]i. Ceau[escu n-a vorbit niciodat\ cu mine,
nici direct, nici la telefon [i nici nu mi-a dat vreun ordin scris. Am
executat ordinele ministrului Ap\r\rii Na]ionale. Ce p\cat c\, la
aniversarea unui an de la revolu]ie, nimeni nu [i-a mai amintit c\
acest om a avut curajul s\-l înfrunte pe Ceau[escu [i c\ a fost un
erou. Dumneavoastr\ nu cunoa[te]i c\, în 19 decembrie, am fost
personal la întreprinderea ELBA, pentru a m\ convinge care e
adev\rul [i nu [ti]i c\, din acel moment, Armata s-a retras de pe poduri, din locurile unde era, pentru a face loc demonstran]ilor s\
treac\ nestingheri]i, iar pe 20, Armata a demonstrat, împreun\ cu
popula]ia ora[ului. Asta o [tiu popula]ia Timi[oarei [i Armata, o
[tiu cadrele care au fost al\turi de mine, în acele zile [i nop]i.
Ceau[escu a fugit de-abia în 22. B\nui]i la ce eram expu[i cu to]ii
[i ce sentimente am avut? Dumneavostr\ ce f\cea]i în acele zile?
Nu cumva urzea]i ni[te planuri, care nu prea v-au reu[it? S\ [ti]i c\
to]i comandan]ii din subordinea mea au primit ordin s\ nu trag\ în
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demonstran]i [i, spre cinstea lor, l-au executat. {i-apoi, domnule
Brucan, mai aveam [i alte griji pe care dumneavoastr\ nu le
cuno[tea]i sau nu v\ preocupau în acele zile.
3. Atac`nd inclusiv institu]ia preziden]ial\, guvernul [i altele,
a]i afirmat c\ generalul Militaru a demisionat la cererea pre[edintelui. S-ar putea. Nu eram în Bucure[ti. Din c`te cunosc, în ziua de
6 ianuarie, la o [edin]\ a cadrelor din Marele Stat Major, la care a
participat domnul M\gureanu, s-a cerut demisia unor generali
reactiva]i, printre care [i a ministrului de atunci. A doua zi, la cererea acelora[i cadre, fiind de fa]\ [i domnul Iliescu, s-a reluat,
hot\r`t, aceast\ cerere. Mai cunosc c\, în zilele urm\toare, o parte
din cadre au ie[it în strad\, iar, dup\ aceea, ministrul a p\r\sit conducerea Ministerului Ap\r\rii Na]ionale. Sigur c\ legitimitatea
procedeului poate fi discutat\, dar asta cred c\ ar fi fost prima
datorie a celor care trebuiau s\ le ia în considera]ie cererile exprimate. Nu pot s\ nu fac, îns\, o leg\tur\ cu faptul c\, dup\ aceste
evenimente, am fost anchetat la Cluj, împreun\ cu generalul
Topliceanu. Îns\, trebuiau probe [i acestea nu s-au putut fabrica,
cu toat\ dorin]a unora, printre care, abia acum îmi dau seama, a]i
figurat [i dumneavoastr\. Dac\ dori]i s\ pl\ti]i ni[te poli]e, pute]i
s\ o face]i, dar trebuie s\ ave]i argumente. Îns\, v\ spun, domnule
Brucan, l\sa]i Armata în pace! C`t de patrio]i [i de cinsti]i am fost,
se va vedea. De fapt, ca întotdeauna, poporul [i istoria vor da o
sentin]\ dreapt\, pentru fiecare. În ceea ce m\ prive[te, neav`nd
nimic de ascuns, privitor la m\surile întreprinse de mine, at`t la
Timi[oara c`t [i în Bucure[ti, în timpul revolu]iei, s`nt, oric`nd,
gata s\ stau la dispozi]ia dumneavoastr\ pentru un dialog al
faptelor reale [i nu al insinu\rilor.

DECLARA}IA DE MARTOR
A GENERALULUI {TEFAN GU{|
DAT| ÎN FA}A COMPLETULUI DE JUDECAT|
AL SEC}IEI MILITARE A CUR}II SUPREME DE JUSTI}IE
ÎN „PROCESUL TIMI{OARA“
(Transcriere dup\ band\ magnetic\)
Pre[edintele Completului de Judecat\: V\ rog s\-mi prezenta]i
buletinul de identitate. Mul]umesc.
~nainte de a trece la audierea martorului, ]in s\-l anun] pe domnul ap\r\tor, care, de diminea]\, ne comunicase prezen]a [i a altui
martor, c\ m`ine vom trece la audierea acelui martor, B\ie[ Teofil
se cheam\. Deci s\ fie anun]at s\ vin\ m`ine. Da?
Cum v\ numi]i dumneavoastr\?
General {tefan Gu[\: Gu[\ {tefan.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Fiul lui...
General {tefan Gu[\: ... Gheorghe [i Maria.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Gheorghe [i Maria. Ce
v`rst\ ave]i?
General {tefan Gu[\: 51 de ani.
Pre[edintele Completului de Judecat\: 51 de ani. Ocupa]ia?
General {tefan Gu[\: Ofi]er activ în Ministerul Ap\r\rii
Na]ionale.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Gradul?
General {tefan Gu[\: General-locotenent.
Pre[edintele Completului de Judecat\: (dicteaz\) General-locotenent, liniu]\ MAPN.
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Pre[edintele Completului de Judecat\: Domiciliul?
General {tefan Gu[\: Actual, Buz\u, str. Stadionului nr 1.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Acolo e re[edin]a?
General {tefan Gu[\: Nu, muta]ia urmeaz\ s\ mi-o fac în zilele
urm\toare.
Pre[edintele Completului de Judecat\: V\ rog s\ repeta]i dup\
mine: „Jur c\ voi spune adev\rul [i nu voi ascunde nimic din tot
ceea ce [tiu.“
({tefan Gu[\ a repetat)
Pre[edintele Completului de Judecat\: V\ atrag aten]ia c\
m\rturia mincinoas\ se pedepse[te.
General {tefan Gu[\: Am în]eles.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Spune]i-ne, în decembrie
’89, ce func]ie îndeplinea]i?
General {tefan Gu[\: În decembrie ’89 eram [eful Marelui Stat
Major.
Pre[edintele Completului de Judecat\: {i avea]i gradul?
General {tefan Gu[\: General-maior.
Pre[edintele Completului de Judecat\: (dicteaz\) ~n decembrie
1989 eram prim-loc]iitor al ministrului Ap\r\rii Na]ionale [i [ef al
Marelui Stat Major. Aveam gradul de general-maior.
Pre[edintele Completului de Judecat\: A]i fost trimis la
Timi[oara, da?
General {tefan Gu[\: Da.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Din ordinul cui [i cu ce
misiune?
General {tefan Gu[\: Din ordinul ministrului Ap\r\rii
Na]ionale, cu misiunea de a vedea ce se înt`mpl\ în ora[ul Timi[oara, la acea dat\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Mai în detaliu.
General {tefan Gu[\: Dac\ îmi permite]i, domnule pre[edinte...
Pre[edintele Completului de Judecat\: V\ rog, v\ ascult\m.
General {tefan Gu[\: ... s\ reiau, din 16 seara, am fost chemat,
deci, am ajuns acas\ la orele 21,00, iar, la orele 21,15, aproximativ,
sau 21,20, am fost sunat de ofi]erul de serviciu pe Marele Stat Major s\ m\ prezint, de urgen]\, în minister. Acolo se afla [i ministrul
Ap\r\rii Na]ionale. I-am spus s\-mi trimit\ ma[ina. Dup\ aproximativ 30 de minute am sosit la minister, unde l-am g\sit pe ministrul Ap\r\rii Na]ionale, în biroul d`nsului.
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Pre[edintele Completului de Judecat\: Da.
General {tefan Gu[\: Acolo era ofi]erul de serviciu, de tur\.
Am în]eles c\ ministrul avusese o convorbire deja [i mi-a spus:
„M\i, se înt`mpl\ ceva la Timi[oara. M-a sunat generalul Ro[u.
S`nt ni[te probleme, a[a c\ r\m`i în minister“ – pe scurt, dac\ îmi
permite]i s\ nu redau chiar toate detaliile, pentru c\ ar dura foarte
mult. Am întrebat dac\ este nevoie s\ aduc, [i eu, o grup\ operativ\
[i mi-a spus c\-mi va preciza imediat. Deocamdat\, s\ verific, la
domiciliu, dac\ ofi]erii cu principalele func]ii din Marele Stat
Major s`nt acas\, respectiv [eful Direc]iei Opera]ii, al Direc]iei
Mobilizare, ceilal]i din func]iile care s`nt principale. Am dat ordin
ofi]erului de serviciu s\ verifice ofi]erii respectivi [i s\ ia m\suri,
ca-n cel mai scurt timp, s\ poat\ fi adu[i la Ministerul Ap\r\rii
Na]ionale. Dup\ ce am f\cut acest lucru, am cobor`t, din nou, în
biroul ministrului, timp în care re]in c\ a dat [i a primit o serie de
telefoane de la Craiova, Timi[oara [i din alte p\r]i.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Ce i s-a raportat [i ce
m\suri a ordonat?
General {tefan Gu[\: Dup\ c`te re]in, i s-a raportat c\ în
Timi[oara existau unele manifesta]ii, în apropierea casei pastorului
Tökes Laszlo, [i c\ s`nt grupuri de oameni care se manifest\ zgomotos; ceva, în genul \sta, a fost în seara respectiv\, t`rziu, dup\
(orele) 22,00-23,00; dup\ un an [i jum\tate este destul de greu de
precizat, dar, cam dup\ orele 22,00 (lips\ de audi]ie, n.n.) în special la cele din Banat, grupe operative; comandantul, [eful de Stat
Major, principalele func]ii s\ fie aduse în cazarm\. Am întrebat
dac\ este nevoie s\ form\m grupe operative [i la minister [i mi-a
spus c\, deocamdat\, nu, dar e bine s\ ai (lips\ de audi]ie, n.n.) în
biroul [efului Marelui Stat Major. Am verificat dac\ cei care s`nt
în componen]a grupelor operative s`nt acas\ (lips\ de audi]ie, n.n.)
m\ rog, unde aveam un loc în spatele biroului, dup\ care am
cobor`t la ministrul Ap\r\rii Na]ionale.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Sub comanda cui?
General {tefan Gu[\: Sub comanda colonelului (lips\ de
audi]ie, n.n.).
Pre[edintele Completului de Judecat\: (dicteaz\) Din ordinul
generalului (lips\ de audi]ie, n.n.).
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Comandantul Armatei a III-a, de la Craiova, generalul Ro[u, în
Marele Stat Major, de mai multe ori, la [i de la Timi[oara, comanda
Diviziei 18 Mecanizate Timi[oara (lips\ de audi]ie, n.n.).
Pre[edintele Completului de Judecat\: (lips\ de audi]ie, n.n.).
General {tefan Gu[\: At`t din Ungaria, c`t [i din Iugoslavia.
Mai mult, în perioada 12-15, a fost o mare fluctua]ie de ma[ini
str\ine care circulau în România, multe din acestea, dup\ aceea
mi-am dat seama, s-au îndreptat c\tre Timi[oara. Sigur c\ s`nt ni[te
indicii, de care orice militar trebuie s\ ]in\ cont. Deci, cam acestea
erau informa]iile, de[i, înc\ o dat\, raportez, destul de pu]ine.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da.
General {tefan Gu[\: Dar de care un militar trebuie, neap\rat,
s\ ]in\ seama.
Pre[edintele Completului de Judecat\: (dicteaz\) în jurul orei
13,30 (lips\ de audi]ie, n.n.).
General {tefan Gu[\: (lips\ de audi]ie, n.n.) erau, to]i au participat, nu erau dec`t patru. (lips\ de audi]ie, n.n.) St\nculescu, Gu[\,
Ilie Ceau[escu, Traian Dafinescu, ministrul Ap\r\rii.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Raportau (lips\ de
audi]ie, n.n.).
General {tefan Gu[\: Din alte surse [i, ierta]i-m\, domnule
pre[edinte, [i eu, personal, le-am v\zut c`nd veneam de la jur\m`nt,
de la o unitate din Buz\u. Primul lucru pe care l-am f\cut a fost s\
dau ordin colonelului Ionescu [i celor de acolo s\ m\ informeze
imediat care este situa]ia. Primele cuvinte au fost: „Am fost ataca]i,
inclusiv la divizie. În ora[ s-a dat foc [i s-a incendiat. S-a tras în
sus“. Asta mi s-a raportat, s-a tras de c\tre armat\, în sus. Zic:
„Unde a]i tras? A murit cineva?“ „Nu.“ Dup\ aceea am aflat c\ a
fost r\nit\ o fat\ sau a[a ceva. De ce s-a tras, nu [tiau nici ei. „V\
rog s\-mi prezenta]i cel pu]in care este situa]ia“, am cerut eu. Ei
aveau, deja, o hart\ întocmit\, pe care mi-au precizat cam pe unde
ie[ise o parte din trup\, pentru c\, precizez înc\ o dat\, c\ o parte
din tehnica unit\]ilor a fost scoas\ [i într-un procent (lips\ de
audi]ie, n.n.). Dac\ efective au fost mai multe, tehnica a fost foarte
pu]in\, într-un procent de aproximativ 15%, nici 15%. Au încercat
s\ m\ informeze c\ s`nt militari dispu[i [i la Jude], s`nt dispu[i [i în
Pia]a Libert\]ii, în fa]a Comandamentului, c\ ap\r\ unit\]ile militare, o parte din ei dispu[i c\tre Pia]a Operei. În orice caz, p`n\
m-am l\murit a trecut un timp. Între timp am primit un telefon de
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la Comitetul Jude]ean de Partid s\ m\ prezint la teleconferin]\ [i
am r\spuns c\ nu [tiu dac\ voi putea ajunge, pentru c\ nici nu am
apucat s\ m\ informez. {i nu m-am dus. Dup\ aceea m-am mai
informat pe un plan al ora[ului, pentru c\ nu cuno[team chiar a[a
de bine situa]ia din Timi[oara, nu cuno[team ora[ul, efectiv. Mi
s-a spus de c\tre secretarul Ion Coman c\ trebuia s\ fiu la teleconferin]\. I-am r\spuns: „N-am putut s\ ajung pentru c\, aici, situa]ia
este foarte neclar\ [i-mi trebuie timp s\ m\ l\muresc cu ce se
înt`mpl\.“ În ora[, re]in c\ eram informat c\ se mai sp\rgeau magazine, se d\dea foc, erau acte de vandalism, asta am fost informat
în momentul c`nd am ajuns la divizie, de c\tre colonelul Ionescu [i
de ceilal]i ofi]eri de la divizie. Acolo erau [eful Cercet\rii [i [efii
de arme, care erau în permanen]\. }in s\ precizez, foarte clar, c\
am lucrat, în permanen]\, cu cel pu]in 10-12 ofi]eri, zi [i noapte,
iar ei m\ informau, chiar dac\ se mai schimbau între ei, permanent
m\ informau cu ce se înt`mpl\ în ora[ (lips\ de audi]ie, n.n.) s\ fie
[i la minister, dar la Bucure[ti, asta re]in exact [i nu vreau s\ (lips\
de audi]ie, n.n.) dup\ aceea, la paz\, s-a trecut cu aprobarea,
bineîn]eles, a secretarului Ion Coman; la paza unor obiective
importante. I-am raportat c\ intr\m în paza unor obiective importante [i s-a aprobat.
Pre[edintele Completului de Judecat\ (dicteaz\) – Men]ionez
c\, av`nd aprobarea lui Ion Coman, încep`nd cu orele (lips\ de
audi]ie, n.n.).
General {tefan Gu[\: De fapt, o parte din for]e, domnule pre[edinte, erau, dar foarte sub]iri, îns\ bine organizate, pe subunit\]i,
cu comand\, leg\turi efective, adic\ un plan milit\resc bine f\cut.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Dup\ orele 18,30, a]i trecut la (lips\ de audi]ie, n.n.).
General {tefan Gu[\: (lips\ de audi]ie, n.n.). paza acestor
obiective.
Pre[edintele Completului de Judecat\: 18,30, 19,00, la c`t?
General {tefan Gu[\: Dup\ 18,30.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da. Cum am zis acolo?
Nu, nu, citi]i-mi (lips\ de audi]ie, n.n.) în Armat\, pentru ap\rarea
unor obiective...
General {tefan Gu[\: (lips\ de audi]ie, n.n.) … sau suplimentarea for]elor, care ap\rau depozitele de muni]ii [i carburan]i.
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Pre[edintele Completului de Judecat\: Tot cu aprobarea...?
(lips\ de audi]ie, n.n.)
General {tefan Gu[\: Nu, asta am f\cut-o f\r\ aprobare.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Bun, dar care era consemnul celor trimi[i s\ apere?
General {tefan Gu[\: S\ nu fie ataca]i, s\ nu fie atacat depozitul, s\ nu fie atacat\ tehnica.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Bun, [i dac\ vor fi
ataca]i?
General {tefan Gu[\: Dac\ vor fi ataca]i, s\ se apere, conform
legii.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Adic\?
General {tefan Gu[\: Adic\, la nevoie, chiar s\ fac\ uz de
arme.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da.
General {tefan Gu[\: N-am precizat acest lucru, dar le-am spus
s\ se apere. Voi preciza, mai t`rziu, [i acest lucru.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Singure sau împreun\ cu
alte for]e? (lips\ de audi]ie, n.n.)
General {tefan Gu[\: La cele (...)
Pre[edintele Completului de Judecat\: Nu la unit\]ile militare,
la celelalte obiective [i zone.
General {tefan Gu[\: Efectiv, nu mai re]in, exact, dac\ erau
toate, trebuie s\ iau din nou harta, care [tiu eu pe unde a fost
f\cut\, dar unit\]ile militare aveau numai for]e din Ministerul
Ap\r\rii Na]ionale.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Asta da, dar la celelalte
obiective civile?
General {tefan Gu[\: La celelalte obiective au mai fost [i alte
for]e, erau for]e de la trupele de Securitate, for]e de la Gr\niceri [i
for]e de la Armat\, dar astea nu erau obiective, pentru c\ eu nu m\
refer la blocarea unor c\i de acces. Eu m\ refer la paza unor obiective militare [i economice: uzina de ap\, uzina electric\, fabrica de
p`ine, depozitul de muni]ii este un obiectiv, restul primiser\, mai
devreme, dispozi]ie s\ ias\ în strad\ [i s\ blocheze anumite c\i de
acces. O s\ revin [i la asta.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Bun, la astea, la obiectivele astea economice, civile, trupele Ministerului Ap\r\rii
Na]ionale au asigurat singure paza sau în colaborare?
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General {tefan Gu[\: ~n colaborare cu unele care erau acolo.
Spre exemplu, unele erau, deja, ap\rate de Ministerul de Interne, le
aveau în primire [i oamenii le ap\rau pe timp de pace, iar acum,
probabil c\ [i-au înt\rit [i ei for]ele, s`nt sigur de asta. (...)
Pentru aceasta, în cursul nop]ii, am chemat la mine pe to]i
comandan]ii de unit\]i care ac]ionau, cei de la Ministerul Ap\r\rii,
de la comandamentul diviziei, pe care i-am obligat s\-mi raporteze
care a fost situa]ia unit\]ilor, dac\ au folosit muni]ie, împotriva cui,
dac\ s`nt r\ni]i, care este situa]ia trupei, care este consumul, care
este situa]ia hr\nirii efectivelor, care este situa]ia tehnicii [i alte
m\suri, pe care am s\ le raportez imediat.
Pre[edintele Completului de Judecat\: (dicteaz\) Parte din
obiectivele încredin]ate Armatei au fost ap\rate, în comun, de acestea, cu (lips\ de audi]ie, n.n.) c\ erau asigurate, în timp de pace, de
Ministerul de Interne. (lips\ de audi]ie, n.n.)
General {tefan Gu[\: (lips\ de audi]ie, n.n.) … realizate de
c\tre înlocuitorul comandantului de divizie [i cu grupa operativ\,
am în]eles [i la cererea Comitetului Jude]ean de Partid, pentru
înt\rirea sediului Comitetului Jude]ean, a Comitetului Municipal [i
a altor locuri, realizate înainte de sosirea noastr\ la Timi[oara.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da. (dicteaz\) Am
în]eles, din ce mi s-a raportat, c\ la cererea primului secretar al
jude]ului (lips\ de audi]ie, n.n.) [i a altor zone din ora[.
General {tefan Gu[\: Mi s-a comunicat, de la Bucure[ti, c\ spre
Timi[oara au mai fost trimise subunit\]i din garnizoanele Lugoj,
Arad [i Buzia[.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Pe la ce or\, asta?
General {tefan Gu[\: Nu mai re]in exact, unele au venit succesiv, nu toate o dat\. Mai pleac\ o companie de la Buzia[, condus\
de (lips\ de audi]ie, n.n.).
Pre[edintele Completului de Judecat\: (dicteaz\) în cursul serii
de 17 decembrie, mi s-a comunicat (lips\ de audi]ie, n.n.) o parte
din unit\]ile militare (lips\ de audi]ie, n.n.).
General {tefan Gu[\: Pentru fiecare direc]ie [i pentru fiecare
unitate am ordonat locotenent-colonelului Zeca [i celor de la
Marele Stat Major s\ trimit\ ma[ini, care s\-i înt`mpine [i s\-i conduc\ în caz\rmile din garnizoana Timi[oara, respectiv unele c\tre
(lips\ de audi]ie, n.n.).
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Pre[edintele Completului de Judecat\: (dicteaz\) Am ordonat
ca aceste trupe s\ fie înt`mpinate (lips\ de audi]ie, n.n.).
General {tefan Gu[\: Cer iertare dac\ abuzez de bun\voin]a
dumneavoastr\. M-am g`ndit c\ nu numai dac\ li se d\ foc, dar
dac\ cineva p\trunde la aceste tancuri, chiar dintre cei care au f\cut
armata pe ele, puteau s\ fac\ ni[te probleme, care erau catastrofale
pentru noi, inclusiv pentru armat\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Dar c`nd a început s\ se
trag\ în Timi[oara?
General {tefan Gu[\: În Timi[oara ni s-a raportat c\ se tr\sese
c`nd am ajuns noi [i s-a mai tras [i în cursul serii. S-a tras p`n\
c\tre orele 20,00-20,30, dup\ c`te mi s-a raportat. Spun aceasta
pentru c\ am primit un telefon s\ preg\tesc dou\ transportoare
blindate, s\ m\ deplasez la Comitetul Jude]ean de Partid [i cu o
grup\ de înso]ire s\ vedem ce s-a înt`mplat în ora[. Telefonul l-am
primit de la secretarul Ion Coman, lucru pe care l-am [i executat.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Pe la ce or\?
General {tefan Gu[\: Nu mai re]in exact, îmi pare r\u, dar era
dup\ 22,00, cred, era t`rziu.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Bine. Am în]eles de la
dumneavoastr\ c\ vi s-a raportat c\ în Timi[oara s-a tras.
General {tefan Gu[\: S-a tras.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Dar c`nd a]i ajuns dumneavoastr\ la divizie, asta am în]eles tot de la dumneavoastr\, nu se
tr\gea. C`nd a început din nou s\ se trag\?
General {tefan Gu[\: În Timi[oara?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da. Dup\ sosirea dumneavoastr\.
General {tefan Gu[\: S-a tras [i dup\ sosirea noastr\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Pe la ce or\?
General {tefan Gu[\: 18,00, 19,00. În diferite locuri s-au auzit
împu[c\turi. Am [i întrebat: „Cine trage? {i de ce trage?“ Am
chemat comandan]ii de regimente, în fiecare sear\, [i i-am întrebat:
„De la dumneata din unitate cine a tras?“ „S-a tras în sus, pentru c\
ne agresau.“ Le-am dat ordin: „Pe c`t posibil, s\ discuta]i cu
oamenii, s\ nu se apropie de militari [i de tehnic\. Discuta]i cu ei
[i, eventual, feri]i-v\, pe c`t pute]i, s\ ave]i contact cu oamenii,
l\sa]i-i s\ treac\, s\ se duc\ în alt\ parte, s\ nu se ating\ de voi.“
Acest ordin l-am dat tuturor comandan]ilor, în fiecare sear\, c\ nu
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am f\cut-o numai în 17, am f\cut-o [i în 18 [i în 19, pentru c\ a
fost necesar. Mi-au raportat c\ mul]i dintre militari au tras, pentru
c\ se încerca fie s\ se arunce cu sticle incendiare în tancuri, fie s\
se apropie de ei, dar c\ nu au tras, direct, în oameni [i ordinul meu
a fost foarte clar, s\ nu trag\ în oameni; n-au fost sco[i pe strad\ s\
trag\ în oameni chiar dac\ au primit ordin s\ blocheze ni[te intersec]ii, pentru c\ ordinul era ordin, dar, în nici un caz s\ trag\ în
oameni, [i to]i comandan]ii mi-au raportat c\ nu au tras. Probabil
c\ adev\rul, justi]ia va stabili unde, în cine s-a tras [i în ce condi]ii.
În m\sura în care v\ pot ajuta, domnule pre[edinte, am s-o fac.
Pre[edintele Completului de Judecat\: În]eleg c\ în noaptea
aceea, în seara [i în noaptea respectiv\, pe l`ng\ Ministerul Ap\r\rii
Na]ionale au ac]ionat [i cei de la Interne.
General {tefan Gu[\: Au ac]ionat. Erau în dispozitiv.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Tot înarma]i?
General {tefan Gu[\: Sigur c\ erau înarma]i, n-a ie[it nici un
soldat neînarmat. Eu nu [tiu dac\ vreun comandant, în noaptea de
17, a ie[it în strad\ neînarmat. Am spus-o de la început [i am spus
clar. Am [i întrebat de ce s-a tras at`ta muni]ie în plus, aiurea, pentru c\ îmi raportau ni[te consumuri de r\zboi. {i-am zis: „~n cine
a]i tras, dac\ nu a]i omorît pe nimeni?“ Au tras în sus. De ce? S\ nu
se apropie de tehnic\, s\ nu atace depozite, s\ nu atace tehnica militar\ [i s-o incendieze, s\ nu se atace unit\]ile militare. Din p\cate,
din multe locuri – [i martorii pot confirma, c\ mai tr\iesc – mie îmi
veneau rapoartele din foarte multe locuri, îmi spuneau c\ s-a încercat atacul depozitelor. „Bine, [i ce a]i f\cut?“ Au tras, n-au omorît
pe nimeni, practic, sau or fi omor`t, eu nu mai [tiu, mie mi s-a
raportat c\ n-au omor`t, dar de tras, s-a tras, asta e limpede. Unde?
Cum? Cum au murit cei unde s-a tras? Trebuie stabilit.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Deci, s-a tras [i de la
Armat\ [i de la Ministerul de Interne.
General {tefan Gu[\: Au tras, sigur c\ au tras. Eu nu [tiu, nu iam v\zut pe cei de la Ministerul de Interne, dar îmi închipui c\,
dac\ au ie[it în strad\ cu muni]ie, n-a tras nici unul? Soldatul de la
Ministerul Ap\r\rii Na]ionale a tras [i soldatul de al\turi nu a tras?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Ierta]i-m\, n-a]i ]inut
leg\tura, m\car [i accidental\, cu cei de la Interne?

CONDAMNAT LA ADEV|R

153

General {tefan Gu[\: Leg\turile pe care le aveam, le aveam,
direct, cu Jude]ul [i cu unit\]ile militare, iar mie îmi raportau ce
anume s-a înt`mplat.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Bun.
General {tefan Gu[\: N-am avut leg\tur\ direct\ cu (lips\ de
audi]ie, n.n.).
Pre[edintele Completului de Judecat\: Bine, dar, m\car accidental, n-a]i pus m`na pe telefon s\-i întreba]i pe Nu]\, pe Mihalea,
pe Macri, m\i, oameni buni, ce mai [ti]i voi cu privire la (lips\ de
audi]ie, n.n.)?
General {tefan Gu[\: Eu re]in c\ Securitatea n-a avut, sub
comand\, m\ refer la generalul, r\posatul Macri, n-a avut sub
ordine trupe, cred c\ le comandau cei de la trupe, cu care eu nu
aveam leg\turi de cooperare.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Dar, pentru informarea
dumneavoastr\, chiar [i pentru verificarea datelor care vi se raportau, n-a]i ]inut o leg\tur\ cu cei de la Interne?
General {tefan Gu[\: N-am ]inut o leg\tur\ cu cei de la Interne,
pentru c\ nu aveam o re]ea organizat\. Aveam telefon operativ, cu
care vorbeam cu Jude]ul.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Ierta]i-m\, în acest jurnal
pe care îl avem în fa]\, de la divizie (lips\ de audi]ie, n.n.).
General {tefan Gu[\: Domnule pre[edinte...
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da]i-mi voie, da]i-mi
voie...
General {tefan Gu[\: Ierta]i-m\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: E un înscris produs atunci, pe m\sur\ ce se derulau evenimentele. Rezult\ c\, la fiecare
[edin]\ de analiz\ [i, evident, înainte chiar, le-a]i atras aten]ia
comandan]ilor (lips\ de audi]ie, n.n.).
General {tefan Gu[\: Comandan]ilor de unit\]i (lips\ de
audi]ie, n.n.) de la Mili]ie, dac\ e nevoie, s\ le foloseasc\, asta e.
(lips\ de audi]ie, n.n.) {i eu m-am întors la comandamentul
diviziei, pentru a avea o [edin]\. De fapt, dup\ aceasta am avut
[edin]a cu ei. I-am chemat t`rziu, în prima noapte, dup\ cum îmi
amintesc, dup\ miezul nop]ii i-am chemat pe oameni, cu care am
avut [edin]a de rapoarte. Am raportat care e situa]ia la minister,
n-am g\sit de multe ori pe ministrul Ap\r\rii, care era mai mult
plecat, de regul\ nu era în minister, g\seam acolo pe ofi]erii de
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serviciu, cei care erau de serviciu pe grupele operative. Am dat
ordin s\ se verifice oamenii, muni]ia, s\ se verifice tehnica, s\ fie
oamenii hr\ni]i, s\ nu cumva – pentru c\ oamenii vor merge la
munc\ – s\ nu cumva s\ existe vreo alterca]ie, cumva s\ avem
vreun necaz, în sensul ca militarii care s`nt în anumite obiective s\
nu lase oamenii s\ treac\, cei care trebuiau s\ treac\ la lucru sau s\
se duc\ acas\ [i cu asta aproape c\ a trecut noaptea. (...)
Erau fel de fel de telefoane [i de zvonuri, erau fel de fel de
alarme false, pentru c\ asta a fost, ceea ce eu am numit, la vremea
respectiv\, un r\zboi psihologic [i, mai t`rziu, din p\cate, [i unul
radio-electronic. {i sus]in acest lucru. (...)
Ceva nu e-n regul\. Au mai fost [i al]ii. Din p\cate, majoritatea
da, inclusiv atacuri la cadre acas\, asupra familiilor, incendii din
care unele n-au fost false, unele au fost reale. (lips\ de audi]ie, n.n.)
Pre[edintele Completului de Judecat\: Mai înainte.
General {tefan Gu[\: Mai înainte? Nu-mi amintesc, s\ fi fost de
dou\, trei ori, o dat\ cred c\ a fost, am discutat, dar mai mult numi amintesc. Cei care au fost cu mine poate î[i amintesc mai bine.
Eu eram, nu vreau s\ pozez, de[i postura mea era destul de important\, pentru c\ primeam multe informa]ii, trebuia s\ discut cu
foarte mul]i, trebuia s\ fiu foarte atent la ce se ordona acolo, pentru
c\ lucrurile erau destul de grele [i, în acela[i timp, m\ g`ndeam la
ce se înt`mpl\ în Timi[oara [i de ce aceste acte. Pentru c\, orice sar spune [i oricum se va demonstra vreodat\, nu credeam [i nu-mi
venea s\ cred c\ ace[ti oameni cinsti]i – oameni care, p`n\ la urm\,
s-a dovedit c\ au fost cinsti]i – s\-[i devasteze singuri ora[ul sau s\
atace unit\]ile militare. Pentru mine a fost, oarecum, un [oc [i un
moment de reflec]ie destul de profund.
Pre[edintele Completului de Judecat\: În]eleg c\ orice m\sur\
a]i întreprins, a]i raportat-o [i la Jude]eana de partid.
General {tefan Gu[\: Am raportat [i la Jude]ean\, secretarului
Ion Coman, iar, dac\ nu era d`nsul, persoanei care îi ]inea locul.
Pre[edintele Completului de Judecat\: (dicteaz\) Toate m\surile
le-am raportat la Jude]eana de partid, unde se afla instalat punctul
de comand\, condus de Coman Ion, c`t [i la Ministerul Ap\r\rii
Na]ionale (lips\ de audi]ie, n.n.).
General {tefan Gu[\: Dou\ ocazii sau trei, chiar, din c`te îmi
amintesc.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Pute]i indica?
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General {tefan Gu[\: În primul r`nd, în seara respectiv\, c`nd
m-am dus p`n\ sus (la Comitetul Jude]ean) [i am venit jos (la
comandamentul diviziei), am luat cele dou\ TAB-uri [i un camion,
cu care am f\cut turul [i dup\ aceea ne-am întors.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da, a doua oar\?
General {tefan Gu[\: Am mai fost în data de 19, c`nd m-am
întors de la ELBA.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Pe la pr`nz, dup\amiaz\?
General {tefan Gu[\: Nu era dup\-amiaz\, pe la pr`nz, c\tre
pr`nz, [i, ultima oar\, în 22.
Pre[edintele Completului de Judecat\: P`n\-n pr`nz?
General {tefan Gu[\: P`n\-n pr`nz.
Pre[edintele Completului de Judecat\: De fiecare dat\, cam
cine era acolo, în punctul \sta de decizie?
General {tefan Gu[\: Erau mai multe persoane, de regul\. C`nd
ne-am dus prima dat\, seara, era secretarul Ion Coman, Ilie Matei,
prim-secretarul B\lan, am g\sit [i pe generalul St\nculescu, mai
era, c`teodat\, colonelul Popescu [i al]ii, pe care nu-i cuno[team, de
pe la g\rzi (G\rzile Patriotice), precum [i unii ofi]eri. Fiind civili,
nu prea-i cuno[team [i, nelucr`nd direct cu timi[orenii, nu i-am
cunoscut pe to]i. (...)
Domnule pre[edinte, în data de 19 am primit ordin de la
domnul Coman, s\ m\ duc s\-l scot pe prim-secretarul B\lan de
la ELBA.
Pre[edintele Completului de Judecat\: În 19?
General {tefan Gu[\: În 19, nu mai re]in ora exact\, în orice caz
în cursul dimine]ii. Sigur, eu am în]eles, poate, gre[it, nu s\ m\ duc
eu, s\ trimit pe cineva, pentru c\ s-a dus acolo Radu B\lan, s\ vorbeac\ cu muncitorii, probabil tot a[a, s\-i l\mureasc\ s\ fie lini[ti]i,
s\ reia lucrul. Eu am în]eles s\ m\ duc eu [i m-am dus. Am luat cu
mine aghiotantul [i pe maiorul Rusu [i m-am dus cu Dacia, o Dacia
de la divizie, neagr\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Condus\ de cine?
General {tefan Gu[\: Condus\ de c\pitanul Ilie.
Pre[edintele Completului de Judecat\: A[a.
General {tefan Gu[\: În momentul în care am ajuns la poart\,
curtea fabricii era plin\ de oameni care manifestau. N-am fost l\sat,
ini]ial, s\ intru, pentru c\ mi se spunea, nu-l cunosc pe civil, îmi
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pare r\u, dar episodul este real [i sper ca oamenii adev\ra]i,
oamenii cinsti]i, s\-[i aminteasc\ bine de el. Totu[i, am insistat s\
intru. În momentul în care am intrat, ie[ea prim-secretarul Radu
B\lan, care mi-a imputat, oarecum: „De ce vii, domnule, cu Armata aici?“ Nu [tiu dac\ a auzit, dar i-am spus: „Nu eu am chemat
Armata, ci dumneavoastr\, probabil, cu c`teva zile în urm\“, dar
m-am dus, de[i mul]i civili de acolo mi-au spus: „Nu intra, domnule, aici, c\ te lin[eaz\!“ Realitatea era c\ toat\ curtea era plin\ de
oameni, iar undeva, c\tre mijloc, se aflau un scaun [i ni[te microfoane mari. Lumea era foarte agitat\ [i ne-a strigat chiar: „Uciga[ilor, ce-a]i f\cut? A]i tras în noi!“ Totu[i ne-au l\sat s\ intr\m,
cei trei, am ajuns p`n\-n mijlocul acestei mul]imi, m-am urcat pe
scaun [i am încercat – [i, par]ial, am reu[it – s\ port un dialog cu
ace[ti oameni. Erau femei, care ar\tau tuburi trase [i spuneau:
„Ne-a]i ucis copiii!“ {i am spus: „Copiii ace[tia, care au tras, s`nt
tot copiii vo[tri, din fabric\, nu puteau s\ trag\ ei.“ Poate c\ erau [i
tuburi de manevr\. Erau foarte mul]i, iar lozincile se [tiu [i n-are
rost, nu mi le amintesc chiar exact: „Libertate! P`ine! Jos Ceau[escu!“, s-a strigat în acele zile. Vreau s\ precizez, foarte clar, c\
erau [i tineri, b\tr`ni [i femei, care strigau ce strigau [i erau foarte
revolta]i [i sup\ra]i. Sup\ra]i pe Armat\ [i ne-au zis: „De ce s-a
tras?“ V\ raportez c\-n urma mea, nu am cerut, s-a trimis de la
marea unitate un pluton de solda]i, care s\ m\ înso]easc\. Eu m-am
dus, totu[i, cu Dacia. Am reu[it [i spun c\ am reu[it, par]ial, pentru
c\ oamenii care au fost acolo, probabil, î[i vor aminti, dac\ vor s\
fac\ acest lucru, foarte greu am purtat acest dialog. I-am întrebat:
„De ce v\ distruge]i ora[ul?“ {i marea lor majoritate a strigat: „Nu
noi, nu noi facem treaba asta!“ „De ce a]i incendiat?“ „Nu noi
facem treaba asta.“ {i, atunci, au început s\ strige. Nu vreau s\
marchez un moment, pentru c\ este, totu[i, un moment al acestor
evenimente din decembrie, pe care a[a le numesc eu, dar, în
momentul c`nd cineva mi-a strigat din mul]ime: „Ce caut\ Armata
aici?“, i-am spus: „Bun, o s\ plece Armata“ [i am f\cut semn plutonului s\ plece. Ofi]erul, care este probabil [i acum [i poate
depune m\rturie, l-a îndep\rtat. Eu am spus: „Bine, v\ lu\m Armata, dar v\ rug\m nu v\ distruge]i munca [i ora[ul.“ E adev\rat c\
dialogul a fost foarte greu, pentru c\ mul]i vociferau [i strigau, dar
nu m-au agresat absolut cu nimic. Din contr\, unii, din p\cate,
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m-au confundat, am aflat dup\ aceea, c\ a[ fi fost ministru. Nu am
fost ministru.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Unii dintre ei chiar ar fi
zis c\ v-a]i fi dat ministru.
General {tefan Gu[\: Îmi pare foarte r\u, domnule pre[edinte, e
posibil, dar afirm, cu toat\ certitudinea [i cu toat\ r\spunderea, c\
n-a[ fi f\cut treaba asta [i am avut cei doi martori l`ng\ mine,
respectiv aghiotantul [i maiorul Rusu de la Transmisiuni, care nu
m-au sl\bit nici o clip\, au fost tot timpul l`ng\ mine. În momentul
c`nd a plecat acest pluton, oamenii au început s\ strige: „Armata e
cu noi!“ Nu vreau s\ fac un merit numai ELBEI sau Timi[oarei,
dar 19 a fost momentul c`nd am început s\ ne d\m seama c\
oamenii încep s\-[i pun\ ordine în fabrici. Pentru c\ cei care erau
cu b`te [i be]i, efectiv, am v\zut cum erau sco[i [i arunca]i afar\ din
mul]ime. Deci, p\rerea mea este [i o afirm, aici, cu toat\ r\spunderea, c\ în 19, deja, am început s\ ne d\m seama, de fapt, ce se
înt`mpl\. Armata, poate istoria m\ va confirma sau infirma, s-a
încercat, probabil, s\ fie atras\ într-un m\cel, dar nu s-a reu[it. Istoria va demonstra acest lucru, în mod cert, nu eu, oamenii [i timpul.
Dar, din acel moment s-a strigat: „Armata e cu noi!“, p`n\ a devenit
emblema, de fapt, a evenimentelor ulterioare. {i n-am fost agresat.
Din p\cate, a fost [i un incident, din p\cate [i din nefericire. În
momentul c`nd am încercat s\ fac semn unui TAB – voi reveni
dup\ aceea – s\ se mi[te de pe podul de la ELBA, probabil un
soldat a tras un cartu[, care ar fi r\nit o femeie. E posibil. Probabil
c\ a[a a fost, nu [tiu sigur, am încercat s\ cercetez, chiar am primit
ordin de la secretarul Ion Coman s\ cercetez de ce s-a tras. Dar, din
acel moment, am început s\ ne l\murim c\ este vorba, de acum, de
nemul]umirea general\ a oamenilor [i nu a oric\ror oameni, a
mul]imii. Ma[ina cu care am venit a fugit între timp, pentru c\ era
s-o r\stoarne. Am g\sit o alt\ ma[in\ [i m-am dus la Comitetul
Jude]ean de Partid. Îmi pare r\u c\ domnul secretar Ion Coman a
f\cut apel la onoarea [i demnitatea mea de militar, vreau s\ fac [i
eu apel la onoarea [i demnitatea d`nsului de militar. În momentul
c`nd am ajuns la sediu, i-am spus foarte limpede cuiva, nu mai re]in
cine era în birou, i-am spus c\ s`nt femei... Domnul Ion Coman
zice: „{eful Marelui Stat Major se sperie de trei femei?“ Oarecum,
aceasta m-a jignit, un pic. {i, din momentul acela, am plecat la
divizie cu o alt\ ma[in\ a Brig\zii trupelor de Securitate [i am
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spus colonelului Zeca: „Va trebui s\ retragem TAB-urile [i s\
l\s\m oamenii s\ treac\, s\-[i vad\ de treab\. S\ p\zim foarte bine
unit\]ile [i s\ ne preg\tim, pentru c\ nu se [tie – [i îmi asum
r\spunderea c`nd spun – nu se [tie c`nd vom avea nevoie de trupe.
S\ ne preg\tim, în continuare, unit\]ile.“ Ceea ce am [i f\cut [i pot
confirma to]i comandan]ii. Nu vreau s\ dau vina pe nimeni, dar
dac\ vrem s\ afl\m adev\rul, o s\-l afl\m a[a cum este. A[a mi s-a
spus. M-am sim]it, oarecum, jignit. Nu [tiu dac\ a fost cazul sau nu
s\ mi se spun\ a[a.
Pre[edintele Completului de Judecat\: V-a]i dus în ]inut\ militar\?
General {tefan Gu[\: Numai militar, domnule pre[edinte. V\
raportez, [i nu-i lipsit de importan]\, dar, în aceste evenimente [i
tot timpul, de c`nd s`nt militar, n-am umblat, niciodat\, înarmat [i
nici nu voi umbla, sper, dec`t dac\ voi fi pe front. La ELBA am
intrat neînarmat.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Dar este real ce sus]inea
un martor, c\ vi s-ar fi propus s\ ie[i]i, cu to]ii, la demonstra]ie?
General {tefan Gu[\: S\ ie[im la demonstra]ie?
Pre[edintele Completului de Judecat\: În frunte cu dumneavoastr\?
General {tefan Gu[\: Nu. Nu. S-a propus s\ ias\ ni[te militari
la demonstra]ie, dar, în nici un caz, nu mi s-a propus mie. |sta e
adev\rul. De ce s\-l escamotez? S-a propus, într-o zi, s\ ias\ militarii la demonstra]ie.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Nu, nu, acolo la ELBA,
la ELBA.
General {tefan Gu[\: La ELBA? Nu, nu-mi amintesc. Eram
destul de tulburat [i, de ce s\ n-o spun, mi-a fost team\ tot timpul.
N-am f\cut-o dintr-un act de curaj, poate c\ a fost [i un act, ierta]i-m\, necugetat, dar oricum m-am l\murit cu anumite aspecte
care se înt`mplau. Recunosc c\, dup\ aceea [i secretarul Ion Coman
a dat ordin s\ mai retragem TAB-urile de pe poduri [i s\ l\s\m
lumea s\ treac\. Recunosc acest lucru. Dar asta a fost dup\ data de
19, c`nd, în Timi[oara, nu s-a mai tras [i c`nd, practic, Armata a
început s\-[i dea seama c\ era s\ fie atras\ într-o curs\. Iar, în 20,
pentru c\ nu vreau s-o lungesc prea mult, în 20 mi s-a raportat c\,
în toate fabricile, oamenii s`nt organiza]i, cu steaguri, în ordine,
f\r\ huligani, f\r\ sticle, f\r\ nimic [i c\ s`nt hot\r`]i s\ mearg\ s\
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ocupe Pia]a Operei, centrul. {i am spus militarilor: „Îi l\sa]i s\ treac\.“ Printre ei, îmi amintesc c\ au fost colonelul Paul, para[uti[tii
(lips\ de audi]ie, n.n.). Le-am spus: „L\sa]i oamenii s\ treac\.“
Pre[edintele Completului de Judecat\: Vorbi]i de curs\. A]i
repetat cuv`ntul. Armata era s\ fie atras\ într-o curs\. De cine?
General {tefan Gu[\: Cine îndr\zne[te, domnule pre[edinte, v\
rog s\ m\ ierta]i, ce om de bun\ credin]\ [i român de bun\ credin]\
atac\ un comandament de divizie, c`nd solda]ii n-au f\cut nici un
r\u? Chiar dac\ au fost pu[i [i obliga]i s\ apere o intersec]ie, de[i
nu-i misiunea Armatei, c\ noi ne preg\team pentru ap\rarea ]\rii.
{i asta am avut-o în cap, tot timpul [i o am [i azi. Cine a fost acela
care s\ agreseze un soldat care era sub ordin, era sub jur\m`nt [i era
într-o misiune? Cu ce scop au f\cut-o? Dec`t ca s\-l atrag\ într-o
curs\! O provocare, o provocare!
Pre[edintele Completului de Judecat\: Am în]eles c\ altele, de
acest gen, nu prea au mai fost.
General {tefan Gu[\: La care v\ referi]i, de acest gen? La
comandament?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da.
General {tefan Gu[\: Au mai fost la depozit, iar comandan]ii
unit\]ilor pot spune; au fost tancuri incendiate, domnule pre[edinte,
[i s-au stins cu instala]ia contra incendiilor. Au fost echipaje b\tute,
care au p\r\sit tancurile [i au fost aduse, dup\ aceea. V\ rog s\ m\
ierta]i c\ am divagat un pic [i v\ cer scuze.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Tancurile pot fi scoase în
strad\?
General {tefan Gu[\: Tancurile pot fi scoase în strad\, pentru
mai multe misiuni, în nici un caz s\ trag\ în mul]imea din
Timi[oara. Armata din Timi[oara niciodat\ n-ar fi tras în mul]imea
din Timi[oara. {i dac\ un singur proiectil de tanc, de 55, s-ar fi
tras, afirm, cu toat\ r\spunderea, c\ – poate – mersul evenimentelor era cu totul altul. {i, mai spun ceva, domnule pre[edinte,
pentru c\ îmi pare r\u c\ presa, de multe ori, nu informeaz\
corect. Oare cine î[i permite s\ scrie ce scrie? Cum m-am sim]it
eu, generalul Gu[\, [i to]i comandan]ii din subordinea mea, c`nd,
din 20, s-a defilat pe TAB-uri, în Timi[oara [i cu steagurile pe
tancuri [i p`n\ în 22? V\ rog s\ m\ ierta]i c\ mi-am permis aceast\
întrebare pentru mine.
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Inculpat X: În leg\tur\ cu incidentul ELBA, a[ vrea s\-[i aduc\
aminte martorul. S-a dus pentru a scoate pe Radu B\lan din întreprindere sau pentru a se preveni ie[irea muncitorilor în strad\?
General {tefan Gu[\: Pot s\ r\spund, domnule pre[edinte?
Pre[edintele Completului de Judecat\: R\spunde]i.
General {tefan Gu[\: În nici un caz nu puteam s\ previn ie[irea
muncitorilor în strad\, cu o Dacia [i cu doi ofi]eri. V\ rog s\-mi
permite]i s\ închei cu asta.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da. (dicteaz\) Scopul
deplas\rii mele la ELBA (lips\ de audi]ie, n.n.). Mai ar\t c\, încep`nd cu data de 20 decembrie (...)
Pre[edintele Completului de Judecat\: C`nd a]i luat cuv`ntul, ia]i avertizat pe muncitori c\ nu e bine s\ ias\ în strad\?
General {tefan Gu[\: Nu e adev\rat, s`nt martori în acest sens.
Nici n-am discutat asemenea treburi.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da.
General {tefan Gu[\: Le-am spus s\ nu-[i dea foc la ora[, s\
nu-[i distrug\ magazinele. {i au spus: „Nu noi!“ [i cu asta am
încheiat discu]ia. (...)
Pre[edintele Completului de Judecat\: (dicteaz\) ~nc\ o dat\,
precizez c\ mie mi s-a raportat c\, pentru scoaterea (recuperarea)
celor [ase tancuri, nu s-a f\cut uz de arme.
General {tefan Gu[\: Exact, m\ refer la tancuri.
Inculpat X: Dar, are cuno[tin]\, în calitate de comandant [i
prim-adjunct al ministrului, p`n\ la ce or\ s-a tras în Calea Girocului?
Pre[edintele Completului de Judecat\: V\ aminti]i?
General {tefan Gu[\: Nu-mi amintesc, pentru c\ nu am fost la
fa]a locului dec`t t`rziu, în noapte, c`nd nu se mai tr\gea nic\ieri.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da. Alt\ întrebare?
Inculpat X: O ultim\ întrebare. Dac\ generalul Chi]ac putea s\
ia vreo hot\r`re cu privire la anumite chestiuni – nu vreau s\ sugerez nimic –, f\r\ [tirea d`nsului? Sau cine a hot\r`t...? (lips\ de
audi]ie, n.n.)
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Pre[edintele Completului de Judecat\: Cine a hot\r`t folosirea
grenadelor acelora lacrimogene?
General {tefan Gu[\: Am în]eles c\ generalul Chi]ac a cerut
aprobare de la Bucure[ti [i, întruc`t acestea nu erau toxice, în cazul
c\ se incendia tehnica sau erau mai mul]i care se grupau, peste 60,
c\tre tehnic\, s\ poat\ fi folosite. O putea face [i f\r\ aprobarea
mea, ca [ef de arm\, de comandament de arm\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da. (dicteaz\) Precizez
c\ generalul ob]inuse aprobarea de la Bucure[ti. (...)
Inculpat Y: Dumnealui a fost cel mai mare în grad. Cine a dat
ordin s\ se trag\? Nu pot s\-mi imaginez s\ fi tras solda]ii, f\r\ s\
le fi dat un ordin. {i cine putea s\ dea acest ordin?
Pre[edintele Completului de Judecat\: A spus, dar îl mai
întreb\m o dat\ pe martor.
Inculpat Y: Dar nu s-a r\spuns.
Pre[edintele Completului de Judecat\: A r\spuns într-un fel.
Mai face]i o dat\ precizarea.
General {tefan Gu[\: Da. Vreau s\ precizez c\, dup\ teleconferin]\, secretarul Ion Coman mi-a spus: „Gu[\, am primit ordin de
la Bucure[ti, c\ se trage, f\r\ discu]ie. C`t mai urgent s\ se fac\
ordine.“ Sigur c\ „se trage“, am în]eles [i eu, în sensul legii. Se
tr\sese, poate n-a re]inut întrebarea, se tr\sese în Timi[oara la
ordinul comandan]ilor. De fapt, în situa]ie de r\zboi, c`nd solda]ii
s`nt ataca]i, nu se a[teapt\ ordinul ministrului Ap\r\rii Na]ionale
sau ordinul [efului Marelui Stat Major, ori atunci c`nd se atac\
tehnica. Regulamentele militare s`nt foarte limpezi, c`nd se atac\
militarii sau se ia armamentul, se ac]ioneaz\ conform decretului, nu
era nevoie s\ li se dea un ordin precis.
Pre[edintele Completului de Judecat\: (lips\ de audi]ie, n.n.)
prin expresia aceasta, folosit\ de dumneavoastr\: curs\. Curs\ de
cine pus\ [i pentru ce? În]eleg c\ a]i f\cut ni[te judec\]i de valoare
[i a]i ajuns la o astfel de concluzie.
General {tefan Gu[\: Domnule pre[edinte, orice r\zboi are
ni[te indici.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Pofti]i?
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General {tefan Gu[\: Orice r\zboi sau orice agresiune are ni[te
indici, unii interni, al]ii externi, al]ii de frontier\, al]ii (lips\ de
audi]ie, n.n.) în momentul c`nd încep ni[te tulbur\ri în ]ar\, noi, ca
militari, eram obliga]i, chiar dac\ n-am fi fost prea competen]i,
cum probabil cred unii, s\ ne g`ndim la to]i ace[ti indici [i s\ lu\m
ni[te m\suri. Adic\, poate s\ fie [i o situa]ie, eu nu spun c\ asta era
neap\rat într-un plan, dar poate c\, vreodat\, se va dovedi s\ fi fost
[i vreun plan, în care, pe fondul unor diversiuni [i al unor nereguli
în interior, s\ se poat\ ac]iona asupra ]\rii. Eram [i s`ntem obliga]i
s\ avem [i aceast\ variant\ în vedere. Nu vreau s-o detaliez, v\ rog
s\-mi permite]i, pentru c\, în calitatea mea de martor, nu [tiu dac\
e util. (...)
Pre[edintele Completului de Judecat\: De mai multe ori am
întrebat [i de fiecare dat\ a men]ionat c\ i s-a raportat c\ s-a tras
numai în scop de avertizare. Chiar [i de cei de pe Calea Lipovei,
unde era generalul Cîrneanu?
General {tefan Gu[\: Domnule pre[edinte, acolo mi s-au raportat numai exact cuvintele colonelului Rotariu: „S`nt atacat în
cazarm\“. Generalul Cîrneanu nu era acolo. Am folosit o expresie,
ierta]i-m\, neacademic\: „Bine c\ nu te-au luat [i pe tine, din birou.
Ac]ioneaz\ conform regulamentului!“ Asta a fost ce i-am dat.
Poate fi chemat.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da. Era în seara de 17,
da?
General {tefan Gu[\: Seara de 17. Nu mai re]in exact, dar, 17,
parc\. (...)
Pre[edintele Completului de Judecat\: Mai s`nt întreb\ri? Da,
inculpa]ii. Inculpatul Matei Ilie.
Matei Ilie: Domnule pre[edinte, am de adresat urm\toarele întreb\ri: dac\ în timpul deplas\rii sau la întoarcerea din ora[ a celor
dou\ TAB-uri, a avut vreo discu]ie cu mine? Sau cu alte prilejuri?
Dac\ a discutat cu mine ceva, în timpul deplas\rii sau la întoarcere,
sau cu alte ocazii?
Pre[edintele Completului de Judecat\: A]i purtat vreo discu]ie
cu el?
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General {tefan Gu[\: Nu. S-a urcat în TAB, s-a urcat la sediu,
n-am discutat.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da. (dicteaz\) Personal,
n-am avut nici o discu]ie, în perioada evenimentelor, cu inculpatul
Matei Ilie.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Alt\ întrebare.
Matei Ilie: Dac\ este sigur c\, pe 19 [i 22 decembrie, m-a
v\zut?
Pre[edintele Completului de Judecat\: P\i, n-a pretins, a spus
printre al]ii, în zilele acelea, v-a v\zut [i pe dumneavoastr\, nu
neap\rat de fiecare dat\, lua]i-o ca atare.
General {tefan Gu[\: Numai în prima parte.
Matei Ilie: A treia întrebare. Cine a dat ordin ca, în ziua de 21
decembrie, s\ se organizeze adun\ri de adeziune? (lips\ de audi]ie, n.n.)
General {tefan Gu[\: (lips\ de audi]ie, n.n.) cred c\ la marea
unitate de ap\rare antiaerian\. Precizez, foarte clar, c\ nu am dat
nici un fel de ordin ca ace[ti militari s\ fie acolo, am în]eles c\ erau
din paz\. Am dat ordin colonelului Rotariu ca, neap\rat, s\ recupereze pistoalele mitralier\, indiferent cum. (...)
General {tefan Gu[\: Poate am exagerat [i eu un pic, îmi pare
r\u c\ am exagerat, s-a tras mai mult dec`t la o ac]iune normal\,
adic\ s-ar fi tras ca la o ac]iune de lupt\, ori nu eram în c`mpul de
lupt\ aici. Afirma]ia cu vagoanele nu [tiu dac\ s-a referit la (lips\
de audi]ie, n.n.), îns\ s-a tras, mai mult dec`t normal, asta e cert.
Noi, întotdeauna, am f\cut planul cu ce am prezentat Procuraturii,
cu toate cantit\]ile care s-au tras, în toate unit\]ile militare din ]ar\.
(...)
Pre[edintele Completului de Judecat\: Cunoa[te]i, din Marele
Stat Major, un anume colonel Popescu? Parc\ l-am citat chiar noi.
General {tefan Gu[\: Au fost Ionescu, Gheorghe... (lips\ de
audi]ie, n.n.) Cred c\ este vorba, nu de colonelul Popescu, din
Marele Stat Major, ci de colonelul Popescu, fostul comandant al
Trupelor de Transmisiuni, care probabil c\ a transmis ordinul c\
ajungem la Timi[oara. Zic: probabil. Alt Popescu nu e. Popescu
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Nicolae, fostul comandant al Trupelor de Transmisiuni, care a
transmis ordinul c\ vom ajunge la Timi[oara, era vorba de maiorul
Rus [i probabil c\ a transmis c\ ajungem la aeroport. Asta e tot
ce cunosc.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Altceva nimic?
General {tefan Gu[\: Nu. (lips\ de audi]ie, n.n.)
Pre[edintele Completului de Judecat\: (lips\ de audi]ie, n.n.)
generalul Milea?
General {tefan Gu[\: Special?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da.
General {tefan Gu[\: S\ se respecte regulamentul militar, s\ fie
foarte vigilen]i, s\ fie preg\ti]i, s\-[i apere unit\]ile. (lips\ de
audi]ie, n.n.)
General {tefan Gu[\: Îmi amintesc c\ era, deja, seara, poate
gre[esc ora, dar e adev\rat c\ prin IAU, aceast\ instala]ie care
exist\ la Serviciul Operativ al marii unit\]i, cu indicativul care se
[tie. {i, atunci, unele unit\]i au primit ordin, poate nu neap\rat
indicativ, e posibil, pentru c\ [i eu [tiam c\ unele au plecat mai
devreme, dar pe IAU, în jurul orei 18,00, s-a transmis. Prin
aparatur\ s-a transmis. A[a mi s-a raportat.
(Aici s-a oprit înregistrarea pe band\ magnetic\)

DECLARA}IA DE MARTOR
A LOCOTENENT-COLONELULUI CONSTANTIN ZECA,
ÎN FA}A COMPLETULUI DE JUDECAT|
AL SEC}IEI MILITARE A CUR}II SUPREME
DE JUSTI}IE ÎN „PROCESUL TIMI{OARA“
(Transcriere dup\ band\ magnetic\)
(~nceputul audierii n-a fost înregistrat)
~n sal\ au fost zece ap\r\tori.
Pre[edintele Completului de Judecat\: (dicteaz\ pentru consemnare declara]ia martorului, locotenent-colonel Zeca) ...s-a trecut
la executarea ordinului generalului Milea, la executarea urm\torului ordin dat de generalul Milea, în noaptea de 19 spre 20 decembrie: „La ie[irea muncitorilor în strad\, efectivele s\ fie repliate
l`ng\ cl\diri [i tehnica de lupt\ s\ nu execute nici m\car foc de
avertisment, coloanele de manifestan]i s\ fie l\sate s\ evolueze,
urm`nd ca, dup\ trecerea acestora, trupele s\ fie concentrate în
caz\rmi.“ De altfel, încep`nd cu diminea]a de 20 decembrie,
aproape toat\ popula]ia municipiului Timi[oara a ie[it în strad\. În
diminea]a zilei de 18 decembrie a fost calm, dup\-amiaza, îns\, din
nou, au ap\rut coloane de manifestan]i în tot ora[ul. C\tre orele
18,00, Coman Ion l-a sunat pe Gu[\, cer`ndu-i s\ treac\ la
folosirea, împotriva demonstran]ilor, a unor grenade de instruc]ie
cu gaze toxice. Gu[\ [i-a declinat competen]a [i i l-a dat la telefon
pe generalul Chi]ac, care, dup\ ce a terminat convorbirea, a cerut s\
i se asigure o ma[in\, cu care s\ fac\ deplasarea la Catedral\,
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întruc`t are ordin s\ foloseasc\ împotriva manifestan]ilor, aduna]i
acolo, grenade cu gaze toxice. C`nd s-a întors, generalul Chi]ac i-a
raportat urm\toarele generalului Gu[\: „În zona Catedralei exista
un mare num\r de manifestan]i; foarte multe trupe de la Ministerul
de Interne [i Ministerul Ap\r\rii Na]ionale se g\seau masate în
st`nga Catedralei, cum se prive[te dinspre Oper\; c\ a ordonat unor
ofi]eri din dispozitiv s\ foloseasc\ împotriva manifestan]ilor patru
grenade cu substan]e toxice, grenade de instruc]ie, în sta]ia de tramvai situat\ pe latura parcului din apropiere, dinspre Catedral\; c\
efectul nu a fost cel scontat.“ Fac precizarea c\ aceste grenade de
instruc]ie, cunoscute sub denumirea de GIST, au o ac]iune iritant\
asupra ochilor [i c\ilor respiratorii, în lipsa m\[tii de protec]ie. În
data de 19 decembrie, în jurul orei 11,00-12,00, eram de fa]\ c`nd
Coman Ion, telefonic, i-a ordonat generalului Gu[\ s\ mearg\ la
întreprinderea ELBA, „s\-l scoat\ pe B\lan“. Gu[\ s-a conformat,
deplas`ndu-se cu o Dacia la întreprinderea respectiv\, fiind înso]it
de aghiotantul s\u, c\pitanul Gheorghe, [i de conduc\torul auto,
c\pitanul Ilie, ce-mi era subordonat direct. To]i erau în ]inut\ militar\. Pentru protec]ie au fost înso]i]i de un autocamion DAC, cu
dou\zeci de militari înarma]i. La întoarcere, de la înso]itorii lui
Gu[\ [i chiar de la acesta, am aflat c\ în curtea întreprinderii ELBA
era o mul]ime de muncitori, aproape to]i, c\rora generalul men]ionat le-a vorbit, spun`ndu-le c\ Armata nu are nimic cu ei, s\ demonstreze pa[nic, dar c\ trebuie s\ se ab]in\ de la orice act de
agresare a solda]ilor. La solicitarea unora dintre cei aduna]i, generalul amintit ar fi dispus plecarea camionului cu militari. Tot atunci,
generalul Gu[\ a ordonat adunarea cadrelor de baz\ ale diviziei, c`t
[i a ofi]erilor de la Marele Stat Major ce formau grupa operativ\,
spun`ndu-le c\ „dac\ p`n\ acum s-au manifestat în ora[ grupuri
de huligani, care au produs pagube materiale avu]iei poporului, de
acum nu mai este vorba de a[a ceva; în mod cert, m`ine muncitorii
vor ie[i în strad\“. La aceast\ adunare au mai participat [i comandan]ii de unit\]i. Dup\ aceast\ [edin]\, generalul Gu[\ i-a raportat
exact aceea[i situa]ie [i ministrului Milea. Drept urmare, acesta a
ordonat retragerea, în parte, a efectivelor din strad\ în caz\rmi. Îmi
amintesc c\, în data de 20 decembrie, în jurul orelor 10,00-11,00,
cei de la punctul de comand\, situat la Jude]ean\, erau foarte agita]i
[i, prin toate telefoanele, vreo 10 la num\r, ne sunau – îmi amintesc
de Coman Ion, B\lan Radu [i al]i activi[ti de la Municipiul de
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Partid – spun`ndu-ne c\ grupuri mari de manifestan]i se îndreapt\
c\tre centru [i este nevoie de noi for]e pentru a bloca direc]iile de
afluire a acestor manifestan]i. Situa]ia era real\, fiindu-ne confirmat\ de ofi]erii trimi[i de noi în recunoa[tere. Generalul Gu[\, din
nou, i-a raportat ministrului Milea ce i se solicit\ de c\tre cei men]iona]i mai sus, iar acesta i-a reînnoit ordinul ca armata s\ nu mai
intervin\ împotriva demonstran]ilor, sub nici o form\. Ca atare, încep`nd cu orele 12,00, trupele [i tehnica Ministerului Ap\r\rii
Na]ionale au fost retrase în caz\rmi, activitate care s-a terminat
p`n\ pe la orele 16,00, unit\]ile r\m`n`nd tot în stare de alarm\. În
dup\-amiaza de 21 decembrie (lips\ de audi]ie, n.n.).
Pre[edintele Completului de Judecat\: Cine a înt\rit ordinul
acesta de alarm\ de lupt\?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Tot de la Ministerulul
Ap\r\rii Na]ionale am primit ordinul.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Dar cine de acolo?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Ministrul Ap\r\rii
Na]ionale.
Pre[edintele Completului de Judecat\: ... Ministrul Milea...
Locotenent-colonel Constantin Zeca: A f\cut leg\tura privind
evenimentele din Bucure[ti.
Pre[edintele Completului de Judecat\: (lips\ de audi]ie, n.n.)
]in`nd seama [i de evenimentele în curs de desf\[urare în Bucure[ti,
c`t [i în alte jude]e, a înt\rit ordinul dat, de alarm\ de lupt\, subliniind c\ este necesar ca toat\ tehnica blindat\ s\ stea în coloan\, în
a[teptare, la por]ile unit\]ilor [i c\ toate unit\]ile s`nt în stare de
alarm\ general\, ordin care a fost retransmis, întocmai, la toate e[aloanele. Din c`te am în]eles eu, ulterior, acest ordin s-a dat cu inten]ia de a se trece, în caz de nevoie, la paza frontierei. Se punea chiar
problema unei mobiliz\ri generale, ceea ce era imposibil de realizat
la Timi[oara. Oricum, în noaptea de 21 spre 22 decembrie toate
for]ele Ministerului Ap\r\rii Na]ionale din ora[, jude] [i celelate
jude]e limitrofe au fost în stare de r\zboi. În noaptea aceea, c`teva
grupuri de cet\]eni civili, 3-4 la num\r, au încercat s\ p\trund\ în
depozitul de armament al regimentului mecanizat [i în caz\rmile
regimentelor de artilerie [i de tancuri (lips\ de audi]ie, n.n.).
Unde s`nt situate aceste obiective?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: În Fratelia, regimentul
mecanizat [i cel de artilerie, [i în Giroc regimentul de tancuri.
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Pre[edintele Completului de Judecat\: {i magazia aceea?
Depozitul?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Depozitul de armament?
În curtea caz\rmii regimentului mecanizat. E în cazarm\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: (lips\ de audi]ie, n.n.)
respectiv în cartierul Fratelia [i în comuna Giroc. S-a r\spuns de
c\tre militari cu foc de avertisment. În data de 20 decembrie, c`nd
ora[ul era plin de manifestan]i [i o parte din echipajele TAB-urilor
fraternizaser\ cu demonstran]ii, Coman Ion [i cu B\lan Radu au
cerut insistent [i în mod repetat s\ li se trimit\ blindate la Jude]eana
de Partid. Gu[\ nu s-a conformat, îns\. În diminea]a de 22 decembrie, am fost consterna]i de vestea transmis\ la radio [i televiziune,
despre sinuciderea generalului Milea. În permanen]\, generalul
Gu[\, dup\ ce vorbea cu Coman Ion, se consulta cu ministrul
Milea [i numai dup\ aceea ac]iona. Consider c\ generalul Gu[\ a
fost un element de echilibru în activitatea dus\, de restabilire a
ordinii la Timi[oara.
Spune]i-ne, a]i aflat de incidentul acela cu pistoletul de la orele
18,00? Dar primele focuri de arm\ dumneavoastr\ c`nd le-a]i auzit?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Eu, personal, le-am auzit
dup\ ora 23,00.
Pre[edintele Completului de Judecat\: C`nd?
Locotenent-colonel Zeca: Dup\ ora 23,00. Pentru c\, la ora
16,00, eram la aeroport.
Pre[edintele Completului de Judecat\: La 16,00 era]i la aeroport, dar, încep`nd cu orele 17,00-17,30, dup\ cum a]i precizat
dumneavoastr\, v-a]i aflat în plin centrul Timi[oarei. De aceea, v-a[
ruga s\ mai reflecta]i asupra r\spunsului. Marea majoritate a celor
cu care am stat de vorb\, p`n\ acum, au localizat aceste împu[c\turi
la o or\ mai timpurie.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Domnule pre[edinte, am
raportat ora 23,00, în mod cert, pentru c\ se vedeau [i trasoare [i se
[i auzeau. Sigur c\, din informa]ii [i din datele pe care le aveam de
la comandan]ii din dispozitiv, cuno[team mai multe probleme, dar
dumneavoastr\ m-a]i întrebat dac\ am auzit.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Bine. Deci, dumneavoastr\ le-a]i auzit pe la 23,00. Dar, din ce vi s-a raportat?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Dup\ ora 20,00 [i mi s-a
mai raportat c\ s-a executat, cu cartu[e de manevr\, în jurul orei

CONDAMNAT LA ADEV|R

169

16,00, în zona Pia]a Traian–Podul Decebal, de c\tre ofi]erii care au
fost cu tancurile blocate, a[a cum, de altfel, am precizat, în dreptul
parcului Decebal.
Pre[edintele Completului de Judecat\: (dicteaz\) Din ce mi sa raportat, de c\tre comandan]ii din subordinea mea, primele
focuri de arm\, cu muni]ie de r\zboi, au fost executate în jurul
orei 20,00.
P`n\ a se recep]iona acel ordin, dat de Coman Ion, s-a tras în
Timi[oara?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: S-a tras în fa]a comandamentului diviziei, pentru ap\rarea comandamentului. S-a tras în
dreptul CEC-ului, s-a tras în zona Pia]a Traian–Podul Decebal, în
mod cert. Dar acolo, cu specifica]ia cu cartu[e de manevr\, a[a
mi-au raportat ofi]erii din subordine, la ora 16,00.
Pre[edintele Completului de Judecat\: P`n\ la ordinul dat de
Coman, în jurul orei 18,00, de a se face uz de arm\, a[a dup\ cum
am mai precizat, s-a tras, încep`nd cu orele 16,00-16,30, de c\tre
trupele Ministerului Ap\r\rii Na]ionale (de c\tre garda comandamentului diviziei), în punctele: comandamentul diviziei, c`nd a fost
atacat (cele dou\ santinele), în zona agen]iei CEC, de c\tre civilii
care au capturat pistoletul mili]ianului, [i în zona Podul Decebal [i
Pia]a Traian, pentru despresurarea tancurilor incendiate. Aceste
trageri s-au efectuat, dup\ c`te mi s-au raportat, cu cartu[e de
manevr\ (probabil de c\tre trupele de gr\niceri), m\ refer la militari
[i nu la civilii aminti]i.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Precizez, de asemenea,
c\ trupele Ministerului Ap\r\rii Na]ionale au fost dotate cu muni]ie de r\zboi, dup\ primirea indicativului „alarm\ de lupt\ par]ial\“ [i care a fost dat la ora 18,45, deci, cu mult dup\ aceast\ or\,
22,00-23,00.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Trupele Ministerului
Ap\r\rii Na]ionale au primit muni]ie de r\zboi în jurul orei 22,00.
Da? Sau 18,45?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Dup\ primirea indicativului „alarm\ de lupt\“, care a fost la ora 18,45.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Au primit muni]ie de
r\zboi dup\ ora 18,45, c`nd s-a primit indicativul „alarm\ de lupt\“.
Ulterior, s-a tras în ora[, în 18, 19, 20 decembrie? A]i mai auzit
focuri de arm\? Vi s-a mai raportat c\ s-a f\cut uz de arm\?
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Locotenent-colonel Constantin Zeca: Pe data de 18 am auzit
c\ s-a f\cut uz de arm\, în zona Catedralei, în dup\-amiaza zilei
de 18.
Pre[edintele Completului de Judecat\: A]i auzit direct sau vi sa raportat?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu, mi s-a raportat.
Pre[edintele Completului de Judecat\: De c\tre cine?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: De c\tre for]e aflate în
dispozitiv, la Catedral\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: ... de c\tre for]ele aflate
în dispozitiv, acolo...
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Erau de mai multe categorii, a[a cum am ar\tat, de altfel, gr\niceri...
Pre[edintele Completului de Judecat\: ...care erau de la ambele
ministere.
{i?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Ulterior, nu re]in s\ se
mai fi tras în ora[, pe data de 18 noaptea sau pe 19.
Pre[edintele Completului de Judecat\: În 18, noaptea, nu s-a
tras?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Deci, la Catedral\, în
zona Catedralei.
Pre[edintele Completului de Judecat\: P\i, era dup\-amiaza,
acolo.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Dup\-amiaza, deci se
înnoptase. 18, 19, [i, probabil, izolat [i în alte locuri, pe data de 18,
noaptea.
Pre[edintele Completului de Judecat\: În noaptea de 18 spre 19,
s-a mai tras, dar nu cu intensitate, ceva mai izolat.
Vi s-a raportat c\ Ion Coman ar fi dat ordine, direct, unor
comandan]i?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Da. Mi-a raportat locotenent-colonelul Dinc\, într-una din zilele de dup\ revolu]ie, nu-mi
amintesc exact, 25, 26, c\ ar fi avut o înt`lnire cu Ion Coman, în
sediul Comitetului Jude]ean de Partid [i c\ ar fi primit ordine de la
acesta, privind folosirea tunului de pe tanc.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Împotriva oamenilor?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Exact. Mi-a raportat personal.
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Pre[edintele Completului de Judecat\: În jurul datei de 25, 26
decembrie...
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Dup\ data de 25, într-una
din aceste zile, c`nd am fost prin unitatea lor.
Pre[edintele Completului de Judecat\: (lips\ de audi]ie, n.n.)
locotenent-colonelul Dinc\ (lips\ de audi]ie, n.n.).
Dar, v-a [i spus c`nd s-a înt`mplat treaba aceasta?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Mi-a spus c\ pe 17, dup\amiaz\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: ...locotenent-colonelul
Dinc\ mi-a raportat c\, în dup\-amiaza de 17 decembrie, a primit
ordin de la Coman Ion de a deschide foc, cu tunul, de pe tanc,
împotriva demonstran]ilor. Ordin pe care...
Locotenent-colonel Constantin Zeca: ... acesta nu l-a executat.
Poate c\ putea s\-l execute, întruc`t avea tancuri cu muni]ie de
r\zboi.
Pre[edintele Completului de Judecat\: ... nu l-a executat cu
toate c\ putea s\ fac\ acest lucru, întruc`t tancul era dotat cu
muni]ie de r\zboi.
Documentele acestea, din punctul de comand\, ce ne pute]i
spune despre ele?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: În punctul de comand\ sau întocmit h\r]i, planul ora[ului, jurnalul ac]iunilor de lupt\ – cum
îi spunem noi – cu principalele probleme. Au fost ridicate de grupa
Marelui Stat Major, pe data de 22 decembrie, c`nd au plecat la
Bucure[ti; ulterior, au fost aduse înapoi.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Documentele întocmite
în punctul de comand\, privind opera]iunile desf\[urate în perioada
evenimentelor de la Timi[oara, inclusiv jurnalul de lupt\, în data de
22 decembrie au fost ridicate de ofi]erii din grupa operativ\ de la
Marele Stat Major.
Mai precis de cine?
Z – Locotenent-colonelul Marchi[.
Pre[edintele Completului de Judecat\: ...mai precis de locotenent-colonelul Marchi[ [i [tiu c\, dup\ aceea, au fost restituite
Diviziei.
Face]i o apreciere cu privire la atacurile acelea, ale militarilor,
ale (lips\ de audi]ie, n.n.). A]i f\cut, de fapt, o apreciere. V\ rog.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu am în]eles întrebarea.
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Pre[edintele Completului de Judecat\: În declara]ia de la
urm\rirea penal\ face]i o apreciere cu privire la anumite acte de
provocare.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Da, am f\cut referire la
ordinul primit, ierarhic, de la ministrul Ap\r\rii Na]ionale, ca militarii s\ nu se lase provoca]i, ataca]i, dezarma]i.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Nu, nu, nu asta, nu asta.
Asta ne-a]i spus-o.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Da.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Cu privire la devast\rile
care au avut loc în ora[, de pild\. S\ dau citire atunci la ce a]i scris:
„grupurile turbulente, dirijate din umbr\, au devastat magazine,
institu]ii“. Asta zice]i dumneavoastr\ la urm\rirea penal\.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Da, da. A[a am în]eles
noi, la momentul respectiv. {i, din informa]iile primite, pe diferite
c\i [i din întreaga ac]iune, de altfel, desf\[urat\ în ora[, în noaptea
de 16, în noaptea de 17, mai ales, c`nd intensitatea a fost mult
m\rit\, sigur c\ ne-am dat seama c\ e numai un scenariu foarte
bine întocmit [i dirijat, inclusiv provocarea Armatei. Pentru c\,
atacarea comandamentului diviziei, oricine [tie c\ e unitate militar\ [i comandamentul este aici de c`teva zeci de ani, e unitate militar\, totu[i, [i s`nt ni[te restric]ii impuse de regulamente [i de
legile cunoscute. De aceea am f\cut aprecierea c\ aceste grupuri,
probabil, ca probabilitate, c\ elemente sigure nu aveam [i nu de]in
nici la aceast\ dat\, au fost preg\tite [i, a[a cum am afirmat, dirijate, din umbr\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: {i acuma tr\iesc cu
convingerea c\ acele grupuri, care au atacat unit\]ile militare,
tehnica de lupt\, care au devastat [i incendiat magazinele, au fost
preg\tite dinainte [i dirijate s\ ac]ioneze în acest fel de for]e oculte.
V\ rog. Da.
~ntreb\ri, domnule procuror?
Procurorul: Domnule pre[edinte, avem nevoie de o precizare a
inculpatului [i rog s\ fie întrebat (lips\ de audi]ie, n.n.).
Procurorul: ... deci relateaz\ martorul c\, în zilele de 16, 17
decembrie 1989, în Pia]a Maria, în alte puncte ale ora[ului, au fost
dislocate diverse for]e componente ale For]elor Armate. Nu aminte[te, îns\, nimic [i asta v\ rog s\-l întreba]i, dac\ în acele dispo-
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zitive a v\zut lucr\tori de mili]ie, de securitate, echipamentul,
dotarea acestora.
Pre[edintele Completului de Judecat\: A]i v\zut?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Am v\zut în Pia]a Maria,
pe data de 16 noaptea, de fapt am precizat, chiar am discutat cu un
c\pitan de mili]ie, am coborît din ma[in\ [i l-am întrebat ce se
înt`mpl\. De fapt, a fost singurul care mi-a dat, s\ zic a[a, o prim\
informa]ie, c`t de c`t apropiat\ de adev\r. El m-a informat, de
exemplu, în leg\tur\ cu pastorul Tökes, cu faptul c\ urmeaz\ s\ fie
evacuat [i a[a mai departe, se cunoa[te întreaga poveste. {i erau
mai mul]i lucr\tori de mili]ie, erau îmbr\ca]i, efectiv, în haine militare de mili]ie. Am mai v\zut, în ziua de 19 decembrie, în Pia]a
Operei – am fost pe jos p`n\ în Pia]a Operei, fiind aproape, s\ stau
de vorb\ cu oamenii – am v\zut cet\]eni îmbr\ca]i în civil, cu hain\
de piele scurt\ [i cu pistol mitralier\ la um\r, în mod cert am v\zut,
în fa]a Operei era lan]ul de militari care, efectiv, erau în repaus, nu
aveau nimic în fa]\, nu se manifestau. Am v\zut, de asemenea, pe
partea dreapt\ a Pie]ei Operei, privind c\tre Catedral\, de asemenea, doi-trei cet\]eni în civil, cu pistol mitralier\ cu ]eav\ scurt\,
care nu e în dotarea For]elor Armate. În aceste puncte am v\zut
civili înarma]i.
Pre[edintele Completului de Judecat\: În noaptea de 16 decembrie, cu ocazia deplas\rii mele în Pia]a Maria, pe l`ng\ militarii de
la trupele de Securitate [i trupele de Gr\niceri, am v\zut [i lucr\tori
de Mili]ie, îmbr\ca]i în ]inut\ militar\...
Da?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Da, da.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Înarma]i?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Neînarma]i. {i nici militarii nu erau înarma]i.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Nici militarii nu erau
înarma]i. În data de 19 decembrie, personal, am v\zut în Pia]a
Operei, în mai multe puncte, civili în scurte din piele, cu pistoale
mitralier\ ce aveau ]eava scurt\, armament care nu f\cea parte din
dotarea for]elor Ministerului Ap\r\rii Na]ionale. Ace[tia se g\seau,
de regul\, în spatele cordoanelor de militari în termen.
De la Securitate a]i v\zut?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu.
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Pre[edintele Completului de Judecat\: Lucr\tori de Securitate
n-am v\zut.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: N-am v\zut pentru c\ nu
i-am cunoscut, n-am avut ocazia s\ cunosc nici un lucr\tor de la
Securitate.
Pre[edintele Completului de Judecat\: ... Lucr\tori de Securitate, cunoscu]i de mine nu am v\zut pe acolo.
Mai ave]i întreb\ri?
Procurorul: Da, domnule pre[edinte. V\ rog s\ fie întrebat martorul ce cunoa[te în leg\tur\ cu solicitarea unor lovituri chimice de
la Sibiu [i aducerea acestora în garnizoan\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Ce cunoa[te]i?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu cunosc nimic în
leg\tur\ cu acest lucru. Cunosc numai faptul c\ ofi]erul de la Sibiu,
care a adus ce-a adus, deci l\zile acelea cu completul de lupt\
antiterorist – am f\cut leg\tura ulterior – acest ofi]er a fost în comandamentul diviziei [i cunosc c`nd a predat cele dou\ l\di]e, cu
substan]ele respective, [efului protec]iei diviziei. At`t cunosc. Cum
a fost organizat, transportat, scopul, nu de]in date.
Pre[edintele Completului de Judecat\: {i c`nd s-a înt`mplat treaba aceasta?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Fiind un fapt minor, nu-l
am exact în memorie, cred c\ în 18 sau în 19.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Pe zi sau seara?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: În seara uneia din aceste
zile.
Pre[edintele Completului de Judecat\: În seara de 18 sau 19
decembrie, cred, [tiu c\ în comandamentul diviziei [i-a f\cut
apari]ia un ofi]er de la Sibiu, care a predat [efului protec]iei
antichimice cele dou\ l\di]e cu completurile de lupt\ antiteroriste.
Cine le-a solicitat [i cum a fost organizat\ aducerea acestora de la
Sibiu, nu cunosc.
Da. Alt\ întrebare, v\ rog.
Procurorul: Domnule pre[edinte, s\ ne precizeze martorul dac\
inculpatul Radu Tinu a venit la punctul de comand\ al diviziei în
vederea punerii la punct a planului de capturare a membrilor Frontului Democrat Român, ce erau în balconul Operei.
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Pre[edintele Completului de Judecat\: Asta, pe de o parte. Iar
pe de alt\ parte – pentru c\ ne-am amintit – ce cunoa[te]i legat de
acei lupt\tori din G\rzile Patriotice?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Acei 22 000. Da, am
în]eles, r\spund pe r`nd. Cunosc pu]ine date, dar cred c\ s`nt semnificative. În primul r`nd, nu am participat la nici o activitate, nici
pentru organizarea primirii celor 22 000 de lupt\tori din G\rzile
Patriotice, nici la cealalt\ activitate. Dar, s\ le iau pe r`nd. În leg\tur\ cu G\rzile Patriotice, cunosc faptul c\ generalul Gu[\ a fost
informat de Ion Coman c\ urmeaz\ ca, pe data de 22 diminea]a,
dac\-mi amintesc bine, pe data de 21, nu 22, s\ soseasc\ în
Timi[oara 22 000 de lupt\tori din G\rzile Patriotice. Sigur, aceast\
[tire ne-a surprins total, cu at`t mai mult cu c`t [tiam care este
situa]ia în ora[ [i aducerea acestora nu f\cea altceva dec`t s\
încurce mai mult activit\]ile desf\[urate în ora[. Sarcina care mi-a
revenit mie, în func]ia pe care o aveam, a fost s\ stabilesc
unsprezece ofi]eri delega]i, care, împreun\ cu ofi]erii din Statul
Major al G\rzilor Patriotice, s\ se deplaseze la gar\, s\ înt`mpine
garniturile respective de tren [i s\ conduc\ lupt\torii din G\rzile
Patriotice în ora[, în diferite zone, care fuseser\ stabilite de c\tre
ofi]eri din grupa operativ\ a Marelui Stat Major, ofi]eri din Statul
Major al G\rzilor patriotice – l-am v\zut chiar pe colonelul Petrea
Cristea în comandamentul diviziei –, de asemenea, au fost [i ofi]eri
îmbr\ca]i în civil, de la Securitate [i Mili]ie. N-a[ putea preciza
cine au fost ace[tia. Întruc`t, efectiv, n-am avut leg\tur\ cu ei.
Le-am pus la dispozi]ie biroul comandantului. Ace[tia aveau un
plan al ora[ului [i, în treac\t, am v\zut anumite zone ale ora[ului
delimitate în diferite culori, unde, probabil, trebuiau s\ ajung\
ace[ti cet\]eni, veni]i din alte jude]e. Alte date privind misiunea lor,
alte probleme efectiv nu le cunosc, nu am avut tangen]\ cu a[a
ceva. Cea de-a doua problem\, legat\ de ac]iunea proiectat\, de
p\trundere în Oper\ [i de dezorganizare a conducerii Frontului
Democratic Român, care se formase [i se declarase, de altfel, din
data de 20 decembrie [i despre care noi [tiam, aveam c`teva
elemente. Despre aceast\ activitate cunosc, numai, c\ s-a început
organizarea ei.
Pre[edintele Completului de Judecat\: C`nd?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: În noaptea de 21, c\tre
diminea]a zilei de 22 decembrie. De asemenea, în comandamentul
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diviziei au venit, b\nuiesc c\ ofi]eri erau, de la Ministerul de
Interne, de Securitate, de Mili]ie, oricum erau în civil, [tiu c\ a participat din partea Ministerului Ap\r\rii Na]ionale un colonel, de la
Marele Stat Major – pe care o s\-mi aduc aminte, imediat, cum îl
cheam\ – [i comandantul unit\]ii de para[uti[ti (de la Buz\u), care
venise în Timi[oara, cred c\ în data de 18. Deci, s-a început aceast\
activitate. Îmi amintesc c\ generalul Gu[\, fiind de fa]\, [i la fel eu,
tot timpul m\ informa ca s\ fiu la curent cu ce se înt`mpl\, mai ales
c\ situa]ia se calmase pe plan general, unit\]ile erau în stare de
lupt\ [i a[teptau ordine de la noi [i trebuia s\ fiu informat, îmi
amintesc, deci, c\ generalul Gu[\ s-a comportat de a[a manier\ [i a
instruit ofi]erii care au participat la aceast\ activitate, înc`t aceasta
s-a lungit at`t de mult, adic\ nu s-a ajuns la un consens probabil sau
la organizarea ac]iunii în detaliu. Pentru c\ nu era a[a de u[or s\
intri în Oper\, c`nd acolo erau în jur de 100 000 de oameni [i cu
paz\ înt\rit\, care ajungea p`n\ la comandamentul diviziei – paza
vorbesc din civili – [i, ca atare, aceast\ activitate, efectiv, nici n-a
fost organizat\ [i, bineîn]eles, nici nu s-a executat.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da. O precizare am dori
de la dumneavoastr\. C`nd generalul Gu[\ a fost anun]at de sosirea
celor 22 000 de lupt\tori?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Cred c\ în noaptea de
20.
Pre[edintele Completului de Judecat\: În noaptea de 20 decembrie, cred, generalul Gu[\ a fost anun]at de Coman Ion c\, în
noaptea de 20 spre 21 decembrie, urmeaz\ s\ fie adu[i, la Timi[oara, din alte jude]e, 22 000 de lupt\tori ai G\rzilor Patriotice. S-a
produs rumoare, întruc`t cu to]ii ne-am dat seama c\ ace[tia mai
mult încurcau. Cu toate acestea, din ordin, am asigurat un num\r de
unsprezece ofi]eri, care, împreun\ cu al]i ofi]eri de la G\rzile Patriotice, de la Securitate [i Mili]ie, s-au deplasat în g\ri pentru a-i
înt`mpina [i conduce în punctele dinainte stabilite, aflate în ora[, pe
acei lupt\tori.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Domnule pre[edinte, am
o remarc\ aici, dac\-mi permite]i.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: De la locotenent-colonelul Iancu, ofi]er din subordine, cunosc urm\toarele date. În gar\
nu au ajuns to]i ofi]erii trimi[i, at`t de la comandamentul diviziei,
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c`t [i de la celelalte organe. Acesta, cu greu, deplas`ndu-se pe calea
ferat\, a ajuns, totu[i, în sediul g\rii. Acolo sosise garnitura cu
lupt\tori din jude]ul Olt [i care apucaser\ s\ debarce [i pe care, de
altfel, i-am v\zut [i prin ora[, împreun\ cu manifestan]ii, i-am
v\zut personal, pentru c\ se deplasau prin fa]a comandamentului
diviziei. Am luat leg\tura cu locotenent-colonelul Iancu, la comandamentul diviziei. A vorbit, at`t cu mine, c`t [i cu generalul Gu[\.
Dup\ aceea, generalul Gu[\ a luat leg\tura la transporturile militare, mi-amintesc, [i din gar\ [i de la regional\. Oricum, s-a realizat
un consens, în sensul c\ patru garnituri de tren au fost întoarse din
drum, care apucaser\ s\ intre, deja, în gara Timi[oara. A doua garnitur\, îmi raporteaz\ locotenent-colonelul Iancu – el cunoa[te mai
multe date, pentru c\ a fost la fa]a locului – mi-a raportat c\ era
înconjurat\ de circa 6 000 de oameni. Întreaga popula]ie din gar\ [i
din zonele adiacente g\rii, c`nd a v\zut trenurile cu oameni îmbr\ca]i în kaki [i G\rzi Patriotice, a p\truns în gar\ [i a înconjurat
trenurile. Cu greu aceste trenuri au putut fi dirijate înapoi. De
asemenea, cunosc c\, tot la interven]ia generalului Gu[\, care a
vorbit inclusiv cu generalul Ro[u, la Craiova, s-a reu[it oprirea
unor garnituri, nu cunosc c`te. Oricum, au fost întoarse garnituri de
tren [i din gara Lugoj, în mod cert.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: At`t cunosc în leg\tur\ cu
acest lucru.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Din spusele locotenentcolonelului Iancu, care mi-a fost subordonat...
Locotenent-colonel Constantin Zeca: {i care era delegat pentru
unul din jude]e.
Pre[edintele Completului de Judecat\: ... [i care a f\cut
deplasarea într-una din g\rile ora[ului, am aflat c\ parte din
lupt\torii trimi[i de jude]ul Olt au coborît din tren [i au mers în
ora[, pentru a se informa.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Împreun\ cu cet\]enii
localnici.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Am mai aflat c\, o alt\
garnitur\, sosit\ cu lupt\tori, a fost înconjurat\ de popula]ie, aproximativ cinci-[ase mii de oameni [i reîntoars\. Aceste date i-au fost
raportate [i generalului Gu[\, care a ordonat returnarea garniturilor
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sosite [i, prin intermediul generalului Ro[u, oprirea altora pe traseu
[i întoarcerea lor.
Da. În noaptea de 21 spre 22 decembrie...
Dar cine a avut ini]iativa captur\rii acestui comitet?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Ordinul a venit tot de la
punctul de comand\, de la Comitetul Jude]ean de Partid.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Ca urmare a unui ordin
primit de la punctul de comand\, aflat la Jude]eana de partid, ofi]eri
din grupa operativ\ a Marelui Stat Major, împreun\ cu ofi]eri în
]inut\ civil\ de la Ministerul de Interne, c`t [i cu comandantul
deta[amentului de para[uti[ti sosit în ora[, în jurul datei de 18
decembrie, de fa]\ fiind [i generalul Gu[\, au trecut la organizarea
unei ac]iuni ce viza capturarea comitetului Frontului Democratic
Român, ce se g\sea baricadat în cl\direa Operei. Consider c\
aceast\ activitate nu s-a realizat datorit\ tergivers\rii inten]ionate,
din partea generalului Gu[\.
Alte întreb\ri.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Care, efectiv, nu credea c\
e posibil a[a ceva [i se mira de aceast\ ac]iune, efectiv
copil\reasc\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: ... care, efectiv, era convins c\ este o ac]iune care nu se putea realiza, era o copil\rie.
Da. Alte întreb\ri.
Procurorul: V\ rog s\ observa]i c\ s-a consemnat „au trecut la
organizarea“, or martorul a spus „la discutarea organiz\rii“, e,
pu]in, o diferen]\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Nu-i nici o diferen]\,
domnule procuror. Dup\ aprecierea instan]ei. Da. Continua]i.
Procurorul: Bine. Atunci, v\ rog s\ precizeze martorul, în final,
[i cu asta am încheiat, ce pierderi s-au înregistrat în oameni la
armat\, în perioada revolu]iei.
Pre[edintele Completului de Judecat\: P`n\ la 22 decembrie ne
intereseaz\. Deci, preciza]i ce [ti]i, care s`nt pierderile p`n\ la 22 [i
care dup\ 22 decembrie.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: P`n\ la 22 decembrie am
avut doi solda]i r\ni]i prin împu[care [i paisprezece cadre r\nite,
molestate, majoritatea interna]i în Spitalul Militar.
Pre[edintele Completului de Judecat\: P\i, r\nite prin molestare
sau prin împu[care cadrele?
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Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu, nu. Am raportat,
numai doi solda]i am avut r\ni]i prin împu[care [i paisprezece
cadre r\nite, prin molestare.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Prin molestare. A[a. {i
dup\ 22?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Dup\ 22, la ace[tia s-au
adunat doi militari în termen împu[ca]i mortal [i dou\zeci [i [ase
de militari [i cadre, r\ni]i prin glon].
Pre[edintele Completului de Judecat\: P`n\ la data de 22
decembrie, efectivele Ministerului Ap\r\rii Na]ionale, dislocate în
garnizoana Timi[oara...
Ave]i în vedere toate efectivele, nu?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Efectivele din subordine.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Nu. Efectivele din subordinea mea au avut doi militari în termen r\ni]i prin împu[care [i
paisprezece cadre cu diferite leziuni, ca urmare a violen]elor fizice
ale c\ror victime au fost. Dup\ data de 22 decembrie am mai înregistrat doi militari în termen împu[ca]i mortal [i dou\zeci [i [ase de
militari în termen [i cadre, r\ni]i prin glon].
Alte întreb\ri.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Domnii ap\r\tori.
Ap\r\tor 1 (avocatul lui B\lan): V-a[ ruga s\-l întreba]i pe martor dac\ a vorbit, vreodat\, dac\ i-a dat Radu B\lan telefon deacas\ sau d`nsul a dat telefon acas\, la Radu B\lan.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Se respinge întrebarea.
N-a]i fost atent.
Ap\r\tor 1: Eu am fost atent, dar în rechizitoriu este trecut\ o
împrejurare.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Martorul a comunicat
cum [i a[a am consemnat. Întrebarea dumneavoastr\ e l\murit\
deja. Trece]i la alt\ întrebare.
Ap\r\tor 1: V-a[ ruga s\-l întreba]i pe martor: generalul Gu[\ sa deplasat la ELBA ca s\-l scoat\ pe B\lan, a[a cum a spus d`nsul,
sau în leg\tur\ cu un incident militar produs acolo?
Pre[edintele Completului de Judecat\: R\spunde]i la întrebare.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu. Ordinul a fost foarte
clar: „Gu[\, te duci la ELBA, s\-l sco]i pe B\lan. Nu poate s\ ias\
de la ELBA“.
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Pre[edintele Completului de Judecat\: S-a amintit de vreun
incident armat?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu.
Pre[edintele Completului de Judecat\: C`nd generalul Gu[\ a
fost trimis la ELBA, nu i s-a comunicat nimic despre un eventual
incident armat ce ar fi avut loc acolo.
Ap\r\tor 1: {tie, l-a scos pe B\lan, Gu[\?
Pre[edintele Completului de Judecat\: L-a scos?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Cunosc c\ nu l-a mai
g\sit pe B\lan acolo.
Pre[edintele Completului de Judecat\: {tiu c\, la ajungerea lui
Gu[\ acolo, B\lan nu se mai afla.
Ap\r\tor 1: A spus martorul c\ la plecarea la ELBA a fost
înso]it de o escort\, de un camion cu solda]i. Erau para[uti[ti?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Ce fel de militari erau?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu cunosc dac\ erau
para[uti[ti sau militari în termen.
Ap\r\tor 1: Dac\ [tie martorul c\ erau dou\ TAB-uri postate în
fa]a por]ii la ELBA?
Pre[edintele Completului de Judecat\: {ti]i?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu cunosc.
Ap\r\tor 1: {tie c\, în zona respectiv\, a fost r\nit\ o femeie?
Pre[edintele Completului de Judecat\: {ti]i?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu.
Ap\r\tor 1: V\ rog s\-l întreba]i pe martor: în seara c`nd au
primit ordin de la ministrul Milea de a se trage foc de avertisment,
care era stadiul de preg\tire, m\ refer la trup\, la solda]ii, militarii
în termen, cu privire la instruc]ia focului, m\ refer la focul de zi [i
de noapte...?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Se respinge întrebarea.
Ap\r\tor 1: Nu, pentru c\ are leg\tur\ cu ceea ce întreb eu.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Se respinge întrebarea.
Ap\r\tor 1: Da. V\ rog s\-l întreba]i pe d`nsul: a declarat, aici,
c\, urmare a ordinului generalului Milea de a se trage foc de avertisment, de a se soma, de a se trage foc în aer [i, apoi, la picioare,
ordinul a fost transmis [i executat în litera lui. Fa]\ de gradul de
instruire al trupei din subordinea d`nsului, crede c\ putea fi executat, acest ordin, în spiritul în care a fost transmis de ministru?
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Pre[edintele Completului de Judecat\: P\i, dac\ v-am respins
prima întrebare, de ce a]i mai pus-o, sub o alt\ form\, dup\ aceea?
V-am respins-o de la bun început [i r\m`ne bine respins\.
Ap\r\tor 1: A]i spus c\, din ordinul generalului Ro[u, au fost
returnate ni[te garnituri de tren. Întreb: generalul Ro[u, ca [ef al
Armatei a III-a, putea s\ dispun\ o astfel de m\sur\?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Se respinge întrebarea,
av`nd în vedere c\ cel care a dat acel ordin era prim-adjunct al ministrului. Alt\ întrebare.
Ap\r\tor 1: Nu mai am alte întreb\ri.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da. Al]i domni ap\r\tori.
Ap\r\tor 2 (avocatul lui Pacoste): V-a[ ruga s\-l întreba]i pe
martor. A sus]inut c\, dup\ ce au primit ordinul expres din partea
generalului Milea, în leg\tur\ cu modalit\]ile concrete în care, în
teren, vor începe sau vor trece la executarea eventualei confrunt\ri
cu elementele turbulente, a relatat c\ a trimis în teren, personal, o
serie de ofi]eri, de o anumit\ factur\, care s\ coordoneze [i s\ conduc\, efectiv, aceste for]e, de a[a manier\ ca ordinul s\ fie executat,
a[a cum a fost transmis. V-a[ ruga s\-l întreba]i pe martor, pentru
c\ mi s-a p\rut mie c\ a încercat s\ evite o astfel de explica]ie, au
fost situa]ii în care, dat\ fiind situa]ia concret\ din teren, au fost
nevoi]i s\ foloseasc\ focuri [i în ce anume zone? A relatat Calea
Girocului.
Pre[edintele Completului de Judecat\: În afar\, deci, de
episoadele relatate p`n\ acum, privitor la uzul de arm\, mai
cunoa[te]i [i altele?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Cunosc faptul c\ s-a executat foc de avertisment, pe Calea Girocului, în zona podului Decebal, în Pia]a Operei.
Pre[edintele Completului de Judecat\: În zonele acestea, în
afara unit\]ilor Ministerului Ap\r\rii Na]ionale, au mai fost [i alte
for]e?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Au fost [i alte for]e în
toate aceste zone.
Pre[edintele Completului de Judecat\: În zonele...
Unde a]i spus? S\ le enumer\m, din nou.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Deci, Pia]a Operei, podul
Decebal, Calea Girocului [i Pia]a Libert\]ii.
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Pre[edintele Completului de Judecat\: În zonele Pia]a Operei,
podul Decebal, Calea Girocului [i Pia]a Libert\]ii, unde trupele
Ministerului Ap\r\rii Na]ionale au executat foc de avertizare, s-au
mai g\sit [i alte for]e înarmate, apar]in\toare de...
Cine?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: De alte ministere.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Care?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu. De Ministerul de
Interne, sigur c\ da. P\i altul...
Pre[edintele Completului de Judecat\: ... de Ministerul de
Interne.
Crede]i c\ [i aceste for]e au deschis focul? Sau [ti]i dac\ au
deschis focul?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu am date exacte. {tiu
c\ s-a deschis focul în acele zone. Nu pot afirma cu certitudine
cine, c`nd [i unde a deschis focul.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Cred c\ [i aceste for]e au
deschis focul.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Exact. Cred c\ [i aceste
for]e au deschis focul. (rumoare în sal\)
Pre[edintele Completului de Judecat\: Nu [tiu îns\...
(Dac\ nu exist\ disciplin\ acolo, printre dumneavoastr\, v\
evacuez. E a treia oar\ c`nd v\ tot aten]ionez.)
Nu [tiu, îns\, concret, cine, c`nd [i în ce împrejur\ri a deschis
focul împotriva demonstran]ilor sau chiar [i de avertizare.
{i totu[i au murit oameni, nu? P\i?!
Ap\r\tor 2: Domnule pre[edinte, dac\-mi permite]i. Dumneavoastr\ c`nd l-a]i întrebat despre focul acela, deschis de cele dou\
santinele, c`nd a fost atacat\ unitatea, l-a]i întrebat – întrebarea 2 –
dac\ au rezultat victime [i v-a spus c\, de[i focul a fost de avertisment, totu[i au murit un b\rbat [i o femeie, so] [i so]ie. V-a[ ruga
s\-l întreba]i: în aceste situa]ii, în care s-a tras foc de avertisment,
dup\ cum spune d`nsul, au fost situa]ii, totu[i, în care au rezultat
victime omene[ti? Dac\ i s-a raportat sau are vreo cuno[tin]\, în
cele patru locuri pe care le-a enumerat mai înainte?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Domnul ap\r\tor, cu alte
cuvinte, vrea s\ [tie dac\ s-a tras foc de avertizare, cum de-au murit
sau au fost r\ni]i cei doi?
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Locotenent-colonel Constantin Zeca: V-am raportat c\ este o
alt\ cauz\. {i ar însemna s\ intru în ni[te date pe care nu le
st\p`nesc prea bine.
Pre[edintele Completului de Judecat\: A mai tras [i altcineva
acolo?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Sigur c\ da, dar [tiu c\
este alt\ cauz\ pe rol.
Pre[edintele Completului de Judecat\: În afar\ de cele dou\
santinele care au deschis foc de avertizare, în momentul c`nd
divizia a fost atacat\ de grupurile de civili, acolo s-a mai executat
foc de arm\ [i de altcineva [i, cred, a[a se explic\ împu[carea celor
doi so]i … (rumoare în sal\). C\ nu [tim dac\ (lips\ de audi]ie,
n.n.), eu personal nu cunosc.
Ap\r\tor 2: V-a[ ruga s\-l întreba]i pe martor, domnule
pre[edinte: dar, în celelalte patru situa]ii au fost împrejur\ri în care
au rezultat r\ni]i, poftim, s\ nu spun mor]i, fa]\ de aceste momente
în care s-a folosit ca mod de avertisment armamentul, dac\ are
cuno[tin]\, dac\ i s-a raportat? În celelalte patru, nu acel episod cu
unitatea, cu cele dou\ santinele.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu de]in asemenea date.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Nu mi s-a raportat ca,
dup\ ce s-a executat foc de avertizare în alte puncte, de c\tre militarii din subordinea mea, s\ fi rezultat mor]i sau r\ni]i.
Ap\r\tor 2: V-a[ ruga s\-l întreba]i pe martor: la episodul din
Calea Girocului, în afara unit\]ilor din subordinea d`nsului, pentru deblocarea acelor tancuri au mai ac]ionat [i alte trupe sau
numai d`n[ii?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Au mai ac]ionat?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Cunosc c\, în afar\ de trupele din subordine – am raportat c\ au fost 3 deta[amente, la intervale diferite de timp – informa]ia este neverificat\, dar se poate
verifica, a fost semnalat un autobuz tip COMTIM, din care au
debarcat 10-15 persoane înarmate. Specific faptul c\ au debarcat în
zona Liceului de Chimie, deci între blocurile din imediata
apropiere a Liceului de Chimie. Dar, repet, informa]ia nu este verificat\ [i nu am certitudine. De asemenea, nu cunosc dac\ au fost [i
alte persoane, de la Mili]ie sau din trupele de Securitate, nu cunosc.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Aceste 10-15 persoane,
din c`te a]i fost informat, erau militari sau în civil?
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Locotenent-colonel Constantin Zeca: Erau militari.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Militari, în ]inut\ militar\?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Da, da, militari înarma]i.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Militari sau cadre? Militari în termen sau cadre?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Militari, îmbr\ca]i militar.
Pe timp de noapte (lips\ de audi]ie, n.n.). Acolo s-a ac]ionat în
jurul orelor 23,00-24,00, 1 chiar.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Cine v-a furnizat aceast\
informa]ie?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Aceast\ informa]ie mi-a
furnizat-o locotenent-colonelul Bulai, comandantul regimentului
mecanizat.
Pre[edintele Completului de Judecat\: ~n noaptea de 17 decembrie, c`nd cele 3 deta[amente ale Ministerului Ap\r\rii Na]ionale au intervenit pentru despresurarea celor cinci tancuri cu
muni]ie de r\zboi, din Calea Girocului, am aflat, de la locotenentcolonelul Bulai, c\, tot acolo, a ap\rut un autobuz COMTIM din
care au debarcat 10-15 persoane, în ]inut\ militar\ [i înarmate...
{i, au executat foc sau nu?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: At`t. C\ au ap\rut [i au
intrat, deci, în zon\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: ... care s-au deplasat
printre blocurile de l`ng\ Liceul de Chimie.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: De asemenea, domnule
pre[edinte, tot legat de aceasta, mi-am reamintit, s-a executat – tot
ofi]erul mi-a raportat – s-a executat foc din casa sc\rilor de la
c`teva blocuri.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Din casa sc\rilor înspre
afar\?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Da. Deci, pe Calea
Girocului, din casa sc\rilor de la c`teva blocuri.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Încotro? Înspre cine?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Spre strad\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Unde se afla...?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Unde se aflau militarii, pe
l`ng\ blocuri, care se deplasau c\tre zona respectiv\.
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Pre[edintele Completului de Judecat\: De la acela[i ofi]er, am
mai aflat c\, din casa sc\rii c`torva blocuri, aflate pe Calea Girocului, s-a executat foc de arm\, de c\tre persoane necunoscute, c\tre
strad\, care vizau militarii în termen afla]i acolo.
Da?
Locotenent-colonel Zeca: C\tre strad\. Raportez c\ s-a [i executat c\utarea, scotocirea – cum zicem noi în termen militar – a
unor sc\ri de la asemenea blocuri, dar nu s-au g\sit persoane.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Dup\ încetarea focului sa trecut la scotocirea acelor locuri, dar nu au fost depista]i tr\g\tori.
Alte întreb\ri.
Ap\r\tor 3: Ar putea s\ ne precizeze ora c`nd au fost blocate
tancurile în Calea Girocului? La ce or\ au fost blocate tancurile?
Pre[edintele Completului de Judecat\: P\i, parc\ ne-a spus,
dac\-mi amintesc bine.
Ap\r\tor 3: Nu, nu.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: În dup\-amiaza zilei de
17, oricum, c`nd am ajuns cu grupa de generali în comandamentul
diviziei, cam atunci mi s-a raportat deblocarea tancurilor. Deci,
17,30, 17,00, în jurul orei 17,00.
Ap\r\tor 3: La acea dat\ tancurile purtau muni]ia de r\zboi pe
ele?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Da.
Ap\r\tor 3: La acea or\?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Pentru c\ erau din parcul
de lupt\ al regimentului.
Pre[edintele Completului de Judecat\: V\ rog s\ v\ adresa]i
mie, domnule ap\r\tor!
Ap\r\tor 3: Asta am întrebat...
Pre[edintele Completului de Judecat\: Uita]i-v\ la mine!
Ap\r\tor 3: ... v\ rog s\ m\ ierta]i.
Pre[edintele Completului de Judecat\: A[a. V\ rog, dumneavoastr\ cunoa[te]i regulile, martorul mai pu]in. Dac\ dori]i, purta]i
un dialog afar\, dar nu aici. V\ rog.
Ap\r\tor 3: V\ rog s\ m\ ierta]i, v\ cer scuze.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Bine, v\ ascult.
Ap\r\tor 3: La acea dat\ tancurile purtau muni]ie de r\zboi pe
ele?
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Pre[edintele Completului de Judecat\: Vi s-a r\spuns c\ da [i a
[i explicat de ce.
Ap\r\tor 3: Tancurile au fost înso]ite de desant?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Cu cine?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu a fost nici un desant,
numai tancurile singure.
Ap\r\tor 3: Militarii care erau pe tancuri purtau muni]ie de
r\zboi?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu purtau muni]ie de
r\zboi. Nici nu erau militari pe tancuri, militarii erau în tancuri.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Echipajul celor 5 tancuri, dotate cu proiectile de 100 mm, nu era dotat cu armament
individual [i muni]ie de r\zboi.
Ap\r\tor 3: V\ mul]umesc. Ar putea s\ ne precizeze dac\ [tia,
în noaptea de 17 spre 18, c`te victime au fost înregistrate în urma
focului de avertisment?
Pre[edintele Completului de Judecat\: S-a comunicat, cumva,
c`te victime?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu. S-a aflat mult mai
t`rziu, c`nd s-a dat publicit\]ii, de altfel, num\rul victimelor.
Ap\r\tor 3: Ar putea s\ ne precizeze, în perioada 17-22 decembrie, c`t\ muni]ie de r\zboi, ca num\r sau în tone, a fost folosit\ în
Timi[oara?
Pre[edintele Completului de Judecat\: S-a f\cut vreo inventariere a muni]iei folosite de c\tre...?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: S-a f\cut. Nu pot reda cu
exactitate, dar se poate verifica.
Ap\r\tor 3: La nivelul sutelor de mii, mii, milioane?
Pre[edintele Completului de Judecat\: S-a f\cut o inventariere a
muni]iei folosite de c\tre unit\]ile din subordinea diviziei 18, dar
nu cunosc cifra exact\.
Ap\r\tor 3: ~n Timi[oara, în perioada 17-22 decembrie [i dup\
22, cet\]enii au re]inut grupuri de persoane, despre care au sesizat
c\ au tras în popula]ie. I-au predat la garnizoan\. {tie ce s-a
înt`mplat cu aceste persoane?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Ave]i cuno[tin]\?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu s-au predat asemenea
persoane la garnizoan\. Este o confuzie general\ privind a[a-zi[ii
terori[ti...
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Pre[edintele Completului de Judecat\: Haide]i s-o l\murim,
atunci.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: ... dar, dac\ e nevoie, o
l\murim. În perioada 16-22, nu s-au adus la garnizoan\ persoane
suspecte. Dup\ 22 au fost aduse foarte multe persoane, în jurul a
c`torva sute. Cred c\ 300 e cifra cea mai apropiat\. Dar nimeni nu a
fost adus cu armament la garnizoan\, nimeni nu a fost predat [i cu
informa]ia c\ acest om a executat foc sau alte acte de terorism, ci
persoane depistate de cet\]eni, îndeosebi de cei care au participat
nemijlocit la revolu]ie, fie c\ nu aveau buletinul, deci, la controalele efectuate în filtrele lor pe str\zi, la poduri, la intersec]ii, fie
c\ se sustr\geau controlului. Deci, fugea, îl prindeau, îl aduceau la
garnizoan\, e terorist. Ceva în genul acesta. Deci, nu a fost predat
absolut nimeni sau s\ fi existat certitudinea c\ cineva a tras sau c\ a
avut armament asupra lui.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Suspec]i la comenduirea
de garnizoan\ au fost adu[i de popula]ia civil\ numai dup\ data de
22 decembrie, în total vreo 300. Ace[tia se compuneau din persoane care fie nu aveau actele de identitate, fie se sustr\seser\ filtrelor organizate de popula]ia civil\. Nici una n-a fost adus\ cu
armament asupra ei sau cu precizarea c\ ar fi fost v\zut\ tr\g`nd.
Altceva?
Ap\r\tor 3: Dar armament abandonat sau cu ace[ti cet\]eni, a
fost adus? Armament predat dup\ data de 22 de c\tre cet\]eni care
afirmau c\ ar fi fost al acestor terori[ti?
Pre[edintele Completului de Judecat\: A]i primit?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Avem o eviden]\ exact\,
la comandamentul diviziei, cu armamentul recuperat. Este vorba de
armament care a fost sustras din Inspectoratul Jude]ean al Ministerului de Interne [i avem situa]ia exact\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: La comandamentul
diviziei exist\ o eviden]\ exact\ cu tot armamentul...
{i muni]ia probabil, da?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Tot armamentul [i
muni]ia sustras\, respectiv recuperat\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: ... [i muni]ia recuperat\
dup\ eveniment; este vorba de armamentul [i muni]ia sustras\ de la
Inspectoratul Jude]ean de Interne.
Alte întreb\ri.
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Ap\r\tor 4: Domnule pre[edinte, în armat\ e un principiu, c\
ordinul se execut\, nu se discut\. Se pare c\ acest principiu nu este
valabil [i pentru inculpatul pe care îl ap\r (Grui Tiberiu, n.n.), unul
din cei care au transportat mor]ii. Vreau s\-l întreba]i pe martor:
care a fost scopul deplas\rii unit\]ilor, a solda]ilor pe strad\ [i a
tehnicii de lupt\, în ziua de 17? S-a primit ordin de la ministrul
Ap\r\rii Na]ionale (lips\ de audi]ie, n.n.).
Pre[edintele Completului de Judecat\: Deci, care a fost scopul
disloc\rii acestor trupe [i a tehnicii de lupt\ în strad\?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Scopul a fost foarte clar:
s\ se blocheze intr\rile principale c\tre obiectivele principale, stabilite la punctul de comand\ de la Comitetul Jude]ean de Partid, în
sensul c\ acestea s\ nu fie devastate, incendiate. Aceasta a fost misiunea, nicidecum de reprimare a demonstran]ilor, fapt ce s-a [i realizat, e de la sine în]eles, c\ altfel, a[a cum ar\tam, era cu totul alta
situa]ia ora[ului Timi[oara la aceast\ dat\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Trupele Ministerului
Ap\r\rii Na]ionale [i tehnica aferent\ au fost scoase în strad\ pentru a bloca accesul demonstran]ilor, mai precis deplasarea acestora
[i nicidecum a-i reprima.
Ap\r\tor 4: Nu vine în contradic]ie cu ce-a spus înainte, la
începutul declara]iei, c\ atunci c`nd se deplasau trupele pe strad\
era lini[te [i nu s-a înt`mplat nimic, la început? Nu a fost, acesta, un
moment care a dus la încordarea sau adunarea celor care au demonstrat cu o sear\ înainte [i ca s\ se înt`mple ce s-a înt`mplat?
Pre[edintele Completului de Judecat\: A pomenit de turbulen]i.
Ap\r\tor 4: A povestit c\, atunci c`nd se deplasau pe Bulevardul Tinere]ii, militarii au fost molesta]i, s-a aruncat cu pietre, cu
sticle în ei [i a fost pus în pericol [i armamentul pe care îl avea în
dotare, fiecare.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Asta e o întrebare
retoric\, ca s-o denumim a[a. Pune]i dumneavoastr\ alt\ întrebare
martorului.
Ap\r\tor 4: O s\ tragem concluziile cu ocazia dezbaterii (lips\
de audi]ie, n.n.).
Pre[edintele Completului de Judecat\: Concluzii!
Ap\r\tor 4: S-a f\cut o apreciere privitoare la Giroc.
Înt`mplarea face s\ stau în acest cartier [i m\ fr\m`nt\ (lips\ de
audi]ie, n.n.). Nu consider\ c\ a fost o dispozi]ie aberant\ ca s\
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trimi]i 5 tancuri, cu 200 de proiectile, [i s\ le p\r\se[ti? Se putea
înt`mpla o catastrof\ în acest ora[, în cartier? Înainte de a se da
ordin de sus, s\ se ias\ cu tehnic\ de lupt\ [i cu armament, nu a
fost un ordin gre[it ca s\ se trimit\ pe strad\...?
Pre[edintele Completului de Judecat\: R\spunde]i.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Întruc`t echipajele tancurilor de instruc]ie erau în ora[, deci le prinsese demonstra]ia în
ora[, s-a dat ordin s\ se ias\ cu aceste tancuri, dar nu pentru a folosi
tunul de pe tanc. Cele 5 tancuri au ie[it ca mijloc de protec]ie, nu s\
trag\ cu tunul, e de la sine în]eles.
Ap\r\tor 4: Pe cine s\ protejeze, c\ tancurile se plimbau prin
ora[? Voiau s\ intimideze?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu, tancurile trebuiau s\
ajung\ în dispozitivul trupelor de la Comitetul Jude]ean [i din Pia]a
Libert\]ii, nu s\ se plimbe prin ora[. Pentru c\ tancurile, e un principiu militar foarte clar, [i este folosit în toate ac]iunile de lupt\,
tancul – de regul\ sau de cele mai multe ori – nu ac]ioneaz\ singur,
dec`t în mare mas\ de tancuri, tancul tot timpul este protejat. Tancul protejeaz\ infanteria [i infanteria protejeaz\ tancul.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Tancurile aveau misiunea de a r\m`ne în dispozitive fixe [i nicidecum de a patrula în
scop de intimidare. {i totu[i, în teleconferin]\ se spune c\ „au f\cut
o defilare de la nord la sud [i ministrul Ap\r\rii este admonestat de
la est la vest“.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: A fost deplasarea efectiv\
a tancurilor din cazarma Giroc, în centrul ora[ului.
Ap\r\tor 4: Mai era nevoie de 5 tancuri, c`nd erau 1 000 de
solda]i în jurul Comitetului Jude]ean de Partid?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da. Pune]i alt\ întrebare.
Ap\r\tor 4: S-a f\cut o afirma]ie, destul de grav\, c\ din casa
sc\rilor blocurilor de pe Calea Girocului s-a tras, în exterior, spre
militari. V\ rog s\ ne spun\ martorul: c`te victime au fost din r`ndul
militarilor [i c`te din r`ndul civililor, în noaptea de 17? Dac\ de]ine
asemenea date.
Pre[edintele Completului de Judecat\: P\i, ne-a spus. Nu mai
are rost.
Ap\r\tor 4: În Calea Girocului!
Pre[edintele Completului de Judecat\: În Calea Girocului s-au
înregistrat victime?
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Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu, nu cunosc. Din r`ndul
militarilor nu au fost victime.
Pre[edintele Completului de Judecat\: În r`ndul militarilor din
Calea Girocului nu au fost victime.
Ap\r\tor 4: Am s\-i spun eu c\, din r`ndul civililor, au fost
aproape 20 de persoane care au murit [i în pat.
Ap\r\tor 5: Domnule pre[edinte, o scurt\ întrebare. Se refer\
numai la momentul 17 decembrie, dup\-amiaza, dup\ venirea
comandamentului militar [i a domniei sale. O dat\ cu blocarea
aceasta, a demonstran]ilor sau a turbulen]ilor, a declarat martorul c\
se tr\ia într-o continu\ tensiune, datorit\ [i dezinform\rilor primite.
Pe linie militar\ s-a dat dispozi]ie, tocmai pe aceste dezinform\ri,
pe elemente str\ine, s\ fie blocate [i intr\rile în ora[? Al\turi de
Ministerul de Interne [i alte trupe.
Pre[edintele Completului de Judecat\: R\spunde]i.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Da. Al\turi de Ministerul
de Interne am colaborat prin posturi mixte. Deci, eu am destinat
militari în termen [i, împreun\ cu Mili]ia, s-a asigurat paza, nu blocarea, paza intr\rilor în ora[.
Ap\r\tor 5: Filtre.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Filtre, da.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Asta încep`nd cu ce
dat\?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Încep`nd cu 17 sau 18.
Ap\r\tor 5: 17, c\ atunci s-a f\cut, rezult\ din (lips\ de audi]ie,
n.n.). M\ ierta]i...
Locotenent-colonel Constantin Zeca: E verificabil\, pentru c\,
efectiv, au fost militari destina]i (lips\ de audi]ie, n.n.).
Pre[edintele Completului de Judecat\: Încep`nd cu data de 17
sau 18 decembrie, s-au constituit la intr\rile în ora[ filtre comune,
at`t de for]ele Ministerului de Interne, c`t [i de cele ale Ministerului
Ap\r\rii Na]ionale.
Ap\r\tor 6: Domnule pre[edinte, dumneavoastr\ i-a]i atras
aten]ia, la început, martorului ca s\ facem tot ce se poate pentru a
afla adev\rul. {i v-a f\cut ni[te remarci [i ni[te afirma]ii foarte
clare [i foarte categorice, pe care dumneavoastr\ le-a]i consemnat.
Acum vreau s\-l întreba]i, ca s\ ne fac\ o afirma]ie foarte clar\ [i
foarte categoric\, ca toat\ lumea s\ fie l\murit\ de ceea ce s-a
înt`mplat în Timi[oara. V-a spus a[a: c\ pe data de 17, în mai multe
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puncte, unde s-a tras de armat\ foc de avertisment, care, din
nenorocire, acele puncte s`nt punctele în care s-au înregistrat cei
mai mul]i mor]i din ora[ul Timi[oara, deci acolo Armata a tras foc
de avertisment, iar celelalte trupe, deci de la Ministerul de Interne,
erau prezente [i crede c\ au tras. Deci, s\ fie categoric, s\ spun\,
deci, Armata a tras numai de avertisment [i Ministerul de Interne a
tras în oameni sau ce s-a înt`mplat, ca s\ [tim care e treaba. S\ fie
foarte categoric. Deci, d`nsul [tie c\ Armata a tras numai de avertisment? Sau a tras [i în...
Pre[edintele Completului de Judecat\: De[i i-am pus aceast\
întrebare [i a r\spuns, i-o repet.
Ap\r\tor 6: A r\spuns evaziv, domnule pre[edinte. S\ [tim [i
noi...
Pre[edintele Completului de Judecat\: Vi s-a raportat c\
for]ele, efectivele Ministerului Ap\r\rii Na]ionale au tras [i în
popula]ie?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu, domnule pre[edinte,
nu.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Nu mi s-a raportat ca
efectivele Ministerului Ap\r\rii Na]ionale s\ fi tras, direct, în
popula]ie.
Ap\r\tor 6: Bun. Atunci, v\ rog frumos, întreba]i-l: ace[ti militari s-au plimbat prin ora[...
Pre[edintele Completului de Judecat\: {i atunci, întrebarea este:
dac\ cei de la Ministerul de Interne n-au tras, cei de la Ministerul
Ap\r\rii Na]ionale n-au tras...
Ap\r\tor 6: Sau au tras de avertisment.
Pre[edintele Completului de Judecat\: N-au tras în oameni,
vreau s\ spun... cum de-au murit oamenii \[tia, cum de-au fost
împu[ca]i totu[i oameni? Care, unii au murit, al]ii au r\mas schilozi
sau mai pu]in schilozi?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Domnule pre[edinte, at`ta
timp c`t nu de]in date, sigur am fost în ora[, dar am fost în alte
perioade, nu pe timp de noapte, nede]in`nd date, nu am ce s\ v\
raportez, pentru c\ eu aveam leg\tura permament\ cu comandan]ii
de unit\]i [i ace[tia nu mi-au raportat [i nici, cel pu]in, nu m-au
informat (lips\ de audi]ie, n.n.).
Pre[edintele Completului de Judecat\: A existat o leg\tur\, o
coordonare între for]ele dumneavoastr\ [i ale celor de la Interne?
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Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu a existat nici o cooperare. At`ta cunosc, c\ o serie de date referitoare la modul de dispunere a for]elor Armatei, m\ refer la divizie, deci o serie de
asemenea date se d\deau, prin telefon, la punctul de comand\ de la
Jude]eana de Partid [i se puneau de acord acestea. Dar, o cooperare
între for]ele Ap\r\rii Na]ionale [i Ministerul de Interne, efectiv, nu
este.
Pre[edintele completului de Judecat\: Modul de dispunere al
efectivelor Ministerului Ap\r\rii Na]ionale s-a transmis, în permanen]\, punctului de comand\ aflat la Jude]eana de Partid.
O cooperare [i o leg\tur\ direct\, îns\, între aceste for]e [i cele
ale Ministerului de Interne, noi nu am ]inut...
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu a existat.
Pre[edintele Completului de Judecat\: ... nu a existat.
Ap\r\tor 6: M\ scuza]i, dar înseamn\ c\ se contrazice cu ce-a
spus acum vreo dou\, trei minute. P\i, d`nsul nu consider\ c\ faptul
c\, împreun\ cu organele de Interne, au asigurat paza intr\rilor în
ora[, este o cooperare? D`nsul a spus, înainte, c\ împreun\ cu
organele de Interne... aia nu e cooperare?
Pre[edintele Completului de Judecat\: În afar\ de acest fel de
cooperare...
Locotenent-colonel Constantin Zeca: E cu totul alt\ problem\, e
cu totul altceva.
Pre[edintele Completului de Judecat\: ... am în vedere cooperarea pe linie de lupt\...
Ap\r\tor 1: M\ ierta]i c\ intervin. Atunci de ce au mers direct
la Ministerul de Interne, c`nd au venit de la Bucure[ti, [i nu au
mers la Jude]eana de Partid – c`nd au venit generalii? Dac\ n-au
cooperat deloc, de ce s-au dus înt`i la Ministerul de Interne?
Ap\r\tor 6: Atunci, v\ rog frumos, s\-l întreba]i: cunoa[te
despre existen]a unor dispozitive mixte, formate din militari [i cadre de mili]ie?
Pre[edintele Completului de Judecat\: A]i avut astfel de dispozitive?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu am avut astfel de dispozitive.
Pre[edintele Completului de Judecat\: În cele 8 dispozitive de
lupt\, stabilite în diferite zone ale ora[ului, nu au existat militari de
la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale.
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Ap\r\tor 6: Domnule pre[edinte, începuse s\ v\ spun\ cu
privire (lips\ de audi]ie, n.n.). Dumneavoastr\ l-a]i întrebat despre
mor]i, dac\ a aflat despre num\rul mor]ilor, [i începuse s\ v\ spun\
c\ a aflat, ulterior. Ulterior c`nd vrea s\ se refere? Pe 18, pe 19, 20
sau dup\ 22? C`nd a aflat d`nsul despre num\rul mor]ilor?
Pre[edintele Completului de Judecat\: A precizat, din pres\.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Din pres\, dup\ 22.
Ap\r\tor 6: Deci, înseamn\ c\, dup\ revolu]ie, mult, c\ în timpul \la n-a ap\rut.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Numai un moment.
R\spunde]i-mi, totu[i, din dosar rezult\ c\, la un moment dat,
ap\reau, aproape concomitent sau la scurt\ vreme, unii dup\ al]ii,
[i cei de la Ministerul de Interne [i cei de la Ministerul Ap\r\rii
Na]ionale.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: N-am în]eles cum
ap\reau.
Pre[edintele Completului de Judecat\: În anumite zone fierbin]i
ale ora[ului, ap\reau, concomitent sau aproape concomitent, at`t
for]e de la Interne, c`t [i de la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Exact. Pentru c\ informa]iile, a[a cum v\ raportam, referitoare la o anumit\ zon\, la o
intersec]ie, de exemplu, veneau, deci comanda venea de la punctul
de comand\ de la Jude], pentru c\ d`n[ii de]ineau informa]iile
privind ora[ul.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Dirijarea efectivelor în
teren, cel pu]in pentru cele de la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale, s-a
f\cut de c\tre punctul de comand\ de la Jude]eana de Partid,
întruc`t acolo se cumulau toate informa]iile.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Divizia neav`nd organ de
informare.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Oricum, Divizia 18 Mecanizat\ nu avea organ de informare.
Adic\, în alte cuvinte, ce vre]i s\ spune]i?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Adic\ nu aveam elemente
care s\ cerceteze situa]ia în ora[ [i s\ ne raporteze.
Pre[edintele Completului de Judecat\: {i atunci, cine putea s\
fac\ treaba asta?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: P\i, în mod cert, numai
Ministerul de Interne avea asemenea posibilit\]i. E lesne de în]eles.
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Pre[edintele Completului de Judecat\: Trag concluzia c\ aceste
date, în special date privitoare la realit\]ile din strad\, erau culese [i
transmise de organele Ministerului de Interne.
Ap\r\tor 6: În Timi[oara nu erau [i anumi]i ofi]eri ai armatei
îns\rcina]i cu str`ngerea de informa]ii? N-a[ vrea s\-i sugerez, dar
(lips\ de audi]ie, n.n.).
Pre[edintele Completului de Judecat\: Au ap\rut asfel de
ofi]eri?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu, n-au ap\rut.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Nu cunosc ca, în garnizoana Timi[oara, s\ fi f\cut deplasarea ofi]eri din Direc]ia de Informa]ii a Armatei.
Ap\r\tor 6: Domnule pre[edinte, a f\cut o afirma]ie care mie
mi s-a p\rut deosebit de grav\ [i a[ vrea s\ ne l\mureasc\, tot pentru aflarea adev\rului. A spus a[a, c\ pe 21 s-a înt\rit ordinul
privind alarma de lupt\, c\ „practic eram în stare de r\zboi“ [i c\
„ne deplasam pentru ap\rarea frontierei, fiind iminent\ declararea
mobiliz\rii“. V\ rog s\ ne explice d`nsul ce a în]eles prin acest
lucru [i datorit\ c\rui fapt s-a ajuns la o situa]ie a[a de grav\. Este
o afirma]ie pe care a f\cut-o [i pe care, zic eu, n-a explicat-o îndeajuns. Corelez acest lucru cu afirma]ia pe care a f\cut-o, c\ to]i acei
care au atacat For]ele Armate p\reau antrena]i [i preg\ti]i de mai
mult timp pentru a face acest lucru. Corelez aceast\ întrebare tot cu
afirma]ia pe care a f\cut-o. D`nsul a f\cut afirma]ia c\ p\reau
elemente preg\tite [i antrenate special pentru acest lucru. S\ ne
l\mureasc\. Adic\ s`nt ni[te situa]ii care, zic eu, pot s\ intereseze.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Pute]i s\ da]i explica]ii?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Domnule pre[edinte,
înseamn\ s\ m\ repet, efectiv. Noi am primit ordin, deci, s\
înarm\m unit\]ile. E foarte clar\ treaba. Ce presupunea aceasta?
Cred c\ nu e cazul s\ detaliez, nu?
Ap\r\tor 6: Noi am vrea s\ detalieze.
Procurorul: Ce vre]i...? (rumoare în sal\)
Pre[edintele Completului de Judecat\: Domnule procuror, domnule procuror, v\ rog, p\i... se pare c\ uit\m de disciplina [edin]ei!
Deci, acest tir al întreb\rilor trebuie s\ fie clar pentru toat\
lumea, pentru c\ este firesc. {i pentru l\murirea problemei, atunci
c`nd este necesar, nu trebuie s\ ne zg`rcim cu timpul. Da. Martorul
a spus a[a: c\ s-a înt\rit ordinul de lupt\ [i au trecut la mobilizarea
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general\, întruc`t urmau s\ apere frontierele. Dac\ acest lucru nu v\
spune nimic, r\m`ne s\ ne mai document\m, dar, oricum, legat de
genocid, aspectul n-are nici o importan]\.
Alt\ întrebare.
Ap\r\tor 3: Derivat din ceea ce relata martorul [i derivat, direct,
din întrebarea pe care a pus-o colegul, anterior. Dumnealui se referea la recuperarea unor muni]ii dup\ încetarea ostilit\]ilor. Dac\ a
auzit, personal, probabil, c\ n-a constatat, în acest stoc de muni]ii
recuperate au ap\rut cumva [i muni]ii de alt\ provenien]\?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Ave]i idee, arme [i
muni]ii de alt\ provenien]\?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Arme [i muni]ii de
v`n\toare, de diferite calibre, categorii, dar nu de r\zboi.
Ap\r\tor 3: Nu la asta m-am referit.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da. Printre armele [i
muni]ia recuperat\, pe l`ng\ cele specifice din dotarea For]elor
Armate, au mai fost [i arme de v`n\toare, de diferite tipuri [i calibre.
Ap\r\tor 3: Dar mai mici, mai sofisticate?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Au fost?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: {i mai deosebite, care au
fost g\site la Inspectoratul Jude]ean al Ministerului de Interne. Deci
nu recuperate.
Pre[edintele Completului de Judecat\: La Inspectoratul
Jude]ean de Interne...
Locotenent-colonel Constantin Zeca: {i alte tipuri de arm\, cu
lunet\, cu amortizor.
Pre[edintele Completului de Judecat\: ... Armata, dup\ data de
22 decembrie, a g\sit arme cu lunet\ [i alte tipuri mai pu]in înt`lnite
la noi în ]ar\...
{i muni]ia aferent\?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: {i muni]ia aferent\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: ... cu muni]ia aferent\.
Ap\r\tor 3: În exercitarea atribu]iilor dumnealui, ca militar de
carier\, [tie, cumva, c\ Inspectoratul sau organele de Interne aveau
în dotare asemenea arme? Putea s\ afle [i trebuia s\ [tie.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Respingem întrebarea.
Martorul n-a f\cut parte din Ministerul de Interne [i nici n-a coordonat Ministerul de Interne.
V\ ascult\m.
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Ap\r\tor 7: A[ vrea s\ v\ rog, raport`ndu-ne la modul de organizare din timpul evenimentelor pe care le judeca]i. Vreau s\-l întreba]i pe martor: [eful unei unit\]i militare, de exemplu o divizie, ca
aceea pe care o comanda domnia sa, era subordonat cumva primului
secretar sau subordonarea este numai pe linie de armat\?
Pre[edintele Completului de Judecat\: V\ respingem întrebarea.
Din tot ce a relatat martorul a rezultat care au fost raporturile [i se
cunoa[te cum este organizat\ activitatea pe linie de militari.
Alt\ întrebare.
Ap\r\tor 7: V\ rog s\ nu v\ sup\ra]i.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Nu m\ sup\r, deloc.
Ap\r\tor 7: Rezult\ c\ primul secretar era r\spunz\tor de întreg
Consiliul acela de ap\rare pe jude] [i de aceea pun eu întrebarea:
comandantul unei unit\]i, al unei divizii, cum era divizia comandat\ de d`nsul, nu era subordonat [i primului secretar?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Era subordonat, potrivit
Legii 14?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Nu. Pre[edintele Consiliului ap\r\rii jude]ene cine era?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Pre[edintele Consiliului
de ap\rare, primul secretar.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Dar, pe linie strict militar\, ierarhic, pe linie strict militar\, nu primul secretar.
Pre[edintele Completului de Judecat\: De[i primul secretar al
Jude]ului era pre[edintele Consiliului ap\r\rii jude]ene, opera]iunile legate de ac]iunile armatei se executau numai la ordinul ministrului Ap\r\rii.
Ap\r\tor 7: Cu asta m-am l\murit. {i o parte din afirma]iile
f\cute de domnia sa o s\ v\ ar\t, c`nd am s\ cl\desc, c\ dispar.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Asta e altceva. De ce nu
ne l\sa]i surpriza?
Ap\r\tor 7: Nu surpriza. P\i da, generalul... Gu[\, cum îl
cheam\, primea ordine de la Coman, care era un civil? C\ domnia
sa a[a a afirmat.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Bine, mai pu]ine comentarii, mai multe întreb\ri, dac\ ave]i.
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Ap\r\tor 7: Acuma, v\ rog s\-l întreba]i: cum se înt`mpla minunea aceasta, în fapt, cum se înt`mpla ca d`nsul s\ aud\, în telefon, ceea ce-i spunea Coman lui Gu[\? |sta e un element de fapt,
pofti]i. Eu întreb pe elementele de fapt.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Se respinge întrebarea.
V-a precizat martorul c\ o parte a auzit personal, completat\ cu ce
(lips\ de audi]ie, n.n.) Gu[\.
Ap\r\tor 7: Asta am auzit [i eu.
Pre[edintele Completului de Judecat\: {i dac\ n-a]i auzit niciodat\ o discu]ie în doi, la telefon... eu m\ îndoiesc, dar în sf`r[it.
Înt`mpl\tor, f\r\ doar [i poate.
Ap\r\tor 7: V\ rog s\-l întreba]i: a executat domnia sa, au executat generalul Gu[\ [i ceilal]i generali, care au fost aici, altceva
dec`t ordinele primite de la ministrul Ap\r\rii Na]ionale?
Pre[edintele Completului de Judecat\: A spus-o. Vre]i s\-l mai
întreb\m o dat\?
Ap\r\tor 7: Vreau, expres, s\-l aud spun`nd acest lucru.
Pre[edintele Completului de Judecat\: R\spunde]i.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: {i, totu[i, n-am în]eles
întrebarea. Dac\ au executat...
Pre[edintele Completului de Judecat\: Dac\ generalul Gu[\,
împreun\ cu tot punctul de comand\ de la divizie, a executat alte
ordine dec`t ale ministrului Ap\r\rii.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: N-a executat alte ordine.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Vre]i s\ consemnez?
Ap\r\tor 7: Da, v\ rog.
Pre[edintele Completului de Judecat\: S-a consemnat, dar în
sf`r[it.
La întrebarea pus\ r\spund c\ generalul Gu[\ [i ceilal]i ofi]eri
de la punctul de comand\, constituit la divizie, n-au executat alte
ordine dec`t cele date de ministrul Ap\r\rii.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Domnule pre[edinte,
dac\-mi permite]i. Cu excep]ia celor de ordin, s\ le zicem tactic,
adic\ patrul\ în zona aceea (lips\ de audi]ie, n.n.).
Pre[edintele Completului de Judecat\: Nu am în vedere, aici,
ordinele cu caracter tactic, referitoare la deplasarea [i folosirea în
teren a for]elor armatei din Timi[oara.
Ap\r\tor 7: Da]i-mi voie s\-l întreb, atunci...
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Pre[edintele Completului de Judecat\: Da]i-mi voie s\ termin
eu, înt`i, de scris acolo [i dup\ aceea.
Ap\r\tor 7: Da, da, ave]i dreptate.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Întreba]i-m\.
Ap\r\tor 7: C`nd au f\cut grupele acelea, de c`te zece militari,
de ce n-a ascultat dispozi]ia lui B\lan [i a trebuit ca ministrul Milea
s\ dea dispozi]ie s\ fac\, la început, cinci grupe, de c`te zece
oameni...
Pre[edintele Completului de Judecat\: Domnule ap\r\tor, v\
rog s\ pune]i întrebarea [i s\ termina]i cu comentariile. Ierta]i-m\.
Ap\r\tor 7: Întrebarea mea este simpl\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Pune]i-o.
Ap\r\tor 7: Mi[carea aceasta, a grupelor acelea de osta[i, eu nu
m\ pricep la milit\rie, eu s`nt simplu soldat, este o mi[care tactic\
sau este...?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Se respinge întrebarea.
Alt\ întrebare. Dac\ vre]i, a[a, s\ tot discut\m, putem discuta. Alt\
întrebare. Nu mai revenim asupra aspectelor clarificate. S\ fie clar
pentru toat\ lumea, [i ap\r\tori [i inculpa]i. Alt\ întrebare.
Ap\r\tor 7: A auzit, vreodat\, în telefon sau i-a spus, vreodat\,
Gu[\ c\ a dat Coman dispozi]ie s\ se trag\ în mul]ime?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Martorul a relatat exact
ce-a auzit. {i a[a am consemnat.
Ap\r\tor 7: {i ce stric\, domnule pre[edinte, dac\ doresc s\
fie...
Pre[edintele Completului de Judecat\: Alt\ întrebare.
Ap\r\tor 7: ... clar lucrul acesta?
Pre[edintele Completului de Judecat\: L-am întrebat, a [i subliniat, i-am [i atras aten]ia cu privire la gravitatea afirma]iilor pe
care le-a f\cut [i martorul le-a sus]inut în continuare. Ce dori]i
dumneavoastr\ mai mult?
Ap\r\tor 7: P\i, prea multe în sarcina lui Coman [i îl întreb
simplu: l-a auzit pe Gu[\, vreodat\, spun`nd c\ i-a dat Coman dispozi]ie sau...?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Alt\ întrebare. Problema
e l\murit\.
Ap\r\tor 7: V\ rog, numai, s\ consemna]i un lucru pe care nu la]i consemnat.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da.
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Ap\r\tor 7: Atunci c`nd martorul spune c\, în noaptea de 19
spre 20 decembrie, generalul Milea, dup\ ce vorbise cu Gu[\, a dat
un ordin [i a]i ar\tat domniile voastre ce anume cuprindea ordinul.
„Ce s\ fac\ osta[ii c`nd ies muncitorii?“ Martorul a mai spus un
lucru, c\ generalul Milea a dat ordin, atunci, s\ nu se trag\ în manifestan]i [i lucrul acesta nu l-a]i consemnat.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Îmi amintesc c\ am consemnat a[a: „nici m\car s\ se trag\ foc de avertizare“.
Ap\r\tor 7: Da, mi se pare c\ a]i spus „nici m\car s\ nu se trag\
foc de avertizare“. Da, este exact.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da.
Ap\r\tor 7: {i dumneavoastr\ a]i considerat c\ împline[te
aceast\ dispozi]ie expres\, s\ nu se trag\ în mul]ime. Nici o alt\
întrebare.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Alte întreb\ri.
Ap\r\tor 8: Domnule pre[edinte, de[i am nimerit pu]in cam r\u,
eu, totu[i, am s\ îndr\znesc s\ pun o singur\ întrebare.
Pre[edintele Completului de Judecat\: A]i nimerit foarte bine,
c\ a]i nimerit la complet.
Ap\r\tor 8: Nu, nu, nu, într-o atmosfer\ dup\...
Pre[edintele Completului de Judecat\: Dac\ intra]i în alt\ parte,
legat de obiectul procesului, poate c\ atunci a]i fi nimerit r\u. V\
ascult\m.
Ap\r\tor 8: Îmi aduceam aminte de examene, [ti]i... [i c`nd
ajungeai dup\ un asemenea dialog, între profesor [i candidat...
Pre[edintele Completului de Judecat\: Nu, nu, sta]i lini[tit.
Ap\r\tor 8: ... noi cam aveam emo]ii [i, de aceea, [i acum am [i
eu emo]ii [i vreau s\-mi permite]i s\ întreb urm\torul aspect: dac\
ordinul primit în data de 17, de a se trage – de maniera în care a
fost re]inut prin dictare – a fost transmis [i celorlalte unit\]i sau
mari unit\]i din garnizoana Timi[oara, altele dec`t le comanda
domnul colonel?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Deci acest ordin, în afar\
de unit\]ile subordonate diviziei, a fost comunicat [i celorlalte for]e
din ora[ ale Ministerului Ap\r\rii?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Cred c\ da. Era misiunea
grupei operative a Marelui Stat Major. Eu am vorbit la nivelul
diviziei pe care o comandam. Erau [i alte for]e, cum ar\tam.
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Pre[edintele Completului de Judecat\: Ordinul transmis de
Coman, în seara de 17 decembrie, generalului Gu[\, mai mult ca
sigur a fost transmis de grupa operativ\ tuturor celorlalte unit\]i din
garnizoan\, altele dec`t cele subordonate Diviziei 18 Mecanizat\.
Ap\r\tor 8: V\ mul]umesc.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Dar alte for]e au mai fost
aduse în ora[?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Da.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Relata]i contextul [i din
ordinul cui.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: În noaptea de 17 decembrie, din ordinul ministrului au afluit, în garnizoana Timi[oara,
for]e de la Arad – regimentul de la Arad –, în jur de 400 de militari,
de la Centrul de Instruc]ie Echipaje-Tancuri Buzia[, în jur de 200
de militari, [i Transportoare Amfibii Blindate, de la Lugoj, aproximativ 300 de militari, de la V`nju Mare, aproximativ 300 de militari [i un batalion de para[uti[ti de la Caracal, nu [tiu exact c`]i,
pentru c\ au fost caza]i la Divizia de Ap\rare Antiaerian\, în jur de
150-200 de militari.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Din c`te [tiu, în noaptea
de 17 decembrie, din ordinul ministrului Milea au ajuns...
~n noaptea sau în seara, chiar?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Noaptea.
Pre[edintele Completului de Judecat\: ...au ajuns la Timi[oara
aproximativ 1 350 de militari, adu[i de la Arad, Buzia[ – de unde au
venit [i transportoare amfibii –, Lugoj, V`nju Mare [i batalionul de
para[uti[ti de la Caracal.
C`nd au fost retrase?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Au fost retrase: regimentul de la Arad pe 21, batalionul de infanterie, de la V`nju Mare,
dup\ data de 25, Centrul de Instruc]ie Buzia[ pe 22, Lugojul pe 22.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Aceste for]e au început
s\ fie retrase din ziua de 21 Aradul [i, din 22, Buzia[ul [i Lugojul.
Alte întreb\ri.
Ap\r\tor 8: Au venit cu muni]ie de r\zboi?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Au venit dota]i?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Da.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Acestea au fost dotate cu
armament [i muni]ie de r\zboi de unit\]ile de origine.
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Da.
Ap\r\tor 9: De la acel comandament de la Jude]eana de Partid,
constituit pe 17, dumnealui a spus c\ a primit telefon, mereu, de la
Coman [i de la B\lan. De la alt\ persoan\ a mai primit, de acolo,
telefon?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Alte persoane de la
punctul de comand\, aflat la Jude]eana de Partid, au mai comunicat
cu dumneavoastr\?
Locotenent-colonel Zeca: Nu, nici o persoan\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Pacoste, Matei [i
ceilal]i?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Am auzit de inculpatul
Matei dup\ evenimente. De asemenea, de Pacoste. N-am avut nici
o leg\tur\ [i nici n-am auzit s\ fi vorbit cineva cu ei.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Personal, eu nu am auzit
ca altcineva, dec`t Coman Ion [i B\lan Radu, s\ fi dat telefoane la
comandamentul aflat la Divizia 18 Mecanizat\.
Da.
Ap\r\tor 9: Cunoa[te, cumva, componen]a respectivului punct
de comand\, cum l-a numit dumnealui?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Cunoa[te]i componen]a?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu, nu. Nu aveam tangen]\ direct\ cu acest punct de comand\.
Ap\r\tor 9: {i o ultim\ întrebare. S-a referit la jurnalul de lupt\
al unit\]ii dumnealui, care se afl\, am în]eles, la unitate. Cunoa[te
cumva celelalte jurnale – b\nuiesc c\ aveau [i Inspectoratul Ministerului de Interne [i celelalte – s-au oprit la garnizoan\, unde s`nt
aceste jurnale? Dac\ are cuno[tin]\.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu am cuno[tin]\ de a[a
ceva.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Nu are.
Inculpa]ii, dac\ au întreb\ri.
Ap\r\tor 10 (avocatul inculpatului colonel Sima Traian): Domnule pre[edinte, v-a[ ruga s\-mi permite]i s\ pun [i eu o întrebare.
Adic\ o rug\minte de consemnare. Chiar la începutul declara]iei
sale, martorul a f\cut o afirma]ie pe care eu am consemnat-o, textual o reproduc: „Sima“ – nici inculpat n-a zis – „Sima a prezentat o
situa]ie neclar\, din p\cate n-am aflat mare lucru, a f\cut o infor-
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mare cu privire la pagube.“ V\ rog s\-l întreba]i dac\ s`nt cuvintele
domniei sale. Exact a[a s-a pronun]at.
Pre[edintele Completului de Judecat\: {i noi cum am scris?
Ap\r\tor 10: Dumneavoastr\? O s\ v\ reproduc: „Informarea a
durat maximum 15 minute [i, în prezen]a mea, nu s-a discutat
nimic de cooperare [i mod de ac]ionare.“ Este exact reproducerea
pe care a]i consemnat-o dumneavoastr\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Informarea f\cut\ de
colonelul Sima mi s-a p\rut neclar\ [i contradictorie.
Ap\r\tor 10: Nu, nu. Neclar\.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Exact, neclar\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Neclar\. Neclar\.
Ap\r\tor 10: Domnule pre[edinte, am în]eles din relat\rile martorului, cel pu]in eu am dedus, c\ domnia sa se afla tot timpul, sau
cel pu]in aproape în permanen]\, pe l`ng\ generalul Gu[\. V\ rog
s\-l întreba]i: între Sima [i Gu[\, dup\ aceast\ înt`lnire, a mai avut
loc vreo discu]ie?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Între generalul Gu[\ sau
altcineva de la divizie [i ceilal]i generali [i ofi]eri superiori ai Ministerului de Interne disloca]i în garnizoan\, s-au purtat discu]ii?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Domnule general, cu
ofi]erii din subordinea mea [i cu mine, personal, nu a discutat
nimeni. Cu cine a discutat generalul Gu[\, nu pot s\-i [tiu pe to]i,
pentru c\ era foarte des solicitat, informa]iile veneau din mai multe
direc]ii – [i de la Securitate [i de la Mili]ie – [i eu nu-l întrebam, de
fiecare dat\, pe generalul Gu[\ „cine v-a transmis informa]ia asta?“
Deci, era un dialog permanent.
Ap\r\tor 10: Domnule pre[edinte...
Pre[edintele Completului de Judecat\: Informa]iile privind
starea din strad\ au venit nu numai de la Jude]eana de Partid, ci [i
de la Securitate [i Mili]ie, func]ie de care generalul Gu[\ ordona
activit\]ile ce urmau a fi desf\[urate.
Ap\r\tor 10: Întrebarea mea a fost c`t se poate de clar\.
Ierta]i-m\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da.
Ap\r\tor 10: L-am întrebat: a auzit pronun]`ndu-se, de exemplu, numele lui Sima în aceast\ perioad\, undeva, la vreo [edin]\?
Pre[edintele Completului de Judecat\: {i martorul a r\spuns
c\...
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Ap\r\tor 10: Bun, în general, c\ s-au dat informa]ii, dar nu trebuia s\ fie neap\rat Sima. Dac\ [tie, bine, dac\ nu...
Pre[edintele Completului de Judecat\: Dar n-a spus c\ a fost
neap\rat Sima. Dac\ n-a spus, de ce dumneavoastr\ vre]i s\-l
scoate]i neap\rat pe Sima din contextul \sta?
Ap\r\tor 10: Nu vreau s\-l scot, domnule pre[edinte...
Pre[edintele Completului de Judecat\: P\i, atunci?
Ap\r\tor 10: ... v\ rog s\ m\ ierta]i, este [i dreptul [i obliga]ia
mea...
Pre[edintele Completului de Judecat\: Absolut, dar martorul na specificat c\ inculpatul Sima a ]inut leg\tura cu Gu[\. A f\cut
afirma]ia c\, în general, informarea se f\cea [i dintr-o parte [i
dintr-alta.
Ap\r\tor 10: Nu [tiu dac\ Securitatea informa armata. Probabil
c\ invers era.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Bine.
Inculpa]ii dac\ au întreb\ri. V\ rog.
Coman Ion: Domnule pre[edinte, aproba]i o mic\ subliniere. În
clipa de fa]\, boxa [i, în principal, eu, împreun\ cu martorul, trebuie s\ sim]im, la unison, o r\spundere mare în fa]a completului de
judecat\ [i – pentru c\ este transmisie direct\ – a poporului. Ce s-a
înt`mplat în Timi[oara? Pentru c\, dac\ p`n\ azi diminea]\ mai
[tiam rolul meu aici, dup\ ultima afirma]ie a martorului la întrebarea unui domn avocat „care ordine le-a executat?“, dac\-[i
men]ine cele declarate – am re]inut cu to]ii –, domnia sa a spus c\
numai ale ministrului Ap\r\rii Na]ionale. Atunci, îmi pun întrebarea, ierta]i-m\: ce caut, aici, eu, în box\, pentru ce am fost trimis în judecat\, dac\ le-a executat numai pe ale ministrului
Ap\r\rii Na]ionale?
Pre[edintele Completului de Judecat\: V\ rug\m trece]i la întrebare.
Coman Ion: Da. Acum întrebarea, domnule pre[edinte. S-o
lu\m pu]in metodic. Întreb\ri. Îl rog pe domnul martor, prin dumneavoastr\, totu[i e militar, s\-[i aminteasc\ exact ora sosirii în
Timi[oara sau mai exact, dec`t cu aproxima]ie.
Pre[edintele Completului de Judecat\: S`nte]i sigur c\ la ora
16,00...
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Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu, am spus în jurul orei
16,00. Nu am certitudinea, de fapt, [i la toate celelalte puncte am
dat cu aproxima]ie, pentru c\ acesta este adev\rul. Purul adev\r.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Domnule ap\r\tor, dac\
mai interveni]i, v\ evacuez. Ierta]i-m\ c\ trebuie s\ v\ fac aceast\
precizare. S`ntem dup\ o zi de munc\ intens\ [i m\car s\
în]elegem, cu to]ii, c\ s`ntem obosi]i.
Deci, în jurul orei 16,00, a]i estimat dumneavoastr\. P`n\ c\tre... mai devreme de 16,00 sau dup\ 16,00? {i, cu c`t, cu aproxima]ie? Dac\ e posibil, dac\ nu... Pute]i?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Nu.
Coman Ion: Am în]eles. A doua chestiune. A f\cut afirma]ia c\,
la plecarea de la aeroport, am f\cut sublinierea „Merge]i la Ministerul de Interne [i ne vedem acolo!“ [i, în continuare, c\ „Trebuie
s\ termin\m repede“. Întrebare: dac\ am venit în avion împreun\,
mai era nevoie de sublinierea „s\ termin\m repede“? C\ am venit
împreun\ în avion.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Martorul ne-a relatat ce a
recep]ionat.
Coman Ion: Am în]eles. De la aeroport s-a oprit la (Inspectoratul) Ministerului de Interne. A spus „Coman n-a mai venit, a spus c\
ne înt`lnim acolo“. Î[i men]ine declara]ia c\, de la aeroport a mers
la Interne, dup\ aceea la cazarma Oituz [i dup\ aceea la Divizia
18? Dac\ î[i men]ine aceast\ declara]ie? Pot s\ dovedesc acum c\
nu este a[a, sau în plen, c`nd iau cuv`ntul?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Nu, nu.
Coman Ion: Am în]eles.
Pre[edintele Completului de Judecat\: V-a[ ruga s\ fi]i atent,
întreb\ri legate de aspectele nel\murite, da?
Coman Ion: Am în]eles, domnule pre[edinte. Ca nu cumva s\
m\ repet, dac\ este practica s\ v\ adresez rug\mintea s\ citi]i, c\
s`nt numai patru pagini, mi se pare, c`nd eu am v\zut dosarul –
dosarul în ghilimele, ierta]i-mi expresia – c\ mi s-au citit numai
patru declara]ii, singura a domnului Zeca. Dac\ aproba]i, erau
patru pagini, s-o citim acum, ca s\ nu mai pun întreb\ri la aceast\
chestiune.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Alt\ declara]ie nu exist\.
Pune]i întreb\rile.
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Coman Ion: Nu exist\. Eu am în]eles c\, de la ministrul
Ap\r\rii Na]ionale, nu la 18,30 a primit indicativul, cum spunem
noi, „Radu cel Frumos“, ci mai devreme.
Pre[edintele Completului de Judecat\: C`nd s-a primit indicativul de alarm\?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Domnule pre[edinte,
primirea indicativului este de necontestat, pentru c\ este înscris\ în
toate documentele de eviden]\, este un indicativ de lupt\, nu este
orice vorb\.
Coman Ion: Tocmai.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Cu certitudine, indicativul de alarmare pentru lupt\ s-a primit de la ministrul Ap\r\rii la
orele 18,45, în data de 17 decembrie.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Exact.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Acest lucru este consemnat în toate documentele unit\]ii.
Coman Ion: Domnule pre[edinte, aproba]i s\ se citeasc\ din
declara]ie?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Nu. V\ rug\m, mergem
pe întreb\ri. Vreau s\ fie clar. Revin, de fiecare dat\, [i v-a[ ruga s\
nu m\ mai obliga]i s\ revin. Comentariile, chiar dac\, eu [tiu,
r\spunsurile la întreb\rile puse nu convin, le not\m [i le facem la
final. Acuma s`ntem în faza procesual\ c`nd se pun întreb\ri.
Coman Ion: Am în]eles. Dar totu[i...
Pre[edintele Completului de Judecat\: {i eventual se cere a se
consemna anumite preciz\ri pe care instan]a ar fi omis s\ le treac\
în declara]iile ce le ia. V\ rog.
Coman Ion: Am în]eles. Domnule pre[edinte, v\ rog s\ aproba]i, chiar dac\ s`nt în box\, simt o r\spundere, îns\, pentru
l\murire...
Pre[edintele Completului de Judecat\: Absolut.
Coman Ion: ... [i a f\cut o afirma]ie c\ jurnalul de opera]ii l-a
luat la Bucure[ti. Eu nu mai [tiu, acuma, ce jurnal de opera]ii, pentru c\ eu am re]inut din declara]ie c\ tot timpul c`nd Gu[\ vorbea
cu mine la telefon – [i memoria nu m\ în[eal\ – domnia sa ie[ea
din birou s\ nu se aud\ ce vorbim. P\i, nu se poate, domnule pre[edinte, atunci! De aceea am cerut s\ se citeasc\!
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Au fost situa]ii, domnule
pre[edinte, permite]i.
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Coman Ion: P\i nu, domnule pre[edinte, asta este problema, s\
l\murim situa]ia!
Pre[edintele Completului de Judecat\: V-a cerut Gu[\ s\
p\r\si]i înc\perea c`nd discuta?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu. Au fost [i situa]ii c`nd
vorbea cu ministrul Ap\r\rii Na]ionale, din respect fa]\ de d`nsul,
erau [i situa]ii c`nd (lips\ de audi]ie, n.n.), dar, întotdeauna, cineva
era de fa]\. Întotdeauna, în orice situa]ie.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Au fost situa]ii c`nd personal, din respect sau consider`nd c\ s`nt probleme cu caracter confiden]ial sau mai personal, am p\r\sit înc\perea în timp ce
generalul Gu[\ discuta, fie cu ministrul Milea, fie cu al]ii.
Revin cu o întrebare, ca s\ fie clar pentru toat\ lumea. Ce ne-a]i
declarat dumneavoastr\ p`n\ acuma este purul adev\r?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Absolut.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Înc\ o dat\ precizez, cu
toat\ r\spunderea (lips\ de audi]ie, n.n.).
V\ atrag aten]ia c\ m\rturia mincinoas\ se pedepse[te.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Am în]eles, domnule
pre[edinte, cunosc.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Înc\ o dat\ precizez, cu
toat\ r\spunderea, c\ tot ce-am declarat [i s-a consemnat p`n\ acum
reprezint\ purul adev\r.
A]i ad\ugat ceva la el?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Absolut nimic.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Nu am ad\ugat nimic la
el, de la mine sau de la al]ii.
Da, v\ ascult.
Coman Ion: Domnule pre[edinte, dac\ aproba]i o întrebare. Ca
militar, ora exact\ [i cine a ordonat realizarea dispozitivului de
lupt\ în garnizoana Timi[oara, în ziua de 17 decembrie. Ora [i
cine! Exact\, aici nu mai merge cu aproxima]ie.
Pre[edintele Completului de Judecat\: C`nd au fost scoase trupele, de fapt?
Locotenent-colonel Constatin Zeca: Deci, v-am raportat, dup\
defilare, dup\ ajungerea trupelor, c\tre 11,00-11,30 s-a intervenit
cu 200 de militari. Ulterior, în jurul orei 14,00, cu al]i 200, a[a cum
am raportat.

CONDAMNAT LA ADEV|R

207

Coman Ion: Domnule pre[edinte, eu întreb dispozitivul de
lupt\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da. Dispozitivul de
lupt\.
Coman Ion: De lupt\. S`ntem militari.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Deci, pe l`ng\ cei 400 de
militari, care, p`n\ la orele 14,00, s-au constituit în dispozitivul de
lupt\, de paz\ acolo au mai fost (lips\ de audi]ie, n.n.).
Locotenent-colonel Constantin Zeca: M\ rog, am în]eles, inculpatul se refer\ dup\ primirea indicativului alarmei de lupt\. Aceea
e cu totul alt\ treab\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: P\i, da.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Da. S-a realizat, deci, dup\
sosirea unit\]ilor din afara jude]ului, p`n\ c\tre orele 23,00-24,00.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Încep`nd cu ce or\?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Deci, dup\ primirea
indicativului alarmei de lupt\. Erau, deja, în strad\ 400-500 de militari, vorbesc numai ai diviziei.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Deci 18,45, s-a primit
indicativul, s-a transmis ordinul (lips\ de audi]ie, n.n.).
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Au fost aduse unit\]i din
afara garnizoanei [i realizarea dispozitivului, cum spune inculpatul
(lips\ de audi]ie, n.n.).
Pre[edintele Completului de Judecat\: Deci, c`t timp s\ fi trecut
de la 18, 45 p`n\ c`nd au ie[it în strad\ aceste dispozitive de lupt\?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Da. Deci, p`n\ c\tre ora
24,00.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Nu, nu, nu. De la primirea ordinului, [apte f\r\ un sfert, seara, [i p`n\ c`nd aceste unit\]i,
altele, deci, dec`t cele de la Consiliul Jude]ean, c`t timp a trecut?
Deci, p`n\ c`nd au ie[it ceilal]i în strad\, asta e toat\ întrebarea.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Da, p`n\ pe data de...
Pre[edintele Completului de Judecat\: Nu, nu. C`nd au început
s\ ias\? C`nd au început s\ ias\?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Încep`nd cu 19,00-20,00.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: S-a ie[it e[alonat.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da.
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Dup\ primirea indicativului „Alarm\ de lupt\“, încep`nd cu
orele 19,00-20,00, în mod e[alonat, p`n\ pe la orele 24,00, au ie[it
în diferite zone din ora[ for]e ale Ministerului Ap\r\rii Na]ionale,
din garnizoan\.
Coman Ion: Cine, atunci, a ordonat ca tancurile s\ ias\ cu
muni]ie de r\zboi, înaintea indicativului de alarm\, în ora[ul
Timi[oara?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Martorul a precizat ceva.
C\ din lips\ de alte tancuri neînarmate, au trebuit s\ le scoat\ [i pe
acestea.
Coman Ion: Înainte de primirea ordinului alarm\ de lupt\ (lips\
de audi]ie, n.n.).
Pre[edintele Completului de Judecat\: A precizat, înainte,
17,00-17,30. Deci, rezult\ cu claritate c\ e înainte de primirea
ordinului de alarm\ de lupt\.
Coman Ion: Cine a dat acest ordin?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Cine?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Ministrul Ap\r\rii
Na]ionale, personal.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Toate tancurile... Altele au
mai fost scoase dup\ orele 17,30?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu, nu.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Toate tancurile, care au
fost scoase din unit\]i – s-a petrecut în ziua de 17 decembrie, p`n\
la orele 17,30, din ordinul direct al generalului Milea.
Coman Ion: Martorul a spus c\ a auzit focuri de arm\ la ora
23,00.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da.
Coman Ion: Dac\ cunoa[te c\ inculpatul Coman, împreun\ cu
generalul Gu[\, între ora 22,00 [i 23,30, am fost în ora[ s\ constat\m dac\ se mai trage. Se tr\sese, p`n\ atunci.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Cunoa[te]i?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Au fost în ora[, nu s\
vad\ dac\ se mai trage, s\ vad\ care s`nt pagubele materiale produse [i care este situa]ia din ora[, nu dac\ se mai trage.
Pre[edintele Completului de Judecat\: {i asta, pe la ce or\?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: În noaptea (lips\ de
audi]ie, n.n.), dup\ ora 22,00, în mod cert dup\ 22,00.
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Pre[edintele Completului de Judecat\: În seara de 17 decembrie, dup\ orele 22,00, [tiu c\ generalul Gu[\, împreun\ cu Ion
Coman...
Coman Ion: {i Matei Ilie.
Pre[edintele Completului de Judecat\: A fost [i Matei Ilie?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu am cunoscut de Matei
Ilie, am [i raportat, ulterior am aflat.
Coman Ion: Ierta]i-m\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: ... au trecut în revist\
ora[ul, pentru a vedea stric\ciunile. Nu s-au deplasat în ora[ pentru
a constata dac\ se mai trage sau nu.
Alt\ întrebare.
Coman Ion: A f\cut afirma]ia c\ în punctul de comand\ de la
Jude] erau foarte multe telefoane, leg\turi. Dac\ cunoa[te, în mod
exact, ce alte leg\turi au fost realizate cu unit\]ile, cu marile unit\]i,
în afar\ de telefonul guvernamental, care exista. {i cine f\cea parte
din punctul de comand\ din partea armatei.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Unde?
Coman Ion: La Jude].
Pre[edintele Completului de Judecat\: Cine mai f\cea parte?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: N-am afirmat de telefoane
la Jude]. Am afirmat c\ aveam mai multe telefoane în punctul de
comand\ al diviziei: telefonul operativ, centrala militar\ [i telefoanele interurbane, deci, în plus fa]\ de ce aveam p`n\ atunci. Nu
la Jude], la Jude] n-am fost niciodat\, nu cunosc.
Coman Ion: P\i, dac\ era punct de comand\ la Jude], aveam
nevoie de leg\turi.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Asta e alt\ treab\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: R\spunde]i la întrebarea
pus\ de inculpat. Cine mai f\cea parte?
Coman Ion: Am o întrebare [i mai concret\: s-au realizat
leg\turi telefonice? Da, m\ ierta]i.
Pre[edintele Completului de Judecat\: R\spunde]i.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu cunosc cine f\cea
parte din punctul de comand\ de la Jude]. A[a am în]eles.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Inculpatul vrea s\ [tie
cine era...
Coman Ion: ... din partea Armatei, cine f\cea parte din punctul
de comand\?
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Pre[edintele Completului de Judecat\: Repeta]i-i întrebarea, v\
rog.
Coman Ion: Cine f\cea parte, din partea Armatei, din punctul
de comand\ al Jude]ului?
Pre[edintele Completului de Judecat\: La Jude]eana de Partid?
Coman Ion: La Jude]eana de Partid, da.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Cine?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: B\nuiesc c\ d`nsul [tie
mai bine ca mine.
Pre[edintele Completului de Judecat\: R\spunde]i dumneavoastr\, acum.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: {tiu c\, dup\ ora, a[a cum
am raportat de altfel, în jurul orei 18,00-18,30, n-am [tiut exact ora,
generalul St\nculescu s-a deplasat la Jude]eana de Partid. Ce misiune avea acolo [i ce-a f\cut, asta n-am de unde s\ [tiu. Eu eram
subordonat nemijlocit generalului Gu[\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: A mai venit la divizie?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Generalul St\nculescu?
Da, a mai venit la divizie, cred c\ în data de 21, c`nd s-a internat în
Spitalul Militar [i pe 21, seara, c`nd a plecat la aeroport, c`nd i-am
asigurat deplasarea la aeroport.
Pre[edintele Completului de Judecat\: A[a dup\ cum am mai
precizat, în seara de 17 decembrie, în jurul orelor 18,30 sau 19,00,
l-am condus pe generalul St\nculescu la Jude]eana de Partid, unde
a r\mas. Nu cunosc ce misiune a avut [i cu ce s-a ocupat acolo.
Acesta a mai ap\rut la divizie în diminea]a...
Da, de 21?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Da, cred c\ în diminea]a
zilei de 21.
Pre[edintele Completului de Judecat\: ...În diminea]a zilei de
21 decembrie, c`nd s-a dus s\ se interneze, [i, apoi, în seara aceleia[i zile, c`nd i-am asigurat protec]ia, transportul p`n\ la aeroport...
De unde a plecat...?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: La Bucure[ti.
Pre[edintele Completului de Judecat\: ... de unde a plecat la
Bucure[ti.
C`t era ceasul atunci?
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Locotenent-colonel Constantin Zeca: Cred c\ era dup\ ora
21,00.
Pre[edintele Completului de Judecat\: 21,00 sau 23,00?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: N-a[ putea s\ redau exact,
oricum, destul de t`rziu. Fac o leg\tur\, întruc`t generalul Chi]ac a
primit telefon de la Bucure[ti [i a trebuit s\ plece [i d`nsul [i, efectiv, a sc\pat avionul [i a plecat cu trenul de 23,50, deci undeva în
jurul orei 22,00. Se poate verifica, de altfel, la aeroport treaba
aceasta.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Avionul a decolat dup\
orele 22,00, fiind sc\pat de generalul Chi]ac, care fusese, de asemenea, chemat la Bucure[ti [i astfel a fost nevoit s\ plece cu trenul de
23,50.
Da. Alte întreb\ri.
Coman Ion: Martorul a f\cut afirma]ia c\, înainte de luarea
unei m\suri, unei hot\r`ri, generalul Gu[\ se consulta cu ministrul
sau raporta ministrului Ap\r\rii Na]ionale, toate problemele. O
întrebare: de ce nu s-a consultat [i c`nd am dat eu ordinul ca generalul Chi]ac s\ execute acea muni]ie chimic\, la Oper\, în seara
de 18?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Cunoa[te]i?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu, nu s`nt în m\sur\ s\
fac asemenea aprecieri.
Coman Ion: Dac\ l-a v\zut pe generalul Chi]ac cum era echipat.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Cum era echipat generalul Chi]ac?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Generalul Chi]ac era
echipat militar.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Adic\?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Veston. L-am v\zut c`nd
era în birou, deci era în veston de..., îmbr\cat militar, general.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Casc\, pistol automat...?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu, nu, n-avea.
Pre[edintele Completului de Judecat\: ...cum s-a spus aici.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Nu l-a]i v\zut?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu era înarmat. În
comandament.
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Pre[edintele Completului de Judecat\: Dar, ulterior, l-a]i v\zut
înarmat a[a?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Unde?
Pre[edintele Completului de Judecat\: În alte împrejur\ri.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu l-am v\zut înarmat.
Eu, personal, nu l-am v\zut înarmat. Generalii, în interiorul comandamentului, nu erau înarma]i.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Dar, în ora[, în punctele
fierbin]i, l-a]i înt`lnit pe generalul Chi]ac?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Sau pe al]i generali?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Pe generalul Chi]ac nu lam v\zut niciodat\ înarmat.
Coman Ion: Domnule pre[edinte, d`nsul a asigurat comanda
unei mari unit\]i importante. Dac\ în perioada 17-22 decembrie a
avut vreo convorbire telefonic\ – eu acolo, d`nsul la divizie – cu
mine? În aceast\ perioad\.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nici o convorbire telefonic\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Personal, eu nu am
avut nici o convorbire telefonic\ cu Ion Coman în perioada
evenimentelor.
Coman Ion: D`nsul fiind comandant de divizie. Cum î[i
explic\, atunci – anticip\m pu]in –, c\ s-a pus în discu]ie c\ martorul Dinc\ a venit la mine, la Jude]?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Nu-l vizeaz\ pe martor.
Coman Ion: Am în]eles, am în]eles. Pentru c\ s-a pus în discu]ie.
Pre[edintele Completului de Judecat\: C`nd o s\ st\m de vorb\
cu Dinc\...
Coman Ion: Am în]eles, domnule pre[edinte, v\ rog s\ m\
ierta]i.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da.
Coman Ion: A f\cut afirma]ia c\, frecvent, generalul Gu[\ f\cea
[edin]e de analiz\ cu comandan]ii de regimente. Dac\ eu am participat, vreodat\, la aceste [edin]e de analiz\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: La instruirile ]inute de
generalul Gu[\...
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Locotenent-colonel Constantin Zeca: Generalul Gu[\ a f\cut
instruire, a[a-zisa [edin]\ de lucru, cu to]i comandan]ii de unit\]i, în
fiecare sear\, încep`nd cu 17, unde se precizau ordinele [i se analiza situa]ia. Ion Coman, de fapt, nici n-a fost în comandamentul
diviziei, n-a participat niciodat\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Încep`nd cu seara de 17
decembrie [i, ulterior, în fiecare sear\, dup\ orele...
19,00 a]i spus, da?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: La diferite ore. {i la 24,00
[i la 23,00.
Pre[edintele Completului de Judecat\: ... la ore diferite – [i la
23,00 [i la 24,00 – generalul Gu[\ a avut [edin]e de lucru cu to]i
comandan]ii, unde analiza activitatea [i ordona ac]iunile ce urmau a
fi îndeplinite.
Da.
Coman Ion: La aceste [edin]e...
Pre[edintele Completului de Judecat\: La aceste [edin]e n-a
participat, niciodat\, Coman Ion.
Coman Ion: D`nsul a participat. Dac\ comandan]ii de unit\]i au
raportat c\ în sectoarele lor de lupt\, în dispozitiv, au fost mor]i [i
r\ni]i?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Au raportat?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Cu aceste ocazii nici un
comandant n-a raportat c\ în sectoarele lui de activitate au fost
înregistra]i mor]i sau r\ni]i prin împu[care.
Coman Ion: Dac\ aproba]i, s-a pus sub alt\ form\, totu[i, eu
întreb, pentru con[tiin]a noastr\: c`]i mor]i au fost în Timi[oara
p`n\ mar]i seara [i c`]i r\ni]i, av`nd în vedere c\ centralizarea a fost
f\cut\ de un general?
Pre[edintele Completului de Judecat\: {ti]i?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu s-a f\cut o asemenea
centralizare. Nu am cuno[tin]\ de a[a ceva. Despre num\rul
mor]ilor s-a aflat mult mai t`rziu, din presa local\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Personal, pe parcursul
evenimentelor, eu n-am avut cuno[tin]\ despre num\rul r\ni]ilor [i
al mor]ilor. Pe acesta l-am aflat, ulterior, din pres\.
Coman Ion: Dac\ a fost în birou, martorul, c`nd eu am avut o
discu]ie cu Gu[\, într-adev\r mai dur\, interzic`ndu-i, cu des\v`r-
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[ire, zborul elicopterelor, luni, în Timi[oara, Gu[\ raport`ndu-mi c\
dou\ elicoptere, din ordinul Bucure[tiului, vin la Timi[oara, am
spus clar: „Pentru numele lui Dumnezeu, întoarce]i-le înapoi!“, iar
el mi-a cerut voie ca, cel pu]in prin marginea Timi[oarei, s\ ridice
alte elicoptere. Am interzis, cu des\v`r[ire, aceast\ chestiune.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Cunoa[te]i episodul?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Destul de neclar. Adic\
am auzit discu]ia privind elicopterele. Au fost, efectiv, elicoptere de
recunoa[tere, care s\ vad\ [i s\ raporteze, din aer, care este situa]ia
în ora[, dar nu-mi amintesc s\ fi fost o (lips\ de audi]ie, n.n.) – [tiu
eu – s\ ias\ în eviden]\ aceast\ duritate sau aceast\ cerere imperativ\ a lui Coman.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Dar o cerere a existat?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Au discutat ceva despre
elicoptere. C\ s`nt necesare sau nu, mi-e greu s\ m\ pronun], a[
gre[i s\ zic da sau nu.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Din c`te îmi amintesc,
luni, 18 decembrie ...
Tot telefonic\, discu]ia, da?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Da, da, numai telefonic\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: ...a avut loc o discu]ie
telefonic\ între Coman [i Gu[\, privitor la elicopterele care survolau ora[ul, dar nu pot da am\nunte cu privire la con]inutul
acesteia.
Da.
Coman Ion: Dac\ martorul cunoa[te ordinul pe care l-am dat lui
Gu[\ s\ scoat\, imediat, tehnica grea din ora[, fiind ineficient\, în
cursul zilei de luni, 18 decembrie.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Ave]i cuno[tin]\?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu am cuno[tin]\ de
asemenea ordin.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Nu am cuno[tin]\ de
vreun ordin dat de Coman Ion...
Locotenent-colonel Constantin Zeca: {tiu, totu[i, c\ generalul
Gu[\ a vorbit cu ministrul Milea [i, dup\ ce i-a raportat în detaliu
situa]ia tancurilor incendiate, devastate – nu v-am raportat c\
pagubele la cele cinci tancuri au fost de peste 400 000 lei (lips\ de
audi]ie, n.n.). Dac\ s-a hot\r`t de comun acord [i cu Ion Coman?
E posibil. Dar nu am certitudinea.
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Pre[edintele Completului de Judecat\: ...ca, în data de 18 decembrie, Coman Ion s\-i fi ordonat lui Gu[\ s\ retrag\ în caz\rmi
toat\ tehnica grea. Cunosc, îns\, c\ generalul Gu[\ i-a raportat
ministrului Milea situa]ia distrugerilor înregistrate la acele tancuri,
în jur de vreo 400 000 lei. Nu [tiu dac\ aceasta ca urmare a unei
discu]ii prealabile cu Coman Ion.
Coman Ion: Dac\ aproba]i, domnule pre[edinte, totu[i, duminic\ noaptea, în efective – nu mai e nici un secret acum –, c`te
au fost în Timi[oara, cu oameni, tehnic\ de lupt\? C`te efective au
fost, totu[i?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Deci, încep`nd cu 17
seara.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: N-a[ putea s\ precizez,
exact, num\rul de efective, pentru c\ erau [i în subordinea altor
comandamente.
Coman Ion: Nu, de la divizia respectiv\.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: De la divizia din subordine eu am eviden]a exact\, pe zile, ore [i la dosar, s`nt convins.
Dar am avut, în prima faz\ deci, în jur de 500 de militari, ulterior,
dup\ aducerea efectivelor din afara garnizoanelor – deci cei 1 000
[i ceva de oameni –, efectiv, în prima parte au fost cam înc\ 500,
pentru c\ cealalt\ jum\tate, cam de la fiecare unitate, a r\mas în
rezerva comandan]ilor, în unit\]ile unde erau caza]i, deci privind
Ministerul Ap\r\rii Na]ionale, adic\ Divizia Mecanizat\ [i unit\]ile
de afar\, care au venit în sprijin, în jur de 1 000 de oameni. Iar
aceast\ cifr\ s-a diminuat foarte mult c\tre diminea]\, c`nd – a[a
cum am precizat – o bun\ parte din efective s-au retras în unit\]i.
Pre[edintele Completului de Judecat\: P\i, v\ contrazice]i.
Ierta]i-m\. 1 200 sau 1 300 erau doar în prima faz\, din exterior,
dac\ le mai aduna]i [i pe cele ale dumneavoastr\...
Locotenent-colonel Constantin Zeca: P\i, nu toate, cele din
exterior nu toate au intrat în dispozitiv.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Nu toate?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu. Am f\cut precizarea,
aproximativ jum\tate.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Aproximativ jum\tate.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Da. Deci, 500 [i 500 ale
diviziei, în jur de 1 000 de oameni.
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Pre[edintele Completului de Judecat\: În seara de 17 decembrie, în ora[ul Timi[oara, s-au aflat în dispozitive aproximativ
1.000 de militari apar]in\tori de Ministerul Ap\r\rii Na]ionale.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Din Divizia Mecanizat\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Apar]in`nd Diviziei 18
Mecanizat\.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Au fost [i din alte unit\]i.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da.
Coman Ion: Da. Dac\ a cunoscut c\, duminic\, a fost stare de
necesitate în municipiul Timi[oara [i c\, pe 20, la ora 23,00, s-a
extins în tot jude]ul Timi[? Cum s-a aplicat decretul din 20 decembrie?
Pre[edintele Completului de Judecat\: {ti]i?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Cum s-a aplicat?
Coman Ion: Decretul de stare de necesitate din 20 decembrie.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Deci, dac\ [ti]i c\ s-a
instituit starea de necesitate, pentru început în Timi[oara [i, dup\
aceea, în tot jude]ul, da?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Da, da, da.
Pre[edintele Completului de Judecat\: {ti]i?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Da, sigur c\ da.
Pre[edintele Completului de Judecat\: {i cum s-a trecut la concretizare?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Efectiv, prin m\surile pe
care le-am discutat p`n\ acum, aici. Nimic în plus.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Nimic în plus.
Coman Ion: Adic\ s-a aplicat sau nu s-a aplicat cel din 20?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Cel din 20 s-a aplicat?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu, cel din 20 nu, cel din
20, pentru Timi[oara, era cu totul dep\[it. În momentul 20,
Timi[oara era primul ora[ liber [i de drept [i, mai bine zis, de fapt.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Încep`nd cu data de 20
decembrie, orele...
C`t? De diminea]\, a[a, era ora[ liber? 10,00, 12,00?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu re]in exact. Cred c\ de
diminea]\. Nu re]in exact ora. 12,00 e cea mai corect\ or\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Timi[oara era primul
ora[ liber, popula]ia pusese st\p`nire, întru totul, pe destinele
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localit\]ii. Astfel c\ instituirea decretului de stare de necesitate, din
aceea[i dat\, nu-[i mai putea g\si aplicarea în acest municipiu.
Coman Ion: Aproba]i, domnule pre[edinte?
Pre[edintele Completului de Judecat\: Numai un pic, s\ termine
acolo.
Coman Ion: Da.
Pre[edintele Completului de Judecat\: S-a notat?
V\ rog.
Coman Ion: V\ rog s\ m\ ierta]i, decretul privind municipiul
Timi[oara nu a fost abrogat prin cel din 20, ci, în 20, a fost extins
în tot jude]ul. Deci [i în ziua de 20 cel din 17 era valabil, înc\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da.
Coman Ion: Eu pun întrebarea, nu înt`mpl\tor, pentru ca s\ ne
d\m seama cum s-a aplicat în continuare, nu numai în Timi[oara, ci
în tot jude]ul. Dac\ crede]i...
Pre[edintele Completului de Judecat\: Aceast\ remarc\ e valabil\ pentru orice fel de stare de necesitate decretat\, nu?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Da.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Asta a vrut s\ spun\ c\,
indiferent c\ a fost decretat\ în 17 sau în 20...
Coman Ion: Dac\ în noaptea de 21, în jurul orelor 20,00-21,00,
au fost multe puncte fierbin]i, pentru care nu mai puteau s\ cear\
aprobarea ministrului Ap\r\rii. Aici, pe plan local, la tipografie,
pentru c\ au ac]ionat [i oameni de la d`n[ii, cum s-a rezolvat momentul acela, c`nd 2 500 de oameni au r\mas în via]\ la tipografie,
netr\g`ndu-se? Dac\-l [tie.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Îl [ti]i?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu. N-au fost militari din
subordine, or fi fost din alte unit\]i.
Coman Ion: Am în]eles. Cam penultima întrebare. Totu[i, în
ziua de 22, s\-[i aminteasc\, dac\ dore[te, cum s-a rezolvat problema cu Opera. Nu prin neaplicarea planurilor, dac\ are cuno[tin]\ de
vreo discu]ie a mea cu Gu[\, c\ v\d c\ astea le mai [tia.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu am în]eles cu ce. Nam în]eles.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Dac\ planul de ac]iune
privitor la capturarea acelor lideri, de la Oper\, n-a fost pus în aplicare datorit\ altor cauze [i nu celei ar\tate de dumneavoastr\ sau
poate [i a altor cauze.
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Locotenent-colonel Constantin Zeca: E posibil [i a altor cauze.
V-am raportat c\ nu am fost, efectiv, în problem\, nici la concepere, nici la organizare.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Cunoa[te]i vreo discu]ie,
pe tema asta, între inculpatul Coman [i generalul Gu[\?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Discutau pe mai multe
teme [i destul de des.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Dar, legat de aspectul
acesta, [ti]i?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Doar at`t, c\ o s\ vin\
cineva acolo, s\ se pun\ de acord, ceva în genul acesta.
Coman Ion: Da. Am în]eles. Dou\, numai, dac\ le aprecia]i.
Dac\ a ascultat la radio, la televizor, dac\ a v\zut depozi]ia mea în
fa]a completului de judecat\? Dac\ aprecia]i c\ poate fi întrebat.
Pentru c\ r\spunsurile au fost date exact pe ni[te momente. O întrebare, de curiozitate. Dac\ aprecia]i – bine, dac\ nu – nu.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Acuma vreau s\ v\
pun în tem\, de[i n-ar mai fi fost necesar. A]i lecturat declara]ia
martorului, dat\ la urm\rirea penal\ [i a urm\rit acelea[i repere
în timp.
Coman Ion: Am în]eles, am în]eles. O ultim\ chestiune, dac\ se
apreciaz\, s\ întreb. Dac\ în aceste luni, dup\ decembrie, martorul
s-a mai înt`lnit cu generalii St\nculescu, Gu[\ [i Chi]ac? Numai
dac\ s-au înt`lnit, nu întreb ce-au discutat.
Pre[edintele Completului de Judecat\: V-a]i înt`lnit?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu, n-am avut a[a ceva...
Pre[edintele Completului de Judecat\: Adic\, prin alte cuvinte,
a]i primit vreun ordin...
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu.
Pre[edintele Completului de Judecat\: ...legat de o anume conduit\?
Asta a]i vrut s\ zice]i?
Coman Ion: Asta, p\i, sigur c\ da.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Întrebare cu tendin]\. Nu.
Coman Ion: Nu.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Nu am avut nici o
discu]ie cu generalii St\nculescu, Chi]ac sau Gu[\, referitor
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la conduita pe care trebuie s\ o adopt în cadrul procesului de la
Timi[oara.
Coman Ion: Revin, ierta]i-m\, la ELBA, c\ e foarte important.
A spus c\ a fost chemat de Radu B\lan, s\ fie scos. Treaba lui Radu
B\lan, cum s-a dus, cum l-a scos [i a[a mai departe. Dac\ nu cumva, pentru c\ [tie ELBA, nu cunoa[te altceva: c\ l-am certat – s\
zic a[a – pe generalul Gu[\ c\ a trimis dou\ transportoare, f\r\
aprobarea mea, acolo [i „scoate-le – zic – imediat!“.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Cunoa[te]i a[a ceva?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Eu re]in c\ a fost certat
pentru c\ s-a dus personal.
Coman Ion: {i personal [i cu TAB-urile.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Asta o re]in exact, pentru
c\ ne-a spus: „Uite, m\i, eu am fost acolo, puteam s\ fiu lin[at [i
mai s`nt [i certat.“ Asta ne-a zis-o generalul Gu[\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Dar legat de TAB-uri?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Dac\ au fost TAB-uri? E
foarte posibil s\ fi fost, nu neg treaba aceasta, dar or fi fost ori în
patrulare, ori coinciden]a a f\cut a[a ceva. P\i, altfel, generalul
Gu[\ pleca cu TAB-ul, nu pleca cu Dacia, care putea s\ fie agresat\
oric`nd, la orice col]. Nu? E, cred, de la sine în]eles.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da, dar a]i f\cut afirma]ia c\ a plecat cu Dacia [i nu cu TAB-ul.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: P\i, tocmai, zic, a plecat
cu Dacia, dac\ era s\ plece cu TAB-ul, pleca de la început în TAB,
îi asigura protec]ie TAB-ul – nu? – e blindat.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Nu [tiu dac\ au existat
TAB-uri la ELBA, c`t s-a aflat generalul Gu[\ acolo. Este posibil,
îns\, s\ fi ap\rut în zon\, printr-o simpl\ coinciden]\, întruc`t aveau
misiune de patrulare.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Absolut. Exact. {i aveam
efective care erau la Gara Timi[oara, care asigurau ordinea în gar\
[i e posibil s\ fi fost, pentru c\ s`nt aproape.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Acestea e posibil s\ fi
apar]inut dispozitivului instalat la gara Timi[oara.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Exact.
Coman Ion: V\ rog s\ m\ ierta]i, totu[i, acolo, s-a împu[cat o
femeie, nu mortal. Chiar nu [tie c\ am ordonat o anchet\, comandant de divizie, în sectorul lui de r\spundere, s\ nu [tie c\ s-a f\cut
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o problem\ miercuri, c\ s-a împu[cat o femeie? Indiferent în ce
ocazie. Nu mortal. Acolo a fost o cercetare.
Pre[edintele Completului de Judecat\: S-a f\cut?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu s-a f\cut a[a ceva.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Dar [ti]i de un astfel
de...?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Nu cunosc de nici un
ordin dat de Coman Ion, de a se trece la efectuarea unei cercet\ri.
Coman Ion: Eu am întrebat dac\ cunoa[te c\, acolo, a fost împu[cat\ o femeie. Ordinul meu nu-l cunoa[te, dar a spus c\ nici nu
cunoa[te dac\ femeia a fost împu[cat\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da. Cum am notat?
Nu cunosc s\ fi fost împu[cat\ vreo persoan\, în spe]\ femeie,
la ELBA, c`t s-a aflat acolo sau în preajma momentului sosirii generalului Gu[\ acolo.
Da.
Ap\r\tor 7: Se refer\ la consemnare. Martorul a spus c\ generalul Gu[\ s-a pl`ns c\ a fost admonestat, pentru c\ s-a dus la
ELBA. V\ rog s\-l mai întreba]i o dat\ pe martor, s\-l întreba]i cine
l-a admonestat [i v\ rog s\ consemna]i lucrul acesta.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da.
C`nd a revenit de la ELBA, printre altele, generalul Gu[\ s-a
lamentat spun`nd c\, pentru faptul c\ s-a dus la ELBA, unde putea
fi [i lin[at, Coman Ion l-a certat.
Alte întreb\ri. B\lan Radu.
B\lan Radu: Pentru seara zilei de 16 decembrie. Dac\ la divizie
s-a primit alarm\ par]ial\ de lupt\ sau stare de necesitate pentru
Armat\ [i la ce or\ a fost înregistrat\ aceasta?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Pe 16 nu s-a primit a[a
ceva.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Vre]i s\ consemn\m?
B\lan Radu: Da.
Pre[edintele Completului de Judecat\: În seara de 16 decembrie
nu s-a primit ordin de alarmare a unit\]ilor Ministerului Ap\r\rii
Na]ionale.
B\lan Radu: Dac\ atunci c`nd ministrul Milea i-a transmis s\
scoat\ grupe de militari, de patrule, i-a transmis [i indica]ia c\, a
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doua zi, se organizeaz\ acea demonstra]ie de for]\ sau de (lips\ de
audi]ie, n.n.).
Pre[edintele Completului de Judecat\: A spus-o.
B\lan Radu: A spus-o diminea]a, la 7,00. Eu, totu[i, întreb
dac\, atunci, seara, pentru c\ din discu]ia pe care am avut-o eu...
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Re]in exact, domnule
pre[edinte, re]in exact, diminea]a mi-a precizat. Pentru c\ am intrat,
un pic, în alert\, în sensul c\ era timpul prea pu]in la dispozi]ie ca
s\ organizez aceste deta[amente. {i, împreun\ cu ofi]erii mei, ajutoarele nemijlocite, cu [eful de Stat Major, cu celelalte cadre, a trebuit s\ formez grupe de cadre, s\-i trimit în unit\]i, s\ ajute la
organizare. Deci, diminea]\, în mod cert diminea]\.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da, e de ajuns.
B\lan Radu: Dac\ cerin]ele (lips\ de audi]ie, n.n.).
Pre[edintele Completului de Judecat\: Dar, ierta]i-m\ c\ v\
întrerup, ce semnifica]ie are totu[i? Ne scap\.
B\lan Radu: Pentru c\, mie, ministrul Milea mi-a dat la ora
17,00, în data de 16, telefon c\ a primit sarcin\ sau indica]ie de la
Comandantul Suprem s\ scoat\ armata în Timi[oara [i indica]ia ca,
a doua zi, s\ se fac\ aceast\ demonstra]ie de for]\. Asta este, pentru
asta am vrut s\ întreb.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Da, am în]eles. Bine.
B\lan Radu: Dac\ cerin]ele pe care le-am adresat eu [i de care a
amintit aici s`nt înregistrate într-un jurnal de activitate, din c`te î[i
aminte[te dumnealui? Convorbirile acelea telefonice. Pentru c\,
dup\ cum a spus, nici nu ne-am cunoscut, nu l-am chemat la sediu
în nici una din zile, de fapt l-am cunoscut numai în data de 23 [i
numele [i figura atunci i-am cunoscut-o.
Pre[edintele Completului de Judecat\: În registrul de lupt\ ce
se...?
B\lan Radu: Dac\ a înregistrat cerin]ele pe care le-am adresat
eu...
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Tot ce-am afirmat aici se
bazeaz\, în primul r`nd, pe memoria proprie [i pe martorii care s`nt
de necontestat: ofi]erul de serviciu, ofi]erul (lips\ de audi]ie, n.n.)
conducerii [i, ulterior, celelalte cadre care au fost pe l`ng\ mine.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Nu, nu, nu. A vrut s\
întrebe dac\ dispozi]iile ce le-a]i primit de la Jude]ean\ au fost consemnate undeva.
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Locotenent-colonel Constantin Zeca: Sigur c\ da, sigur c\ da.
S`nt consemnate.
Pre[edintele Completului de Judecat\: Unde?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: În jurnalul...
B\lan Radu: Deci, cele pe care vi le-am adresat eu.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Da. Poate primele nu s`nt,
c\, la început, în primele ore, nu asta aveam de g`nd, s\ not\m tot.
B\lan Radu: Dar astea s`nt foarte importante.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu [tiu de ce e at`ta
echivoc, întruc`t e foarte limpede. Eu nu veneam de acas\ la serviciu din proprie ini]iativ\, organizarea (lips\ de audi]ie, n.n.), leg\tura comandantului armatei cu ministrul, f\r\ un impuls din
afar\. Este f\r\ discu]ie.
B\lan Radu: Ridic acest lucru, domnule pre[edinte, pentru c\ a
f\cut afirma]ii c\ a primit ni[te indica]ii de la mine, în momente
c`nd eu nu eram la Jude]. De pild\, cu TAB-urile, în ziua de miercuri, 20 decembrie...
Pre[edintele Completului de Judecat\: (lips\ de audi]ie, n.n.) s\
dovedi]i acest aspect.
B\lan Radu: Da. Eram la UMT [i spune c\ i-am cerut TABuri. {i, în sf`r[it, ultima – c\ domnul Coman a ridicat majoritatea
problemelor – `n leg\tur\, totu[i, cu ELBA. Eu am tr\it momentele
de acolo. A venit s\ m\ scoat\ din captur\ sau a venit s\ ]in\ discurs
acolo? Nu e adev\rat c\ eu plecasem de la ELBA. Eu m-am dus la
telefon, s\ dau telefon s\ ia TAB-urile cu care venise Gu[\ la
aceast\ unitate industrial\. N-a povestit c\ a luat ni[te picioare în
spate domnul general Gu[\ de la muncitorii de acolo?
Pre[edintele Completului de Judecat\: A povestit?
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Nu, nu. Nu s-a înt`mplat
a[a ceva.
B\lan Radu: (lips\ de audi]ie, n.n.) [i cu TAB-ul [i cu trasul [i
a[a mai departe.
Locotenent-colonel Constantin Zeca: Se poate proba cu cei care
au fost, efectiv, acolo, eu v-am raportat (lips\ de audi]ie, n.n.).
Pre[edintele Completului de Judecat\: Bine. Alte întreb\ri. Nu
mai s`nt.
Coman Ion: Totu[i, m\ fr\m`nt\, pentru istorie. Dac\ a spus c\
a executat numai ordinele ministrului Ap\r\rii Na]ionale, cum de
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l-a executat pe \la s\ înceap\ focul în Timi[oara dat de Coman? Nu
mi-e clar\ aceast\ chestiune!
(Termin`ndu-se banda, nu rezult\ clar dac\, aici,
s-a încheiat [i audierea martorului)

GENERALUL {TEFAN GU{|
~N DIALOG CU PAVEL CORU}
(Transcriere dup\ band\ magnetic\)
Pavel Coru]: Domnule general, ne revedem dup\ patru ani.
General {tefan Gu[\: Da, au trecut anii. V-am citit c\r]ile. Mau cutremurat. S`nt ca un strig\t disperat. Asta s`nt ele. Ave]i mult
curaj [i cred c\ s`nte]i un om cinstit, cu care pot discuta.
Pavel Coru]: Personal, nu am de ce dispera. Situa]ia na]iunii
noastre este disperat\. Pentru asta am venit la dumneavoastr\.
Avem nevoie de adev\ruri salvatoare. Acele adev\ruri care se pot
spune, desigur. Am jurat s\ p\str\m secretul…
General {tefan Gu[\: Jur\m`ntul în fa]a lui Dumnezeu. A[a trebuie s\-l iei! În ce prive[te adev\rurile salvatoare, sper s\ nu te
dezam\gesc. Un om nu poate [ti totul. {ti]i bine c\ n-am fost peste
tot. Ca militari, am fost sub jur\m`nt. Ca oameni, am încercat
diferite sentimente. Mai ales în acele zile at`t de fierbin]i.
Pavel Coru]: Noi am avut alt\ educa]ie. Am jurat pe steag [i
]ar\. Ce am sim]it fiecare e o alt\ problem\. În orice caz, jur\m`ntul pe steag [i ]ar\ nu cred c\ este de nuan]\ legionar\, cum
afirma Brucan.
General {tefan Gu[\: S\ fie clar un lucru! Comunismul nu a
fost adus în aceast\ ]ar\ nici de c\tre Gu[\, nici de c\tre Coru]!
Nici de p\rin]ii mei, ]\rani din Sp\taru, Buz\u. Comunismul a fost
adus din afar\. Iar noi a trebuit s\-i suport\m consecin]ele. Am
muncit din greu al\turi de p\rin]i. Ai mei, fiind s\raci, au trudit
mult pentru a cump\ra p\m`nt. Pentru ei, dar mai ales pentru copii.
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C\ s-a înt`mplat astfel nu e vina lor [i nici a mea. Sau a genera]iei
mele. A trebuit s\ supravie]uim.
Pavel Coru]: Cu care din p\rin]i sem\na]i?
General {tefan Gu[\: Greu de spus. Cred c\ mo[tenesc de la
fiecare c`te ceva. A[ vrea s\ sem\n cu mama.
Pavel Coru]: De ce?
General {tefan Gu[\: Mama e tipul ]\r\ncii românce. D`rz\,
lucid\, foarte în]eleapt\. A[a a fost, a[a este [i la 83 de ani. A trecut
prin multe necazuri în via]\. A avut mare influen]\ în formarea caracterului meu. E foarte credincioas\. A dorit s\ devin preot sau
ofi]er. Dumnezeu a vrut s\ ajung general, s\ m\ bucur de func]ii [i
onoruri înalte. {i datorit\ educa]iei primite de la mama sper s\
r\m`n un bun cre[tin, a[a cum a dorit-o.
Pavel Coru]: Domnule general, nu p\re]i un om bogat.
General {tefan Gu[\: Nici nu s`nt.
Pavel Coru]: C`te milioane ave]i la CEC?
General {tefan Gu[\: Îmi plac glumele. De unde at`]ia bani? Nam avut alt\ surs\ de venit dec`t salariul. La fel ca toate cadrele
Armatei.
Pavel Coru]: S-a vorbit mult prin pres\ c\ unii generali au vile,
milioane…
General {tefan Gu[\: Am o familie s\n\toas\. Asta e averea
mea. Cea mai mare bog\]ie a omului este s\n\tatea. {i mi-a dat
Dumnezeu suficient\ minte s\ respect sfaturile p\rin]ilor: s\ r\m`n
cinstit, curat. Desigur, mi-ar pl\cea s\ fiu bogat. Deocamdat\ m\
limitez la ce am. Din p\cate, s`nt prea mul]i cei care azi tr\iesc sub
limita s\r\ciei.
Pavel Coru]: Cum vede]i dumneavoastr\, domnule general,
ideea lansat\ de anumite persoane potrivit c\reia, într-un anumit
sistem politic, interesele Armatei [i poporului ar putea fi contrare?
General {tefan Gu[\: Via]a mea este Armata. S`nt soldat de la
16 ani. Iubesc Armata mai presus de orice [i a[a voi tr\i, cu acest
sentiment, p`n\ ce voi intra în morm`nt. Istoria ne-a demonstrat c\
niciodat\ Armata n-a f\cut politic\. Armata a fost a ]\rii, a p\m`ntului. Chiar [i în perioada comunist\, Armata a ap\rat ]ara, teritoriul na]ional. Comunismul nu a fost adus de Armat\ [i nici cu
asentimentul ei. Noi am jurat s\ ap\r\m ]ara, nu o persoan\ sau un
partid. Nici acum nu trebuie s\ facem altfel. De aceea, în România,
interesele Armatei [i poporului nu pot fi niciodat\ contrare.
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Pavel Coru]: Omul aflat sub jur\m`nt, sub legi militare, e mai
greu de în]eles de c\tre civili.
General {tefan Gu[\: At`t în vechea lege, c`t [i în actuala, militarii au jurat [i jur\ s\ execute ordinele comandan]ilor, p`n\ la cel
mai înalt nivel. Unde e lege, e stabilitate. Iar legile nu le facem noi.
Trebuie s\ fim aten]i s\ nu l\s\m Armata s\ fie angrenat\ în jocuri
politice.
Pavel Coru]: Deci neutr\.
General {tefan Gu[\: Armata trebuie s\ îndeplineasc\ rolul de
garant al independen]ei [i suveranit\]ii ]\rii. Pentru asta, nu trebuie
implicat\ în jocuri politice. Am o întrebare: crede]i c\ în comunism
a f\cut cineva dintre noi politic\?
Pavel Coru]: Nu cred. Un singur om î[i arogase acest drept: dictatorul. Chiar [i membrii clanului nu f\ceau altceva dec`t s\-i execute ordinele.
General {tefan Gu[\: Exact. Iar de opus, nu ne putem opune.
Situa]ia era mult mai complicat\ dec`t o b\nuiesc necunosc\torii.
Sau cei care, dup\ trecerea furtunii, se bat cu pumnul în piept. {i
fac totul pentru a-[i „fabrica“ ni[te merite.
Pavel Coru]: Domnule general, ca fost contraspion am f\cut tot
soiul de calcule. Concluzia: dac\ Armata, Securitatea [i Mili]ia s-ar
fi unit pentru a-l doborî pe Ceau[escu, am fi fost invada]i de c\tre
trupele Tratatului de la Var[ovia.
General {tefan Gu[\: Greu de spus cu certitudine. Perioada nu
era la fel cu cea din anii 1968. Existau ni[te organisme create în
Tratat. {i un Statut la pace [i la r\zboi. {ti]i bine c\ România nu a
fost de acord cu unele prevederi din Statutul de r\zboi [i nu l-a
semnat. Noi nu am fost de acord cu multe din hot\r`rile luate. De
aceea eram considera]i „oaia neagr\“ a Tratatului. Dar s\ nu intr\m
în am\nunte. Cel pu]in pentru moment. Pozi]ia României [i a
Armatei sale nu convenea în multe probleme. Ca atare, p`n\ ce nu a
existat permisiunea celor mari, Ceau[escu n-a c\zut.
Problematica legat\ de Tratat e mult mai divers\. În decembrie
1989, Tratatul în ansamblul s\u [i organismele acestuia erau înc\ în
vigoare. Rolul acestora va trebui s\-l l\murim pe parcurs. Pentru ca
cititorii dumneavoastr\ s\ în]eleag\ mai u[or anumite aspecte.
Dar… [tiu ce v\ intereseaz\ [i v\ r\spund direct: s-a încercat ca
situa]ia grea din decembrie 1989, în special anihilarea terori[tilor,
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s\ se rezolve cu ajutor str\in. N-avem dreptul s\ ascundem acest
lucru. Place sau nu, adev\rul nu trebuie ascuns.
Pavel Coru]: Domnule general, v\ propun s\ discut\m separat
aceast\ problem\. E foarte important\ [i trebuie clarificat\. Dac\ în
cuv`ntul meu cred c`teva mii de oameni care m\ cunosc, în cuv`ntul
dumneavoastr\ crede România.
General {tefan Gu[\: Domnule Coru], eu n-am nimic de
ascuns. Ce-am spus în 1989, spun [i acum [i voi spune c`t voi tr\i.
Am fost un simplu o[tean, care nu a uitat ceea ce i-a spus tat\l la o
v`rst\ fraged\: {tefane, s\ nu m\ faci de r`s în sat! Faptele mele pot
fi judecate numai de cei cu care am lucrat, subordona]i, colegi,
Armat\, popor. Pot fi judecate de p\rin]ii mei [i mai ales de Dumnezeu. Nu am fost [i nu s`nt un om perfect. Am f\cut [i gre[eli. Dar
nu din cele de care s\-mi fie ru[ine toat\ via]a [i care s\-l fac\ pe
tata s\ se întoarc\ în morm`nt.
Pavel Coru]: Adic\ nu pute]i fi judecat de maidanezi?
General {tefan Gu[\: Numai cei informa]i corect pot în]elege
situa]ia o[tenilor. Am t\cut mult timp. Acum vorbesc din dou\
motive, sper s\ le în]eleag\ to]i. În primul r`nd, vreau s\ anun] c\
nu-mi este fric\ de nimeni, cu excep]ia lui Dumnezeu. Pentru c\
am auzit voci care au afirmat c\ mi-ar fi team\. În al doilea r`nd,
vreau s\ scot Armata din starea culpabilizat\ în care vor s-o plaseze
anumi]i indivizi. Armata nu are de ce s\ se simt\ vinovat\ pentru
nimic. Excep]iile, inerente în orice organism, le voi preciza ulterior.
Le vor l\muri, s`nt sigur, cei care au tr\it intens, în diferite
ipostaze, situa]ii, evenimente din acele zile [i nop]i.
Pavel Coru]: Domnule general, fie c\ vre]i ori nu, s`nte]i un om
care a intrat în istorie. Istoria ne alege cum vrea ea [i nu cum vrem
noi. Ave]i anumite documente puse la p\strare pentru istorie?
General {tefan Gu[\: Nu a[a de importante precum v\ a[tepta]i.
Nu dispun de „bombe“. Unele s`nt obi[nuite, dar pot s\ confirme o
parte din cele afirmate de mine. Nu le dezv\lui. Nu vreau s\ fac r\u
]\rii. C`nd conjunctura istoric\ va permite, ele vor ie[i la iveal\. {i
cred c\ mai s`nt persoane care de]in date sau dovezi. Nu vreau s\
spun vorbe mari. De fapt, patriotismul nu se declar\, nu se capitalizeaz\ în scop politic. Nu s`nt patrio]i cei care se bat cu pumnii în
piept. Patriotismul e ceva ce face parte din noi, din cei care credem
în Dumnezeu [i ]ar\. Chiar dac\ s`nt [i oameni care nu cred, în
acele momente nenorocite, la ]ar\ m-am g`ndit. Am iubit-o [i-o

228

DANIELA VERONICA GU{| DE DR|GAN

iubesc simplu, ca o[tenii. Timpul [i faptele vorbesc [i vor vorbi.
Exist\ persoane care sub acoperirea revolu]iei au f\cut mult r\u
]\rii. Le [tim cu to]ii. Î[i v\d lini[ti]i de afaceri. Cred c\ nu au avut
[i nu au nimic sf`nt în ei.
Pavel Coru]: Domnule general, at`t c`t v\ permit legea [i
jur\m`ntul militar, v\ rog s\ spune]i. Românii au nevoie de confesiunea dumneavoastr\.
General {tefan Gu[\: De acord. F\r\ prea multe detalii. Sper c\
vom avea timp [i pentru am\nunte. Deci, s`mb\t\, 16 decembrie
1989, ora 21,30, ajunsesem acas\ foarte obosit. Abia a]ipisem c`nd
am fost chemat de ofi]erul de serviciu pe Marele Stat Major, din
ordinul ministrului Ap\r\rii Na]ionale. Nu [tiam ce se înt`mplase.
Ministrul m-a informat c\ în Timi[oara au ap\rut tulbur\ri cu
ocazia mut\rii unui preot, Laszlo Tökes. Am întrebat dac\ e nevoie
s\ lu\m m\suri pe linie militar\. Mi-a ordonat s\ a[tept\m ordine
ulterioare. Mi-a spus c\, din p\cate, informa]iile nu erau deloc
clare. Am verificat serviciile Marelui Stat Major, am verificat dac\
loc]iitorii [i [efii de direc]ii erau la domiciliu, apoi am trecut la
odihn\. Generalul Milea vorbise cu ministrul de Interne, Tudor
Postelnicu, [i cu [eful Direc]iei Securit\]ii Statului, generalul Vlad.
Nu cunosc con]inutul discu]iilor, dar se pare c\ nici cei de la
Interne nu dispuneau de date certe. Oricum, ministrul nu s-a culcat
în acea noapte. A ordonat paza înt\rit\ a obiectivelor militare pentru a preveni orice incident. De asemenea, formarea unor grupe
operative la Timi[oara [i în comandamentele de armat\ [i de arm\.
Pavel Coru]: Pentru cei care au v\zut armata numai în filme ori
la defilare pare ceva foarte u[or s\ fii militar. Cum au decurs evenimentele în continuare?
General {tefan Gu[\: În diminea]a zilei de 17 decembrie 1989,
am fost informat c\ din ordinul ministrului o grup\ operativ\ din
Marele Stat Major, condus\ de colonelul Ionescu, s-a deplasat deja
la Timi[oara, folosind un avion militar.
Pavel Coru]: Ce misiune a avut?
General {tefan Gu[\: S\ stabileasc\ cu precizie ce se înt`mpla
[i dac\ exista un pericol la adresa obiectivelor Armatei [i respectiv
a ]\rii. Aveam nevoie de informa]ii certe. Cei de la divizia mecanizat\ din Timi[oara erau alerta]i, dar nu prea [tiau ce se înt`mpla
în mod concret.
Pavel Coru]: Ordine de sus?
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General {tefan Gu[\: În timp ce eram în cabinetul ministrului, a
primit mai multe telefoane: de la Cabinetul 1, de la secretarul
Comitetului Central, general Ion Coman, [i de la Postelnicu. Am
organizat serviciul operativ pe Marele Stat Major [i m-am deplasat
din nou la ministrul Ap\r\rii Na]ionale. Nimeni nu avea informa]ii
exacte. În cabinet au fost chema]i, c\tre pr`nz, pentru o [edin]\ de
informare, generalii Ilie Ceau[escu, Victor St\nculescu, Dafinescu,
Eftimescu. Din acest moment încep evenimente pe care nu am
reu[it s\ le în]eleg. Cred c\ la indica]ia [i cu aprobarea lui
Ceau[escu s-au organizat forma]iuni militare care s\ se deplaseze
cu c`ntec pe diferite str\zi din Timi[oara. Ordinul a fost transmis
direct de c\tre ministru comandan]ilor celor dou\ mari unit\]i din
Timi[oara.
Ni s-a raportat c\ militarii ie[i]i în ora[, neînarma]i, cu drapelele
de lupt\ [i c`nt`nd, au fost agresa]i de c\tre persoane necunoscute.
Au fost lovi]i cu pietre, lan]uri, sticle [i s-a încercat chiar luarea
drapelului de lupt\. Comandan]ii de unit\]i din Timi[oara cunosc
exact cum s-au petrecut faptele.
Pavel Coru]: Ce ordine a dat generalul Milea?
General {tefan Gu[\: S\ nu se cedeze drapelul de lupt\, iar militarii s\ reintre în caz\rmi. S\ se evite incidentele ce puteau avea
loc cu persoanele care agresau pe militari, iar comandan]ii s\ fie
permanent l`ng\ solda]i.
Pavel Coru]: Ce înseamn\ pentru o unitate pierderea drapelului
de lupt\?
General {tefan Gu[\: Drapelul de lupt\ simbolizeaz\ onoarea [i
demnitatea o[t\[easc\ [i na]ional\. Pierderea sa – cea mai mare
dezonoare – duce la desfiin]area unit\]ii. Oare cine avea interes s\
captureze sau s\ distrug\ un drapel de lupt\? Agresarea militarilor
ne-a îngrijorat [i alertat puternic. Dac\ cineva avea ceva cu Laszlo
Tökes, se ducea la casa acestuia, dar nu agresa Armata. Mi s-a
p\rut foarte straniu. Cine agresase? Tinerii? Cum adic\? S\-[i atace
fra]ii lor, afla]i înt`mpl\tor sub arme? Mai t`rziu, c`nd persoanele
respective au devastat circa trei sute de magazine din centrul
Timi[oarei, am în]eles. Oare persoanele cinstite î[i devasteaz\ propriul ora[? Dac\ aveau ceva cu partidul ori cu Ceau[escu, trebuiau
s\ ac]ioneze la sediul Comitetului Jude]ean de Partid sau asupra
institu]iilor unde func]ionau aceste organe [i nu asupra militarilor
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sau unit\]ilor acestora. Erau destule motive de nemul]umire a
cet\]enilor, dar de ce s\ fie agresa]i militarii?
Pavel Coru]: Cunosc Timi[oara. Un ora[ splendid. Greu de
crezut c\ devastarea au f\cut-o localnicii. Aveau oare vreun interes
s\-[i distrug\ ora[ul? Greu de crezut! Oare, care s\ fi fost motiva]ia
acestui comportament?
General {tefan Gu[\: C\tre 13,00, ministrul Milea a discutat
din nou cu Ceau[escu. Mi-a comunicat c\ situa]ia din Timi[oara
era foarte încurcat\ [i mi-a ordonat s\ m\ deplasez la fa]a locului
împreun\ cu o grup\ operativ\. Împreun\ cu mine s\ mearg\
generalii St\nculescu [i Chi]ac. Am plecat înso]it de aghiotantul
meu, c\pitanul Gheorghe Ionel, [i de colonelul Gheorghe Radu
din Marele Stat Major. Am cerut s\ ni se trimit\ [i un cerceta[ de
la Direc]ia informa]ii – colonelul Ioni]\ Vasile – [i un ofi]er din
comandamentul trupelor de Transmisiuni. Ace[tia s\ vin\ direct
la avion.
Pavel Coru]: Ce ordine a]i primit la plecare?
General {tefan Gu[\: V\ subordona]i secretarului Ion Coman!
Ave]i grij\ s\ nu se înt`mple necazuri! Am insistat cu întrebarea: Ce
voi face? În anticamer\, la plecare, generalul Milea m-a îmbr\]i[at
[i mi-a r\spuns: „Ce te-o îndemna Dumnezeu! Ai mare grij\! Mare
grij\! Situa]ia mi se pare grav\!“ Ultimele cuvinte auzite direct de
la d`nsul. Nu b\nuiam c\ n-am s\-l mai rev\d în via]\.
Pavel Coru]: Cu cine a]i mai mers în avion?
General {tefan Gu[\: Cu secretarul Comitetului Central, Ion
Coman, fost ministru al Ap\r\rii Na]ionale, care cuno[tea bine
efectivele din zon\. De la Ministerul de Interne au mers generalii
Nu]\ [i Mihale. Plus generalul Victor St\nculescu. {i ofi]erii
men]iona]i mai înainte.
Pavel Coru]: C`nd a]i ajuns la Timi[oara?
General {tefan Gu[\: C\tre sear\. În decembrie se întunec\
devreme. Pe aeroport ne-au înt`mpinat colonelul Zeca [i c`]iva
ofi]eri, inform`ndu-ne c\ în Timi[oara situa]ia era deosebit de grav\
[i c\ se tr\gea deja. Cum? În cine? A[a am întrebat. Mi s-a r\spuns
c\ au fost sco[i militari, inclusiv de la Ministerul de Interne, [i s-au
realizat unele dispozitive. Se tr\gea în sus deoarece fusese atacat
sediul diviziei mecanizate, sediile Comitetelor jude]ene [i municipale de partid [i chiar unele unit\]i militare. Era imposibil, dar
adev\rat. Unit\]ile Armatei erau atacate. La indica]ia lui Ion
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Coman, trebuia s\ trecem pe la Inspectoratul Ministerului de
Interne pentru a ne completa informarea. El a r\mas s\ sune la
Bucure[ti, urm`nd s\ ne ajung\ din urm\. Am plecat la sediul
Inspectoratului Ministerului de Interne pentru a ne informa de
situa]ia din ora[. Acolo erau, printre al]ii, generalul Macri [i
colonelul Teodorescu pe care îi vedeam pentru prima dat\. Ne-au
spus c\ situa]ia este grea [i nu credeau c\ putem p\trunde la
comandamentul diviziei.
Pavel Coru]: Ce alte informa]ii a]i primit?
General {tefan Gu[\: Se incendiaser\ [i devastaser\ magazine.
Se atacase sediul diviziei unde, ca militar, aveam leg\turi cu
unit\]ile. Eram sceptici. Am precizat c\ voi ajunge cu orice pre] la
unitate, chiar dac\ va trebui s\ folosesc un tanc. Istoria trebuie s\
fie scris\ a[a cum a fost. Am spus: Chiar dac\ trebuie s\-i zv`rl cu
turela pe atacatori, voi ajunge! Ce s-a interpretat ulterior [tiu.
Faptele spun cu totul altceva dec`t interpret\rile.
Pavel Coru]: Cunosc. În aceast\ ]ar\, interpret\rile au f\cut
multe victime.
General {tefan Gu[\: Am plecat c\tre sediul diviziei. Pe str\zi,
grupuri de oameni izola]i. Era întuneric deja. Ne deplasam cu un
Aro [i o Dacie. În fa]a comandamentului diviziei mecanizate am
v\zut urme de violen]\: geamuri sparte, urme de incendiu, pietre
din caldar`m, o ma[in\ incendiat\ (era a colonelului Predonescu
din comandament). Un chio[c din sta]ia respectiv\ ardea. Mul]imea
era la cincisprezece-dou\zeci de metri. Un cordon de solda]i tr\gea
din c`nd în c`nd în sus, pentru descurajarea [i îndep\rtarea mul]imii
din fa]a intr\rii. Pe platou mai erau dou\, trei TAB-uri [i c`teva
camioane. În interiorul cl\dirii, unele birouri erau devastate de
pietrele aruncate din strad\. Nu puteam s\ cred, dar o mare unitate
a Armatei fusese atacat\. M\ întrebam mereu: De ce?
Pavel Coru]: Ce v-au raportat ofi]erii din interior?
General {tefan Gu[\: C\ s-au aruncat sticle incendiare [i pietre
în cl\dire. C\ s-a tras [i ar fi o femeie r\nit\. Nu mi-au putut preciza cine a r\nit-o. În interior, erau c`]iva solda]i r\ni]i de pietre [i
sticle. Unii civili încercaser\ s\ p\trund\ în cl\dire, dar fuseser\
împiedica]i.
Pavel Coru]: Ce a]i f\cut la auzul informa]iilor?
General {tefan Gu[\: Am cerut imediat o hart\ cu dispozitivul
unit\]ilor din zon\, inclusiv p`n\ la frontier\. În timp ce studiam

232

DANIELA VERONICA GU{| DE DR|GAN

harta, am fost chemat la teleconferin]\. Nu m-am dus. Eram militar. M\ îngrijora situa]ia militar\ din zon\. Nu în]elegeam de ce era
atacat\ Armata. Era clar\ agresiunea asupra sediilor de partid. Dar,
repet, m\ derutau ac]iunile împotriva Armatei [i distrugerea magazinelor.
Pavel Coru]: Nu în]elegea]i?
General {tefan Gu[\: Ce trebuia s\ în]eleg, în]elesesem. Dac\
aveau ceva cu partidul [i cu Ceau[escu, de ce atacau Armata? Mai
t`rziu mi-am dat seama c\ se încerca atragerea Armatei într-un conflict s`ngeros care ar fi putut „justifica“ interven]ia unor for]e
str\ine, venite „s\ rezolve situa]ia“. V\ aminti]i de cifra de 60 000
de mor]i vehiculat\ de Radio Europa Liber\, de Brucan [i de alte
persoane? Eram acolo, [tiam c\ nu era a[a. Verificasem om la om.
Auzisem c\ s`nt victime. Aici e diversiunea. {i un lucru foarte
important. S\ nu amestec\m evenimentele! Unele s-au produs p`n\
la 22 decembrie, altele dup\. Cifrele lansate vizau clar o implicare
a Armatei într-un fapt pe care nu-l s\v`r[ise: genocid. C`]i mor]i [i
r\ni]i au fost p`n\ la 22 decembrie? C`]i dup\? S-a stabilit corect?
Pavel Coru]: Se poate stabili. Norocul nostru au fost tehnica
modern\ [i jurnali[tii str\ini. Pe cinstite, filmele pe care le-am
prezentat le am de la jurnali[ti occidentali. M\rturia filmat\ [i
înregistrat\ audio e regina probelor. Oamenii pot gre[i, pot uita,
pelicula are memoria fidel\.
General {tefan Gu[\: I-am v\zut pe oamenii care filmau.
Adev\rul e pe filmele lor. Dac\ vrem tot adev\rul, acele filme trebuie prezentate. Dar unde s`nt?
Pavel Coru]: Exist\. Apar [i figurile incendiatorilor. B\nuiesc
întemeiat c\ nici un român din Timi[oara nu va fi recunoscut printre ei. Am v\zut unul din filmele atacului asupra Armatei. Sper s\-l
putem prezenta [i la televiziune.
General {tefan Gu[\: Trebuie s\ fie clar\ aceast\ delimitare. Pe
18 decembrie, lumea începuse s\ se organizeze, s\ elimine vandalii
[i violen]ii din r`ndurile demonstran]ilor. De fapt, nici o zi nu a
sem\nat cu alta. Într-un fel s-a ac]ionat pe 17 [i în alt fel în
urm\toarele zile.
Pavel Coru]: Dar, s\ revenim la noaptea de 17 decembrie. Ce a]i
f\cut?
General {tefan Gu[\: Am luat m\suri pentru cazarea unit\]ilor
care afluiser\ c\tre Timi[oara în seara respectiv\. P`n\ s\ ajung la
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Timi[oara, se ordonase deplasarea unor unit\]i în zon\. Contrar
afirma]iilor f\cute de anumite persoane, Armata nu a scos în strad\
efectivele pentru a omorî lumea. N-a scos nici 15% din tehnic\.
Efectivele au fost mai multe, dar tehnic\ pu]in\.
Pavel Coru]: S-au cam l\murit de asta [i românii [i str\inii. Am
multe materiale din Vest, de la jurnali[tii prezen]i la evenimente.
General {tefan Gu[\: Hai s\ l\murim o chestie, domnule Coru]!
Cine erau în Armat\, Securitate [i Mili]ie? Nu tot români? Oamenii
trebuiau s\ în]eleag\ bine c\ nu erau acolo fiii privilegia]ilor, ci
oameni la fel ca [i ei, unii poate chiar rude sau cunoscu]i de-ai lor.
Via]a i-a adus s\ lucreze în aceste sectoare.
Pavel Coru]: Altceva din noaptea de 17 decembrie?
General {tefan Gu[\: C\tre miezul nop]ii, am fost solicitat s\
trec prin ora[, într-un camion. Coman [i Matei au mers cu un TAB
în fa]a acestei mici coloane. Ce-am v\zut? Grupuri de oameni sau
mai bine zis tineri care, într-un cartier, au aruncat cu pietre. Le
în]elegeam repulsia: se tr\sese, muriser\ oameni. Mi-era îns\ mil\
de solda]ii în care loveau. Vreau s\-i rog pe timi[oreni s\-[i aduc\
aminte [i de alte aspecte: v`nz\torii care pl`ngeau l`ng\ magazinele
distruse; cele patru ma[ini de gr\niceri – DAC-uri nou-nou]e –
arse; ma[inile pompierilor veni]i s\ sting\ incendiul – arse. Nu pot
s\ în]eleg de ce le-au ars. Nu erau ale lui Ceau[escu, ci ale noastre.
Mi s-a raportat c\ pompierii veniser\ s\ sting\ incendiile. Nu era
vorba de ma[inile care în prim\ faz\ au încercat s\ împr\[tie
oamenii, folosind jeturi de ap\.
Pavel Coru]: Ap\ruser\ conflicte deschise?
General {tefan Gu[\: Fusese incendiat un tanc. Din fericire, a
fost stins. De fapt, peste un an, am fost la proces [i am depus
m\rturie despre asta. Îmi pare r\u c\ nu s-a transmis s\ afle to]i
românii. Am reu[it s\ prevenim ceva deosebit de grav. O spun ca
tanchist. Cinci sau [ase tancuri din cazarma Giroc, de la maiorul
Blidaru, cu muni]ie de r\zboi, fuseser\ blocate în cartier. Dac\
luau foc, explodau ca ni[te bombe. Distrugeau cartierul. Am dat
ordin s\ fie deblocate cu orice pre]. Recunosc ordinul: Cu orice
pre]! Inclusiv prin foc. Un cartier întreg era în pericol. Le-am
recuperat [i le-am introdus în unitate. Poate c\ aceia care f\cuser\
fapta nu realizau la ce pericol expuneau întreg ora[ul. Or, dac\ au
realizat, au fost du[i de val ori de instigare. C`]i din cei care au
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atacat echipajele de tancuri au curajul s\ recunoasc\ public acest
lucru? {tiu oare la ce [i-au expus semenii?
Pavel Coru]: Cred c\ au realizat. Ap\ruse deja diversiunea?
General {tefan Gu[\: Nu înc\. Ea a ap\rut cu mult anterior. Dar
sufeream de o mare lips\ de informa]ii. Ca militar, m\ temeam îns\
de altceva: pe fondul dezordinii respective, pentru c\ se crease
dezordine [i haos, în România se putea p\trunde destul de u[or. Se
vor sup\ra poate unii, dar afirm: m\ temeam de o invazie. Armata
era blocat\ prin diversiune [i deturnat\ de la misiunea ei de baz\:
ap\rarea patriei. Ofi]erul de Stat Major din mine numai la asta se
g`ndea: oare ce s-ar fi înt`mplat dac\ invazia s-ar fi produs? Cum
am fi putut aplica planurile de mobilizare în haosul creat? În
func]ia mea, eram obligat s\ g`ndesc la aceste probleme.
Pavel Coru]: Ce a]i f\cut în aceast\ idee?
General {tefan Gu[\: Am luat unele m\suri la specificul
situa]iei. Nu uita]i c\ m\ aflam într-un punct de comand\ de unitate
militar\ [i nu la Marele Stat Major. Am întocmit o hart\ de Stat
Major cu acoperirea frontierei de vest. Dispuneam de datele ce le
re]inusem din ni[te planuri întocmite anterior [i aveam în vedere
for]ele existente în zon\. Se pare c\ aceast\ hart\ a disp\rut. Nu am
nominalizat inamicul. Ap\ram frontiera ]\rii din orice direc]ie. M\
mai fr\m`nta ceva.
Pavel Coru]: Ce?
General {tefan Gu[\: Era, oare, necesar ca în aceast\ situa]ie
complex\, destul de grea, [eful Marelui Stat Major s\ fie trimis la
o mare unitate? Chiar dac\ situa]ia era neclar\! Existau comandamentul Armatei, al diviziei, o grup\ de la minister. Ministerul
Ap\r\rii Na]ionale r\m\sese f\r\ m`na dreapt\. Conducerea
Armatei a fost dispersat\, rupt\. Era oare cazul? Se [tia c\ începuse t\v\lugul. Se [tia ce se înt`mplase în Polonia, Germania,
Cehoslovacia... Eram la r`nd. Urma ca [i în România s\ se
înt`mple ceva. Problema se punea c`nd [i în ce mod. V\ spun cu
toat\ r\spunderea: soarta noastr\ s-a hot\r`t la Malta! Cum, din p\cate, cu c`]iva zeci de ani în urm\, se hot\r`se la Yalta. Nefericit\
rim\! Orice om cu mintea întreag\ în]elege: cei mari nu s-au înt`lnit la Malta ca s\ bea cafele [i s\ schimbe formule de polite]e.
S-au dus s\ pun\ la punct ni[te treburi. Era limpede c\ t\v\lugul
se rostogolea c\tre Est. Cine urma la r`nd? România. B\nuiam ce
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se va înt`mpla, dar prea multe nu [tiam. Lipsi]i de informa]ii, la
cheremul dezinform\rii.
Pavel Coru]: Exact!
General {tefan Gu[\: Ei bine, jocurile din România nu s-au
petrecut cum le-au închipuit ni[te calculatoare formidabile. Planurile erau nemaipomenite, iar variante au fost mai multe. Meritul
c\ au fost dejucate nu e nici al meu, nici al lui Vlad. Meritul
apar]ine mul]imii de oameni simpli care au în]eles ce trebuia [i au
împiedicat îndeplinirea acestor planuri. Pentru c\ noi puteam fi ori
împ\r]i]i, ori ocupa]i, ori iugoslaviza]i, dup\ cum aveau chef unii
sau al]ii. Eram dezinforma]i, dar ne-am adaptat din mers la
situa]iile create.
Pavel Coru]: Posibilitatea declan[\rii unui r\zboi civil între
Armat\ [i Securitate a fost real\?
General {tefan Gu[\: Nu trebuie s\ ascundem faptul c\ una din
variante ar fi putut fi aceasta: Armata [i Securitatea s\ se lichideze
reciproc. Un m\cel cumplit urma s\ lase ]ara f\r\ Armat\ [i Securitate. Ajuns aici, vreau s\ subliniez ceva foarte important. Nu vreau
s\ dau vina pe nimeni, dar în nici o situa]ie nu se las\ ]ara f\r\ siguran]\ na]ional\.
Pavel Coru]: Noi am r\mas c`teva luni.
General {tefan Gu[\: Acesta e un lucru care ne va costa. Eu nam zis nici Securitate, nici contrainforma]ii. Nu m\ refer la securitate politic\. Am zis siguran]\ na]ional\. Asta o pot efectua numai
organe specializate, cu oameni preg\ti]i timp îndelungat. E o
abera]ie s\ se cread\ c\ lichid\m un organism într-o sear\ [i-l
înlocuim cu altul. Nici nu aveam cu ce. V\ rog s\-mi r\spunde]i,
domnule Coru]: Cu ce am înlocuit Securitatea? De ce am trecut-o
în subordinea Armatei? Avea Armata cu ce s\ o conduc\? {tiam
noi sarcinile specifice din domeniul siguran]ei na]ionale? Sarcinile
de protejare a economiei, a Armatei? A[a cum au toate ]\rile,
indiferent de tradi]iile democratice?
Pavel Coru]: B\nuia]i, probabil.
General {tefan Gu[\: A[a cum eu nu concepeam s\ vin\ cineva
de la alt organ [i s\-mi spun\ mie, la Marele Stat Major, ce am de
f\cut într-o problem\ cu specific pur militar, nici alt organ nu putea
hot\rî în problemele de siguran]\ na]ional\, într-un timp extrem de
scurt. Trebuie s\ fim cu picioarele pe p\m`nt [i mai ales cinsti]i!
Trebuie s\ nu ne fie team\ s-o spunem direct: România a r\mas
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f\r\ Siguran]\ [i cu grani]ele deschise. A dat Dumnezeu c\ a r\mas
Armata întreag\. Chiar dac\ a urmat încercarea de destabilizare a
ei. Nu s-a reu[it. Dar s-a încercat [i poate se va mai încerca.
Pavel Coru]: Gra]ie c\rei ac]iuni s-a prevenit acest lucru?
General {tefan Gu[\: Armata, militarii de r`nd au reu[it s\-[i
revin\ ca boxerii din pumni [i s\-[i dea seama c\ de t\ria institu]iei
lor depinde soarta ]\rii. E bine s\ se [tie c\, dac\ cineva încerca s\
atace România, nec\ji]ii care culeseser\ porumbul [i f\cuser\
canale ar fi luptat p`n\ la unul. A[a am sim]it-o eu, în acele nop]i
de groaz\. {i to]i cu care am discutat, de la soldat la cele mai mari
grade, mi-au confirmat acest lucru. Repet: i-am sim]it atunci c\ s`nt
gata de sacrificiu. În 1968, de[i eram într-o func]ie mai mic\, am
sim]it aceea[i înd`rjire.
Pavel Coru]: Domnule general, românii se trezesc de regul\ în
fa]a pericolului. Ulterior, îns\, se cam mole[esc.
General {tefan Gu[\: S\ nu generaliz\m! Am avut [i oameni,
extrem de pu]ini, la adresa c\rora am spus: Dumnezeu s\-i judece!
Eu nu le voi face r\u niciodat\! Cu unii n-am mai vorbit de atunci.
{i nici nu voi vorbi întreaga via]\. Pentru mine, ei nu exist\ ca
oameni. Nu s`nt români. Spre ru[inea mea, unii erau colaboratorii
mei apropia]i. S-au repezit [i ei la ciolan. La un grad în plus, la o
func]ie. Metehne omene[ti, zic unii. La[itate, oportunism sau fric\,
zic eu. Frica poate crea reac]ii anormale la unii oameni. Dar s\
revenim la Timi[oara...
Pavel Coru]: Da, s\ revenim la Timi[oara. Data de 18 decembrie 1989, ziua în care a sosit generalul Ilie Ceau[escu.
General {tefan Gu[\: Era înc\ mult\ mi[care în ora[. Mul]imea
demonstra în mod deosebit în zona central\. Ap\ruser\ primele
forme de organizare revolu]ionar\. De cealalt\ parte, Comitetul
Jude]ean de Partid se preg\tea s\ organizeze adun\ri muncitore[ti
pentru calmarea popula]iei. Probabil c\ în urma „indica]iilor
pre]ioase“ primite de sus. Nu mai aveau nici o [ans\. Pe mine m\
interesa situa]ia militar\. Reu[isem s\ deblochez tancurile din
Calea Girocului, folosind efective conduse de un maior foarte destoinic – Paul Vasile. Majoritatea efectivelor aduse din alte garnizoane le-am ]inut în caz\rmi. Inclusiv para[uti[tii veni]i din
Oltenia. O mic\ parte dintre ei au fost folosi]i la paza sediului
jude]enei de partid, la cererea lui Ion Coman.
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Pavel Coru]: 18 decembrie. Deci a]i ajuns în ziua de 18, diminea]a, c`nd a venit generalul Ilie Ceau[escu.
General {tefan Gu[\: Nu, înc\ era mult\ dezordine în ora[, dar
primele semne din rapoartele pe care le-am primit de la comandan]i
indicau faptul c\ unii începeau s\ se organizeze.
Pavel Coru]: Deci, se organizau cet\]enii.
General {tefan Gu[\: Se vedea c\ începeau s\ se trezeasc\ la
realitate. De ce crezi?
Pavel Coru]: P\i, se distrugea în primul r`nd avutul lor.
General {tefan Gu[\: Se distrugea ora[ul. Asta vreau s\ spun.
Se f\ceau încerc\ri, trec peste ele, de c\tre Comitetul Jude]ean de
Partid, s\ organizeze ni[te adun\ri ale muncitorilor, dar…
Pavel Coru]: Valul trecuse…
General {tefan Gu[\: Sigur c\ da. Exact. S-au încercat ni[te
ac]iuni, asta a fost în 19, parc\, ba nu, chiar din 18 s-a pus problema s\ fac\ ni[te adun\ri în care s\ se l\mureasc\…
Pavel Coru]: Popula]ia.
General {tefan Gu[\: Cert este c\, din punct de vedere militar
vorbesc, mie mi s-au trimis ni[te unit\]i de la Lugoj. Pe una am
folosit-o ca s\ deblochez tancurile; era comandat\ de un b\iat
destoinic – colonelul Paul…
Pavel Coru]: Îl [tiu, Vasile.
General {tefan Gu[\: A[a, da, iar celelalte, inclusiv de la Arad,
care au fost trimise, le-am ]inut preg\tite în caz\rmi. Asta trebuie s\
o [tie [i o [tiu ei, cei care au ac]ionat. Deci în 19 începuser\ deja…
Mi s-au trimis [i para[uti[tii de la Caracal. |[tia, o parte, au fost
re]inu]i de c\tre prim-secretarul Comitetului Jude]ean, pentru paza
sediului, o alt\ parte era în cazarm\ la Divizia de Ap\rare Antiaerian\ [i le-am spus c\ vor ac]iona numai la ordin.
Pavel Coru]: Acum, c\ am ajuns la episodul para[uti[ti, s\
l\murim ce-i cu para[uti[tii de la Direc]ia de Informa]ii a Armatei,
pe care to]i au dat vina?
General {tefan Gu[\: Aici a fost o confuzie.
Pavel Coru]: Nu confuzie, a fost un mic diversionism, o diversiune clar\. Eu cunosc episodul.
General {tefan Gu[\: Despre ce e vorba? La Timi[oara au venit
cei din Batalionul de Cercetare al Direc]iei de Informa]ii a Armatei,
c\ asta e realitatea, nu-i nici un secret…
Pavel Coru]: Subunitatea de cercetare.
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General {tefan Gu[\: Nu, c`teva grupuri de cercetare, c\ a[a
s`nt, s`nt pe grupuri. S-au [i dat în ziar, organiza]i pe c`teva grupuri.
|[tia au venit... nici n-au avut armament la ei. |[tia sigur c\ fac o
preg\tire [i para[utism, adic\ fac o preg\tire de specialitate, c\
ac]ioneaz\ în spatele dispozitivului inamic, dar în nici un caz n-au
ac]ionat.
Pavel Coru]: Nici n-a fost un efectiv deosebit. I-au b\gat pe
(lips\ de audi]ie, n.n.) patruzeci [i unu de oameni.
General {tefan Gu[\: Nu, nu, n-au fost. Au fost cu comandantul lor…
Pavel Coru]: Ghergulescu.
General {tefan Gu[\: Ni[te oameni deosebi]i, s\ [ti]i, [i ni[te
speciali[ti în materie.
Pavel Coru]: Am aceea[i p\rere [i respect deosebit pentru ei.
Al]ii mai buni ca ei nu s`nt în România.
General {tefan Gu[\: N-au ac]ionat. Deci, în ziua de 18, au
cules informa]ii [i a fost lini[te p`n\ c\tre sear\. C\tre sear\ a fost
un episod nepl\cut, este vorba de împu[c\turile care s-au produs la
Catedral\, în care au fost, am în]eles, omor`]i c`]iva tineri [i în care
s-au folosit atunci [i ni[te grenade chimice. Am trecut peste episodul acesta, cu aducerea lor (grenadele, n.n.) de la Sibiu, s-a scris în
pres\, multe s-au dat, s\ [tii. Dac\ e nevoie s\ revenim...
Pavel Coru]: Nu, c\ eu am demolat mitul Catedralei, c\ n-a tras
Armata, am filmul american. N-a tras Armata, domnule.
General {tefan Gu[\: Nu, c\ i-am întrebat. Eu am chemat
comandan]ii. Nu, asta vreau s\ spun înc\ o dat\...
Pavel Coru]: Nu a tras Armata, am caseta cu filmul f\cut acolo
la Catedral\.
General {tefan Gu[\: Eu am recunoscut, domnule Coru], c\
armata a tras cea mai mare cantitate de muni]ie din revolu]ie. Dar
unde a tras? {tiu foarte mul]i oameni, tr\iesc [i [tiu lucrul \sta.
Pavel Coru]: O secund\. Revenim la episodul \sta. Deci c`nd a
ap\rut Ilie Ceau[escu, cu telegrama. C\ e foarte important\ acea
telegram\.
General {tefan Gu[\: A[a. Deci el a venit pe 18, dar dup\-amiaz\,
din c`te îmi amintesc eu; era o telegram\ de la ata[atul militar de la
Belgrad.
Pavel Coru]: Colonelul Manea?
General {tefan Gu[\: Colonelul Manea.

CONDAMNAT LA ADEV|R

239

Pavel Coru]: Manea Dumitru, îl cunosc bine.
General {tefan Gu[\: Da. E pensionar acum, îi doresc s\ fie
s\n\tos. În care se vorbea de ni[te ac]iuni care urmau s\ se desf\[oare împotriva României.
Pavel Coru]: Din exterior?
General {tefan Gu[\: Din exterior.
Pavel Coru]: Deci o ac]iune de agresiune extern\?
General {tefan Gu[\: Extern\.
Pavel Coru]: Mai ]ine]i minte textul telegramei?
General {tefan Gu[\: E foarte greu s\-mi amintesc acum. L-am
citit în fug\. Î]i dai seama c\ eram presat de multe. El a prelucrat
textul \sta cu o parte din ofi]eri, dar nu în sala unde eram eu.
Pavel Coru]: În orice caz, textul începea cam a[a: „Din discu]iile purtate cu ata[atul militar…“.
General {tefan Gu[\: „[i din alte surse diplomatice“, cam a[a
îmi amintesc.
Pavel Coru]: „[i din alte surse diplomatice“.
General {tefan Gu[\: „se preconizeaz\ ca asupra României s\
aib\ loc o agresiune din exterior, for]e care duc la destabilizare“.
Pavel Coru]: S\ [ti]i c\ \sta n-a fost singurul document venit de
la b\ie]ii de-afar\. Din afar\, tot b\ie]ii de la Direc]ia de Informa]ii
a Armatei au trimis – n-au ajuns la dumneavoastr\ –, au trimis
informa]ii c\ se preg\tise într-adev\r agresiunea, se vedeau mi[c\ri
de trupe at`t în Ungaria, c`t [i în ]\rile NATO. N-au ajuns la
dumneavoastr\...
General {tefan Gu[\: Înc\ o dat\, n-a[ vrea s\ (lips\ de audi]ie,
n.n.), eu am lucrat dou\zeci [i doi de ani în Transilvania [i am o
p\rere a mea, nu s`nt nici [ovin…
Pavel Coru]: Vreau s-o [tiu, vreau s\ [tiu bine p\rerea asta, c\ e
important\.
General {tefan Gu[\: Vreau s\ spun o singur\ treab\: eu nu m\
a[teptam neap\rat la o agresiune de la unguri, ci dinspre Ungaria,
pentru c\ a nu se uita c\ erau [aizeci de mii de ru[i acolo, cu blindate [i cu tot ce trebuia. A nu se uita c\, în ultimii doi ani, la vecini
s-au f\cut ni[te redisloc\ri masive de trupe, dinspre vest spre est; a
nu se uita c\ s-au redislocat ni[te unit\]i de avia]ie mai aproape de
frontierele României. S`nt ni[te chestii pe care nu trebuie s\ le
uit\m.
Pavel Coru]: Unit\]ile erau sovietice sau maghiare?
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General {tefan Gu[\: Erau [i, [i.
Pavel Coru]: {tiu, într-adev\r mi[c\rile de trupe de para[uti[ti
erau specifice specialit\]ii mele…
General {tefan Gu[\: Asta nu înseamn\ c\ m\ temeam de un
atac, dar nici ca un militar ce s`nt nu puteam s\ nu îl iau în seam\.
Pavel Coru]: Nu, nu, nu, militarul e dator s\ ia în considerare
toate posibilit\]ile.
General {tefan Gu[\: A[a c\ înc\ o dat\ spun: un atac putea s\
fie.
Pavel Coru]: ~n Istoria r\zboaielor se demonstreaz\ c\ deseori
po]i s\ fii atacat de cine nu te a[tep]i.
General {tefan Gu[\: Am v\zut c\ spuneai tu într-o carte... S\
[tii c\ am citit foarte atent înv\]\mintele astea, de acum 2 500 de
ani, parc\, peste 2 000 de ani, care înc\ s`nt valabile, vor fi [i în continuare valabile. Eu am cartea, mi se pare c\ o am în bibliotec\.
Pavel Coru]: A fost scoas\ de Editura Militar\.
General {tefan Gu[\: Mi se pare c\ de noi, da.
Pavel Coru]: Dou\ mii cinci sute de exemplare.
General {tefan Gu[\: Deci s\ revenim un pic la (lips\ de audi]ie, n.n.). A venit cu acel document [i dac\ vrei, hai s\ spun, ne-am
înt\rit convingerea c\…
Pavel Coru]: E vorba de preg\tirea unei agresiuni.
General {tefan Gu[\: {i atunci, d\-mi voie, revin la ce
spuneam, sigur c\ eram obligat, ca [ef al Marelui Stat Major, s\ m\
ocup, în primul r`nd, nu de ce se înt`mpl\ cu nu [tiu care..., ci de
ap\rarea ]\rii. Cu ce for]e, cum, pe ce aliniament, pe ce c`mp de
lupt\. Deja am început s\ g`ndim ni[te mi[c\ri de trupe [i din garnizoana Timi[oara [i din alte garnizoane. Am început s\ iau
leg\tura cu Armata IV, ca s\ aflu care-i situa]ia, [i spre bucuria mea
nu erau dec`t în Cluj angajate ni[te for]e, restul erau în caz\rmi,
preg\tite. Adic\ noi eram hot\r`]i ca în cazul c\ se producea o agresiune asupra României, s\ r\spundem foarte ferm. Indiferent c\ m\
vor critica istoricii sau politologii de azi, pu]in îmi pas\, ca militar
a[a g`ndeam [i a[a g`ndeau [i cei care erau cu mine.
Pavel Coru]: {i a[a g`ndesc [i acum.
General {tefan Gu[\: A[a g`ndeau [i cei care erau cu mine.
Pavel Coru]: Acum a]i încetat s\ g`ndi]i a[a?
General {tefan Gu[\: Nu, bineîn]eles.
Pavel Coru]: De oriunde ar veni agresiunea?
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General {tefan Gu[\: Absolut de oriunde. Bineîn]eles c\ de oriunde. Ce, eu m-am ap\rat numai dintr-o parte? Niciodat\ românii,
de c`nd ne [tim noi, din mo[i-str\mo[i, nu ne-am ap\rat, drag\,
numai dintr-o parte, ci în sistem circular. C\ la un moment dat am
avut pericole numai dintr-o parte, c\ au fost mai multe dintr-o
parte, asta e altceva.
Pavel Coru]: |sta a fost ghinionul nostru.
General {tefan Gu[\: |sta a fost ghinionul nostru. Cic\ la noi
totdeauna r\ul a venit dinspre r\s\rit, nu?
Pavel Coru]: Da, da.
General {tefan Gu[\: Cic\ de acolo ne vin necazurile.
Pavel Coru]: Da, da. {i t\tarii au venit de acolo [i neo-t\tarii tot
de acolo.
General {tefan Gu[\: S\ [tii c\, înc\ o dat\, s\ m\ în]eleag\
bine cineva, toate invaziile, din p\cate, cam de acolo au fost: go]ii,
hunii, gepizii, avarii…
Pavel Coru]: Slavii... Da. Deci ziua de 18.
General {tefan Gu[\: Deci, în ziua de 18, a fost acel episod
nepl\cut [i dureros pentru timi[oreni, din p\cate, acela cu împu[c\turile de la Catedral\ [i cu arestarea unor grupuri, în spatele unui
parc – eu nu cunosc bine Timi[oara –, este vorba de un parc din
imediata apropiere a Catedralei. Au fost acolo aresta]i [i s-au folosit inclusiv ni[te gisturi. Gisturile alea erau cele de instruc]ie.
Pavel Coru]: {tiu, grenade lacrimogene. S-a tras cu ele în
Bucure[ti, de c`nd cu mineriadele, cu gr\mada.
General {tefan Gu[\: Asta a fost pe data de 19. În cursul nop]ii
de 19...
Pavel Coru]: 18 spre 19.
General {tefan Gu[\: În cursul nop]ii de 18 [i în cursul zilei de
18, a fost o diversiune masiv\, dragul meu. A fost prima dat\ în 18
c`nd mi-am dat seama c\ asupra României – [i te rog s-o consemnezi – se exercit\ un r\zboi de diversiune.
Pavel Coru]: Psihologic.
General {tefan Gu[\: Psihologic [i radio-electronic, mi-am dat
seama dup\ aceea, l-am completat. Deci a fost o combina]ie [i s\
[tii c\ nu renun] la aceast\ idee [i-]i voi aduce argumente.
Pavel Coru]: Aici îmi trebuie argumente, pentru c\ eu s`nt specializat numai în r\zboi psihologic, r\zboiul radio-electronic e totu[i o alt\ specialitate.
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General {tefan Gu[\: Vreau s\-]i spun o treab\: r\zboiul radioelectronic a fost mai t`rziu, c\ am tras rachete care nu pleac\ de pe
]eav\ p`n\ n-au ]int\. Dar r\zboiul acesta nu poate s\-l fac\ oricine,
doar cine dispune de o radio-electronic\ formidabil\.
Pavel Coru]: Asta o [tiu, iar racheta, dac\ n-are ]int\, nu pleac\.
General {tefan Gu[\: P\i nu pleac\, dar la noi a plecat.
Pavel Coru]: {i a plecat pe semnal de radar.
General {tefan Gu[\: Bineîn]eles. {i atunci nu-i un r\zboi
radio-electronic?
Pavel Coru]: Este.
General {tefan Gu[\: Vai de mine! {i cine-l poate face? Petric\
Gheorghe care n-are tehnic\?
Pavel Coru]: Nu, nu, nu, tehnic\ ultrasofisticat\.
General {tefan Gu[\: Golanii nu-l pot face, îl fac \[tia care au
fie sateli]i, fie tehnic\...
Pavel Coru]: Bun. Deci a fost…
General {tefan Gu[\: A fost diversiune. De ce? Atunci am aflat
pentru prima dat\ de familiile unor ofi]eri care s`nt agresate [i am
deplasat repede grupuri, inclusiv ace[ti „killeri“ de la cercetare... Iam trimis în misiunile astea s\ vad\ dac\ se înt`mpl\ ceva. E vorba
de b\ie]ii no[tri, care au fost adu[i de la Direc]ia de Informa]ii a
Armatei ca s\ verifice dac\ într-adev\r s`nt agresate familiile
cadrelor. Alte diversiuni: c\ o unitate a fost atacat\, c\ s-a încercat
atacul unor subunit\]i ale regimentului mecanizat, c\ urmeaz\ s\
sar\ în aer „Solventul“; pe urm\ s-au produs o serie de incendii,
inclusiv la ni[te ferme din apropierea Timi[oarei; deci, în cursul
zilei de 18 [i chiar [i în 19, au continuat actele de diversiune, create
fie pe teren, prin ac]iuni directe, m\ în]elegi bine la ce m\ refer, da?
Pavel Coru]: Da.
General {tefan Gu[\: ... fie prin telefoane, care se primeau de
c\tre diferite cadre, din diferite locuri. Dup\ ce m-am prins [i am
început s\ spun: „Domnule, verific\!“, nu se mai confirmau cele
mai multe din ele, dar deja diversiunea începuse. {i începuse
inclusiv asupra Armatei. Ofi]erii de serviciu raportau: „Am fost
sunat c\ în locul cutare, se produce cutare“, „Alarm\, alarm\,
trimite]i unitatea!“
Pavel Coru]: Pentru a dispersa for]ele [i pentru a provoca
ciocniri.
General {tefan Gu[\: Bineîn]eles.
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Pavel Coru]: Trebuia s\ curg\ s`nge, conform planului.
General {tefan Gu[\: Conform planului n-a curs, dar \sta a fost
planul. {tii de ce a fost? Domnule Coru], po]i s\ scrii în carte,
indiferent cine va avea curaj s\ m\ înfrunte, s\-mi spun\ ce a avut
acel revolu]ionar cu comandamentul diviziei, s\-i sparg\ ferestrele
[i s\-i incendieze ma[inile? Ce a avut cu Armata? Dac\ avea s\
d\r`me pe Ceau[escu sau partidul de acolo, era treaba lui. Dar ce a
avut cu Armata? N-a fost provocare? Nu asta era atragerea Armatei
la m\celul de care s-a vorbit [i au vorbit unii, inclusiv în 22? Pentru c\ s-a f\cut at`ta caz s\ înceteze un m\cel care nu exista la ora
aceea nic\ieri, dec`t în mintea lor. M\celul s-a produs dup\ aceea.
Pavel Coru]: Acel apel l-a f\cut generalul Militaru Nicolae.
General {tefan Gu[\: N-am ajuns la el înc\.
Pavel Coru]: Deci, pe 18-19, a]i sim]it dou\ lucruri fundamentale. Una – c\ într-adev\r e revolu]ie [i…
General {tefan Gu[\: Oamenii au început s\ se organizeze,
oamenii în v`rst\, femei, oameni serio[i [i fabrici întregi care s-au
adunat. {i am zis: domnule, era normal, oamenii nu mai suportau
ni[te treburi. Dar, înc\ o dat\ o spun, asta a fost o treab\ [i al
doilea – am sim]it c\ împotriva României este o diversiune, cel
pu]in din rapoartele primite de la comandan]ii de unit\]i, am
sim]it acest lucru.
Pavel Coru]: Diversiune pe dou\ c\i, am în]eles: r\zboi psihologic [i radio-electronic.
General {tefan Gu[\: Radio-electronic. Asta a fost mai t`rziu.
S\-]i spun de ce, dragul meu. P\i da, o s\ revenim [i la el. Dar psihologic, de ce? Domnule, efectiv numai \sta, dac\-l facem prin
mijloacele de transmisiuni, în afara altor zvonuri. Dar, d\-mi voie
domnule Coru], ai uitat c\ Radio Europa Liber\ parc\, îmi amintesc bine, a dat ca cifr\ cert\ vreo 64 000 de mor]i, la Timi[oara,
îmi amintesc. Î]i aminte[ti?
Pavel Coru]: Da. Trebuiau culpabilizate for]ele care au fost la
Timi[oara [i trebuia speriat\ lumea, nu?
General {tefan Gu[\: P\i, cum Dumnezeu, noi care am fost
acolo n-am auzit a[a ceva? {i trebuia speriat\ lumea [i creat... un
ce? Un motiv pentru interven]ie.
Pavel Coru]: Un motiv pentru interven]ie.
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General {tefan Gu[\: Dar nu s-a înt`mplat a[a. De ce? }i-am
mai spus: nenorocitul \sta care a fost [i în porumb [i în canale,
ofi]erul \sta care a transpirat…
Pavel Coru]: {i în mine.
General {tefan Gu[\: {i în mine. Da, îmi amintesc foarte bine
de brigada aia mare, pentru c\ veneau p\rin]ii la mine, pl`ng`nd
de multe ori, c`nd erau necazuri, deci \[tia, a[a cum am fost noi, de
ne-au culpabilizat pe urm\ al]ii, totu[i am fost în]elep]i, domnule, [i
ne-am dat seama c\ nu trebuie s\ fim atra[i; [i pe urm\, înc\ o dat\,
plecam de la o chestie foarte fireasc\, de la s`nge, domnule, puteam
s\ trag eu în frate-meu, sau în mama?
Pavel Coru]: Asta trebuie în]eleas\ foarte bine.
General {tefan Gu[\: Dar oamenii n-au în]eles, din p\cate,
mul]i, sau nu vor.
Pavel Coru]: În faza ini]ial\, în faza ini]ial\, la ora actual\ au
în]eles.
General {tefan Gu[\: L\s`nd la o parte, Pavele, l\s`nd la o parte
gre[elile mari, s-au f\cut [i gre[eli, au fost…
Pavel Coru]: Era [i diversiunea foarte puternic\.
General {tefan Gu[\: Foarte puternic\ [i oamenii, unii, [i-au
pierdut, efectiv, [i-au pierdut cump\tul. P\i î]i spun numai eu ce
presiune am sim]it, am crezut c\ înnebunesc efectiv în nop]ile
alea, nu mai [tiam de mine, eram terminat efectiv. {i vorba aia,
aveam ajutoare l`ng\ mine, care m\ ajutau. Nu mai [tiam ce se
înt`mpl\. Pe 18 noaptea, \sta a fost episodul care s-a înt`mplat,
mai nenorocit, [i spun înc\ o dat\, atunci am întrebat comandan]ii,
în noaptea aia: „M\i, cine, ce trup\ a fost?“ „Domnule, nu am
tras.“ ~nc\ o dat\: „M\i, cine a tras totu[i, c\ am auzit?“ Imediat
am avut informa]ii.
Pavel Coru]: La Catedral\ am avut noroc cu americanul care a
filmat [i se vede tot. Am caseta.
General {tefan Gu[\: Deci, pe 18 noaptea, au fost tot felul de
zvonuri, c\ s-a incendiat, c\ urmeaz\ s\..., nu mai vorbesc [i de
oamenii care veneau speria]i, unul c\ a auzit de la nevast\-sa, altul
c\ i-a spus fratele, tot arsenalul \sta era at`t de bine pus la punct,
ceva de te înnebunea.
Pavel Coru]: Da, era organizat.
General {tefan Gu[\: Foarte bine pus la punct, am r\mas întrun fel impresionat de minu]iozitatea cu care a fost preg\tit, pe
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cadre de conducere, pe diverse sectoare de activitate, în diverse
locuri din ora[, adic\ luate pe urm\ [i trecute prin filtru, s\ [tii c\
au fost bine puse la punct.
Pavel Coru]: Foarte bine.
General {tefan Gu[\: Deci asta a fost.
Pavel Coru]: În 19 diminea]a, era deja lini[te. A]i ajuns la
ELBA, nu?
General {tefan Gu[\: N-am ajuns. Mai dureaz\ un pic.
Pavel Coru]: Pe 20?
General {tefan Gu[\: Nu, pe 19 am ajuns. Din p\cate în multe
ziare parc\ s-a scris c\ pe 20. Nu, domnule, pe 20 v\ spun eu ce s-a
înt`mplat. Pe 20 s-a defilat deja. Era o înfr\]ire cu Armata. Din
p\cate, mul]i au scris din ce-au auzit, din ce-au auzit oamenii [i
nu-i condamn.
Pavel Coru]: Atunci, în 19 diminea]a, ce-a fost? S-o lu\m totu[i
în ordine.
General {tefan Gu[\: Pe 19 diminea]a, aveam informa]ii
masive c\ se preg\tesc mari grup\ri din importantele uzine din
Timi[oara, care s\ vin\ în Pia]a Operei [i la Comitetul Jude]ean, m\
rog, ce era, Partidul Comunist Român. De la ELBA, de la „Electromotor“, de la toate marile întreprinderi, de la „Solventul“, adic\
se preg\teau oamenii.
Pavel Coru]: Deci se organizau prin sistem revolu]ionar.
General {tefan Gu[\: Se organizau prin sistem revolu]ionar.
Adic\ cu brasarde, în r`nduri frumoase…
Pavel Coru]: Disciplinat, cu revendic\rile precizate.
General {tefan Gu[\: Din informa]iile pe care le-am primit,
domnule, nu mai primeau be]ivii în r`ndul lor, scandalagiii, \[tia
care..., adic\ era o ordine.
Pavel Coru]: Ordine specific revolu]ionar\.
General {tefan Gu[\: Specific\ revolu]iei, domnule.
Pavel Coru]: Da.
General {tefan Gu[\: Tot atunci s-a pus problema s\ bloc\m
cu para[uti[tii nu [tiu ce intersec]ie [i am spus: „Domnule, nu se
va înt`mpla acest lucru.“ I-am [i spus de fapt, îmi amintesc bine,
comandantului regimentului; era atunci Gogoan]\, un b\iat de la
para[uti[ti.
Pavel Coru]: Gogoan]\?
General {tefan Gu[\: Gogon]ea. Gogoan]\. Nu [tiu.
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Pavel Coru]: Nu-l cunosc.
General {tefan Gu[\: Dar, în orice caz, comandantul [tia foarte
clar c\ n-o s\-[i bage oamenii în foc pentru nimic în lume, de fapt a
primit ordin nici s\ nu-i dea jos de pe ma[ini, c\ erau pe ni[te
camioane de la Divizia de Ap\rare Antiaerian\. Oamenii au zis:
domnule, ce m\suri ai luat atunci, [i nu numai eu? Trebuie s\
recunosc c\ asta e istoria, asta ar trebui s\ spun c\ e un merit al
omului; nu [tiu ce vin\ i se poate aduce secretarului Coman pentru
c\ [i el [i-a dat seama de inutilitatea unor bloc\ri de str\zi. I-am
spus c\ nu putem, c\ ne arunc\ tancurile în ap\ de pe podurile alea,
cum erau acolo, o serie de poduri peste Bega. {i am zis c\ n-are
rost s\ le mai ]inem, pentru c\ puhoiul le arunc\, efectiv. A[a era,
p`n\ la urm\.
Pavel Coru]: Plus c\ era o stare de iritare.
General {tefan Gu[\: Era o stare de iritare [i n-avea rost, [i
apoi, hai s\-]i mai spun o treab\: nu mai era vorba de dou\-trei sute
de tineri, sau o mie.
Pavel Coru]: Era poporul.
General {tefan Gu[\: Domnule, era vorba de toat\ Timi[oara,
era vorba de întregul ora[ Timi[oara. Hai s\-]i spun... Eu nu vreau
nici s\ minimalizez, nici s\ atribui mai multe merite unui ora[ sau
altuia. Dar, n-am s\ uit atunci c`nd Timi[oara a pornit acest lucru
[i, chiar dac\ în prima faz\ a fost a[a cum am ar\tat, aranjat de al]ii,
pentru c\ n-am ajuns s\ discut\m treaba asta, pentru c\ s`nt ni[te
treburi pe care le-am aflat înainte de 16, noi am început pe 16
discu]ia, dar c`nd am venit de la jur\m`nt, pe data de 15, eu de la
Buz\u [i ministrul de la Ia[i, deja am observat, ca simpli militari,
un num\r impresionant de mare de turi[ti sovietici.
Pavel Coru]: Da, în ma[ini…
General {tefan Gu[\: Da, e un adev\r, lumea trebuie s\-l
recunoasc\. Dar de ce au venit?
Pavel Coru]: Asta trebuie s\ r\spund\ Ministerul de Interne...
General {tefan Gu[\: Nu, nu, nu, dar au venit, asta e cert, c\ iam v\zut.
Pavel Coru]: … care are eviden]a foarte precis\.
General {tefan Gu[\: Fostul comandament al trupelor de
Gr\niceri trebuie s\ dea r\spuns la urm\toarea întrebare: „De ce
trecerile dinspre alte ]\ri au fost mult mai masive?“ Adic\ de
aproape patru ori.
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Pavel Coru]: S`nt luate în eviden]\ toate.
General {tefan Gu[\: S`nt luate în eviden]\? {i asta trebuie s\
spun\ ceva, drag\.
Pavel Coru]: Va r\spunde, nici o problem\.
General {tefan Gu[\: P\i, ce, ei au venit numai s\ petreac\
Cr\ciunul?
Pavel Coru]: În ac]iunea de aflare a adev\rului, va r\spunde.
Documentele s`nt.
General {tefan Gu[\: Adic\, dac\ vrem s\ afl\m adev\rul, s\
admitem ni[te realit\]i. Domnule, au fost turi[ti? Au fost. De ce au
venit? De ce nu [i alt\dat\?
Pavel Coru]: Nu veneau turi[tii în perioada respectiv\...
General {tefan Gu[\: De ce trecerile au fost mult mai multe?
Pavel Coru]: ... pentru c\ nu se putea bi[ni]a nimic în România.
Eram s\raci. Era s\r\cie, nu se putea schimba mare lucru. Dar s\
revenim la 19.
General {tefan Gu[\: 19, tot în mare spun, nu vreau s\ intru în
am\nunte, ]i-am spus, pentru mine fiecare or\ acolo a contat c`t un
an. Poate c\ dac\ ast\zi, iart\-m\, am albit un pic, s\ [tii…
Pavel Coru]: A]i albit.
General {tefan Gu[\: Am albit bine. Asta e [i de la boal\, nu
neap\rat de la revolu]ie.
Pavel Coru]: Nu numai asta, dar se spune c\ în]elepciunea [i
p\rul alb fac cas\ bun\.
General {tefan Gu[\: Mul]umesc. S\ [tii o treab\. C\ pentru
mine orele din Timi[oara au fost c`t ani, pentru c\ era vorba de o
situa]ie extrem de complex\ pentru un om, nu pentru [eful Marelui Stat Major, pentru un militar obi[nuit, normal, adic\ în afar\
de ce se petrecea în ora[, în afar\ de zvonurile care erau, în afar\
de faptul c\ la un moment dat nu mai puteam vorbi cu ministrul
Ap\r\rii Na]ionale, care era blocat pe undeva în Comitetul Central [i nu d\deam de el, pentru c\ a[ fi vrut s\-i raportez, pentru
c\ lui m\ subordonam ca militar [i m-a[ subordona oric`nd – ministrului Ap\r\rii, dar nu altcuiva. Chiar mi s-a repro[at de c\tre
cei de la Jude] c\ de ce raportez la ministru. „Dar de ce nu trece
pe la noi?“ „Domnule, eu s`nt subordonat ministrului Ap\r\rii.“
S\ fie foarte limpede.
Pavel Coru]: Exist\ o structur\ foarte clar\.
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General {tefan Gu[\: Foarte clar\ [i dac\ am preten]ia c\ am
fost militar… î]i mai spun, Pavele, c\ în nop]ile alea, în 19, atunci,
una din treburi a fost s\ debloc\m intersec]iile. Dar s\ trecem la
ni[te treburi mai concrete un pic. La un moment dat, secretarul Coman m-a sunat: „M\i, trebuie s\-l sco]i pe B\lan de la ELBA.“
Cam în genul \sta, dac\ cumva gre[esc îmi cer scuze.
Pavel Coru]: B\lan fiind cine?
General {tefan Gu[\: Prim-secretarul jude]ului. Matei fusese
prim-secretar, dar cel actual, numit de cur`nd, era B\lan. El a fost
c`ndva [i pe la Hunedoara. Ce s-a înt`mplat? |sta fusese, probabil,
la un miting la ELBA, dup\ aceea am aflat. Eu am în]eles, cel
pu]in, aici nu vreau s\ zic c\ am dorit-o neap\rat, c\ a[ fi interpretat, dar m-am urcat într-o ma[in\ cu aghiotantul [i cu înc\ un
maior, Rusu, l`ng\ mine. Nu mai [tiu dac\ de la Direc]ia de Informa]ii a Armatei a fost cineva, parc\ da, dar nu în aceea[i ma[in\.
Pavel Coru]: Unul mai micu], a[a. Un maior.
General {tefan Gu[\: Da. Nu-mi amintesc dec`t c\ al\turi de
mine a fost aghiotantul Gheorghe [i…
Pavel Coru]: {i maiorul Gheorghe.
General {tefan Gu[\: ... [i maiorul Rusu, de la Transmisiuni.
Unul dintre ei, din p\cate, era înarmat cu pistol, adic\ aghiotantul; eu n-aveam nici un fel de armament. N-am plecat înarmat,
apropo de...
Pavel Coru]: De ce s-a legendat dup\ aceea?
General {tefan Gu[\: Da, e ce s-a legendat. C\ nici n-am purtat
armament, m\ rog, nu asta e important, nu ap\ram (lips\ de audi]ie,
n.n.) cu un pistol. {i am ajuns la ELBA. Între timp, cei de la
divizie, speria]i, au trimis un pluton de solda]i într-un camion, dup\
mine, drept gard\ de înso]ire. Eu m-am dus, mi-am v\zut de treab\.
M-am dus cu o ma[in\, cu fostul c\pitan Ilie, nu mai [tiu de el, am
în]eles c\ a fost pe urm\ numit [ef pe la penitenciare, era cerceta[
de la Direc]ia de Informa]ii a Armatei. {i avea o ma[in\ jos, ori
ma[ina lui, ori ma[ina comandantului, nu mai [tiu. I-am zis:
„Urgent în ma[in\ [i mergem la ELBA.“ Deci asta era în cursul
dimine]ii. Nu [tiu exact ora, c\tre pr`nz, probabil c\tre pr`nz. De
aceea, î]i spun înc\ o dat\, mi-e greu, dup\ patru ani, s\ mai precizez minutele. Din p\cate. Pentru unele trebuie s\ fac apel la ni[te
noti]e. }i-am spus îns\ c\ nu mergem la detalii.
Pavel Coru]: Nu, nu.
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General {tefan Gu[\: Am zis numai la schelet, a[a. {i Pavele,
am ajuns la poart\. Acolo am fost împiedicat s\ intru: „Domnule,
nu intra, c\ vei fi scalpat, vei fi omor`t. Oamenii s`nt furio[i, s-a
tras în ei“ – a[a mi s-a spus. „S`nt nec\ji]i, s`nt foarte irita]i [i e
pericol s\ fii omor`t.“
Pavel Coru]: Cine era la poart\?
General {tefan Gu[\: Nu îmi dau seama nici azi, dac\ are curajul [i bunul sim] s\ ias\ în fa]\, s\ ias\. Nu [tiu cine a fost, erau
ni[te muncitori, cred. Poate c\, dac\ vor citi r`ndurile tale, vor avea
curaj, ar fi nemaipomenit.
Pavel Coru]: S\ [ti]i c\ aceste c\r]i s`nt citite în Timi[oara chiar
în condi]ii foarte grele, respectiv se cump\r\ la pia]a neagr\.
General {tefan Gu[\: Totu[i am intrat, am insistat. În momentul
c`nd intram pe poart\, curtea era plin\ de oameni, femei, b\rba]i,
tineri, dar organiza]i, str`n[i c\tre poart\ [i pe urm\, de undeva din
dreapta, iese prim-secretarul B\lan, care mi-a repro[at, re]ine: „Ce
vii, domnule, cu Armata aici?“ „Ce-mi aduci, domnule, Armata
aici?“, cam în genul \sta. I-am spus: „Tovar\[e prim-secretar, nu
eu, dumneata ai cerut Armata.“ A[a ceva mi-a repro[at, c\ „Ce vii,
domnule, cu Armata aici?“. {i zic: „Nu eu am cerut Armata, dumneata ai cerut.“ I-am spus c\ fusesem chemat la telefon ca s\-l scot.
Nu-l agresase nimeni, cinstit, nu, era tot într-un grup de oameni, de
muncitori, eu [tiu, cuno[tin]e, activi[ti.
Pavel Coru]: Nu, nu. {tiu c\ nu a fost agresat, c\ erau cerceta[i
acolo. Am informa]iile de la cerceta[ul care era acolo.
General {tefan Gu[\: Deci am p\truns. Un cet\]ean care a mers
[i la ma[in\, zice: „Domnule, e[ti înarmat?“, i-a zis aghiotantului.
„Da, domnule, s`nt înarmat, dar n-am nici o treab\.“ Era cu pistolet
la el, lucru obi[nuit, dar eu n-aveam nici un fel de armament. În
mijlocul cur]ii, erau un scaun, dou\ difuzoare [i un microfon de la
care, dup\ aceea am f\cut leg\tura, probabil c\ a vorbit B\lan.
Pavel Coru]: A[a e.
General {tefan Gu[\: |[tia c`nd m-au v\zut (lips\ de audi]ie,
n.n.). Oamenii au v\zut un general, eram eu cu pufoaica, dar au
r\mas... Am încercat s\ fac un dialog. M-am urcat eu pe scaunul
\la, sprijinit, nu mai aveam nici saliv\, pentru c\ eram emo]ionat,
drag\. Erau totu[i în jur de c`teva mii de oameni care strigau. Al]ii
chiar a[a mi-au zis: „Uciga[ilor!“. A[a a fost, m\i. „Ne-a]i omor`t
copiii!“ O femeie striga: „Unde-i popa?“ N-am f\cut leg\tura.
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Dup\ aceea mi-am dat seama c\ întreba de Tökes. Care dracu’
pop\? C\ nu-mi d\deam atunci seama. {i am încercat acest dialog.
Dac\ oamenii de bun\ credin]\ î[i mai aduc aminte [i trebuie s\-[i
aduc\ aminte, cei care în 19 au fost la ELBA trebuie s\-[i aminteasc\ aceast\ încercare de dialog care, pe undeva, a reu[it. {i le-am
explicat, am încercat s\ le explic c\ nu Armata a tras, Armata a tras
în sus. Am încercat s\ le repro[ez c\ [i-au distrus ora[ul, la care
mi-au ripostat, cei care m-au auzit, pentru c\ la un moment dat, din
p\cate, nu mai mergea microfonul, din p\cate…
Pavel Coru]: Probabil sabotat.
General {tefan Gu[\: Nu [tiu, dracu’ [tie. Dar nu mai puteam [i
atunci nici nu puteam s\ vorbesc tare, î]i dai seama, dup\ at`tea
nop]i [i emo]ionat, [i am zis: „Domnule, de ce v\ distruge]i
ora[ul?“ [i au început s\ strige, cei care m-au auzit: „Nu noi, nu
noi!“ [i mi-am dat seama c\ oamenii spuneau c\ nu ei au distrus,
deci am tras o concluzie…
Pavel Coru]: Clar\.
General {tefan Gu[\: Clar\. {i pe urm\: „S\ plece Armata!“
Bine [i în momentul \la, c`nd au strigat s\ plece Armata, era plutonul care venise la poart\, eu am zis: „Imediat s\ plece!“ [i unul
dintre ofi]erii care m\ înso]eau, a repetat: „B\i, imediat întoarce]i [i
da]i-i drumul la plecat!“ {i s-au întors [i au plecat. La care au
început s\ strige. Asta e istoria. Dac\ cineva vrea s\ o falsifice, e
p\cat de Dumnezeu. Atunci într-adev\r au strigat: ARMATA E CU
NOI! Strig\t care pe 20 s-a repetat din nou.
Pavel Coru]: {i pe 22, [i pe 23.
General {tefan Gu[\: Cine vrea s\ încerce altfel minte [i e
p\cat.
Pavel Coru]: Deci acest strig\t a ap\rut pe data de 19.
General {tefan Gu[\: La Timi[oara, drag\, [i nu la Bucure[ti.
Pavel Coru]: La Timi[oara, la Uzina ELBA.
General {tefan Gu[\: La ELBA. {i pe urm\ în tot ora[ul, c\
dup\ aceea îl auzeam pe str\zi.
Pavel Coru]: Bineîn]eles c\ zvonul, un zvon pozitiv, se
r\sp`nde[te cu vitez\...
General {tefan Gu[\: Sigur c\ da. A fost [i un incident pe care
a[ vrea s\-l men]ionez. De pe un tanc care a vrut s\-[i schimbe
pozi]ia de pe pod, probabil f\r\ s\ vrea, un soldat a tras un cartu[.
Nu [tiu dac\ a r\nit sau nu pe cineva, e posibil. Dar a creat un pic
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de panic\ [i mi-a p\rut r\u, adic\ tocmai în momentul \sta c`nd
voiam s\ nu irit\m, s\ lini[tim oamenii.
Pavel Coru]: C`nd deja se crease dialogul.
General {tefan Gu[\: S-a înt`mplat [i incidentul \sta nepl\cut,
pe care eu l-am amintit [i cu ocazia unor interviuri pe care le-am
dat la ziarul Armatei. A fost unul dintre detalii, din p\cate nepl\cut,
asta vreau s\ spun. Deci, s-a scris, domnule Coru], de unii oameni
nedocumenta]i, c\ foarte greu am putut fi scos de la ELBA. În realitate, oamenii mi-au f\cut ...
Pavel Coru]: Deci din momentul \la s-a strigat „Armata e cu
noi!“.
General {tefan Gu[\: ... culoar s\ ies, m-au înso]it, au strigat
„Armata e cu noi“, nu m-au lovit, nu m-au înjurat, nu m-au scuipat,
m-au respectat [i le port [i eu, c`t oi tr\i, respect. Deci nu s-a
îndeplinit ceea ce se spusese la poart\, c\ voi fi scalpat, nu,
oamenii au avut respect fa]\ de Armat\ [i din momentul acela, înc\
o dat\, dac\ cineva, în afar\ de Timi[oara [i de ELBA, î[i asum\
dreptul c\ a strigat, eu l-am auzit prima dat\ acolo, dac\, poate, e în
alt\ parte, s\ ias\ [i s\ spun\ c`nd, dar \sta a fost momentul. Cei
care au fost atunci în jurul scaunului [i în jurul meu, c`teva femei
care pl`ngeau, din p\cate, trebuie s\-[i aminteasc\ acest episod.
Pentru mine a fost important. De ce? M-am l\murit, domnule
Coru], [i este un moment important pe care trebuie s\-l men]ion\m.
Ziua de 19, pentru [eful Marelui Stat Major a însemnat foarte mult.
Adic\, la fa]a locului m-am convins c\ de acum era vorba de cu
totul altceva [i nu numai de o diversiune, care s-a f\cut ini]ial, ci de
o revolu]ie, adic\ oamenii se organizau.
Pavel Coru]: {i atunci a trebuit s\ opta]i.
General {tefan Gu[\: {i atunci vreau s\ v\ spun ce-am f\cut.
N-am mai g\sit ma[ina la poart\. E un episod hazliu: b\iatul \sta,
de fric\, a plecat [i m-a l\sat; p\cat! C`nd o s\ citeasc\ asta, poate
î[i aminte[te. Nu [tiu de ce a plecat, de team\, probabil. Am aflat
dup\ aceea c\ cineva a vrut s\-i r\stoarne ma[ina. În orice caz,
cineva m-a dus la unitate. Dup\ aceea am aflat c\ ar fi fost unul din
b\ie]ii care lucrau la G\rzile Patriotice. M-a luat cu o ma[in\, nu
mi-a f\cut nimeni nimic, înc\ o dat\ v\ spun.
Pavel Coru]: A]i plecat neînso]it, numai cu cei doi oameni.
General {tefan Gu[\: Dec`t cu cei doi înso]itori ai mei. Or mai
fi fost [i al]ii în zon\. {i mai erau dou\ TAB-uri pe pod, care s-au
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retras atunci. De atunci, din momentul acela, am început s\ facem
libere intersec]iile, pentru c\ dup\ aceea, la divizie, am dat ni[te
ordine foarte clare, pe care actualul colonel Zeca le [tie. {i nu
numai el le [tie, ci [i cei care erau din statul lui major. Trebuie s\ le
spun\, pentru c\ le [tiu, le cunosc. M-am dus la Comitetul Jude]ean
cu aceast\ ma[in\. În birou erau secretarul Coman [i generalul
St\nculescu. {i i-am spus lui Coman „Am fost la ELBA.“ „P\i tu
ce-ai c\utat acolo?“ „P\i a[a am în]eles, s\ m\ duc eu. Dar B\lan
nu mai era, ie[ise.“ „{i ce-ai c\utat?“ „Tovar\[e secretar, nu e
vorba de huligani, de-acum erau oameni serio[i, femei care
pl`ngeau“, la care, poate n-a f\cut-o cu r\utate, zice: „Uite, b\i Victore, [eful Marelui Stat Major s-a speriat de trei femei!“, chiar asta
a fost expresia: „s-a speriat de trei femei“. M-am sup\rat într-un
fel, întruc`t m-a jignit oarecum, de[i îl în]elegeam [i pe el pentru c\
nu [tiu dac\ i-a fost u[or, s`nt convins c\ tot timpul era sub presiunea Bucure[tiului, s`nt convins. Eu înc\ o dat\ v\ spun, nu am
lucrat în acel loc, pentru c\ nu aveam nici un sistem de leg\tur\. Eu
trebuia s\ am leg\tura cu toat\ Armata, nu numai cu comandan]ii
de la cele dou\ divizii, aveam nevoie de circuite telefonice [i radio.
Am plecat de aici cu ma[ina pentru care am s\-i mul]umesc c`t oi
tr\i fostului [ef de Stat Major al Brig\zii de Securitate. C`nd am
ie[it în fa]\, el pleca cu ma[ina [i atunci a venit [i mi-a oferit ma[ina lui, s\ m\ duc\ p`n\ la comandamentul diviziei. Deci am ajuns
cu a treia ma[in\ înapoi la comandamentul diviziei. Ajung`nd la
birou, i-am chemat pe Zeca [i pe ofi]erii de la Marele Stat Major
care m\ înso]eau [i le-am spus: „Domnule, uite ce se înt`mpl\:
oamenii se organizeaz\, au avut victime, s`nt nec\ji]i, s-au bucurat
mult c\ a plecat camionul de acolo, trebuie s\ ne retragem, s\ le
debloc\m intr\rile [i intersec]iile unde erau TAB-uri.“ {i din momentul acela am început s\ lu\m m\suri de retragere a TAB-urilor
din toate intersec]iile importante. De ce? Domnule Coru], n-am
f\cut-o de team\. Exista un prilej de provocare. Dac\ p`n\ atunci,
de bine de r\u, nu trecusem la (lips\ de audi]ie, n.n.), adic\ nu am
avut cazuri s\ masacr\m oamenii, s\-i împu[c\m, acum se putea
înt`mpla asta. De ce? Am spus ca oamenii \[tia s\ plece în mod
organizat, c\tre centru. Tot atunci a fost treaba aia cu luarea
m\surilor, nu m\ mai refer la ele cu am\nunte, cu G\rzile Patriotice
care s\ vin\ în Timi[oara. Ce minte diabolic\ a putut s\ conceap\
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c\ un muncitor din Oltenia poate s\ vin\ cu b`ta s\ loveasc\ un
muncitor din Timi[oara, din Banat?!
Pavel Coru]: Nu [tiu cine a conceput ideea asta, dar a fost o
t`mpenie.
General {tefan Gu[\: În orice caz, o t`mpenie... Eu am primit
telefon atunci c\ vor veni nu [tiu c`te trenuri, cu c`te zeci de mii,
dou\zeci de mii de oameni, din jude]ele din Oltenia, care s\ pun\
ordine, înarma]i cu ciomege. {i am spus: „Domnule, e o t`mpenie“,
le-am spus celor de fa]\. {i noi n-aveam nici un fel de amestec, dar
dac\ mai exist\ în via]\ – [i trebuie s\ existe – [eful sec]iei sau ce
dracu’ era, nu mai îmi amintesc, [eful Direc]iei C\i Ferate, care
r\spundea de c\ile ferate din zona Timi[oara, i-am ordonat atunci...
Pavel Coru]: {eful Regionalei C\i Ferate Timi[oara.
General {tefan Gu[\: Nu, \sta nu, cel care r\spundea din partea
Armatei, deci ofi]erul care r\spundea din partea noastr\, [ef de sector aveam.
Pavel Coru]: {ef de sector militar.
General {tefan Gu[\: Exact, din Timi[oara, î[i aminte[te c\ lam c\utat [i i-am spus; multe trenuri au fost oprite atunci, c\ navea rost s\ vin\ în Timi[oara. Ce s\ fac\?
Pavel Coru]: Mai ]ine]i minte cum se numea ofi]erul?
General {tefan Gu[\: Nu mai [tiu, Marcu, ceva cu M. Îmi pare
foarte r\u. Multe mi le-am notat, unele trebuie s\ mi le caut, dar nu
asta e important.
Pavel Coru]: Bun. Deci asta era pe 19 seara.
General {tefan Gu[\: Da. 19 seara, trebuiau m\suri de cazare a
\stora, m\ rog.
Pavel Coru]: A]i deblocat intersec]iile…
General {tefan Gu[\: Da. Pentru c\, ce vreau s\ v\ spun, pe 20,
deci trec peste 19, s`nt multe de vorbit, adun\rile pe care le-am
f\cut cu comandan]ii, trec [i peste ele, ]i-am spus c\ nu mergem
dec`t pe schelet.
Pavel Coru]: Da, bineîn]eles.
General {tefan Gu[\: Da, nu mergem pe am\nunte, cine a
venit, cu cine am vorbit. Se g\sesc [i astea.
Pavel Coru]: Bine, aceste am\nunte…, aici e vorba de scris
c\r]i întregi.
General {tefan Gu[\: Probabil.
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Pavel Coru]: Acum, în prim\ instan]\, trebuie l\murit ansamblul.
General {tefan Gu[\: Ce se înt`mpl\, deci? În 20 diminea]a
informa]iile erau foarte certe, informa]iile c\ se va pleca din uzine,
din fabrici. Îmi amintesc c\ [i atunci a fost o încercare disperat\ de
a face o contrademonstra]ie la ni[te uzine. Am auzit ceva, dar n-am
mai reu[it s\ verific informa]ia. De ce? Pentru c\ la un moment dat
cineva – `mi pare r\u c\, nu de team\, nu o spun, dar nu mai [tiu
cine mi-a cerut solda]i pentru a[a ceva. {i bineîn]eles c\ n-am
acceptat ideea s\ participe [i ni[te militari, f\r\ arme, bineîn]eles.
Nu era cazul, dar în orice caz a încercat cineva s\ mai fac\ ni[te
contrademonstra]ii, dar nu se mai putea. Certe erau informa]iile pe
care le aveam de-acum. De ce? Pentru c\ în zilele respective am
trimis [i noi oameni în ora[; aveam cadre care veneau din dispozitiv [i ne spuneau. Aveam subunit\]i care participau la paza fabricilor de p`ine, a uzinelor electrice, am avut incidente [i le-am spus
la adunare: „Ave]i grij\ c\ diminea]a oamenii se duc la lucru [i s\
nu cumva s\ existe provoc\ri; s\ nu cumva s\ existe situa]ii în care
s\ li se ia armamentul la militari sau s\ trag\; vede]i c\ oamenii se
duc la serviciu în num\r mare [i s\ v\ feri]i, s\ nu ave]i contact cu
ei!“ Pentru c\ tot timpul m\ preocupa ideea asta de a nu ajunge
armament [i tehnic\ de lupt\ pe m`na unor civili, pentru c\ eu nu
[tiu dac\ erau de bun\ credin]\ sau rea. Dar, oricum, pentru mine
reprezentau civili, or, un tanc cu muni]ii în el, în m`na unui civil,
poate deveni ceva extraordinar. Cred c\ oricine a f\cut armata [i
are un pic de idee de ce înseamn\ pericolul militar în asemenea
situa]ii, î[i d\ seama. Deci, în 20 de fapt, \sta este punctul culminant, dac\ vrei, în 20 oamenii au ie[it în mas\, aproape toat\
Timi[oara a fost în strad\; în mod pa[nic, civilizat, f\r\ agresiune,
Armata le-a f\cut loc [i împreun\, a[ vrea s\ se re]in\ pentru c\,
indiferent ce se va spune, împreun\ cu ei au mers [i TAB-urile, [i
nimeni nu s-a opus. Rog timi[orenii s\-[i aminteasc\ c\ au defilat
cu TAB-urile p`n\ în fa]a Jude]enei de Partid [i p`n\ în fa]a Operei,
iar unele au trecut chiar prin fa]a diviziei. {i am rugat, dup\ ce termin\ defilarea, am rugat ofi]erii s\ le recupereze [i s\ le duc\ în
caz\rmi, pentru c\ oricum era tehnic\ de lupt\ [i noi recuperam
tehnica [i pentru alte motive.
Pavel Coru]: Deci deja se trecuse la momentul acela frumos,
numit revolu]ie...
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General {tefan Gu[\: Numit revolu]ie în Timi[oara.
Pavel Coru]: ...cu steaguri, cu c`ntece, De[teapt\-te, Române!
General {tefan Gu[\: {i cu „Armata e cu noi!“ – se striga masiv
[i era cu ei, efectiv. Era cu ei.
Pavel Coru]: Deci 20, practic, a fost succesul deplin al revolu]iei în Timi[oara.
General {tefan Gu[\: {i atunci vreau s\ pun o întrebare pentru
cititori [i pentru revolu]ionarii în ghilimele, \[tia care s-au rotunjit
dup\ aceea. Poate s\-mi spun\ [i mie cineva cum putea fi considerat generalul Gu[\ în 20, amintindu-ne c\ Ceau[escu a venit în 20
din Iran?
Pavel Coru]: În 21 a fost mitingul.
General {tefan Gu[\: În 21, dar aminti]i-v\ c\ în 20, în
Timi[oara, Armata (lips\ de audi]ie, n.n.). În ce postur\ era generalul Gu[\?
Pavel Coru]: Tr\d\tor.
General {tefan Gu[\: S\ în]eleag\ cititorul, nu vreau s\-mi fac
nici un fel de merit…
Pavel Coru]: Acum în]eleg.
General {tefan Gu[\: Dar e p\cat c\ unii au uitat at`t de u[or
acest lucru. Dup\ cum au uitat [i altceva. Noaptea de 22 [i cea de
23, pe care nu le [tie nimeni [i despre care o s\ spunem în alte
episoade. Pentru c\ s`nt foarte importante [i oamenii trebuie s\ [tie,
pentru c\ asta a fost.
Pavel Coru]: E foarte, foarte important.
General {tefan Gu[\: Înc\ o dat\, noi n-avem ce c`[tiga, avem
îns\ datoria s\ spunem…
Pavel Coru]: {i n-avem de pierdut dec`t o ]ar\. Avem datoria s\
n-o pierdem.
General {tefan Gu[\: N-o pierdem, c\ e p\cat, pentru c\ v-am
spus: noi s`ntem lega]i cu r\d\cina de p\m`ntul \sta, din s\r\turile
mele din Sp\taru nu m\ smulge nimeni, din dealurile Bistri]ei nu
m\ scoate nimeni, m\car pentru p\m`ntul care zace [i m\car pentru
]\ranii mei trebuie s\ [tie lumea c\ Armata a defilat.
Pavel Coru]: Nu s-a mai auzit un glon] de pe data de 18.
General {tefan Gu[\: Din 19 nu se mai tr\gea aiurea, în unit\]i
în special, pentru c\, vreau s\ v\ spun...
Pavel Coru]: Santinele speriate.
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General {tefan Gu[\: Nu numai aia, dar a continuat aceast\
ac]iune de...
Pavel Coru]: De diversiune.
General {tefan Gu[\: Da. La unele depozite, îmi amintesc bine,
cred c\ cei care au tr\it acolo [tiu [i mai bine ora, într-o noapte, la
depozitul de muni]ii al unit\]ii mecanizate, la Fratelia, dup\ aceea
au fost ni[te încerc\ri de p\trundere la ni[te dispozitive pe la
ap\rarea antiaerian\ [i mi se telefona c\ se încerca p\trunderea [i sa tras, s-a tras. S\ [tie lumea clar...
Pavel Coru]: Santinela este...
General {tefan Gu[\: Inviolabil\, e ocrotit\ de lege, s\ fie
limpede.
Pavel Coru]: Drepturile [i demnit\]ile santinelei s`nt ocrotite de
lege.
General {tefan Gu[\: {i trebuie s\ [tie lumea c\ atunci se luaser\ ni[te m\suri suplimentare, nu numai de dublare a postului, ci
chiar a patrulei care func]iona suplimentar [i în momentul în care
se iveau aceste incidente, \[tia tr\geau. S\ fie limpede [i oamenii
trebuie s\ [tie lucrul \sta.
Pavel Coru]: Santinela este un militar de gard\ înarmat care
execut\ o misiune de lupt\, cu un anumit consemn pentru paza [i
ap\rarea postului încredin]at.
General {tefan Gu[\: Deci, a fost o întoarcere nemaipomenit\,
[i dac\ vre]i, domnule Coru], hai s\ zic c\ pentru mine, totu[i, data
de 20 e o dat\ istoric\. Chiar dac\ e revolu]ia din 22 decembrie. {i
[ti]i de ce? Pentru c\ e primul ora[ din ]ar\ unde, practic, revolu]ia
a învins [i era fraternizare cu Armata.
Pavel Coru]: Aici apare o mare problem\. Care a fost [i cum a
început de fapt diversiunea aceea cumplit\, cu mor]ii sco[i din
morminte, cu falsificarea situa]iei reale din Timi[oara? Dumneavoastr\ cum a]i perceput-o, pentru c\ diversiunea a fost avizat\ în
mod sigur?
General {tefan Gu[\: Domnule Coru], istoria e istorie. Armata
n-a fost amestecat\ în asta, totu[i ar fi un non-sens [i o prostie, am
zis c\ spunem adev\rul; eu am aflat c\ s`nt mor]i, ceea ce m-a
cutremurat, de aceea am [i chemat comandan]ii de unit\]i [i i-am
întrebat dac\ [tiu despre ce mor]i e vorba. {i mi-au spus c\ nu [tiu,
dar au auzit. De asemenea, îmi amintesc, n-a[ spune exact ziua [i
ora, dar cred c\ chiar în 18 a fost, c`nd înlocuitorul comandantului
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diviziei mi-a comunicat c\ s`nt informa]ii c\ o parte din cet\]eni
vor s\ ia cu asalt Spitalul Jude]ean, unde erau mor]i [i r\ni]i. „Da,
domnule, zic, dar cine a f\cut ace[ti mor]i [i r\ni]i?“ N-a putut
s\-mi r\spund\. „Domnule, te rog ca to]i comandan]ii de unit\]i s\
m\ informeze exact cu situa]ia din sectoarele lor, ca s\ [tim.“ Am
sunat [i am informat la Jude], pe secretarul Ion Coman, c\ am
informa]ii c\ oamenii vor s\ se îndrepte c\tre Spitalul Jude]ean [i
m\ tem s\ nu aib\ loc ni[te incidente. De ce? Pentru c\ fusesem
informat c\ [i aici, la Spitalul Jude]ean, erau dispuse ni[te subunit\]i, nu mai re]in exact de la ce unitate. {i sigur c\ puteau s\
aib\ loc ni[te incidente regretabile, cu împu[c\ri, cu mor]i. Dar, mi
s-a spus: „Nu te b\ga, nu e treaba ta.“ Deci asta a fost expresia:
„Nu e treaba ta [i nu te amesteca acolo.“ Dar dup\ mai mult timp –
[i nici atunci n-am [tiut – am aflat despre mor]ii de la Timi[oara
care au fost du[i. Deci am aflat mult mai t`rziu, pentru c\ evenimentele s-au derulat cu o a[a vitez\ [i de a[a natur\...
Pavel Coru]: {i în paralel.
General {tefan Gu[\: ... Înc`t, s\ [ti]i, eu, multe probleme, domnule Coru], poate s\ par\ curios…
Pavel Coru]: Le-a]i aflat...
General {tefan Gu[\: ... le-am aflat mult mai t`rziu, la luni de
zile. Dumneavoastr\ [ti]i c\ eu despre episodul chiar din 22, cu
Televiziunea, am aflat ceva în avion, dar nimic concret, adic\ mai
precis ce anume a fost. Dup\ aceea am v\zut [i eu o serie de casete,
dup\ s\pt\m`ni sau chiar luni de zile. V\ da]i seama c\ am tr\it cu
ni[te imagini, cu ni[te neclarit\]i.
Pavel Coru]: Adic\ în Timi[oara c`t a]i stat, p`n\ pe 22, c`nd a
început aceast\ chestie?
General {tefan Gu[\: La Timi[oara. Ce s-a înt`mplat? Am mai
avut o convorbire cu ministrul Ap\r\rii, o alta cu \[tia (lips\ de
audi]ie, n.n.). Ministrul m-a informat c\ o s\ vin\ subunit\]i de
g\rzi patriotice, dar mi-a spus c\ „nu tu o s\ te ocupi de ei, este un
plan care s-a f\cut la Bucure[ti“. {i c\ acest plan se va primi de la
Marele Stat Major. Dar eu nu eram în Marele Stat Major atunci,
probabil c\ aceast\ sarcin\ a primit-o cel care r\m\sese în locul
meu, generalul Eftimescu. {i nu probabil, ci sigur, c\ [tiu c\ la telefon colonelul Gheorghe a vorbit cu el.
Pavel Coru]: Generalul Eftimescu [i mai cum se numea?
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General {tefan Gu[\: Nicolae. Îmi pare r\u c\ trebuie s\ o
spun, probabil c\ tinere]ea mea l-a f\cut pe omul \sta s\ aib\ rezerve [i a avut, din p\cate, rezerve fa]\ de mine chiar în decembrie
1989, n-a[ vrea s\ gre[esc.
Pavel Coru]: Mergem înainte. Deci, p`n\ pe 22, a început diversiunea cu exagerarea mor]ilor în Timi[oara? C\ s`nt sute, c\ s`nt
mii?
General {tefan Gu[\: Am auzit, la un moment dat, ce s-a dat la
Europa Liber\ [i am în]eles c\ o parte din ofi]eri ascultau radioul
din Iugoslavia.
Pavel Coru]: Dar pe teren nu se vedeau.
General {tefan Gu[\: Nu se vedeau. P\i aici era diversiunea.
Pavel Coru]: Contradic]ia între radio...
General {tefan Gu[\: Culmea [ti]i care a fost? C`nd am auzit
prima dat\ de mii de mor]i în Timi[oara, am r\mas to]i [oca]i. {i
am întrebat: „Unde s\ fie aceste mii de mor]i?“
Pavel Coru]: Chiar sute dac\ erau, îi vedea]i.
General {tefan Gu[\: Chiar sute sau zeci, drag\. Dar eu am
avut leg\tura permanent\ cu comandan]ii de unit\]i [i cu ofi]erii
care veneau din dispozitive.
Pavel Coru]: Fuseser\ pierderi în r`ndul militarilor?
General {tefan Gu[\: Da. Cu ocazia bloc\rii unor tancuri, pentru c\ niciodat\ nu m-am l\murit, echipajele unor tancuri au fost
agresate, din p\cate.
Pavel Coru]: {i au [i murit?
General {tefan Gu[\: R\ni]i [tiu c\ au fost [i solda]i, [i subofi]eri, un mecanic conductor, c\ruia i s-a dat în cap cu o rang\ sau
cu un topor, nu mai [tiu.
Pavel Coru]: Cu securea, asta o am de la cerceta[i.
General {tefan Gu[\: Nu mai [tiu, nu mai [tiu exact.
Pavel Coru]: S-a ridicat capacul, i s-a aruncat vopsea în fa]\ [i i
s-a dat cu securea în cap.
General {tefan Gu[\: S-au agresat solda]ii din echipaje. Acolo,
v-am spus, e un episod care trebuie povestit în am\nunt.
Pavel Coru]: Nu, trebuie prezentat filmul, c\ este, [i atunci ne
l\murim cine au fost agresorii. Filmul exist\. Atunci se vor vedea
cine s`nt agresorii.
General {tefan Gu[\: În orice caz, lumea trebuie s\ în]eleag\ c\
pericolul a fost nemaipomenit.
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Pavel Coru]: A fost. Dac\ se apucau s\ trag\ tanchi[tii...
General {tefan Gu[\: Era pr\p\d.
Pavel Coru]: Era pr\p\d. De data asta trebuie s\ ne mir\m întradev\r c`t de bl`nzi au fost...
General {tefan Gu[\: Vezi c\ a mai fost un tanc care a fost
incendiat prin centru, pe undeva, dar au reu[it s\-l sting\, pentru c\
[ti]i c\ obiectele noastre au [i acest sistem automatic de stingere a
incendiilor, care func]ioneaz\, ceea ce nu [tiau, poate, civilii. Un
pericol a fost [i la acela. Dar vreau s\ v\ spun de acele tancuri care
au fost atunci blocate. Pericolul era imens, înc\ o dat\ spun, am repetat-o de multe ori, cine n-a f\cut Armata [i cine nu [tie care este
for]a de explozie, mai ales a unei muni]ii care era închis\ într-un
spa]iu cum e tancul, v\ da]i seama c\ nu-[i d\ seama de pericol.
Pavel Coru]: Da, era vorba de cumulativ.
General {tefan Gu[\: Nu numai cumulativul, dar [i explozivul,
sigur c\ da, era închis într-un spa]iu, erau ni[te bombe. Deci asta a
fost. În 22, s-a format la Timi[oara, dup\ c`t am în]eles, un prim
consiliu, guvern în nici un caz, un fel de consiliu.
Pavel Coru]: Pe 21, a]i ascultat ce s-a înt`mplat în Bucure[ti? C\
deja era]i responsabil în fa]a Comandantului Suprem, dumneavoastr\ era]i omul care (lips\ de audi]ie, n.n.).
General {tefan Gu[\: Vreau s\ v\ spun o treab\. Nu din fric\,
dar [i la indica]ia unor colegi de-ai mei, inclusiv cerceta[i, pentru
c\ lumea trebuie s\ [tie un lucru, totu[i, fiind [eful Marelui Stat
Major eram oarecum protejat, p\zit.
Pavel Coru]: Da, bineîn]eles. A]i avut cerceta[ii.
General {tefan Gu[\: ... am avut cerceta[ii, care m-au protejat
[i care mi-au spus c\ „din momentul de fa]\ e bine s\ nu mai ie[i]i
din cl\dire“ [i nici n-am mai ie[it, de fapt, p`n\ în 22. {i cerceta[ii
au fost l`ng\ mine, dar au mai fost [i alte ac]iuni pe care nu putem
s\ le derul\m în totalitate acum. Au fost [i alte ac]iuni, era vorba,
prin 22 sau chiar 21 noaptea, de re]inerea celor care vorbeau din
balconul Operei.
Pavel Coru]: {tiu.
General {tefan Gu[\: Ac]iune care era... Nu au venit b\ie]ii de
la Securitate [i Mili]ie [i n-am f\cut nimic cu cei din balcon.
Pavel Coru]: Dar nu exista nici o [ans\.
General {tefan Gu[\: Nici ei nu voiau s-o fac\. C\ noi ne-am
f\cut c\ lucr\m, dumneavoastr\ nu [ti]i.
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Pavel Coru]: Dar ordinul de unde venise? E interesant.
General {tefan Gu[\: De la Jude].
Pavel Coru]: Deci a]i primit ordin ca împreun\ cu cei de la
Ministerul de Interne s\ ocupa]i sediul?
General {tefan Gu[\: Da, [i au venit. Prima dat\ au vrut, pe 21,
s\ ne ducem noi la ei, nu ne-am dus [i pe urm\ au venit ei
diminea]a, c`]iva b\ie]i de la Securitate [i Mili]ie, ofi]eri, civili
bineîn]eles. Au fost [i ai mei de la Cercetare [i le-am spus: „B\ie]i,
noi lucr\m la planul \sta care n-o s\ se fac\ niciodat\.“ Despre asta
[tie Ioni]\, îmi pare r\u c\ n-a spus, sau Ghergulescu care [tie precis. Ce se înt`mpl\?
Pavel Coru]: Deci primiser\]i ordin s\ ocupa]i balconul Operei
cu para[uti[tii [i cu Securitatea?
General {tefan Gu[\: Stai un pic. Dup\ ce s-a defilat în
Timi[oara, ca s\ nu s\rim peste, punctul unde s-au concentrat cei
care vorbeau era în Pia]a Operei. Deci nu la Jude].
Pavel Coru]: La balconul Operei.
General {tefan Gu[\: La balconul Operei. La un moment dat, a
venit aceast\ idee de la Jude], de unde a pornit nu [tiu, probabil de
la Bucure[ti, nu-mi dau seama, dar hai c\ prea m\ repet. Deci, pe
20, au încercat s\ vin\ acolo D\sc\lescu cu Bobu. Nu c\ au încercat, au [i venit. N-am asistat. De ce n-am asistat, trec peste. {tiu c\
au venit la Jude], mi s-a raportat c\ au fost proteja]i de o grup\ de
la Ap\rarea Antiaerian\, deci de la cealalt\ mare unitate din
Timi[oara, c\ au fost sustrase ni[te arme de la cei care i-au înso]it [i
am f\cut un mare scandal pentru asta comandantului de acolo. I-am
spus: „Domnule, v\ recupera]i armamentul prin orice mijloace,
pentru c\ altfel v\ pedepsesc [i iau m\surile cele mai drastice pentru c\ a]i dat armamentul.“ Aveam în vedere, fereasc\ Dumnezeu,
tot timpul m-am g`ndit numai la asta, pe m`na cui pot ajunge
armele [i muni]ia. Pentru c\ vreau s\ v\ mai spun o treab\.
Pavel Coru]: Asta nu în]eleg civilii.
General {tefan Gu[\: În viitor, c`nd o s\ vorbim [i de perioada
22 [i ce-a fost dup\, va trebui s\ l\murim foarte clar cine…
Pavel Coru]: Cine a dat arme în m`na neprofesioni[tilor?
General {tefan Gu[\: Nu, cum s-au recuperat ele dup\ aceea, de
la cine.
Pavel Coru]: {i c`te au r\mas...
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General {tefan Gu[\: Da, sigur, [i nu numai asta. S\ vedem,
domnule, c\ atunci erau foate mul]i – apar [i pe casete unii – civili
care tr\geau. Unde tr\geau? Cine le-a dat arme? Adic\ s`nt probleme la care va trebui s\ revenim dac\ vrem adev\rul.
Pavel Coru]: Cunosc [i un copil handicapat, de 16 ani, care a
avut un pistol mitralier\, am m\rturia exact\ de la vecinii lui.
General {tefan Gu[\: S\ revenim. Deci s-a format acest colectiv, delega]ie, nu mai [tiu exact din cine era format\, din cei de la
balconul Operei. Au avut o prim\ rund\ de discu]ii împreun\ cu
D\sc\lescu [i Bobu, la Comitetul Jude]ean. Nu [tiu la ce s-a ajuns,
dar nu s-a ajuns la un consens. A doua rund\, parc\ dup\-amiaz\,
înc\ o dat\ spun c\ nu mai s`nt sigur pentru c\ n-am participat la
nici una. Deci, domnule Coru], eu mi-am dat seama, ar însemna s\
mint altfel, c\ via]a mea e în pericol dac\ plec din comandament.
Eu înc\lcasem pe undeva ordinul de a (lips\ de audi]ie, n.n.). Trebuia reprimat\ la Timi[oara, iar eu am trecut peste ni[te chestii. La
conferin]a de pres\ s-a spus clar: „Se trage!“ De la Jude] s-a dat
ordin foarte clar: „Se trage!“
Pavel Coru]: {i cine v\ d\dea ordinele?
General {tefan Gu[\: Aceste ordine nu trebuie s\ le ascundem.
Pavel Coru]: Teleconferin]a venise cu ordinul „Se trage!“
General {tefan Gu[\: Cu ordinul foarte clar: „Se trage!“
Pavel Coru]: Deci dumneavoastr\ a]i înc\lcat acest ordin.
General {tefan Gu[\: Pentru mine era clar c\ eram un tr\d\tor,
deci via]a mea era în pericol, ofi]erii mei de la Cercetare mi-au
spus: „Nu mai p\r\si]i unitatea!“ Eu nu eram un copil s\ nu-mi
dau seama, domnule.
Pavel Coru]: A]i înc\lcat un ordin superior.
General {tefan Gu[\: Da.
Pavel Coru]: Un tr\d\tor... A]i înc\lcat un ordin superior, pentru
c\ con[tiin]a dumneavoastr\ a zis a[a: nu pot s\ m\cel\resc popula]ia.
General {tefan Gu[\: P\i nu puteam. V-am spus adineauri c\,
dac\ eu a[ fi dat ordin la tanchi[ti doar o salv\ s\ trag\, ce se
înt`mpla, domnule Coru]? C`te mii de oameni erau mor]i, r\ni]i?
Dac\ o mitralier\ ar fi tras...
Pavel Coru]: Un singur pistol-mitralier\, cu [aizeci de cartu[e,
s\ fi tras în mul]ime...
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General {tefan Gu[\: ...cu [ase sute de lovituri pe minut, un
minut, at`t, în mul]ime? C`te mii de mor]i erau? Or, se [tie bine [i
s\ nu se uite niciodat\ c`]i mor]i au fost p`n\ în 22, în Timi[oara.
Pavel Coru]: Asta vor s\ uite diversioni[tii. P\i vreo cincizeci [i
opt.
General {tefan Gu[\: {i c`]i au fost produ[i de Armat\? E o
întrebare care va l\muri mult din misterele revolu]iei, p`n\ în 22,
re]inem, ne referim numai la prima parte.
Pavel Coru]: Vede]i, fiecare mort în parte poate fi l\murit. Asta
este singura metod\. Cert este c\ au murit în mod bizar unii.
General {tefan Gu[\: Unii au murit bizar, iar unii – p\cat c\ trebuie s-o spunem –, unii din ei probabil c\ au murit [i în momentul
c`nd...
Pavel Coru]: Nevinova]i, gloan]e rico[ate.
General {tefan Gu[\: Da, rico[ate.
Pavel Coru]: Sau aruncate în mul]ime.
General {tefan Gu[\: Erau al]ii care s-au dus, s\-mi fie iertat,
fie c\ au vrut s\ fac\ pe vitejii...
Pavel Coru]: S\ sar\ peste garduri la unit\]i.
General {tefan Gu[\: S\ sar\ peste garduri la unit\]i sau au
venit în fa]a...
Pavel Coru]: {i mai e o chestie. Am filmul lui Tetkov, s`nt ni[te
civili care trag în popula]ia care fuge din fa]a TAB-ului. Ei ce-au
zis, dac\-s civili s`nt securi[ti. Dar figurile lor s`nt clare, se v\d.
Deci doi oameni trag prin buzunar în mul]ime.
General {tefan Gu[\: Am zis c\ trebuie s\ venim cu certitudini,
de aceea nu pot s\ spun.
Pavel Coru]: Ace[ti doi oameni pot fi recunoscu]i, c\ toat\
Securitatea care a fost acolo poate trece prin fa]\ [i poate fi comparat\ cu filmul. P\rerea mea este c\ am avut de-a face cu diversioni[tii str\ini, care trebuiau s\ creeze mor]ii planifica]i.
General {tefan Gu[\: Trebuia s\ trag\ Armata, domnule, [i
Armata s\ trag\ ca lumea. Pentru c\ ei au tras pu]in, ei au creat victimele...
Pavel Coru]: Dumneavoastr\ nu a]i v\zut filmul lui (lips\ de
audi]ie, n.n.).
General {tefan Gu[\: Nu, în nici un caz.
Pavel Coru]: Deci americanul nu avea cum s\ filmeze în
favoarea Armatei sau a Securit\]ii. Deci, vine TAB-ul, trage o
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rafal\ de avertisment pe deasupra, lumea fuge din fa]a catedralei,
nu cade nici un om, nici un mort, se vede clar c\ ]eava este sus,
oamenii intr\ în parcul al\turat [i acolo doi civili trag prin buzunare
[i cad oameni în parc. În lateral de catedral\. Bun. În sarcina cui au
intrat? S-a tras cu TAB-ul în ei? Nu. De ce i-au îngropat repede?
Pentru c\ erau cartu[e de pistol, nu de TAB. Asta e una. Doi la
m`n\, erau cartu[e care nu se potriveau nici cu armamentul Securit\]ii sau Mili]iei.
General {tefan Gu[\: Vede]i, nu vreau s\ culpabilizez, nici s\
disculp pe nimeni, dar ceea ce m-a deranjat pe mine, într-un fel, a
fost c\ toat\ lumea atunci a dat-o repede pe (lips\ de audi]ie, n.n.).
Ce s-a înt`mplat cu Armata, domnule Coru]? Exact cum se înt`mpl\
cu un om de care te folose[ti [i apoi îi dai cu piciorul [i-l arunci ca
fiind ceva uzat. Sau ca o ma[in\ pe care ai folosit-o la maxim, ai
exploatat-o [i dup\ aceea o arunci la gunoi. De ce? Pentru c\ inclusiv oameni de stat, din p\cate trebuie s\ o spun, în interviurile pe
care le-au dat în ianuarie, iar pe unul l-am v\zut la Cluj, în interviul dat unei fran]uzoaice frumoase, c`nd afirma cu at`ta non[alan]\
c\: „{i-atunci blindatele au tras în plin“, el, care a intrat cu ajutorul
Armatei în Comitetul Central.
Pavel Coru]: Cine era acesta?
General {tefan Gu[\: E vorba de Petre Roman. El a afirmat. {i
îmi aduc aminte de acel interviu pe care îl d\dea unei fran]uzoaice.
Îmi pare r\u c\ a f\cut acest lucru. A uitat domnul ex-premier c\ au
intrat în Comitetul Central cu Armata [i c\ în nop]ile respective [i
în zilele respective...
Pavel Coru]: L-a p\zit Armata.
General {tefan Gu[\: ... l-a p\zit Armata [i l-a hr\nit Armata.
{i peste c`teva zile Armata trebuia aruncat\. Da? Ce p\cat!
Pavel Coru]: P\i, dar a[a era planul.
General {tefan Gu[\: Nu, nu, gre[eli mari. C`t de u[or po]i s\
arunci vorbele, ca [i u[urin]a cu care a creat domnul ex-premier
comisia care trebuia s\ cerceteze crimele s\v`r[ite de generalul
Gu[\ [i de al]ii, la Timi[oara.
Pavel Coru]: Genocidul. O secund\, genocidul.
General {tefan Gu[\: Genocidul. Vede]i? Cine era în aceast\
comisie?
Pavel Coru]: Aceste vorbe foarte grele, spuse la vremea respectiv\...
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General {tefan Gu[\: Am zis c\ nu intr\m în detalii.
Pavel Coru]: ... [i multiplicate, falsificate, scoaterea mor]ilor din
morminte. A]i apucat s\ fi]i în Timi[oara c`nd s-au scos mor]ii din
morminte?
General {tefan Gu[\: Da, mi-a fost sc`rb\. Am v\zut înc\ o
dat\ la televizor. Pu]eau efectiv, nu erau mor]i de atunci, erau de
mai de mult timp.
Pavel Coru]: Erau de mai de mult timp. A trebuit s\ vin\
ziari[tii francezi s\ ne demonstreze c\ nu s`nt de atunci. Se pune
problema cine i-a scos?
General {tefan Gu[\: Auzi, ni[te ziari[ti de-ai no[tri care [i
acum s`nt pe la „Televizie“ [i se dau rotunzi [i rotunde. C`t r\u au
f\cut atunci! Cu c`t\ ardoare voiau s\ scoat\ în eviden]\ crimele
f\cute de Armat\.
Pavel Coru]: Crimele, genocid, da.
General {tefan Gu[\: Genocidul f\cut de Armat\. V\ aminti]i.
Pavel Coru]: Îmi aduc aminte. Au prezentat, de exemplu, o
femeie care murise de mult, cusut\ cu s`rm\ [i l`ng\ ea un copil…
General {tefan Gu[\: {tiu, drag\, nu mai vreau s\ le lungesc.
Pavel Coru]: Bun. Mergem mai departe.
General {tefan Gu[\: Haide]i s\ l\murim episodul 22, care a
fost lung.
Pavel Coru]: Deci în 21 a fost mitingul. Mitingul l-a]i
recep]ionat?
General {tefan Gu[\: Da. {i c`nd s-a blocat imaginea am în]eles
c\ ceva nu e în regul\. Eu am în]eles, [i nu numai eu, ci [i cei care
erau l`ng\ mine au în]eles acest lucru. Am uitat s\ v\ spun lozinca
pe care timi[orenii, domnule, e meritul lor, n-am ce-i face: „Azi în
Timi[oara, m`ine’n toat\ ]ara“. S\ [ti]i c\ începuser\ cu aceast\ lozinc\ de prin 20. În zilele de 19-20, strigau: „Azi în Timi[oara,
m`ine’n toat\ ]ara“. E o lozinc\ pe care eu am auzit-o de multe ori.
Pavel Coru]: Alte lozinci.
General {tefan Gu[\: „Jos Ceau[escu!“, „Jos tiranul!“, „Vrem
p`ine, c\ldur\, libertate!“
Pavel Coru]: „Tr\iasc\ Gorbaciov!“ s-a strigat?
General {tefan Gu[\: N-am auzit.
Pavel Coru]: C\ a[a sus]in unii c\ se striga: „Tr\iasc\
Gorbaciov!“
General {tefan Gu[\: Nu, nu, o fi fost, dar nu cred.
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Pavel Coru]: „Jos comunismul!“ c`nd s-a strigat?
General {tefan Gu[\: Eu n-am auzit asta.
Pavel Coru]: P\i aia e, c\ nimeni n-a auzit [i totu[i se spune c\
a[a a fost.
General {tefan Gu[\: Unii vor s-o îndoaie, da]i-o dracu’ de
treab\...
Pavel Coru]: Haide]i s\ fim cinsti]i.
General {tefan Gu[\: ... prea o for]\m, domnule. Eu am v\zut
c\ dup\ revolu]ie apar mul]i [i care au fost revolu]ionari [i care vor
s\ apar\ acum ca revolu]ionari. Domnule, de ce nu vrem s\ fim ca
lumea? P\i ce s-a strigat, se [tie foarte bine. Eu nu [tiu tot ce s-o fi
strigat, dar eu, cel pu]in, n-am auzit [i de ce s\ spun c\ am auzit,
dac\ nu e adev\rat?
Pavel Coru]: Nimeni nu a auzit...
General {tefan Gu[\: Pentru c\ noi atunci ne-am ridicat
împotriva lui Ceau[escu, drag\, s\ fie limpede, [i dup\ aceea ne-am
trezit c\ trebuie s\ d\r`m\m [i comunismul. Hai s\ fim oameni
serio[i! De ce nu vrem s\ fim ca lumea?
Pavel Coru]: Da, e bine s\ spunem ni[te adev\ruri, pentru copiii \[tia.
General {tefan Gu[\: De ce s\ ne arog\m ni[te merite pe care
nu le-am avut? C\, dup\ aceea, ne-au venit multe idei, sau c\ dup\
revolu]ie s-au ridicat mul]i care au prev\zut, chipurile, multe...
„Eroi“ au fost destui, eroi între ghilimele. Dar atunci, în zilele acelea, mul]i din \[tia care au ap\rut dup\, aceast\ pleav\, aceast\
pleav\...
Pavel Coru]: St\teau ascun[i.
General {tefan Gu[\: ... au stat ascun[i. De ce au venit acum
ace[ti oportuni[ti, de ce s-au ag\]at acum? De ce nu atunci? De ce
n-au venit m\car pe 20 sau pe 21?
Pavel Coru]: Deci a]i ajuns cu relatarea în 22 – Timi[oara.
General {tefan Gu[\: Nu, nu, n-am ajuns pe 22 – Timi[oara,
s`ntem înc\ pe 20. În noaptea respectiv\, de-abia au reu[it
D\sc\lescu [i Bobu s\ plece. Au fost sco[i pe undeva, prin spate...
Deci, înc\ o dat\, re]in episodul cu cei care au pierdut armament [i
am f\cut mare scandal, cer`nd s\ fie recuperat. Mi s-a raportat dup\
aceea c\ a fost g\sit. {i am r\mas un pic mirat [i poate c\ gre[esc
sau nu, dar n-am în]eles de ce D\sc\lescu [i Bobu n-au fost
proteja]i totu[i de organele de Securitate? N-am în]eles de ce tre-
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buia s-o fac\ Armata. Pe undeva m-am mirat de ce i-a luat în paz\
Armata. N-am în]eles de ce. Dar de ce am plecat de aici? Pentru c\
s-a spus, c`]iva au spus, c\ s-a pierdut de c\tre un subofi]er sau c\ i
s-a luat armamentul, un pistol-mitralier\. A[a, deci, noaptea, cei
doi au fost proteja]i de ni[te para[uti[ti care p\zeau [i sediul Comitetului Jude]ean. Au fost sco[i pe undeva, prin spate, [i du[i la
aeroportul din Timi[oara, de unde au plecat c\tre Bucure[ti. Deci
asta a fost pe 20 noaptea. Ce ne preocupa atunci...
Pavel Coru]: Eu zic c\ era prima înt`lnire Timi[oara – Bucure[ti.
General {tefan Gu[\: A[a era. În ce m\ prive[te, eram at`t de
am\r`t c\ nu mai aveam o leg\tur\ sigur\ cu ministrul Ap\r\rii.
Totdeauna r\spundea alt\ persoan\ la telefon [i spunea: „E în sediul Comitetului Central“, „E la Comitetul Central“. Ace[tia erau fie
generalul Constantinescu, fie generalul Eftimescu. Deci erau alte
persoane care r\spundeau, îns\ nu ministrul Ap\r\rii.
Pavel Coru]: Generalul St\nculescu era cu dumneavoastr\ la
divizie, la Timi[oara?
General {tefan Gu[\: Nu, generalul St\nculescu n-a fost la
divizie, el a fost numai la Jude].
Pavel Coru]: Împreun\ cu Coman?
General {tefan Gu[\: Da. A venit la mine în 20 sau în 21,
diminea]a, a zis c\ e bolnav cu bila [i s-a dus la spital. A mai
reap\rut pe la pr`nz. Apoi, ce s-a înt`mplat? A fost solicitat s\ vorbeasc\ la un gigafon din balconul Jude]ului, ca s\ explice starea de
asediu. {i a refuzat acest lucru. Atunci a fost chemat generalul
Chi]ac s\ fac\ el acest lucru [i l-a f\cut. Vezi, deja intr\m în ni[te
am\nunte acum. Pe m\sur\ ce îmi pui întreb\rile, încep s\-mi apar\
foarte multe am\nunte.
Pavel Coru]: S\-i explice cui?
General {tefan Gu[\: Mul]imii care era acolo. S\ spun\ c\ e
stare de necesitate [i c\ nu e voie s\ se str`ng\ mai mul]i de trei la
un loc, c\ nu e voie s\ fac\ demonstra]ii, c\ aceast\ stare presupune
ca toat\ lumea s\ stea acas\. Deci era vorba s\ se explice mul]imii
aceste m\suri care se iau c`nd s`nt declarate st\rile de necesitate.
Pentru c\ uite, n-am amintit de treaba asta: „Radu cel Frumos“, ai
scris parc\ în carte, s-a dat în 17, pe la ora 18. Deci stare de alarm\
par]ial\ de lupt\, cu tot ce presupune alarma par]ial\ de lupt\, c\ le
[tii ca militar. Ceau[escu a decretat starea de necesitate pentru
ora[ul Timi[oara [i jude]ul Timi[ de-abia dup\ ce a venit din Iran.
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Pavel Coru]: În 18-19?
General {tefan Gu[\: 18-19 nu, c\ el a plecat în 18 [i s-a
întors...
Pavel Coru]: Cam pe 20, da, c\ pe 21 a ]inut cuv`ntarea.
General {tefan Gu[\: Da, în 20 s-a întors. M-ai întrebat de
St\nculescu. El a plecat din Timi[oara pe data de 21 seara. Mi-a
solicitat un avion din cele trei AN-uri care erau la Timi[oara, pentru a se deplasa în Bucure[ti. Nu mi-a precizat [i n-am putut s\ aflu
cine anume l-a chemat. Deci n-am putut afla. Dup\ care s-a prezentat la mine generalul Chi]ac, cu cererea de a se deplasa [i el urgent
la Bucure[ti, c\ ar fi primit ordin de la ministru s\ plece la
Bucure[ti. N-a mai prins avionul [i a trebuit s\ plece cu un accelerat de noapte, pe la ora 20, care sosea diminea]a în Bucure[ti. Deci
în 21 generalul Gu[\ a r\mas...
Pavel Coru]: Singur.
General {tefan Gu[\: Nu, c\ ei nu prea au lucrat cu mine. De
fapt, Chi]ac a pendulat între Jude]ean\ [i divizie. De fapt, [i-a f\cut
datoria într-un fel, nu vreau s\-l condamn cu nimic, dar mergea [i
la Jude], mergea prin unit\]i, l-am trimis prin unit\]i, fiind general,
s\-mi explice care-i situa]ia în unit\]i, ce se înt`mpl\, care-i moralul
solda]ilor, ce g`ndesc oamenii. S\ [tii, înc\ o dat\ revin la prima
declara]ie pe care ]i-am f\cut-o, adic\ la prima relatare, c\ ne
g`ndeam totu[i la frontiere.
Pavel Coru]: De la frontiere nu ap\ruser\ [tiri deloc? Sau de la
cercetarea înaintat\?
General {tefan Gu[\: Vezi, nu prea aveam date, de-aia eram
nec\jit un pic, c\ci cerceta[ii mei nu trebuiau s\ fie atunci cu mine,
trebuiau s\ fie în alt\ parte. Dar nu era o stare declarat\ de conflict.
Tu [tii bine c`nd îi trimitem pe c`mpul inamic.
Pavel Coru]: Da, [tiu.
General {tefan Gu[\: Deci n-a[ fi putut s\-i trimit. Singurii de
la care primeam date erau ata[a]ii militari. Or, î]i aminte[ti, Pavele,
c\ mai aveam numai cinci ata[a]i militari.
Pavel Coru]: {i aceia foarte nec\ji]i...
General {tefan Gu[\: Nu, nu, dar mai aveam, îmi amintesc, la
Paris, la Belgrad, parc\...
Pavel Coru]: Berlinul.
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General {tefan Gu[\: Berlinul cu Ghe]u care nu mai auzea de
loc, fratele lui Gugulea. Cine mai era... mai aveam pe \sta, parc\...
nu, patru mai erau.
Pavel Coru]: Italia, Negulescu.
General {tefan Gu[\: Plecase deja, venise în ]ar\. Nu, nu mai
era, venise în ]ar\.
Pavel Coru]: Polonia se retr\sese, Moldova se retr\sese cu un
an înainte… Acolo a fost un sabotaj organizat.
General {tefan Gu[\: Ca s\ trag o concluzie asupra a tot ce-am
discutat zilele astea, Armata nu a deschis (lips\ de audi]ie, n.n.).
Pavel Coru]: Pentru c\ s`nte]i fostul [ef al Marelui Stat Major,
vreau s\ discut fiindc\ a]i abordat treaba asta, cine a sabotat Marele
Stat Major [i Direc]ia Informa]ii în ce prive[te acreditarea de ata[a]i
militari? Sabotaj a fost!
General {tefan Gu[\: Dac\ vrei concret cine-i de vin\...
Pavel Coru]: Cine crede]i?
General {tefan Gu[\: Sec]ia Cadre a Comitetului Central al
Partidului Comunist Român. {i cine conducea cadrele? „Number
doi“, mi se pare.
Pavel Coru]: Exact. Vrem s\ [tim exact cine a sabotat ata[atura
militar\ [i Direc]ia de Informa]ii a Armatei?
General {tefan Gu[\: Dar l`ng\ ea, cine era? Avea ni[te ajutoare, nu?
Pavel Coru]: Ni[te consilieri, care s`nt acum pe undeva prin
partidele de opozi]ie.
General {tefan Gu[\: Pentru c\ îmi amintesc cu c`t\ durere
venea ministrul c`nd nu putea s\ promoveze, [tii c\ era expresia
asta, c`nd nu putea s\ promoveze nici o lucrare de cadre. {i noi am
încercat, dac\ î]i aminte[ti, cel pu]in cu ata[atura, de c`teva ori la
r`nd, s\ introducem aceast\ lucrare.
Pavel Coru]: O secund\. Anumite ziare din aceast\ ]ar\,
încep`nd cu Evenimentul zilei, au sus]inut c\ sabotajul a venit din
partea Securit\]ii [i, respectiv, a Contrainforma]iilor Militare. Ce
pute]i afirma? Nu de altceva, dar eu am document.
General {tefan Gu[\: Drag\, mi-e greu s\ afirm un lucru, dar na[ fi v\zut cum putea s\-i stopeze Securitatea. Contrainforma]iile
d\deau ni[te avize [i pe bun\ dreptate trebuiau s\ dea. Eu îmi
amintesc c\ lucr\rile care plecau la...
Pavel Coru]: Se f\ceau în comun.
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General {tefan Gu[\: Nu, nu, stai un pic, aveau deja avizul.
Pavel Coru]: Exact.
General {tefan Gu[\: Deci putem s\ r\spundem corect, f\r\ s\
d\m vina nici pe Evenimentul, nici pe... Lucr\rile care plecau cu
carul mare b\tute erau exact cele care mergeau direct, nu mai treceau pe nic\ieri.
Pavel Coru]: Deci la Cabinetul 2 [i la consilieri.
General {tefan Gu[\: Dar [i asta presupunea, d\-mi voie,
discu]ia la nivelul propunerilor din minister, discu]ia cu CPS-ul –
Consiliul Politic Superior –, avizul organelor de Securitate în cazul
c`nd se d\dea acest aviz pentru ata[at [i se d\dea [i asta e. Propunerile se f\ceau de c\tre Direc]ia de Informa]ii a Armatei, c\ nu e
nici un secret, de c\tre Direc]ia Informa]ii din Marele Stat Major,
apoi se discutau împreun\ cu Consiliul Politic Superior, se avizau
de organele de Contrainforma]ii Militare, se aprobau de ministrul
Ap\r\rii Na]ionale într-o [edin]\ de grup în care erau consulta]i
[eful Marelui Stat Major [i adjunc]ii ministrului, [i c`nd erau în
faza asta, deci cu toate aprob\rile, erau trimise direct la Sec]ia Cadre, respectiv Cabinetul 2.
Pavel Coru]: Mai precis le ducea c`teodat\ domnul ministru.
General {tefan Gu[\: Direct cu ele se ducea, cu valizele. Nu ]ii
minte? C\ venea s\racul nec\jit cu ele înapoi, c\ nu le rezolva.
Pavel Coru]: {tiu, [tiu, [i pe mine m\ durea.
General {tefan Gu[\: Cum s-a înt`mplat [i cu avans\rile din
1989, dac\-]i aminte[ti.
Pavel Coru]: Mi-aduc aminte.
General {tefan Gu[\: De c`te ori a venit cu ele înapoi, nec\jit!
Pavel Coru]: Eu ]in minte c\ am avizat peste o sut\ dou\zeci de
oameni s\ plece ata[a]i militari.
General {tefan Gu[\: Eu îmi amintesc c\ de c`nd am fost [ef al
Marelui Stat Major, deci din 1989, trei ani [i jum\tate, aproape
patru ani, deci în aproape patru ani, îmi amintesc c\ s-a f\cut
aceast\ încercare cu ata[a]ii de vreo trei ori.
Pavel Coru]: Din 1980, chiar din 1979, nu s-a mai dat drumul la
nimic.
General {tefan Gu[\: M\ refer la încerc\rile de a se aproba de
c\tre Cabinetul 2. Or, acum s\ revenim la Armat\. Asta ne intereseaz\. Din acest punct de vedere...
Pavel Coru]: Cine sabotase Armata s\ n-aib\ ata[a]i militari?
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General {tefan Gu[\: Din acest punct de vedere, Marele Stat
Major era lipsit de o serie de informa]ii nemaipomenit de importante pentru el, ca organism.
Pavel Coru]: Deci e vorba de consilierii de la Cabinetul 2, de
Sec]ia Cadre a Comitetului Central, care au sabotat...
General {tefan Gu[\: Organizarea era a[a cum am spus-o.
Pavel Coru]: Preg\tirea lucr\rilor era f\cut\ de Direc]ia de
Informa]ii a Marelui Stat Major.
General {tefan Gu[\: Organizarea exact cum am spus-o. Dar
[tiu c\, dac\ treceau de Cabinetul 2, erau rezolvate.
Pavel Coru]: Da, deci la Cabinetul 2 s-au oprit toate.
General {tefan Gu[\: {i din p\cate s-a mai înt`mplat un
fenomen pe care lumea trebuie s\-l [tie. {i c`nd Cabinetul 1 aproba
[i afla Cabinetul 2...
Pavel Coru]: Lumea trebuie s\ [tie exact unde au fost bubele
acestei ]\ri, s\ nu se mai repete.
General {tefan Gu[\: Au fost situa]ii c`nd de la Cabinetul 1
ministrul, s\racul, era obligat, prin sistemul de informare pe care-l
avea Cabinetul 2, s\ fie chemat la Cabinetul 2 [i s\ i se anuleze
lucrarea. {tii de ce mi-am dat seama? Pentru c\ venea at`t de am\r`t
[i de trist [i numai prin semne îmi spunea c\... Îi înjura.
Pavel Coru]: Da, îi trimitea la origini, dup\ care îl chema pe
amiralul Dinu pe care îl lua foarte tare; amiralul Dinu venea jos
sup\rat, cobora [i m\ anun]a [i pe mine c\ am muncit degeaba
luni în [ir, c\ nu ni s-au aprobat lucr\rile. Deci cineva a vrut s\
semene aceast\ suspiciune c\ Securitatea a oprit plecarea ata[a]ilor militari...
General {tefan Gu[\: Securitatea ar fi putut opri unu sau doi
ata[a]i militari, s\ fim corec]i, dac\ ace[tia nu corespundeau
dintr-un anumit punct de vedere, dar c\ a oprit ata[a]ii militari nu
avea cum, pentru c\ lucr\rile erau deja f\cute.
Pavel Coru]: Aprobate. P\i asta e, c\ am avut ocazia s\ v\d
documentul...
General {tefan Gu[\: Drag\, [i eu am v\zut documentele astea
pentru c\ participam la aceste [edin]e.
Pavel Coru]: Era semnat împreun\, deci documentul era semnat
de generalul Vlad [i l-am v\zut eu. Am zis: „De ce nu pleac\
ata[a]ii militari? S`nt buni, s`nt preg\ti]i, de at`ta timp m\ chinui, le
fac preg\tirea lor, membrilor de familie [i nu pleac\. De ce nu
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pleac\? Vreau documentul original semnat de generalul Vlad.“ {i
am v\zut documentul original, semnat de generalul Vlad, adresat
domnului ministru Milea, în care se avizau ca ata[a]i militari candida]ii la dou\zeci [i patru de posturi. De sus [i p`n\ jos era avizat
pozitiv, pozitiv, pozitiv, pozitiv. Exact cei pe care-i selectasem, c\
era [i o chestie de buc\t\rie înainte de a merge la avizare. Împreun\
cu amiralul Dinu stabileam de comun acord: „Pune]i-i pe list\ pe
\[tia, c\ \[tia to]i corespund.“ Deci sabotajul a fost la Comitetul
Central, acolo a fost tr\darea.
General {tefan Gu[\: Undeva acolo s-a oprit. Acolo s-a oprit
lucrarea. Sau lucr\rile. Pentru c\ acela[i lucru l-am p\]it, înc\ o
dat\ revin la treaba aceea cu avans\rile. {tii c`t de nemul]umit\ a
fost Armata...
Pavel Coru]: Cu avans\rile.
General {tefan Gu[\: Da, în 1989. În perioada aceea m\ ocupam, dac\ tu î]i aminte[ti, în special de parad\, c\ r\spundeam
direct. În primul r`nd, c\ am chinuit-o, c\ nu [tiam locul exact al
defil\rii. Al doilea, c\ ne-am schimbat sistemul, în loc s\ defil\m
pe blocurile alea care erau tradi]ionale, a trebuit s\ facem blocuri
de cinci sute de oameni [i mai era un pic [i eram înnebuni]i, [tii c\
trebuia s\ (lips\ de audi]ie, n.n.) [i nu ie[ea. La ultima repeti]ie am
avut chiar un necaz, noroc c\ în ziua respectiv\ n-a venit ministrul, c\ era prins cu toate problemele pe care le avea; cu Canalul,
cu nu mai [tiu ce, c\ era destul de tracasat omul acesta. Îmi
amintesc c\ mereu spunea: „M\i, ce s\ fac? M\ duc din nou, încerc din nou. Încerc cu astea, cu avans\rile.“ {i nu, nimic. {i atunci, pe 21 sau 22, în în]elegere [i cu generalul Vlad, au dat aprobare
pentru cei care intrau în competen]ele lor, respectiv... c\pitanii [i
ceilal]i în jos.
Pavel Coru]: Ofi]erii inferiori.
General {tefan Gu[\: Da. Iar ceilal]i au r\mas s\racii cu mesele
întinse, c\ se [i preg\tiser\...
Pavel Coru]: Acela[i lucru s-a înt`mplat la Ministerul de Interne
[i la Securitatea Statului.
General {tefan Gu[\: Asta a produs o mare nemul]umire în
r`ndurile ofi]erilor.
Pavel Coru]: Cine a blocat avans\rile de la Ministerul Ap\r\rii
[i de la Securitatea Statului?
General {tefan Gu[\: Nu [tiu.
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Pavel Coru]: Cine a blocat avans\rile din For]ele Armate,
adic\ din Armat\, din Securitate, din Mili]ie? Cine?
General {tefan Gu[\: P\i, vezi, aici e greu s\ dai r\spuns.
Pavel Coru]: Aici trebuie s\ fie tr\d\torul. De ce?
General {tefan Gu[\: Pavele, e o întrebare foarte interesant\,
dar s\ [tii c\ e foarte greu de r\spuns. Domnule, eu nici acum nu
[tiu. Pe cine o fi avut num\rul 2 l`ng\ ea? Pentru c\ s`nt convins
c\ nu lucra numai ea. Avea ni[te consilieri, hai s\ zic ni[te subordona]i care-i f\ceau sau îi prezentau lucr\rile.
Pavel Coru]: Da. Se pune problema a[a, c\ neavansarea viza
crearea unei st\ri de spirit negative în r`ndurile militarilor de
peste tot.
General {tefan Gu[\: Absolut.
Pavel Coru]: ... care ulterior s\ fie atra[i de partea a ce urma.
Sabotajul s-a produs în Comitetul Central, eu n-am avut acces la
Comitetul Central, n-a avut nici [eful meu. Întrebarea aceasta
este.
General {tefan Gu[\: {tii c\ lucr\rile de cadre erau luate
direct de ministru [i duse.
Pavel Coru]: {tiu.
General {tefan Gu[\: Dar lucrarea s-a blocat nu la nivelul 1,
zic eu, ci la nivelul Cabinetului 2. Cine anume?
Pavel Coru]: Acolo trebuie c\uta]i consilierii.
General {tefan Gu[\: {eful Sec]iei Cadre, Constantin Radu,
sau, m\ rog, celelalte ajutoare ale ei pentru cadre, care au fost,
care [tiu foarte bine ce consecin]e puteau s\ aib\ [i care, dup\
p\rerea mea, nu numai c\ le-au blocat, ori nu aveau curaj s\ le
prezinte, ori le împiedicau s\ ajung\, dar puteau spune c\ nu s`nt
bune, sau mai [tiu eu ce i se explica acolo. Pentru c\ e nefiresc ca
o ]ar\ s\ nu aib\ ata[a]i militari. Eu nu zic s\ ai în toat\ lumea,
pentru c\ se punea [i problema banilor, dar s\ nu mai ai aproape
de loc ata[a]i...
Pavel Coru]: Aici nu era doar problema banilor. Cum se g\seau bani pentru alte chestii, se g\seau [i pentru treizeci – patruzeci de posturi de ata[a]i militari...
General {tefan Gu[\: Era o necesitate, domnule. Noi eram
singura Armat\ lipsit\ de ata[a]i. Tu î]i aminte[ti c\ era una din
problemele mele [i, de c`te ori veneau, ata[a]ii str\ini puneau
problema...
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Pavel Coru]: Reciprocit\]ii.
General {tefan Gu[\: ...„Dar c`nd mai numi]i?“ Adic\ m\ întrebau tot timpul: „Dar la noi c`nd numi]i?“ {i le-am spus: „Uite, se
preg\tesc.“ „O s\ preg\tim.“
Pavel Coru]: Cunosc, f\ceam oficiul de translator în aceast\
situa]ie.
General {tefan Gu[\: Nu, dar pe mine m\ întrebau direct, cine?
|[tia care erau în ]ar\ la noi ata[a]i militari. Din toat\ lumea. {tii
c\ la sosire se prezentau la [eful Marelui Stat Major. La plecare, la
fel. Pe urm\ erau ocaziile alea pe care le aveau obligatoriu în programul de lucru sau în calendar, de a se înt`lni cu [eful Marelui Stat
Major. Aveam înt`lnire cu ei la 25 octombrie. Trebuia s\ te
înt`lne[ti cu ei, s\ stai de vorb\ [i nu sc\pau ocazia...
Pavel Coru]: Cu reciprocitatea.
General {tefan Gu[\: ...ca întotdeauna s\ m\ întrebe: „Dar de
ce la dumneavoastr\...?“ {i chiar îmi spuneau: „S`nte]i singura
]ar\ care n-ave]i ata[at la noi.“ {i atunci eu trebuia s\ spun, ce?,
„O s\ preg\tim [i noi, s`ntem acum în faza de preg\tire“, adic\ o
minciun\.
Pavel Coru]: Ca jurnalist voi investiga înainte, s\ vedem cine au
fost acei consilieri de[tep]i care au blocat aceast\ ac]iune.
General {tefan Gu[\: {i uite c\ în condi]iile astea nu s-au
avansat oamenii la 23 August 1989. Au fost nemul]umi]i, dar s\ [tii
c\ n-au ripostat vizibil.
Pavel Coru]: Nu, nu. Au suferit în ei.
General {tefan Gu[\: Hai s\-]i spun o expresie româneasc\. {iau înghi]it amarul [i au mers mai departe. Dar [i-au înghi]it amarul,
a[a, în sufletul lor.
Pavel Coru]: Aceea[i situa]ie a fost [i la noi. Eu am fost avansat
dup\ evenimentele din decembrie 1989. {i colegii mei care
împliniser\ termenul, la fel. Hai s\ termin\m acum Timi[oara.
General {tefan Gu[\: Plec\m de acolo, acolo, da’, s\rim.
Pavel Coru]: Nu, nu, c\ eu le împart cum trebuie. O s\ v\ plac\,
c\ deja eu m`ine scriu, iar poim`ine v\ aduc scrisul.
General {tefan Gu[\: Cred c\ o s\ fiu înjurat.
Pavel Coru]: Nu. Pentru adev\r, pentru adev\r prefer s\ fiu [i
împu[cat.
General {tefan Gu[\: Cu o moarte s`ntem datori.
Pavel Coru]: Exact, a[a e „Decebal c\tre popor“:
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Din zei de-am fi scobor`tori,
C-o moarte to]i s`ntem datori.
General {tefan Gu[\: S`ntem datori cu una, a[a c\ n-are rost s\
mai...
Pavel Coru]: Nu e vorba de moarte aici, e vorba de adev\rul de
care are nevoie un popor min]it, în[elat, drogat cu minciuni [i a[a
mai departe. Deci am ajuns pe ziua de 21, a fost mitingul, dumneavoastr\ era]i înc\ în Timi[oara...
General {tefan Gu[\: Aici e un episod care e foarte important,
cu ministrul Ap\r\rii Na]ionale. I-am povestit c\ au venit gardi[tii
(G\rzile Patriotice) [i c\ nu se înt`mpl\ nimic, am prins un moment
s\-i spun. {i atunci mi-a spus: „Vezi c\ planul cu ei o s\-l primi]i
de la Bucure[ti, nu-l face]i voi, [i c\ Jude]ul se va ocupa“, cam în
genul acesta. Dar era presat. Din vocea lui mi-am dat seama c\ era
stresat, nu era...
Pavel Coru]: Nu era cel pe care-l cuno[tea]i din toate zilele.
General {tefan Gu[\: Iart\-m\ c\ fac un pic de parantez\. Poate
vei avea ocazia s\ vorbe[ti mai mult despre el. Deci n-am fost rud\
cu ministrul Ap\r\rii, s\ fie limpede.
Pavel Coru]: {tiu.
General {tefan Gu[\: N-am fost nici pil\.
Pavel Coru]: {tiu.
General {tefan Gu[\: Vreau s\-]i mai spun o treab\. O fi fost
devotat, probabil, lui Ceau[escu, s-ar putea, dar î]i spun o treab\,
ceea ce [tiu eu e c\ îl cunosc de c`nd eram un copil, deci din {coala
Militar\ de Ofi]eri, c\ era un om foarte rezistent, un om cu o voin]\
de fier [i foarte puternic, de aceea am [i r\mas [ocat c`nd am auzit
c\ acest om s-a sinucis. Ce l-a determinat? Cine l-a adus în halul
\sta, dac\ într-adev\r s-a înt`mplat a[a ceva? Pentru c\ era foarte
puternic, eu î]i spun, l-am admirat întotdeauna pentru rezisten]a
diabolic\.
Pavel Coru]: Robust, robust.
General {tefan Gu[\: Foarte robust.
Pavel Coru]: Îl cunosc, i-am fost translator.
General {tefan Gu[\: Un muntean at`t de robust, cum nu-]i
închipui.
Pavel Coru]: Lere[ti, Arge[.
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General {tefan Gu[\: Dar ce este important pentru generalul
Gu[\, [i Dumnezeu s\-l odihneasc\ pe ministru, cred c\ mi-a salvat via]a, zic eu, poate gre[esc, istoria o va demonstra sau nu. În
momentul c`nd i-am spus c\: „La Timi[oara...“ – c\ am avut o
convorbire cu el, s-a scris prin pres\ – i-am spus c\ „La Timi[oara
nu mai s`nt huligani, de-acum s`nt muncitori [i dac\ altcineva,
domnule ministru, v\ spune altceva, minte. V\ raporteaz\ generalul Gu[\ c\ asta e situa]ia, s`nt muncitori de-acum, Armata e cu
ei.“ Seara mi-a spus: „M\i, dar chiar a[a?“, „Da.“ Seara m-a sunat
[i mi-a spus: „M\i, ce s-a înt`mplat? Cum e?“. „Uita]i a[a, vreau
s\ retrag TAB-urile în caz\rmi...“, zice: „Bine, bine, mai repede.“
{i pe urm\ zice: „R\m`i“, asta n-am s-o uit, s\ [tii, probabil c\ s-ar
putea ca nici acum s\ nu-mi dau seama ce a vrut s\ spun\, poate e
foarte important, dar eu n-am realizat înc\, „R\m`i acolo!“. De ce,
domnule Coru]?
Pavel Coru]: Posibil s\ fi avut intui]ia...
General {tefan Gu[\: Pe undeva, eu î]i spun c\ îmi cam
încheiasem...
Pavel Coru]: Dac\ v\ chema aici poate c\ se înt`mpla ceva grav.
General {tefan Gu[\: Poate mi se înt`mpla ca înaintea lui s\ o
mierlesc.
Pavel Coru]: Bine, conform planului, se pare c\ a[a a fost, lichidarea capilor.
General {tefan Gu[\: Ce s\ mai, înc\ o dat\ î]i spun, r\m`n la
ideea asta, c\ el a încercat s\ m\ protejeze. Dumnezeu s\ îl odihneasc\ dac\ e a[a [i cred c\ asta a vrut. „R\m`i acolo!“ Pentru c\ eu
i-am spus: „Aici, uita]i, asta s-a înt`mplat.“ Ca [i cum i-a[ fi spus:
„Domnule, nu mai are rost“, dar nu i-am spus c\ nu mai are rost [i
nu m-a chemat, mi-a zis: „R\m`i acolo!“
Pavel Coru]: V-a mai dat alte ordine, trage]i, puncta]i?
General {tefan Gu[\: Nu, nu, nu. „M\i, grij\ mare!“ C`nd a
spus... cu tancurile... Zic: „Nu se poate, s`nt copii, s`nt oameni în
Pia]\, s`nt mul]i“. „Bine“, zice: „R\m`i acolo, r\m`i acolo!“ {i pe
urm\ ultima, nu, nu, înainte de asta a fost, zice: „M\i, ai grij\ s\ nu
se înt`mple nenorociri, grij\ mare, m\i!“, chiar a[a „M\i, grij\ mare,
m\i!“ Dar dac\ s-a interceptat, e imposibil s\ nu se g\seasc\...
Pavel Coru]: Cred c\ s`nt intercept\rile. Tot ce a fost în Comitetul Central s-a interceptat.
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General {tefan Gu[\: A doua problem\ pe care mi-a mai spus-o
[i asta n-am s-o uit, Pavele, „R\m`i acolo!“, asta înseamn\ pentru
mine cumva c\ fostul ministru mi-a salvat via]a. „R\m`i acolo!“,
asta a fost, n-am mai putut s\-l prind dup\ aceea, am mai încercat,
dar a fost imposibil.
Pavel Coru]: A fost ultimul lucru pe care vi l-a spus.
General {tefan Gu[\: Da. Eu n-am mai putut s\ vorbesc cu el,
nici în 21 noaptea, nici în 22, c`nd am venit, mi-a fost imposibil
s\-l prind. Am întrebat unde e [i mi se r\spundea: „Nu e aici, e la
Comitetul Central.“
Pavel Coru]: {i acum vine [ocul. 21 noaptea, v-a]i odihnit, c\
oricum era lini[te deja.
General {tefan Gu[\: Nu prea am avut odihn\, dar dac\ vrei s\i spui odihn\, m-am întins un pic, eram epuizat, s\ [tii. {i nu numai
fizic. Cursul evenimentelor a fost destul de... haide, de ce s\ nu
recunoa[tem?
Pavel Coru]: E u[or acum s\ scrie cineva.
General {tefan Gu[\: Cu o s\pt\m`n\ înainte nici nu mi-a[ fi
imaginat c\ a[ putea s\ trec prin asemenea evenimente. {i dac\ vrei
s\ ]i-o spun [i pe aia dreapt\, [i acum stau [i m\ g`ndesc în urm\ cu
ani, î]i dau cuv`ntul meu de onoare c\ nu m-am g`ndit nici c`nd am
intrat în {coala militar\ [i nici pe parcurs, c\ am s\ ajung s\ tr\iesc
asemenea evenimente [i s\ fiu chiar...
Pavel Coru]: În centrul lor.
General {tefan Gu[\: ... nu chiar în centrul, dar aproape în
mijlocul lor.
Pavel Coru]: Nu, c\ a]i ajuns la un moment dat chiar în mijlocul
lor.
General {tefan Gu[\: Mai avem mult p`n\ acolo, am fost [i în
centru. Am fost legat la centru. Aici chiar am fost, în ghilimele,
protejat de al]ii, dar, m\ rog. Trebuie spuse [i astea, toate fac parte
din acest adev\r.
Pavel Coru]: Noaptea de 21 deja, 21 spre 22 noaptea.
General {tefan Gu[\: 21 spre 22. Da. M-am odihnit un pic, trupele erau în caz\rmi, solda]ii odihni]i, am dat ordin s\ m\n`nce, s\
controleze m\surile de paz\ [i ap\rare în continuare a obiectivelor,
odihna comandan]ilor, a mecanicilor conductori. M\i, b\iatule, mie
nu-mi ie[ea din cap ideea frontierelor. Domnule, nu te sup\ra,
poate eram eu ]\c\nit, iart\-m\, îmi intrase mie un fix, dar eu [tiam
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c\ trebuie s\ am tehnica încolonat\ în caz\rmi, cu plinurile f\cute,
cu muni]ia completat\ [i cu mecanicii odihni]i, [tii cum erau
m\surile alea înainte de aplica]ie. Adic\, domnule, c`nd ap\s pe
buton s\ fie gata de deplasare. Ordinul pe care l-am dat comandan]ilor din Timi[oara, se poate verifica, era s\ fie „preg\ti]i pentru
îndeplinirea unei misiuni“. Asta a fost. Deci, alimentare cu carburan]i, completarea cu muni]ii, odihna personalului, hrana de rezerv\, cum Dumnezeu era aia.
Pavel Coru]: S`nt trei ore, am ce lucra m`ine toat\ ziua. Deci,
domnule general, în noaptea de 21 era]i preg\tit pentru orice.
General {tefan Gu[\: Da. S\ [tii o treab\. Toate trupele care au
ac]ionat pe str\zi, în Timi[oara, au fost retrase în caz\rmi, mai
pu]in, re]ine]i, toate obiectivele importante au r\mas sub paza
Armatei: Uzina de Ap\, Uzina Electric\, „Solventul“, nu mai vorbesc de depozite, punctele-cheie ale ora[ului.
Pavel Coru]: Absolut normal. Dar acum nu mai era nici un pericol. Se strigase „Armata e cu noi!“.
General {tefan Gu[\: Nu, nu, domnule, nu era vorba de aia.
Din punct de vedere militar, noi înc\ le aveam în paz\. Pentru c\,
s\ [tii o treab\, dispozitivul care a fost în Timi[oara, sigur, mult a
fost pentru blocarea oamenilor, acesta e adev\rul, dar au fost [i
multe care trebuiau f\cute pentru a ap\ra ni[te obiective. Or, toat\
lumea, tot românul trebuie s\ cunoasc\ lucrul \sta.
Pavel Coru]: Pe mine m\ intereseaz\ urm\torul [oc. Diminea]a,
pe 22, care a fost [ocul o[tirii române?
General {tefan Gu[\: În diminea]a lui 22, era urm\torul lucru:
nu aveam date certe despre Bucure[ti, nu [tiam ce se înt`mpl\, de
fapt, pentru c\ nici în minister nu se spunea nimic clar. Ministrul
era cel care trebuia s\-mi spun\. Pe ceilal]i îi întrebam: „Unde e?“
[i-mi r\spundeau: „La Comitetul Central. E scandal mare“, „E
groas\“.
Lala Gu[\: Dar ultima convorbire pe care ai avut-o cu el?
Pavel Coru]: Am detaliat-o, aia este subcapitol.
Lala Gu[\: E foarte interesant\.
General {tefan Gu[\: El mi-a spus atunci: „R\m`i acolo!“
Pavel Coru]: „R\m`i acolo!“
General {tefan Gu[\: „R\m`i acolo!“
Lala Gu[\: „Orice s-ar înt`mpla, nu te întorci la Bucure[ti!“
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General {tefan Gu[\: Nu mi-a zis s\ nu m\ întorc, „Orice s-ar
înt`mpla, r\m`i acolo!“. Cam asta a fost Lala, re]in, c\ i-am povestit
cum a fost atunci.
Lala Gu[\: „Orice s-ar înt`mpla, s\ nu te întorci în Bucure[ti!“
General {tefan Gu[\: „Orice s-ar înt`mpla...“ – nu mi-a zis nimic de Bucure[ti – „R\m`i acolo!“ Eu cu „R\m`i acolo!“ am în]eles
s\ m\ ocup de zona de vest.
Pavel Coru]: Sim]ise ceva.
General {tefan Gu[\: Pe 22 diminea]a, nu aveam date certe. Al
doilea, pe 21 noaptea, am sc\pat un episod [i e foarte important.
Domnule, se hot\r`se, eu nu vreau s\ dau vina pe nimeni, cine are
curaj s-o spun\, s-o spun\, toat\ lumea a zis c\ are curaj, eu am
avut, ce-am avut de spus, am spus, se hot\r`se lichidarea grupului
care vorbea la Oper\. }i-am spus.
Pavel Coru]: Da, cu for]e unite.
General {tefan Gu[\: Pe 21 seara, a zis s\ mergem noi la Securitate, c\ ei au planul cl\dirii. {i am spus nu. S\ vin\ ei la noi. Dar
de-abia în 22 diminea]a, a venit un grup de ofi]eri de la Securitate
[i Mili]ie. I-am pus în leg\tur\ cu Ioni]\ [i cu Ghergulescu...
Pavel Coru]: Cerceta[i.
General {tefan Gu[\: Cerceta[i, dar [i cu cei de la divizie, nu
numai cu cerceta[ii. Cred c\ [i cu comandantul regimentului de
para[uti[ti [i le-am spus: „M\i, e o abera]ie.“ De fapt, i-am raportat
[i lui Coman. „M\i, lucra]i...“. Acuma, cinstit, n-a[ vrea s\-l bag pe
acest om la ap\ niciodat\, e vorba de secretarul Comitetului Central
al Partidului Comunist Român, Ion Coman, care zice: „M\i, deocamdat\ lucra]i la plan, lucra]i la plan.“ Zic: „Domnule, e o abera]ie s\ facem a[a ceva, ar însemna într-adev\r ca acum s\ facem un
m\cel!“ Î]i dai seama, Pavele, erau acolo, în pia]\, c`teva sute de
mii de oameni. S\ te duci s\ faci un culoar, în primul r`nd s\ faci
un culoar [i pe urm\ s\ ai un grup-dou\ de comandouri, care s\
p\trund\ s\ ia... ni[te chestii aberante.
Pavel Coru]: Dac\ se voia realiza, se realiza.
General {tefan Gu[\: Da, dar ce ie[ea?
Pavel Coru]: M\cel.
General {tefan Gu[\: M\cel ie[ea. {i atunci noi n-am dorit
m\celul [i celor care au fost acolo, [i de la Securitate [i de la
Armat\, le-am spus a[a: „M\i, b\ie]i, voi v\ face]i c\ lucra]i, c\
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misiunea asta nu se îndepline[te niciodat\“ – [i asta o [tiu [i Ioni]\
[i Ghergulescu [i Tru]ulescu. Tru]ulescu poate fi chemat [i întrebat.
Pavel Coru]: Dar eu s`nt prieten cu to]i trei.
General {tefan Gu[\: Dar vreau s\ spun – „Nu se va îndeplini
niciodat\!“ {i ei, s\racii, m\ mai duceam pe la ei: „Ce face]i?
Merge? Da]i-i drumul, calm, vede]i-v\ de treab\.“ Asta am ]inut-o
p`n\ c\tre ora c`nd am fost informat cu moartea ministrului.
Pavel Coru]: Cum a]i aflat [tirea?
General {tefan Gu[\: Am fost chemat la centrul de Transmisiuni, deci nu în birou, ci chiar în centrul de Transmisiuni care era
undeva în comandament, unde erau sta]iile de radio [i la cap de linie
era fostul [ef al comandamentului Transmisiunilor, generalul Popescu, care mi-a spus – era colonel pe vremea aceea, [i mi-a spus...
Pavel Coru]: Colonelul Popescu?
General {tefan Gu[\: Da. „Tovar\[e general, nea Vasile e
mort.“ Asta a fost expresia. „Cum, m\i?“ „Mort, un glon] în piept,
mai mult nu [tiu“ [i efectiv mi-a amor]it m`na, a[a am r\mas, m`na
[i acum o am amor]it\, degetele astea. Am prins cu st`nga, c\ m-am
dus în vitez\. Zic: „M\i, altceva, spune-mi altceva.“ „Mai mult nu
[tiu“ [i a închis telefonul. Deci asta înainte de a se da pe postul de
televiziune. Efectiv a fost un [oc pentru mine, mare de tot. |[tia
m-au v\zut c\ eram transfigurat, cei din comandamentul diviziei,
pentru c\ ]i-am spus, Pavele, în perioada c`t am fost la Timi[oara ca
[i dup\ aceea, niciodat\ n-am lucrat dec`t în prezen]a a cel pu]in
zece – cincisprezece oameni, sau cel pu]in cinci-[ase, ca s\ nu mi
se poat\ pe urm\ imputa de cineva altceva dec`t am f\cut. S-a încercat, din p\cate, cu acel a[a-zis registru al ac]iunilor de lupt\ sau
jurnal. Nu era un jurnal, era o not\, ajuta ofi]erul de serviciu, ce
auzea [i el fraze [i puncte, puncte. S-a speculat aceast\ mizerie de
c\tre România liber\...
Pavel Coru]: Bine, asta e diversiune.
General {tefan Gu[\: Da, ca s\ mi se pun\ în c`rc\. Uite, domnule, „La atac, trage]i!“ Era altceva „în cazul atacului depozitelor...“, dar \la nu mai completa „se trage înt`i foc de avertisment“;
da, asta am spus-o.
Pavel Coru]: Dar e normal.
General {tefan Gu[\: Dar era o sarcin\ a mea, drag\, [i e un
atribut al func]iei, de aceea spun c\ s-au f\cut ni[te specula]ii [i pe
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marginea acelui a[a-zis jurnal al ac]iunilor de lupt\. Pentru c\ nu
era un jurnal al ac]iunilor de lupt\.
Pavel Coru]: Bine.
General {tefan Gu[\: Erau de fapt ni[te adnot\ri ale ofi]erului
de serviciu din tur\ sau ale ofi]erului de serviciu pe comandament.
Deci asta a fost treaba.
Pavel Coru]: Pe mine m\ intereseaz\ [ocul. Deci...
General {tefan Gu[\: Am r\mas [ocat.
Pavel Coru]: Colonelul Popescu spune: „Nea Vasile e mort cu
un glon] în piept.“
General {tefan Gu[\: At`t mi-a spus. Am plecat de-acolo [i
\[tia m-au v\zut: „Dar ce s-a înt`mplat?“. Zic: „M\i, nu s-a înt`mplat nimic.“ Nu [tiam ce s\ fac. S\ le spun sau s\ nu le spun. La un
moment dat zic, dar dac\ n-o fi real\?
Pavel Coru]: P\i, da, bineîn]eles, se poate provoca o panic\.
General {tefan Gu[\: Adic\ mi-a trecut [i a[a ceva prin g`nd,
de[i omul a fost corect, dar mi-a trecut prin g`nd, zic dar dac\ nu e
real\? {i eu provoc acum cine [tie ce derut\. Zic s\ încerc s\ iau la
telefon Bucure[tiul. A fost imposibil. A fost imposibil s\ g\sesc pe
cineva. În minister, în primul r`nd, c\ nu r\spundea la ministru.
„Da]i-mi la mine.“ Nici la mine nu r\spundea, domnule. Nu [tiu ce
dracu’ s-a înt`mplat atunci.
Pavel Coru]: V\ spun eu, a fost [ocul.
General {tefan Gu[\: Nu [tiu, c\ voi era]i acolo, poate c\ [ti]i.
Pavel Coru]: {ocul a fost. To]i ofi]erii au ie[it pe hol, galbeni la
fa]\...
General {tefan Gu[\: C\ dup\ aceea, la aproximativ zece
minute, \[tia m-au v\zut c\ s`nt galben [i m-au întrebat: „Ce s-a
înt`mplat?“, zic: „Nu s-a înt`mplat nimic, l\sa]i c\ o s\ vede]i voi“,
c\ b\nuiam. {i dup\ aceea a ap\rut treaba la televizor: „Tr\d\torul
Milea“ [i nu [tiu ce.
Pavel Coru]: Ministrul For]elor Armate.
General {tefan Gu[\: Ministrul For]elor Armate, deci nu folosind limbajul „ministrul Ap\r\rii Na]ionale“, deci nu un limbaj...
Pavel Coru]: Cine putea s\ fie?
General {tefan Gu[\: Cineva vechi, cineva care nu [tia denumirea corect\.
Pavel Coru]: Deci Ceau[escu putea s\ spun\ asta în comunicat?
General {tefan Gu[\: Nu, nu cred.
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Pavel Coru]: Nu, pentru c\ Ceau[escu [tia c\ se nume[te ministrul Ap\r\rii Na]ionale.
General {tefan Gu[\: Nu mai ]in minte cum dracu’ s-a derulat,
pentru c\ [oc a fost [i comunicatul. Tu [tii ce s-a înt`mplat atunci?
Po]i s\ o precizezi în carte. Domnule, pentru Armat\, pentru cei
care erau cu mine acolo, a fost [oc.
Pavel Coru]: Am precizat-o, a fost [ocul general.
General {tefan Gu[\: {tii care a fost impresia?
Pavel Coru]: Fiecare a crezut c\ se r\sfr`nge vina asupra propriei persoane.
General {tefan Gu[\: {i noi.
Pavel Coru]: {i noi, deci.
General {tefan Gu[\: Treaba asta a înd`rjit Armata, nu [tiu pe
ce s-a contat.
Pavel Coru]: Cred c\ pe asta s-a [i contat, reac]ia...
General {tefan Gu[\: Armata a fost at`t de înd`rjit\ la auzul
ve[tii c\ ministrul a fost un tr\d\tor [i un spion.
Pavel Coru]: Dar comunicatul n-a fost f\cut de Ceau[escu.
General {tefan Gu[\: Nu [tiu cine l-a f\cut, dar l-am receptat la
Timi[oara în stare de [oc. Ah, [i mai e o treab\. Dar e de am\nunt.
I-am comunicat treaba asta lui Coman, personal. Era desfigurat [i
el. I-am comunicat. „M\i, cum?“ a întrebat el. „At`t.“ {i am [i
fugit, asta a fost treab\ de c`teva minute. Nu [tiu dac\ e interesant
sau nu, dar vreau s\ mai amintesc c\ n-am p\strat-o [i i-am comunicat: „Domnule, ministrul Ap\r\rii...“
Pavel Coru]: Nu era înc\ mort, aici e marea diversiune. {ti]i c\
a murit la opt ore dup\ aceea?
General {tefan Gu[\: Nu, am aflat mai t`rziu. Vezi c\ eu n-am
putut, Pavele, s\ [tii c\ eu am fost împiedicat s\ m\ duc [i la
înmorm`ntarea lui, inclusiv la Academia Militar\ unde a fost depus. Adic\, î]i aminte[ti c\, dar nu intru în asta, î]i aminte[ti c\ în
primul ziar care a fost dat de Frontul Salv\rii Na]ionale, în primul
comunicat, a fost inclusiv generalul Gu[\ b\gat acolo, cu num\rul
[ase sau [apte.
Pavel Coru]: Am lista, am lista acas\.
General {tefan Gu[\: Nu m-a interesat [i nici n-am vrut s\ m\
duc la nici o [edin]\ [i c`nd m-au anun]at s\ m\ duc am zis: „Ce-i
\la?“ Bine, asta e [i una din cauzele pentru care a trebuit s\ fiu reciclat la Cluj. Probabil, nu? Zic c\ s-a ad\ugat la celelalte cu „Ivan“.
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Pavel Coru]: Nu, nu, cu „Ivan“ a fost cea mai tare. Oastea lui
„Ivan“ nu s-a a[teptat la o împotrivire din partea unui ]ugulan.
Totul fusese organizat la milimetru.
General {tefan Gu[\: Lumea trebuie s\ [tie un lucru [i anume
c\ „]ugulan“ era totu[i în comitetul [efilor Marilor State Majore.
Deci eu eram o persoan\ oficial\ înc\ în 22, s\ [tii, [i aveam înc\
un cuv`nt foarte greu. Nu uita, drag\ Pavel Coru], c\ eram [i ministru al Ap\r\rii [i, într-un fel, [eful statului.
Pavel Coru]: Deci atunci s-a produs reac]ia, hai s\ revenim la
chestia asta, c\ s`nte]i oricum obosit. {i aici încheiem cu Timi[oara
[i dup\ aceea începem cu Bucure[tiul, data viitoare.
General {tefan Gu[\: Aici avem multe de spus.
Pavel Coru]: Deci [ocul l-am sim]it [i eu. To]i ofi]erii s-au îng\lbenit, au ie[it afar\ [i au sim]it c\ ei to]i s`nt culpabiliza]i. Iar
noi am r\mas stupefia]i, de asemenea, [i am zis: „Cum s\ tr\deze?“
C\ efectiv am ie[it cu to]ii afar\, pe hol. Eu am r\spuns primul, c\
erau to]i gr\mad\. Zic: „De ce ministrul For]elor Armate? Acesta
nu e un comunicat oficial, este un comunicat fals.“
General {tefan Gu[\: Nu, al Ap\r\rii Na]ionale, c\ a[a era
corect.
Pavel Coru]: Pentru c\, zic, „dac\ vine semnat de Ceau[escu,
Ceau[escu a fost în Armat\, cunoa[te organizarea Armatei...“
General {tefan Gu[\: Da, se înt`lnea zilnic [i vorbea cu ministrul Ap\r\rii.
Pavel Coru]: „... primea documente oficiale [i [tia c\ e ministrul
Ap\r\rii Na]ionale, deci cineva care cuno[tea vechea denumire, un
diversionist a întocmit acest comunicat pentru a ne speria. Ministrul e în via]\“, am zis eu. {i adev\rul e c\ era înc\ în via]\. A
murit la spital, dup\ aceea.
General {tefan Gu[\: Mul]i ar încerca s\-mi spun\ ni[te chestii,
sigur e greu, at`ta timp c`t nu le-ai v\zut [i n-ai ni[te dovezi palpabile, dar to]i, la unison, mi-au spus un lucru, c\ a mai tr\it cel pu]in
c`teva ore.
Pavel Coru]: A tr\it vreo opt ore.
General {tefan Gu[\: Nu [tiu dac\ opt, dar a mai tr\it c`teva
ore, c`teva ore. Asta înseamn\, c`teva înseamn\ dou\-trei, m\car
dou\-trei.
Pavel Coru]: P\rerea mea este c\ a [i vorbit.
General {tefan Gu[\: În dou\ – trei ore, o interven]ie…
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Pavel Coru]: P\rerea mea este c\ a [i vorbit.
General {tefan Gu[\: Nu mai [tiu, vezi, eu am fost rupt. Î]i
aminte[ti prima declara]ie pe care am f\cut-o la televizor?
Pavel Coru]: Aceea, am fost prezent, c\ dup\ aceea m-a chemat
amiralul Dinu, s\ m\ întrebe dac\ am auzit.
General {tefan Gu[\: Special am venit s\ spun c\ n-a fost
tr\d\tor.
Pavel Coru]: Deci în momentul [ocului a]i s\rit în avion.
General {tefan Gu[\: Absolut. Nu, nu imediat. Înt`i i-am
l\murit pe \[tia. „{i voi ce sim]i]i?“ „Cum, ministrul Ap\r\rii tr\d\tor? Dumnezeii mamii lui...“ {i atunci am zis: „Preg\ti]i documentele.“ Eu trebuia s\ plec la Bucure[ti. Ministrul Ap\r\rii era
de-acum mort, nu mai e cine s\-mi comande.
Pavel Coru]: Deci era]i comandant [i lua]i toat\ trupa în spate.
General {tefan Gu[\: Nu mai avea cine s\-mi dea ordin. Am
sunat, nu-mi mai r\spundea nimeni nici în minister [i am spus:
„Preg\ti]i avionul, preg\ti]i documentele.“ „De ce?“ „Trebuie s\
plec\m la Bucure[ti.“ Deci din momentul acela trebuia obligatoriu
s\ plec, Coru], de[i n-am f\cut-o cu pl\cere, ]i-o spun numai ]ie,
adic\ nu [tiam ce-o s\ se înt`mple cu mine. Ce-o s\ fie? Dar din
moment ce nu mai aveam ministru, era obligatoriu, sim]eam povara
func]iei, ca la r\zboi, domnule, moare comandantul, ia secundul.
La Marin\ nu e la fel?
Pavel Coru]: Exact.
General {tefan Gu[\: {i atunci mi se p\rea ceva firesc s\ iau
m\sura asta. P`n\ la urm\, n-am mai apucat s\ v\d la televizor c\
deja c`nd am cobor`t eu începuse cu fuga lui, iar lumea scanda:
„Armata e cu noi!“. Vreau s\-]i mai spun c\ imediat am plecat la
aeroport, în euforia aia care începuse. Dar [ocul a fost mare,
moartea ministrului pentru Armat\ a fost un [oc.
Pavel Coru]: Da, creat special.
General {tefan Gu[\: Nu pentru Gu[\, înc\ o dat\, pentru
Armat\. Eu am vorbit cu mul]i ofi]eri. I-am sim]it pe cei din
comandamentul diviziei. Domnule, erau negri, at`ta de marca]i. {i
nu le venea s\ cread\, adic\ era ceva de neînchipuit. Înc\ o dat\ î]i
spun, pentru mine a fost un [oc, pentru c\ îl cunosc ca pe un om
foarte puternic, din punct de vedere al psihicului [i al fizicului.
Pavel Coru]: Eu îl cunosc ca translator [i mi-a fost destul.
General {tefan Gu[\: Destul de puternic, destul de robust.
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Pavel Coru]: Existau mai multe variante. Eu am apucat s\ discut cu ofi]erul de la Direc]ia de Informa]ii a Armatei, care l-a
înso]it, cu colonelul B\rbulescu.
General {tefan Gu[\: Domnule, am vorbit cu V\t\m\nescu
[i cu...
Pavel Coru]: Mare[.
General {tefan Gu[\: Nu, cu S`rbu, ambii ofi]eri de Securitate,
care-i asigurau protec]ia. V\t\m\nescu era de fapt de serviciu în
momentul acela.
Pavel Coru]: Cine a fost în Comitetul Central cu el, nu Mare[ a
fost?
General {tefan Gu[\: Nu mai [tiu.
Pavel Coru]: Pistolul de la Mare[ l-a luat. Mare[ a ap\rut [i pe
post [i a declarat c\ i-a cerut pistolul [i s-a dus [i s-a împu[cat. Îns\
aici s`nt dou\ chestii. Ce declar\ B\rbulescu... „am stat acolo tot
timpul. Iat\ ce s-a înt`mplat. Deci diminea]\ l-a chemat Ceau[escu
în cabinet.“
General {tefan Gu[\: Aici vreau s\-]i povestesc eu o treab\...
Pavel Coru]: A ie[it din cabinet furios, a ie[it afar\ la trup\ [i a
spus s\ nu se trag\ un foc în oameni. S-a întors înapoi [i a intrat din
nou în cabinet, împreun\ cu...
General {tefan Gu[\: Curticeanu.
Pavel Coru]: Curticeanu, exact, cu Silviu Curticeanu.
General {tefan Gu[\: Hai, c\ aici e o treab\ foarte interesant\.
Pavel Coru]: {i a ie[it din nou furios, a trecut din nou pe la
comandantul de (lips\ de audi]ie, n.n.).
(Se reia convorbirea)
General {tefan Gu[\: Zi, Pavele, pe unde am r\mas, c\ nu mai
[tiu.
Pavel Coru]: Am r\mas la sosirea în Bucure[ti.
General {tefan Gu[\: Chiar a[a repede s\ mergem peste ele, s\
trecem [i peste astea, tot fulger\tor?
Pavel Coru]: P\i a]i plecat din Timi[oara cu avionul, a]i ajuns în
Bucure[ti...
General {tefan Gu[\: M\ mai întorc un pic. Deci, am trecut
peste episodul c`nd s-a anun]at moartea ministrului. Dup\ aceea,
ceva mai t`rziu, pe la ora 12 parc\ a fost, în jurul orei 12, fuga de
pe Comitetul Central, care s-a prezentat parc\ la televizor.
Pavel Coru]: Da, deja se prezenta la televizor.
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General {tefan Gu[\: La auzul acestei ve[ti atunci, am v\zut o
manifesta]ie... Erau manifesta]ii [i înainte, dar o emula]ie, ceva
deosebit în ora[, chiar în fa]a diviziei.
Pavel Coru]: Deci dumneavoastr\ st\tea]i la televizor în Timi[oara [i a]i fi v\zut...
General {tefan Gu[\: În comandamentul diviziei. Deci lumea a
început s\ treac\, s\ strige, s\ se manifeste cu bucurie, cu strig\te
de bucurie, bineîn]eles. {i la adresa Armatei, pentru c\ treceau prin
fa]a comandamentului. Am ie[it în balcon, i-am salutat.
Pavel Coru]: Deci nu mai era nici un fel de stare de suspiciune.
General {tefan Gu[\: Nu mai era nici înainte, de dou\ zile, dar
vreau s\ spun... {i sigur c\, ]i-am spus, dup\ ce am aflat c\ ministrul nu mai e, m\ preg\tisem de plecare, am cobor`t, întreb`ndu-i
pe cei cu care am fost dac\ [i-au luat toate documentele pe care trebuiau s\ le ia, pe care le-au avut, c\ eu n-am avut cu mine absolut
nimic, dar b\nuiam c\ cei care au plecat în 16 diminea]a, precum [i
cei care au lucrat împreun\ cu mine, au o serie de însemn\ri, a[a
cum ar\tam, chiar [i ni[te h\r]i, h\r]i pe care erau însemnate obiectivele. Nu s`nt aici. Unde pot s\ fie?
Pavel Coru]: Poate le-a]i l\sat în ma[in\.
General {tefan Gu[\: Este vorba de planurile ora[ului cu o serie
de obiective care au fost ap\rate de Armat\. Ceea ce i-am spus
locotenentului-colonel Zeca Constantin atunci, s\ p\streze m\surile
care erau de paz\ [i ap\rare, valabile pentru toate unit\]ile, în continuare.
Pavel Coru]: {i pe frontier\?
General {tefan Gu[\: Vorbesc despre unit\]ile din subordinea
marii unit\]i de la Timi[oara. De asemenea, s\ fie ordine, mult\
ordine în unit\]i, în special în r`ndul militarilor în termen, care
sigur c\ [i ei participau...
Pavel Coru]: La bucuria general\.
General {tefan Gu[\: ...la bucuria general\ a cadrelor. S\-[i
organizeze foarte bine serviciile în continuare [i s\ urm\reasc\ în
continuare ordinele care se dau de la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale.
Deci asta era c\tre pr`nz. Dup\ care am organizat deplasarea c\tre
aeroportul Timi[oara unde, a[a cum spuneam înainte, mai aveam
înc\ dou\, parc\ dou\ mai r\m\seser\, AN-24 din flotil\. Împreun\
cu mine a mai mers colonelul Ionescu, colonelul Ardeleanu...
Pavel Coru]: Ardeleanu, care?
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General {tefan Gu[\: Ardeleanu care era la Consiliul Politic
Superior; Ardeleanu fusese trimis în diminea]a de 16, împreun\ cu
colonelul Ionescu. M\ rog, nu-i mai re]in exact chiar pe to]i care au
mers, am mers cu vreo dou\ ma[ini.
Pavel Coru]: Au fost [i civili?
General {tefan Gu[\: Nu.
Pavel Coru]: Deci numai militari din Ministerul Ap\r\rii
Na]ionale.
General {tefan Gu[\: Din grupul de comandament al diviziei.
Pavel Coru]: Deci n-a]i luat pe nimeni din alt\ parte.
General {tefan Gu[\: P\i nici n-am fost solicitat de nimeni, am
r\mas chiar mirat c\ nimeni nu mi-a cerut asta. Deci pe traseu
foarte mult\ lume cu semnul victoriei, cu steagul tricolor.
Pavel Coru]: Era]i în uniform\?
General {tefan Gu[\: În uniform\, p\i tot timpul am fost în uniform\.
Pavel Coru]: {i care era atitudinea popula]iei fa]\ de Armat\?
General {tefan Gu[\: Oamenii erau radio[i, foarte apropia]i, la
trecerea ma[inilor militare aplaudau [i bineîn]eles c\ ne strigau.
Pavel Coru]: {tiu, c\ mi-au povestit cerceta[ii care au tr\it
printre ei, în momentele acelea i-au ridicat în bra]e.
General {tefan Gu[\: C`nd am ie[it din curte în fa]a diviziei, am
fost înconjurat de oameni [i bineîn]eles cu mult\ bucurie, cu
strig\te de bucurie.
Pavel Coru]: Da. „Am învins!“
General {tefan Gu[\: Da, exact. Scene din astea care se pot
vedea probabil pe unele casete.
Pavel Coru]: Se pot vedea pe casete, într-adev\r.
General {tefan Gu[\: Îmi amintesc c\ se filma. Adic\ îmi
amintesc c\ în momentul c`nd am cobor`t în fa]a comandamentului diviziei, înainte de a urca în ma[ini ca s\ plec\m c\tre aeroport, în mul]ime, acolo, am v\zut un cet\]ean, un t`n\r care filma.
Deci mi-am dat seama c\ cineva, pe undeva, trebuie s\ aib\
asemenea imagini.
Pavel Coru]: Au fost mul]i, mul]i au fost, au fost mul]i str\ini,
mul]i români, s`nt casete foarte multe. Bine, au fost ascunse aceste
casete în faza ini]ial\, probabil cu scop diversionist, c\ dac\ ar fi
ar\tat c\ popula]ia Timi[oarei a fraternizat cu Armata din ziua de
18, b\nuiesc c\ ar fi fost un alt curs al evenimentelor.
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General {tefan Gu[\: E posibil [i asta, categoric.
Pavel Coru]: Normal era, prima dat\, ca aceste casete s\ fie
prezentate la televiziune, fraternizarea cu Armata.
General {tefan Gu[\: S\ [tii c\ am r\mas chiar mirat datorit\
faptului...
Pavel Coru]: C\ nu s-au prezentat nici acum.
General {tefan Gu[\: N-am v\zut, nici dup\ at`]ia ani, dup\
patru ani.
Pavel Coru]: De ce oare?
General {tefan Gu[\: Eu [tiu? Oamenii ori se tem...
Pavel Coru]: Da, dar acele casete reprezint\ o realitate.
General {tefan Gu[\: Reprezint\ o realitate care nu [tiu eu cu
ce ar schimba, s\ zic, acum lucrurile.
Pavel Coru]: De exemplu, defilarea revolu]ionarilor pe TABuri în Timi[oara, pe 18.
General {tefan Gu[\: Îmi pare foarte r\u, dar nu s-au ar\tat,
de[i astea s`nt reale [i oamenii [tiu.
Pavel Coru]: Acestea s`nt filmate.
General {tefan Gu[\: P\i da, se urcau, erau foarte mul]i chiar
pe un transportor.
Pavel Coru]: Cu steaguri, cu flori, cu strig\te.
General {tefan Gu[\: Da. Treburile astea nu s-au mai v\zut.
Dar ce-am v\zut, din p\cate, a]i v\zut c\ s`nt scenele acelea în care
un transportor trage [i trage într-adev\r, dar în a[a fel filmat înc`t
las\ impresia c\ ar trage în mul]ime, dar s-a l\murit c\ nu e
adev\rat, pentru c\ (lips\ de audi]ie, n.n.).
Pavel Coru]: Bine, aici s\ zicem c\ a fost [ansa c\ a filmat un
american care a fost cinstit. E Ted Cupple de la ATNT.
General {tefan Gu[\: E o [ans\.
Pavel Coru]: ... [i care prezint\ clar c\ se trage în sus [i c\
mul]imea fuge f\r\ a l\sa nici un (lips\ de audi]ie, n.n.).
General {tefan Gu[\: Lumea trebuie s\ în]eleag\ un lucru, s\
fie foarte clar\ o treab\. Dac\ s-ar fi tras în mul]ime, ar fi existat
mor]i.
Pavel Coru]: Da, [i ar fi fost mul]i.
General {tefan Gu[\: Asta vreau s\ spun. Dac\ un TAB, un
transportor ar trage în mul]ime...
Pavel Coru]: De exemplu, un glon] de mitralier\ de TAB, prin
c`]i oameni ar putea trece?
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General {tefan Gu[\: P`n\ la [apte oameni. În linie.
Pavel Coru]: {apte oameni în linie. Bine, mul]imea era în
gr\mad\. Dac\ tr\gea o rafal\, asta însemna c`teva sute de oameni.
General {tefan Gu[\: Nu neap\rat mor]i.
Pavel Coru]: C`teva sute de oameni...
General {tefan Gu[\: ... mor]i [i r\ni]i.
Pavel Coru]: Da. Din p\cate, nu s-a putut stabili exact ce-a fost
înainte de 22.
General {tefan Gu[\: Dar în orice caz, s-a încercat dup\ aceea,
mai t`rziu, nu mai [tiu exact c`nd, s\ se demonstreze printr-un film,
chiar în poligonul Mihai Bravu, ce-ar fi însemnat, de fapt, dac\ s-ar
fi tras numai un minut.
Pavel Coru]: Eu cred c\ acest film ar trebui s\ fie v\zut de
fiecare civil.
General {tefan Gu[\: A fost prezentat la televiziune, într-o emisiune, nu mai [tiu exact.
Pavel Coru]: „Pro Patria“, probabil.
General {tefan Gu[\: Da, în mod sigur, „Pro Patria“. Dar, din
p\cate, cred c\ foarte pu]ini oameni l-au v\zut [i nu asta e important, important e c\ foarte mul]i oameni chiar nu realizeaz\ ce s-ar
fi înt`mplat dac\ ar fi tras un tanc sau un TAB, sau chiar o mitralier\ de 14,5, în plin, în oameni. V\ da]i seama ce ie[ea?
Pavel Coru]: Eu îmi dau seama foarte bine c\ s`nt militar.
General {tefan Gu[\: Deci dac\ vrem s\ fim p`n\ la cap\t
reali[ti, trebuie s\ g`ndim ce urm\ri ar fi avut o asemenea ac]iune.
Pavel Coru]: Adic\ dumneavoastr\ vre]i s\ sublinia]i c\ fiecare
cet\]ean al acestei ]\ri [i fiecare locuitor al planetei P\m`nt trebuie
s\ în]eleag\ c\, dac\ Armata ar fi încercat s\ reprime, ar fi fost zeci
de mii de mor]i.
General {tefan Gu[\: Erau, categoric, nu zeci de mii. S\
mergem cinstit. În momentul c`nd erau sute de mii de oameni în
pia]\, dac\ s-ar fi tras cu mai multe armamente, erau minimum zeci
de mii de oameni. V\ aminti]i de cifra de [aizeci de mii pe care o
vehiculau unele posturi de radio, în zilele respective? Sau dup\
aceea erau [aizeci [i patru de mii.
Pavel Coru]: Dumneavoastr\ de unde a]i auzit prima dat\ aceste cifre?
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General {tefan Gu[\: Parc\ mi-au fost raportate, dac\ nu m\
în[el, de ofi]erii care erau acolo, l`ng\ mine, care probabil puteau s\
asculte...
Pavel Coru]: Europa Liber\?
General {tefan Gu[\: Eu, v\ da]i seama, în momentele acelea...
Pavel Coru]: În orice caz, `ntre eroii ace[tia de la care a]i
auzit-o, la televizor era...
General {tefan Gu[\: Brucan.
Pavel Coru]: Silviu Brucan. Se pune întrebarea: de unde [tia
Silviu Brucan ce se înt`mpla în Timi[oara?
General {tefan Gu[\: P\i, de fapt, el în tot ce a f\cut vrea s\
arate c\ e un atoate[tiutor. N-ai v\zut c\ el a[a vrea s\ apar\, cel
pu]in? Domnul politolog, domn... {tii c\ eu am avut cu el... Nu [tiu
dac\ ]ii tu minte.
Pavel Coru]: V-am v\zut...
General {tefan Gu[\: Da. O singur\ dat\ a încercat s\ se ia de
mine, nu de mine, de fapt de Armat\...
Pavel Coru]: Întrebarea este cum de [tia Silviu Brucan ce se
înt`mplase în Timi[oara, c`nd de Timi[oara [tiau numai timi[orenii
[i cei care fuseser\ în Timi[oara.
General {tefan Gu[\: Domnule, probabil c\ era în scenariu [i
probabil c\ de]inea ni[te date. Sau mai bine zis [tia c\, conform
unor scenarii, ar fi trebuit s\ se înt`mple un m\cel.
Pavel Coru]: Vom vedea.
General {tefan Gu[\: Vezi ce se înt`mpl\? Ei n-au contat pe un
lucru. C\ cine trebuia s\ fac\ m\celul eram noi. {i împotriva cui îl
f\ceam? Ce, eram în alt\ ]ar\, s\ tragem în str\ini? Aici a fost
marea gre[eal\ pe care au f\cut-o. Eu nu le zic (lips\ de audi]ie,
n.n.) c\ nu i-am definit.
Pavel Coru]: Scenari[tii. N-au în]eles c\ românul nu va trage în
român, chiar în condi]iile astea complicate.
General {tefan Gu[\: {i, din p\cate, au fost [i ni[te urm\ri
nenorocite, au fost oameni care [i-au pierdut via]a, nu st\m s\ analiz\m fiecare caz acum. E o realitate, noi nu putem s\ mergem
înainte p`n\ nu vom afla, de fapt, ce s-a înt`mplat cu fiecare.
Pavel Coru]: În fiecare caz în parte.
General {tefan Gu[\: Dar nenorocirea e c\ ceea ce s-a încercat atunci – [i revenim la cuv`ntul pe care l-ai spus, la
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culpabilizarea Armatei – asta a fost f\cut\ de ni[te oameni care
urm\reau ni[te scopuri.
Pavel Coru]: Erau ni[te amatori cum sus]in unii, sau profesioni[ti?
General {tefan Gu[\: Erau profesioni[ti, drag\.
Pavel Coru]: Deci erau profesioni[ti ai diversiunii, nu ni[te simpli amatori.
General {tefan Gu[\: Dar diversiunea am sim]it-o pe pielea
mea, pentru c\ primeam informa]ii care pur [i simplu m\ cutremurau. Eu nu eram, nu vreau s\ fac acum o teorie a omului rezistent, a
militarului cu deosebit\ experien]\...
Pavel Coru]: Lumea v-a v\zut exact cum s`nte]i.
General {tefan Gu[\: ... dar vreau s\ v\ spun o singur\ treab\,
domnule Coru], nu eram nici unul care s\ se piard\ a[a de repede.
Îns\, la un moment dat, at`tea ve[ti primisem [i at`tea informa]ii,
înc`t la un moment dat (lips\ de audi]ie, n.n.).
Pavel Coru]: De ce, era r\zboi psihologic?
General {tefan Gu[\: Era, l-am sim]it deja din 18, ca s\ nu-]i
mai spun ce informa]ii am primit în 18. Haide c\ iar revenim.
Pavel Coru]: Nu-i nici o problem\.
General {tefan Gu[\: Unele mi le mai amintesc. La un moment
dat, am primit o informa]ie din punctul de comand\ al Diviziei de
Ap\rare Antiaerian\, c\ spre România se îndreapt\ dou\ ]inte
aeriene, vitez\, în\l]ime, din partea de nord-vest c\tre sud-est, cam
a[a era direc]ia general\. Nord-vest c\tre sud-est.
Pavel Coru]: Interesant.
General {tefan Gu[\: {i sigur c\ m-am alertat. {i atunci a trebuit s\ alertez [i Regimentul de Avia]ie care era la Timi[oara. Cred
c\ comandantul unit\]ii î[i mai aminte[te episodul.
Pavel Coru]: Comandantul unit\]ii cine era?
General {tefan Gu[\: Locotenent-colonel Zugravu, cred.
Comandantul unit\]ii de avia]ie Timi[oara. Care era preg\tit de
lupt\. {i chiar am ridicat avia]ia în aer.
Pavel Coru]: {i ]intele?
General {tefan Gu[\: {i ]intele, p`n\ la urm\, s-au dovedit a nu
fi de fapt ]inte. }intele au existat, mi s-a raportat, [i am ridicat imediat avia]ia, dar nu s-a confirmat. Dup\ aceea punctul de comand\
mi-a raportat c\ ]intele, în momentul c`nd s-au apropiat de frontier\, au virat st`nga [i au mers paralel cu aceasta.
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Pavel Coru]: Deci veneau, de fapt.
General {tefan Gu[\: Deci veneau, de fapt, ]inte, dar n-au venit
real peste noi, îns\ alerta s-a f\cut.
Pavel Coru]: E bine c\ n-au venit real.
General {tefan Gu[\: E bine, dar alerta s-a f\cut. S\ [ti]i c\
eram deci[i s\ tragem.
Pavel Coru]: P\i era absolut normal, dup\ p\rerea mea.
General {tefan Gu[\: {i vreau s\ v\ spun, dac\-[i aminte[te
bine domnul Coman [i l-a[ ruga s\-[i aminteasc\, comanda chiar
asta a fost: „Nimic nu intr\ în...“.
Pavel Coru]: Deci comanda a fost: „Nimic nu trece frontiera!“
General {tefan Gu[\: Pentru c\ am întrebat dac\ n-au survol, c\
asta a fost situa]ia: „Au survol?“ – „Nu.“ Punctul la avia]ie [tie,
BCA [tie, deci punctele de comand\...
Pavel Coru]: }intele veneau din nord-vest. Pentru civili, ce
înseamn\ asta? Veneau de pe direc]ia Ungariei c\tre Bulgaria?
General {tefan Gu[\: Veneau de pe direc]ia Ungariei c\tre
Bucure[ti.
Pavel Coru]: C\tre Bucure[ti.
General {tefan Gu[\: Vede]i, treaba asta nu-i chiar a[a simpl\,
în momentele acelea, care erau tensionate, da?
Pavel Coru]: Da.
General {tefan Gu[\: Foarte tensionate. Or, chiar aviatorii erau
un pic deruta]i.
Pavel Coru]: Deci o dat\ s-a creat tensiunea, a doua oar\ putea
s\ fie vorba de ni[te avioane de spionaj, de cercetare?
General {tefan Gu[\: Putea s\ fie, putea s\ fie orice. De[i poate
s\ fie [i o simulare. De ce? În zilele urm\toare, s-a lucrat foarte
mult la simularea unor ]inte. De aceea vreau s\ spun c\ diversiunea
a fost la nivel foarte mare. {i destul de complex\. Bine realizat\.
Pavel Coru]: Deci n-au fost amatori, amatorii au c\zut în capcan\.
General {tefan Gu[\: P\i cum s\ fie? Am întrebat foarte clar pe
comandantul marii unit\]i: „Despre ce este vorba?“ {i i-am ordonat
chiar s\ fie în punctul de comand\ pe care-l au ei. Ca s\ m\
l\muresc. {i dup\ aceea mi-a spus c\ totu[i au fost, nu s-au îndreptat c\tre noi, s-au îndreptat paralel cu frontiera. Dar de unde a
pornit diversiunea? Or, de la o sta]ie radar din sistem, din dispozitiv, e posibil, ori...
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Pavel Coru]: Da.
General {tefan Gu[\: ...ori s-a primit un telefon tot din dispozitiv [i a ajuns cum a ajuns p`n\ la nivelul nostru, deci p`n\ în
punctul de comand\. Dar ce vreau s\ scoatem în eviden]\? C\
exista...
Pavel Coru]: Se c\uta starea de tensiune.
General {tefan Gu[\: Se c\uta s\ se creeze aceast\ stare de tensiune [i nu numai de tensiune, s-a creat chiar o diversiune. Care a]i
v\zut c`t de intens\ a fost mai t`rziu.
Pavel Coru]: Da, o am filmat\.
General {tefan Gu[\: C`t de intens\ a fost mai t`rziu.
Pavel Coru]: A fost, a fost la nivel de ]ar\. Deci se c\uta implicarea Armatei.
General {tefan Gu[\: Cine are curaj, acum, s\ spun\ c\ ar fi
r\mas calm în acele momente, este pur [i simplu un om care nu
vrea s\ fie sincer nici cu el, nici cu al]ii. Indiferent de experien]\,
de capacitate, pentru c\ în momente din astea s\ [ti]i c\ sim]i o
r\spundere extraordinar de mare, foarte mare. {i ca urmare [i
tr\irile pe care un militar le are, indiferent de func]ia de]inut\, mai
ales la func]iile noastre, tr\irile erau nemaipomenit de intense.
Pavel Coru]: Bun. Deci a]i ajuns la aeroport cu dou\ ma[ini ale
militarilor.
General {tefan Gu[\: Da, am ajuns la aerodrom cu dou\
ma[ini. {i avioanele erau preg\tite.
Pavel Coru]: Deci la aerodromul militar.
General {tefan Gu[\: La aeroportul...
Pavel Coru]: La aerodrom Timi[oara.
General {tefan Gu[\: La aeroportul Timi[oara.
Pavel Coru]: La aeroportul Timi[oara. {i a]i plecat cu AN24.
General {tefan Gu[\: Cu AN24. Nu-mi mai amintesc dac\
chiar comandantul Regimentului de Transporturi Aeriene a pilotat.
{i în timp ce am început s\ ne deplas\m c\tre Bucure[ti, prin
re]eaua radio de care AN-ul dispune...
Pavel Coru]: Da.
General {tefan Gu[\: ...eram informat de ce se înt`mpl\ în
Bucure[ti. Atunci am aflat pentru prima oar\ c\ o serie întreag\ de
fo[ti ofi]eri sau, m\ rog, fo[ti generali ai Armatei, s-au prezentat la
Televiziune cu o mul]ime de apeluri. Chiar din momentul acela am
aflat de la radiotelegrafistul aeronavei. Atunci am aflat prima dat\
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c\ s-a prezentat generalul Militaru, care f\cea apel la o serie de
comandan]i...
Pavel Coru]: Pe nume, numindu-i.
General {tefan Gu[\: Nominaliz`ndu-i, din Marele Stat Major,
inclusiv pe mine, din comandan]ii de Armate, pe care-i [tia foarte
bine. E vorba de generalul Topliceanu [i generalul D`nd\reanu.
Apoi pe generalul Eftimescu din Marele Stat Major, pe contraamiralul Dinu, [eful Direc]iei de Informa]ii a Armatei, pe generalul Rus, comandantul Avia]iei, [i un lucru extraordinar ce m-a
deranjat, [i m-a deranjat chiar din primele momente, a fost acea
expresie pe care a folosit-o [i pe care mai t`rziu eu am auzit-o la
televizor, pentru c\ înc\ o dat\ vreau s\ v\ spun c\ multe din
detalii le-am aflat mai t`rziu, deoarece în zilele acelea n-am avut
timp s\ v\d nimic.
Pavel Coru] : Le-a]i v\zut din casete.
General {tefan Gu[\: Ce mi-a spus radiotelegrafistul? C\ se
face apel la „încetarea m\celului“. {i am zis, care m\cel? Dac\ ei
au cuno[tin]\ de a[a ceva? Dac\ la radio [i la posibilit\]ile de interceptare pe care le au ei, dispun de date c\ exist\ în ]ar\ focare în
care se mai trage? Totodat\ am în]eles c\ din momentul c`nd a plecat elicopterul de pe Comitetul Central...
Pavel Coru]: Nu se mai tr\gea.
General {tefan Gu[\: ...era lini[te în România. {i eu cred c\ am
în]eles bine [i v\ spun c\ asta a fost p`n\ c\tre seara de 22.
Pavel Coru]: Deci aceste mesaje sunau de fapt ca un diversionism.
General {tefan Gu[\: Eu n-a[ vrea s\ le calific a[a, le-a[ zice
foarte ciudate.
Pavel Coru]: Foarte bizare.
General {tefan Gu[\: Pentru c\ erau at`t de insistente [i se refereau la încetarea unui m\cel. C\ m-am [i cutremurat. Ce m\cel
f\ceau Armata Român\ [i generalii pe care el îi nominaliza? „Înceta]i m\celul! Fac apel la...“ cutare. Care m\cel?
Pavel Coru]: Deci unul era generalul Militaru. Alt general sau
comandant?
General {tefan Gu[\: Ce mi-a mai spus b\iatul care era
radiotelegrafist, adic\ subofi]erul care ne spunea ce se înt`mpl\, c\
a mai ap\rut un general care f\cea apel la o serie de, m\ rog, per-
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sonalit\]i din Armat\ care erau atunci [i la o serie de ofi]eri din rezerv\, cu numele de Kostyal, pe care nu-l cuno[team.
Pavel Coru]: General Kostyal {tefan, deci.
General {tefan Gu[\: Care a fost [i acesta pe la televiziune, am
în]eles.
Pavel Coru]: {i acesta e tot [colit în URSS, ca [i Militaru. Dup\
aceea cine a mai fost? Cico Dumitrescu Emil?
General {tefan Gu[\: Nu, acesta a ap\rut mai t`rziu. |sta a
ap\rut mai t`rziu pe la televiziune, cu ni[te apeluri.
Pavel Coru]: Bun. A]i aflat despre aceste apeluri în avion.
General {tefan Gu[\: Ce le-am spus celor din avion? Mai înt`i,
c`nd am plecat de la Timi[oara am luat leg\tura cu comandamentul
avia]iei [i le-am spus c\ vom merge pe Aeroportul Militar Otopeni.
Mi s-a transmis prin radio, de c\tre generalul Rus, c\ trebuie s\ m\
deplasez la Televiziune. Zic nu trebuie s\ m\ deplasez, doresc s\
m\ deplasez, pentru c\ vreau s\ spun întregii na]iuni [i poporului
român c\ ministrul Ap\r\rii Na]ionale nu a fost un tr\d\tor, c\ pe
acest om, respectiv ministrul Ap\r\rii Na]ionale, îl cunosc de c`nd
eram copil, nu am fost nici un fel de rud\ cu el, s\ fie limpede...
Pavel Coru]: Chiar a[a a]i [i spus c`nd a]i ajuns.
General {tefan Gu[\: De c`nd eram copil îl cuno[team. Un om
integru, un om puternic. Înc\ o dat\ vreau s\ afirm, p\cat c\ acum
nu prea se mai vorbe[te, nu se mai pomene[te de fapta ministrului,
totu[i.
Pavel Coru]: Cineva are interes s\ se a[tearn\ t\cerea, am
impresia, peste acest eveniment.
General {tefan Gu[\: Vreau s\ v\ spun [i oamenii, românii, trebuie s\ [tie un lucru. În momentul c`nd nou\ ni s-a anun]at moartea
ministrului Ap\r\rii Na]ionale, a fost un [oc care ne-a înd`rjit extraordinar, de la general la soldat.
Pavel Coru]: Am v\zut acest [oc cu ochii mei, eram în uniform\ militar\ în ministerul Ap\r\rii.
General {tefan Gu[\: Eu vreau ca lumea s\ în]eleag\ bine acest
lucru. Pentru noi a fost un [oc extraordinar de puternic. Pentru
mine personal [i pentru cei pe care i-am v\zut eu, respectiv comandan]ii, pe cei din Statul Major al Diviziei de Tancuri din Timi[oara,
pe al]i comandan]i, [efi de Stat Major [i pe ceilal]i ofi]eri cu func]ii
de r\spundere, care au fost al\turi de mine [i a[ vrea s\ specifica]i
vreodat\ c\, cu to]i ace[ti oameni, pe unii din ei îi cuno[team, pe
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unii nu-i cuno[team, ne-am închegat at`t de rapid în acele momente
grele. De[i eram [eful Marelui Stat Major [i era un singur operator,
c\pitan, în biroul opera]ii sau preg\tire de lupt\ al diviziei, imediat
ne-am acomodat ca [i cum am fi lucrat de mai mult timp împreun\.
Ni s-a spus atunci c\ Armata era slab\. E un adev\r, este vorba de
preg\tirea de lupt\ a trupei. S\ nu uit\m îns\ c\ totu[i cadrele militare, m\ refer la ofi]erii de Stat Major, ingineri, mai[tri militari,
subofi]eri, nu erau chiar a[a slab preg\ti]i.
Pavel Coru]: Am impresia c\ aici a fost o diversiune, c`nd s-a
afirmat c\ Armata Român\ era slab\, slab înarmat\, slab echipat\.
General {tefan Gu[\: S\ [ti]i c\ s-a mai f\cut [i dup\ revolu]ie
afirma]ia aceasta. E dureroas\ pentru noi. Nu c\ ne-ar atinge în
orgoliu, nu, nu.
Pavel Coru]: Nu e vorba de orgoliu, dar eu [tiu o chestie: Armata Român\ nu a fost prost înarmat\, a avut armament bun, nu foarte
bun.
General {tefan Gu[\: Armata Român\ a avut armament
buni[or.
Pavel Coru]: Buni[or.
General {tefan Gu[\: Dar Armata Român\ mai avea ceva. Avea
[i ea o ambi]ie. Eu vreau s\ v\ spun ceea ce au uitat mul]i [i ceea
ce nu [tiu civilii. Noi, în activit\]ile pe care le-am avut cu Tratatul
de la Var[ovia, participam [i la aplica]ii în care jucau statele
majore, c\ la noi [ti]i c\ n-aveau voie s\ joace cu trupe pe teritoriul
nostru. S\ [ti]i c\ la acele aplica]ii ne preg\team de a[a natur\ înc`t,
de regul\, comandamentele României erau pe locul unu. De asemenea, dac\ ]ine]i minte, neav`nd poligoane de m\rimea pe care sovieticii le aveau, eram nevoi]i s\ tragem cu rachetele [i cu avia]ia în
poligoane din str\in\tate. Întotdeauna pilo]ii români [i întotdeauna
racheti[tii români s-au clasat printre cei mai buni.
Pavel Coru]: S\ revenim la momentul Bucure[ti – Televiziune.
General {tefan Gu[\: La Otopeni, m\ a[tepta generalul Rus
Iosif. Am ajuns la Televiziune. O înghesuial\ de nedescris. Mul]i
rezervi[ti îmbr\ca]i în uniforme. Unele chiar de gal\. To]i voiau s\
apar\ în fa]a camerelor de luat vederi, to]i aveau lucruri deosebite
de spus. M-am mirat de ce p`n\ atunci nu scoseser\ capul „de la
cutie“, iar acum, c`nd Ceau[escu fugise, se împingeau în fa]\. Doar
[ti]i cine a f\cut revolu]ia. S\ nu se supere nimeni, dar adev\rul nu
poate fi ascuns: poporul român a f\cut-o! În primul r`nd, ado-
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lescen]ii [i tinerii. Un curaj dumnezeiesc îi pornise. Nimeni nu-i
mai putea opri. Mi-a pl\cut fraza din cartea dumneavoastr\: „O
na]iune al c\rei tineret se treze[te la timp are un viitor.“ A[a e,
domnule Coru]. Tinerii au fost formidabili!
Pavel Coru]: Da, tineretul s-a trezit, domnule general.
General {tefan Gu[\: Din p\cate, acum sufer\ cumplit. La fel
cu întreaga na]iune român\. Cred c\ e din ce în ce mai dezam\git.
Au a[teptat o schimbare benefic\. Îmi pare r\u dar, la ora actual\,
nu putem afirma acest lucru. Cu o singur\ excep]ie: libertatea individului. În rest, grija e cumplit\. Îmboln\ve[te. Nu mai e vorba de
grija zilei de m`ine. E vorba de grija zilei de azi. Ce vom m`nca?
Unde vom dormi? Cel mai r\u este c\ nu [tiu dac\ vor avea un loc
de munc\. Ne-au îmboln\vit grija, s\r\cia. S\raca ]ar\ bogat\ nu le
poate asigura, din p\cate, dec`t spectrul s\r\ciei [i mizeriei! Trebuie s\ spunem acest adev\r: tr\im greu, dar putem ie[i din asta
prin munc\, bun\ administrare, folosirea resurselor noastre. Vital
pentru noi este s\ nu ne pierdem speran]a, s\ nu disper\m. Dar...
Pavel Coru]: Domnule general, s\ revenim la Televiziune...
General {tefan Gu[\: De acord. Prima impresie: haos total. To]i
aveau ceva de spus. Preo]i, actori, regizori, profesori.
Pavel Coru]: Cam mul]i regizori [i actori, nu?
General {tefan Gu[\: Da, cam mul]i. Cred c\ majoritatea au
dorit sincer s\ fac\ ceva bun pentru România. Lumea trebuie s\ [tie
îns\ c\ unii, din p\cate, au jucat teatru [i atunci, în acele zile, [i
ulterior. Teatru sinistru deoarece s-a l\sat cu mor]i, cu proiectile,
gloan]e, r\ni]i... Va veni timpul s\ l\murim [i aceste aspecte.
Oricum, am p\truns în cl\direa Televiziunii împreun\ cu generalul
Rus [i c\pitanul Gheorghe Ionel, dar cu mari eforturi. V-am spus,
toat\ lumea avea ceva de spus. Am reu[it s\ spun ceea ce a]i înregistrat pe casete: Am venit direct de la Timi[oara unde am prevenit
un mare m\cel. Ministrul Milea nu a fost un tr\d\tor [i un spion. Îl
cunosc din copil\rie, din [coala militar\. Armata este al\turi de
popor. Am cerut s\ punem mai înt`i ordine [i mai apoi s\ analiz\m
cine [i de ce se face vinovat. Am încercat din tot sufletul s\ impun
ideea de ordine imediat\. Era absolut necesar\ pentru clarificarea
situa]iei. Dar mul]i doreau atunci s\ apar\ în fa]\, s\ nu fie „uita]i“
de istorie. Era un moment pe care nu voiau s\-l scape.
Pavel Coru]: Ce sim]ea]i în acele momente?
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General {tefan Gu[\: Mi-era groaz\ c\ mama [i ]\ranii mei, cei
care m\ cuno[teau de mic copil, vor crede informa]iile r\sp`ndite
de diversiune, referitor la cei peste 60 000 de mor]i. C\ eu [i subordona]ii mei am fi fost autorii acelor fapte oribile. Mul]i dintre cei
care au tr\it revolu]ia la televizor nu în]eleg ceea ce au tr\it cei
implica]i direct, mai ales cei din strad\: noi, For]ele Armate [i revolu]ionarii, care, conform scenariului, trebuia s\ ne m\cel\rim reciproc. Numai noi [tiam ce sentimente am tr\it. {i cum am ajuns s\
ne în]elegem reciproc, s\ ne respect\m, s\ sim]im la fel evenimentul, de[i pozi]iile în care ne aflam p\reau c\ erau total diferite.
Pavel Coru]: În continuare, ce a]i f\cut?
General {tefan Gu[\: Conform legii, la acea dat\ aveam o
r\spundere extraordinar\. Prin moartea generalului Milea [i fuga
lui Ceau[escu, devenisem automat ministru al Ap\r\rii Na]ionale [i
chiar comandant suprem al For]elor Armate. Da, comandantul
suprem dezertase de la post [i, conform legii, trebuia s\-mi asum
r\spunderea ap\r\rii na]ionale. Erau atribu]ii foarte clare, stabilite
de lege.
Pavel Coru]: Asta nu [tiau civilii.
General {tefan Gu[\: Poate c\ unii nu [tiu nici ast\zi. Nu le
g\sesc nici o vin\! De unde s\ [tie? Mi se p\rea absolut clar c\ în
acel moment trebuia s\ mi se subordoneze tot ce însemna for]\
armat\. Inclusiv Ministerul de Interne, inclusiv Securitatea, inclusiv gr\nicerii. În caz de necesitate, în caz de r\zboi, trebuiau coordonate unitar.
Pavel Coru]: Bine ar fi fost s-o spune]i.
General {tefan Gu[\: Aici trebuie s\ l\murim o treab\ de care
am fost acuzat. De ce nu am luat comanda tuturor? Trebuia oare s\
m\ autoproclam [ef pentru to]i?
Pavel Coru]: {tiu. To]i am crezut c\ ve]i lua comanda tuturor
For]elor Armate, ve]i pune ordine în ]ar\ p`n\ la organizarea de noi
alegeri. Ar fi fost grozav. Am fi evitat multe mistific\ri, am fi ajuns
la o democra]ie real\.
General {tefan Gu[\: U[or de zis dup\... Poate nici nu apucam
s\ deschid gura. În momentul acela, numai asta nu-mi trecea prin
cap. M\ g`ndeam numai la haosul pe care-l v\zusem inclusiv la
Televiziune. La posibilitatea unei invazii. Din p\cate, exista pericolul ca extazul mul]imii s\ se transforme în anarhie generalizat\.
Trebuie s-o spunem drept: cam asta s-a înt`mplat.
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Pavel Coru]: Da, anarhia a produs victime, dar nu numai ea.
Românul are totu[i o limit\. Cineva a dezvoltat anarhia în anumit
scop.
General {tefan Gu[\: Domnule Coru], ca militar de carier\
sim]eam [i pericolul [i de aici [i necesitatea ordinii. Nu [tiam c\
to]i generalii din Armata Român\ cuno[teau exact cui trebuiau s\
se subordoneze. Trebuia s\ le mai amintesc acest lucru? P`n\ la
ultimul soldat se [tia acest lucru, înc\ din timp de pace. Reglement\rile au fost [i s`nt precise în acest sens. Eram [eful tuturor.
Pavel Coru]: Clar. Mai departe?
General {tefan Gu[\: Am plecat la Marele Stat Major, cu
ma[ina. În ora[ era lini[te [i manifest\ri de bucurie pe str\zi. Se
însera. M\ bucura c\ era lini[te. M\ înso]ea aghiotantul, c\pitanul
Gheorghe Ionel, un b\iat foarte devotat, actual procuror militar.
C`nd am intrat în Marele Stat Major, am sim]it un nou [oc: mul]i
civili înarma]i pe culoare, prin birouri. Mai erau ofi]eri în rezerv\.
L-am întrebat pe [eful de tur\ operativ\: Ce se înt`mpl\ aici?
R\spunsul: I-a adus revolu]ia. Nu [tiu cine le-a aprobat. N-aveam
nimic împotriva revolu]iei, dar disciplina militar\ fusese înc\lcat\.
În sediul Ap\r\rii Na]ionale nu p\trunde oricine [i oricum. Putea
p\trunde [i cineva cu inten]ii rele.
Pavel Coru]: Ce era la cabinetul ministrului?
General {tefan Gu[\: Haos. Dezordine [ocant\. Poate cineva se
va sup\ra pentru aceste vorbe. Va spune c\ nu sim]eam momentul.
Îl sim]eam din plin, dar legile militare asigur\ stabilitatea unei
Armate [i a unei ]\ri. M-am [i enervat de ce vedeam. Nu mai [tiai
cine [i ce dore[te. To]i aveau ceva de spus [i fiec\ruia i se p\rea c\
el era cel mai important.
Pavel Coru]: Puteau fi [i cet\]eni str\ini?
General {tefan Gu[\: Puteau. M\ refer îns\ la cei str\ini de
minister. Mul]i purtau armament [i muni]ie.
Pavel Coru]: Domnule general, am [i un caz concret. Adjunctul
unui ata[at militar str\in, îmbr\cat civil, a participat la revolu]ie.
Acum e comerciant. A r\mas în România. Nu-i spun numele pentru
a nu crea resentimente la adresa ]\rii sale. Militarii îns\ îl recunosc.
General {tefan Gu[\: Interesant! În cabinet erau generalii Victor St\nculescu, Ion Hortopan, Eftimescu [i c`]iva generali din rezerv\, îmbr\ca]i în uniform\. Nu-i cuno[team. Atunci l-am v\zut eu
prima dat\ pe Kostyal. Sper c\ [i pentru ultima. M-a [ocat lipsa de
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ordine militar\. M\ a[teptam s\ g\sesc ce trebuia: operatori, h\r]i,
ofi]eri care s\ lucreze pe documente, leg\turi cu diferite e[aloane.
Deci, un punct de comand\ la cel mai înalt nivel.
Pavel Coru]: Cum a]i fost primit? Vi s-a comunicat c\ Victor
St\nculescu e noul ministru al Ap\r\rii?
General {tefan Gu[\: Nu. Nici n-am avut timp de discu]ie. Era
într-adev\r la biroul ministrului. Atunci au p\truns pe u[\ Ion Iliescu, Petre Roman, Voican Voiculescu. Cred c\ era [i Cazimir Ionescu (nu s`nt sigur) [i al]ii. Nu cuno[team pe nimeni.
Pavel Coru]: Dan Iosif?
General {tefan Gu[\: Nu. Pe d`nsul l-am cunoscut la Comitetul
Central. Îl ]in minte bine. Era într-o helanc\ neagr\. Îmi spunea:
„Tovar\[e general, nu asta am vrut noi, nu asta am crezut noi.“ Era
foarte r\gu[it. Al]ii afirm\ c\ apare în caset\ cer`nd sprijin militar
sovietic. Nu-mi amintesc. Verifica]i caseta [i v\ l\muri]i!
Pavel Coru]: Ce a urmat în Ministerul Ap\r\rii Na]ionale?
General {tefan Gu[\: Ne-am a[ezat la masa de consiliu. Foarte
mul]i se felicitau, se s\rutau. Aici a[ vrea s\ respecta]i adev\rul.
Acolo s-a filmat, dar caseta nu apare deocamdat\. Îmi amintesc
perfect c\ cineva a filmat. Se poate verifica [i ce am discutat.
Pavel Coru]: Exist\, domnule general. {tiu [i unde e. E la
Armat\, la o unitate special\.
General {tefan Gu[\: Bine ar fi. Ar fi foarte interesant\. Erau
primele momente ale form\rii viitoarei conduceri. Dup\ felicit\ri,
s-a f\cut propunerea s\ d\m un comunicat c\tre ]ar\. Re]in c\ Petre
Roman a început s\ noteze pe o h`rtie propunerile f\cute. Eu am
spus numai dou\ lucruri [i a[ dori s\ se re]in\ exact. Eventual s\ se
dea caseta. Primul: gr\nicerii s\ revin\ la Armat\. Al doilea: s\ se
închid\ imediat frontierele. Eu predasem Gr\nicerii la Ministerul
de Interne [i-l v\zusem l\crim`nd pe generalul Milea dup\ aceast\
ac]iune. Cu toate necazurile pe care le aveam, m\ legasem suflete[te de gr\niceri.
Pavel Coru]: De ce i-a]i predat?
General {tefan Gu[\: Au fost mai multe cauze. La CSCE se
hot\r`se reducerea efectivelor Armatei, dar nu [i a celor din Ministerul de Interne. Ca atare, prin mutarea gr\nicerilor la Ministerul de
Interne, evitam reducerea excesiv\ a for]elor armate. Al doilea
motiv era legat de evenimentele de frontier\. Ni se imputaser\
multe treceri ilegale de frontier\ [i multe evenimente deosebite.
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S-a acreditat ideea c\ în subordinea Ministerului de Interne ar fi
fost eficien]i. Îi iubeam pe gr\niceri, le [tiam via]a grea... Erau
primul element strategic al ]\rii. Ne-am zb\tut pentru dotarea lor
corespunz\toare cu armament [i tehnic\ de lupt\. Aveau planuri de
mobilizare viabile [i intrau imediat în lupt\, în caz de nevoie. Sper
din inim\ s\ nu fie transforma]i în simpli p`ndari. În interesul ]\rii.
Pavel Coru]: Ce avantaje au avut cadrele de gr\niceri prin trecerea la Ministerul de Interne?
General {tefan Gu[\: Nici unul. {i nici nu cred c\ vor avea. Ma[ bucura din inim\ s\ aib\. Personal îns\ nu prea v\d cum.
Pavel Coru]: Domnule general, de ce a]i cerut închiderea frontierelor?
General {tefan Gu[\: Era prima obliga]ie legal\ [i logic\ în
acea situa]ie. {i în orice stat. Asta o [tia p`n\ [i ultimul gradat.
Tradi]ional, în asemenea situa]ii a[a se procedeaz\. Se puteau produce „minuni“. De fapt s-au [i produs. În scurt timp, comandantul
gr\nicerilor m-a anun]at c\ a deschis frontiera de vest pentru a p\trunde ajutoare. C\ a[a i s-a cerut de la Frontul Salv\rii Na]ionale.
Am strigat la el: C`nd au avut timp s\ adune acele ajutoare? C`nd
au avut timp s\ traverseze Ungaria? Ce mai puteam s\ fac? Cine
d\duse aprobarea? Cum puteam s\-i mai opresc?
Pavel Coru]: Conducerea nou instalat\ v-a acceptat ideea
închiderii frontierelor?
General {tefan Gu[\: Nu mi s-a dat nici un r\spuns precis.
T\cerea celor de fa]\ a fost luat\ de mine ca fiind de acord. M-au
invitat la sediul Comitetului Central. Ion Iliescu a precizat c\
f\cuse deja convocarea tuturor mini[trilor [i trebuia s\ vorbim mul]imii, s\ o lini[tim. S\ citim comunicatul. Cred c\ am f\cut o mare
gre[eal\. Prin plecarea mea la Comitetul Central, eram în oarecare
m\sur\ rupt de Armat\. Nu aveam toate leg\turile, nu cuno[team
exact situa]ia, nu puteam conduce operativ efectivele. Abia la
Comitetul Central mi-am dat seama de gre[eal\. Am plecat înso]it
de aghiotant [i de [ofer. Am intrat foarte greu în cl\dire. (lips\ de
audi]ie, n.n.)
General {tefan Gu[\: C\utau de fapt un loc unde...
Pavel Coru]: S\ discute conducerea...
General {tefan Gu[\: ...nu, s\ scrie ceva pe o h`rtie [i s\ poat\
da acel comunicat.
Pavel Coru]: S\ vorbeasc\ lumii, da.
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General {tefan Gu[\: C\ \sta era scopul, s\ se fac\ acest comunicat, s\ mearg\ în balcon [i s\ spun\ lumii ceva.
Pavel Coru]: Era în jurul orei 17 [i ceva.
General {tefan Gu[\: Se înserase deja, era chiar seara.
Pavel Coru]: Da, c\ era decembrie.
General {tefan Gu[\: Re]ine]i, era 5 [i ceva, era întuneric, dar
era lini[te. Nu se tr\gea nic\ieri. Nimeni nu m-a sesizat, nici m\car
în minister, c\ la ora pr`nzului sau dup\ pr`nz imediat, undeva în
]ar\ s-ar fi tras.
Pavel Coru]: Deci în toat\ ]ara nu se tr\gea, se reinstaurase
pacea.
General {tefan Gu[\: E un lucru foarte clar. Îmi amintesc c\ la
tura operativ\ am întrebat: „M\i, care-i situa]ia în ]ar\?“, zice:
„Domnule general, e lini[te.“ Asta a fost singura expresie.
Pavel Coru]: Deci nu se mai tr\gea deloc.
General {tefan Gu[\: Pentru mine înseamn\ c\ era lini[te, nu
se mai tr\gea deloc. Or, de ce spun asta? Pentru c\ fac leg\tur\ cu
ce o s\ v\ spun mai t`rziu. Domnule, mi-am dat seama de gre[eal\,
zic: „de unde comunic?“ Adic\ trebuia s\ comunic, cu cine? În
primul r`nd, cu ministerul, [i pe urm\ chiar cu unele unit\]i. {i
atunci nu [tiu pe cine am întrebat unde g\sim un birou, unde s`nt
mijloace de leg\tur\ [i am intrat înt`i într-un birou, nu mai ]in
minte al cui era, s-a încercat aceast\, cum s\-i spun eu, acel comunicat c\tre ]ar\.
Pavel Coru]: În acel birou cine mai intrase?
General {tefan Gu[\: Nu mai ]in minte, dar erau Iliescu,
Roman...
Pavel Coru]: Brucan, B`rl\deanu.
General {tefan Gu[\: C\ acolo l-am v\zut [i pe Militaru.
Pavel Coru]: A ap\rut [i Militaru?
General {tefan Gu[\: A ap\rut [i Miliaru.
Pavel Coru]: {tia]i c\ deja prin televiziune fusese numit ministru al Ap\r\rii?
General {tefan Gu[\: Nu, am aflat dup\ aceea. Aici este treaba...
Pavel Coru]: Întrebarea e urm\toarea: el deja la ora aceea [tia c\
e ministru al Ap\r\rii? {tia!
General {tefan Gu[\: Dar mie nu mi-a spus nimic.
Pavel Coru]: Pentru c\ ie[ise un c\pitan oarecare, un dezertor...
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General {tefan Gu[\: Am v\zut dup\ aceea. |sta nu putem
spune c\ e militar, \sta a fost f\cut din civil.
Pavel Coru]: Lupoi a ie[it.
General {tefan Gu[\: Da, da, da, din civil f\cut.
Pavel Coru]: Da, dar el era totu[i militar sub jur\m`nt.
General {tefan Gu[\: El era subinginer, reactivat, n-are [coal\
militar\. |[tia care n-au [coal\ militar\..., s\ m\ ierte Dumnezeu!
Pavel Coru]: Acest c\pitan ie[ise [i anun]ase c\ noul ministru al
Ap\r\rii este Militaru.
General {tefan Gu[\: Da, am aflat dup\ aceea.
Pavel Coru]: Dup\ aceea. Deci nu [tia]i c\ el, de fapt, c\uta
locul de unde se conduce.
General {tefan Gu[\: Pe acest Lupoi c`nd l-am v\zut dup\
aceea în cursul nop]ii, la Televiziune, în spate cu o pu[c\, am r\mas
efectiv uluit. Zic: „Cine dracu’ o fi \sta [i ce caut\ acolo?“ C\ nu-l
cuno[team [i nu era din Regimentul de Gard\. |sta a f\cut parte,
ca [i ceilal]i, sta]i c\ v\ spun eu, pentru c\ s`nt mul]i care au fugit
în noaptea aia [i afirm cu toat\ certitudinea c\ era din cei care au
fugit din unit\]i, din comandamente, din forma]iuni... Pentru mine,
generalul Gu[\, to]i \[tia s`nt ni[te dezertori.
Pavel Coru]: Exact asta voiam s\ v\ întreb.
General {tefan Gu[\: Indiferent ce se va spune [i indiferent c\
se vor sup\ra pe mine. În momentul c`nd a p\r\sit postul, s-a
comportat ca un dezertor. N-o s\-mi spun\ mie c\ el trebuia s\ fie
acolo. Nu! El trebuia s\ fie în front, pentru c\ la alarma de lupt\
sau la alarma par]ial\, sau de r\zboi, fiecare are un loc în front
sau în dispozitiv. Iar cei care în nop]ile respective, [i nu e numai
acest c\pitan, pentru c\ o s\ revenim, au fost mul]i din „eroii“
ace[tia care [i ast\zi s`nt în Armat\, unii cu grade mari [i care au
f\cut diversiune, domnule Coru]. Din p\cate, nu s-a luat nici o
m\sur\ împotriva lor. A trebuit ca eu s\ fiu chemat s\ depun
m\rturie, dar ei nu.
Pavel Coru]: Vom discuta [i situa]ia dezertorilor. În situa]ia grea
în care se afla ]ara, fiecare trebuia s\ a[tepte ordinul superiorilor.
General {tefan Gu[\: {i s\ fie în locul unde era în plan.
Pavel Coru]: În dispozitiv, da.
General {tefan Gu[\: Cine p\r\se[te dispozitivul, pentru mine
ca militar, este un dezertor. {i eu îl tratez ca atare, s\ fie foarte clar.
Chiar dac\ se vor sup\ra multe m\rimi din astea care au ajuns
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acum de te miri ce, mie nu-mi pas\, pentru c\ ei [tiu foarte bine ce
spun [i se vor sim]i. Asta s`nt, ni[te dezertori, a[a trebuie s\ se
simt\. {i lumea trebuie s\-i [tie, real.
Pavel Coru]: Bun. Acum a ap\rut [i generalul Militaru. Îl cuno[tea]i pe generalul Militaru?
General {tefan Gu[\: Îl cuno[team.
Pavel Coru]: De unde îl [tia]i?
General {tefan Gu[\: Pe generalul Militaru îl [tiam de la Craiova, din 1960, c`nd proasp\t general fiind venit din URSS, fusese
numit comandantul diviziei. Dar o perioad\ foarte scurt\. Eu, pe
vremea aceea, eram, re]ine]i ce func]ie mare aveam, comandant de
pluton de tancuri în garnizoana Craiova, la o unitate care ulterior
s-a desfiin]at.
Pavel Coru]: Deci în 1960 era deja general.
General {tefan Gu[\: 1960 sau 1961.
Pavel Coru]: Era deja general?
General {tefan Gu[\: Da. Venise, dac\ nu m\ în[el, de la Ia[i.
Deci, din URSS a trecut pe la Ia[i [i de acolo la Craiova, comandant de divizie. Eram t`n\r, eram t`n\r locotenent pe vremea aceea,
a stat foarte pu]in timp.
Pavel Coru]: Cine era aghiotantul lui pe vremea aceea?
General {tefan Gu[\: Nu-mi mai amintesc, din p\cate.
Pavel Coru]: Bine. {i dup\ aceea unde a plecat? L-a]i mai
înt`lnit vreodat\?
General {tefan Gu[\: La Cluj, la Cluj, dar eu nu l-am mai
înt`lnit în via]a mea, p`n\ în noaptea aceea.
Pavel Coru]: {tia]i ceva despre el?
General {tefan Gu[\: {tiam, aflasem între timp c\ a avut
necazuri, a colaborat cu..., eu n-aveam dovezi, dar se aflase.
Pavel Coru]: În Armat\ se [tia c`te ceva. Ce [tia]i dumneavoastr\, un general al Armatei?
General {tefan Gu[\: {tiam c\ a fost scos din Armat\, pentru
c\, pe vremea c`nd a fost în URSS, ar fi fost racolat de sovietici [i
c\, în ]ar\ fiind, ar fi încercat s\ ia din nou leg\tura cu ei. Mai mult
nu prea [tiam, dar, în orice caz, pentru scoaterea lui din Armat\
acesta a fost motivul. De fapt, dup\ aceea am aflat [i despre, dac\
v\ aminti]i, celebrul caz {erb. Am auzit de el, tot în genul \sta, c\
ar fi fost...
Pavel Coru]: Da, eram elevi [i ni s-a prelucrat cazul.
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General {tefan Gu[\: Dar ni se prelucra nu cu prea multe
am\nunte, dac\ v\ aminti]i. Depindea de comandan]i, [i nu de
comandan]i în general, ci mai ales de secretarii de partid care
d\deau at`t c`t trebuia. Hai c\ a[a este!
Pavel Coru]: Da, eram elevi atunci [i ni s-a prelucrat cazul
{erb, ni s-a spus c\ a tr\dat în favoarea Uniunii Sovietice.
General {tefan Gu[\: Domnule, mie nu prea mi s-a prelucrat.
Dumneavoastr\ vi s-a spus, uite, mie nu mi s-a spus.
Pavel Coru]: Eram la Marin\, eram elev la Marin\.
General {tefan Gu[\: Dar am aflat totu[i, c\ oricum se afl\.
Pavel Coru]: Bine, a fost proces public, au fost militari,
comandan]i de mari unit\]i prezen]i la proces, dup\ c`te [tiu eu.
În orice caz, nou\ ni s-a prelucrat, eram elev, ni s-a prelucrat
cazul {erb.
General {tefan Gu[\: Eu nu [tiam prea multe detalii, dar [tiam
deja c\ din cauza asta a fost scos din Armat\ [i mutat în economie.
Unde, cinstit s\ fiu, nu prea m-a interesat. Deci a fost prima
înt`lnire cu Militaru, dup\ treizeci [i ceva de ani, cred.
Pavel Coru]: Dup\ treizeci [i ceva de ani, bun. A venit la dumneavoastr\ s\ v\ salute, s\ discute cu dumneavoastr\?
General {tefan Gu[\: Nu. În cursul nop]ii, mai t`rziu, asta se
înt`mpla mai t`rziu, a venit la mine s\-mi spun\ dac\ poate s\ ajute
cu ceva. El ce poate s\ fac\? {i i-am spus politicos c\ n-am nevoie
de el [i s\ se duc\ s\-[i vad\ de treab\, convins fiind c\ a plecat
acas\. Surpriza a fost mare pentru mine c`nd, a doua zi, l-am
înt`lnit în Ministerul Ap\r\rii Na]ionale. Dar asta e alt\ poveste.
N-am [tiut ce-a f\cut, nu-l urm\ream atunci pe generalul Militaru.
Domnule Coru], s\ m\ în]elege]i bine, eu am tr\it ni[te momente
foarte grele.
Pavel Coru]: Avea]i în sarcin\ ap\rarea României.
General {tefan Gu[\: Vede]i, mi-e foarte greu acum s\-mi
amintesc fiecare am\nunt. Poate c\, dac\ m\ l\sa]i mai mult, am
s\-mi amintesc, pentru c\...
Pavel Coru]: Nu, c\ pe mine m\ intereseaz\ problemele de
esen]\.
General {tefan Gu[\: ...ce se înt`mpl\? Eu, c`nd am intrat acolo,
mi-am dat seama, deci o dat\, c\ nu trebuia s\ m\ duc. A doua
problem\: era foarte greu de ie[it, mai t`rziu, c`nd a început s\ se
trag\, mai t`rziu. Pe urm\, n-am în]eles ce voiau oamenii \[tia, c\
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începuser\ discu]iile contradictorii [i în ceea ce prive[te punctele
care trebuiau trecute în platforma asta [i pe urm\ denumirea organului care s\ fie.
Pavel Coru]: Asta, am caseta, nici o problem\.
General {tefan Gu[\: Eu am v\zut-o mult mai t`rziu, dar îmi
amintesc totu[i c`nd a spus domnul general Militaru c\ Frontul
Salv\rii Na]ionale exist\, eu nu mai [tiu dac\ a spus...
Pavel Coru]: De [ase luni. Am caseta.
General {tefan Gu[\: ...de [ase luni. Dumneavoastr\ s`nte]i
mai documentat. Dar îmi amintesc c\ a zis-o. Îns\ au început s\
apar\, în cursul serii, B`rl\deanu, Brucan, pe care (lips\ de audi]ie, n.n.).
Pavel Coru]: Deci fo[tii cominterni[ti.
General {tefan Gu[\: Domnule, haide s-o spun pe-aia dreapt\,
mi-e ru[ine c-o spun, dar pentru mine oamenii \[tia n-au fost ni[te
personalit\]i, s\ [ti]i. Ori n-am avut eu acces la prea multe date
informative, erau ni[te tipi, ni[te b\tr`nei, pe urm\ am aflat cam ce
[i cum...
Pavel Coru]: Fuseser\ ei ceva mari pe timpul Cominternului.
General {tefan Gu[\: Atunci am aflat. P\i fuseser\, domnule,
dar ierta]i-m\, pe timpul Cominternului eu eram copil, ca [i dumneata sau ceva mai mare ca dumneata.
Pavel Coru]: P\i da, c\ diferen]a dintre noi este de zece ani.
General {tefan Gu[\: Deci atunci au început s\ apar\ \[tia. A
ap\rut Verde], îmi amintesc precis c\ a venit [i chiar m-a calmat un
pic, c\ eram nervos.
Pavel Coru]: Din For]ele Armate cine a mai fost? De la Mili]ie
[i Securitate?
General {tefan Gu[\: Domnule, de la Mili]ie [i Securitate,
acolo am înt`lnit în (lips\ de audi]ie, n.n.), deci în biroul acesta nu
s-a f\cut mare lucru, ca s\ revin. {i atunci, haide s\ g\sim un birou
unde se poate lucra [i vorbi. {i atunci am nimerit în biroul, dup\
aceea mi-am dat seama, lui Curticeanu, unde era [i T.O. (telefon
operativ de stat) [i unde erau [i leg\turile astea cu Telefoanele
Scurte, cu Ministerul Ap\r\rii [i cu celelalte.
Pavel Coru]: Da. Deci era propice oarecum pentru asta.
General {tefan Gu[\: {i atunci am intrat acolo. În acest birou se
buluceau to]i. Domnule, oamenii nu în]elegeau...
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Pavel Coru]: E o treab\ serioas\ pe care trebuie s-o fac\ ni[te
meseria[i.
General {tefan Gu[\: Unii, de curiozitate, al]ii poate voiau s\
ias\ în fa]\, s\ ias\ [i ei în film acolo, al]ii poate c\ n-aveau
încredere în noi. De ce spun asta? C\ în cursul serii am cunoscut [i
pe acesta, nu [tiu dac\ la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale sau la
Comitetul Central, acest Cazimir Ionescu, care era r\gu[it, s\ m\
ierte c`nd o citi, dar mi s-a p\rut chiar b\ut, era înarmat, dup\ c`te
îmi amintesc eu, [i care, la un moment dat, chiar a[a a zis: „Domnule, vreau s\ aud ce vorbe[ti.“
Pavel Coru]: Da, e pe caset\. Îl am înregistrat pe caset\.
General {tefan Gu[\: Îmi amintesc c\ m-a enervat. „Da, domnule, stai unde vrei, dar las\-m\ dracului în pace!“, ceva cam în
genul acesta i-am r\spuns. „Las\-m\ dracului în pace!“ Vrei s\
auzi? Stai acolo [i ascult\. De aceea î]i spun, au ap\rut o serie [i
intrau acolo peste noi, efectiv. ~n cursul dup\-amiezii aceleia, l-am
înt`lnit pe generalul Vlad.
Pavel Coru]: Îl [tia]i dinainte?
General {tefan Gu[\: Cum s\ nu? Cu generalul Vlad am lucrat
foarte mult c`nd am predat gr\nicerii.
Pavel Coru]: Da, c`nd le-a]i predat gr\nicerii.
General {tefan Gu[\: Ne cuno[team [i înainte, ne înt`lnisem la
o serie de ac]iuni, de adun\ri, îl [tiam. Cum s\ nu-l cunosc pe generalul Vlad? Nu lucrasem îns\ direct. În ultimul timp, datorit\
pred\rii gr\nicerilor, ne apropiasem mai mult. Mi s-a p\rut, înc\ o
dat\ afirm cu toat\ r\spunderea, c\ generalul Vlad era un om
echilibrat, un om inteligent, foarte exigent, hai s\ spun a[a, într-un
cuv`nt, un om deosebit. În acela[i timp era foarte citit [i, cum s\
spun eu, în meserie. Am lucrat împreun\ la Ministerul de Interne,
c`nd s-a hot\r`t trecerea gr\nicerilor la acest minister, a[a cum am
mai spus.
Pavel Coru]: {i era înso]it de cine?
General {tefan Gu[\: Tot acolo mai era colonelul Ardeleanu,
Dumnezeu s\-l ierte, am auzit c\ a murit, [i al]ii pe care nu-i
cuno[team.
Pavel Coru]: Da, a murit într-un mod bizar, ciudat, suspect
chiar, în urm\ cu circa dou\ s\pt\m`ni.
General {tefan Gu[\: În momentul c`nd ne-am înt`lnit acolo,
generalul Vlad, re]ine]i, eu n-am nimic cu generalul Vlad, nu-i cu-
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nosc activitatea anterioar\, s-ar putea s\ fie bun\ sau rea, nu Gu[\
este cel competent sau în m\sur\ s\ dea rela]ii despre activitatea
generalului Vlad, eu doar vreau s\ dau rela]ii despre activitatea sa
numai at`t timp c`t am lucrat cu el [i s\ spun exact cum a fost. Deci
mi s-a p\rut un om foarte de[tept [i îl [tiam mai bine de c`nd am
predat gr\nicerii. De ce? Fa]\ de Postelnicu era un om mult mai...
Lui Postelnicu a trebuit s\-i explic ce-i aia brigad\, batalion, pentru
c\ nu în]elegea nimic, pe c`nd generalul Vlad era în meserie.
Pavel Coru]: Deci Postelnicu avea un nivel sc\zut de cultur\...
General {tefan Gu[\: Foarte sc\zut.
Pavel Coru]: ...se cuno[tea c\ ajunsese acolo cum ajunsese.
{tim cum ajunsese...
General {tefan Gu[\: Ce mi-a spus generalul Vlad? Asta e
foarte important. Nu e vorba de, înc\ o dat\ v\ spun, nu vreau s\
dau vina pe nimeni.
Pavel Coru]: Noi reproducem ni[te realit\]i.
General {tefan Gu[\: Eu nu s`nt nici procuror, s`nt un simplu
militar, un român care vrea s\ moar\ cu cugetul [i cu con[tiin]a
curat\.
Pavel Coru]: Ce-a spus generalul Vlad? C\ e important.
General {tefan Gu[\: Vlad mi-a spus urm\torul lucru. Zic:
„Tovar\[e general, ce-i cu dumneavoastr\, ce se înt`mpl\?“ „Domnule,“ – zice, astea-s cuvintele lui, cred c\ [i le aminte[te – „eu
l-am p\r\sit“ – nu mai [tiu exact – „abandonat pe Ceau[escu, dar
nu pot s\-mi tr\dez poporul român, s\ fie clar!“
Pavel Coru]: Deci acestea au fost cuvintele generalului Vlad:
„Nu pot s\-mi tr\dez poporul român.“
General {tefan Gu[\: „{i n-am s\ tr\dez poporul român.“
Pavel Coru]: „{i n-am s\ tr\dez poporul român.“
General {tefan Gu[\: Astea au fost cuvintele generalului Vlad,
care pe mine pur [i simplu m-au...
Pavel Coru]: Înt\rit.
General {tefan Gu[\: Da, înt\rit, sigur c\ da, pentru c\ mi-am
dat seama c\ dac\ un cap al Securit\]ii, pentru c\ el a fost, mai t`rziu au ap\rut aresta]i, tot la mine, Postelnicu [i Dinc\, în cursul
nop]ii, adu[i de undeva de prin sediul Comitetului Central...
Pavel Coru]: Dinc\ nu era de la Securitate.
General {tefan Gu[\: Nu, dar vreau s\ spun…
Pavel Coru]: Deci a]i avut siguran]a c\ Securitatea va merge...
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General {tefan Gu[\: Nu toat\, cel pu]in în el am avut siguran]\. Acum, domnule, mie mi-e greu s\ bag m`na în foc pentru
toat\ Armata. S\ fim foarte limpezi. Eu a[ vrea s\ fiu foarte clar.
Am zis, simt [i garantez c\ Armata [i-a f\cut datoria, dar în Armat\
au fost c`]iva care au gre[it fie din team\, fie neinforma]i (lips\ de
audi]ie, n.n.).
Pavel Coru]: Fie dezertori din dorin]\, c\ a]i vorbit de ei.
General {tefan Gu[\: Domnule asta e alta treab\, astea s`nt
cazuri izolate, dar Armata, în ansamblul ei, [i-a f\cut datoria,
Armata a fost a poporului, oamenii au fost cinsti]i, în]elep]i.
Pavel Coru]: {i s`nt în continuare.
General {tefan Gu[\: {i s`nt în continuare. {i eu vreau s\ afirm
aici o treab\. Dac\ România, în \[tia trei ani, a reu[it s\ nu fie
iugoslavizat\, unul din factorii importan]i a fost tot Armata – [i
sper c\ Dumnezeu ne va ]ine [i în urm\torii ani –, s\ fie limpede,
a[a cum e ea. Chiar dac\ e nec\jit\ [i tracasat\ [i, din p\cate, culpabilizat\. Pentru c\ va trebui s\ spun, înc\ o dat\ s\ spun, c\ to]i
ofi]erii care vor citi aceste r`nduri, dac\ vor citi...
Pavel Coru]: Le vor citi, s\ [ti]i, pentru c\, de fapt, seria aceasta
de c\r]i a început cu ofi]erii.
General {tefan Gu[\: ...niciodat\ s\ nu se simt\, nu trebuie s\
se simt\ culpabiliza]i, pentru c\ n-au nici un motiv.
Pavel Coru]: S\ se simt\ ap\r\tori ai acestei ]\ri.
General {tefan Gu[\: S\ se simt\ a[a cum s`nt real, ni[te
oameni care [i-au f\cut datoria [i î[i vor face, dac\ va fi nevoie,
datoria.
Pavel Coru]: E în regul\.
General {tefan Gu[\: Asta-i treaba. Deci asta vreau s\ spun
despre generalul Vlad.
Pavel Coru]: Bun. Deci, din partea Ministerului de Interne era
generalul Vlad...
General {tefan Gu[\: În momentul c`nd am discutat aceste
probleme, c`t ne mai suceam pe acolo, eu c\utam s\ vorbesc cu
Ministerul Ap\r\rii Na]ionale s\ v\d care-i situa]ia, ce mai e, a
început aceast\ mascarad\, c\ eu a[a i-am spus, deci a început s\ se
trag\. Am dat perdeaua la o parte [i am v\zut...
Pavel Coru]: Mascarada numit\ terori[ti-securi[ti sau cum?
General {tefan Gu[\: Terori[ti. Eu am afirmat o treab\ [i ce am
afirmat ori e pe caset\, ori e înregistrat la radio. Din p\cate, nu s-a
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mai dat, noi am avut ni[te (lips\ de audi]ie, n.n.) la Timi[oara, pe
care lumea nu le-a mai luat.
Pavel Coru]: Le am (casetele).
General {tefan Gu[\: Nu [tiu.
Pavel Coru]: În care a]i anun]at „Armata, trupele Ministerului
de Interne, Securitatea...“
General {tefan Gu[\: Eu am spus: „Domnule, Securitatea a fost
format\ tot din români.“
Pavel Coru]: O am. C`nd apela]i dumneavoastr\ la televiziune:
„V\ rog eu s\ transmite]i acest comunicat.“ Am caseta. V-o dau.
General {tefan Gu[\: Vreau s\ v\ spun. Eu nu m\ pot schimba,
domnule Coru], nici peste zece ani, nici în morm`nt. Am spus-o
foarte clar [i-mi asum r\spunderea. {i Securitatea, nu bag m`na în
foc pentru to]i, s\ fie limpede, pentru c\ oricine [i-a avut unu-doi...
Pavel Coru]: Usc\turile lor.
General {tefan Gu[\: Usc\turile ei le-a avut [i Armata, le-a
avut [i Securitatea, le-a avut [i Mili]ia, s\ fie clar. S\ fie foarte
limpede.
Pavel Coru]: Sigur c\ da...
General {tefan Gu[\: Dar nu asta a caracterizat institu]ia, drag\.
Dar am spus, din cine erau forma]i securi[tii? Erau tot din români.
Tot din copii de ]\rani, de muncitori, de înv\]\tori, eu [tiu de ce
erau? S\ [ti]i c\ to]i am tr\it acelea[i sentimente [i în timpul
r\zboiului, s`nt convins c\ cei care erau de v`rsta mea au trecut, la
fel ca [i mine, prin foamete, prin grijile care au fost atunci. Deci,
hai s\ fim oameni serio[i. Nu to]i trebuie b\ga]i în aceea[i oal\.
Pavel Coru]: Faptele s\ vorbeasc\, faptele fiec\ruia.
General {tefan Gu[\: Sigur c\ da. Trebuie s\ venim cu ni[te
argumente foarte clare. Eu înc\ o dat\ spun, nu vreau s\ bag m`na
în foc pentru nimeni, nici pentru to]i din Armat\, dar imensa
majoritate a oamenilor au fost oameni serio[i.
Pavel Coru]: Asta conteaz\.
General {tefan Gu[\: La fel a fost, cred, [i în Mili]ie [i în Securitate. C\ dac\ au fost [i c`]iva tic\lo[i se va dovedi.
Pavel Coru]: Se va dovedi.
General {tefan Gu[\: Timpul mai scoate la iveal\ multe. Avem
experien]\. Niciodat\ nu s-a putut ascunde adev\rul, niciodat\,
chiar dac\ a durat din p\cate mai mult, din p\cate...
Pavel Coru]: A se vedea pactul Ribbentrop-Molotov.
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General {tefan Gu[\: Nu numai acela, nu numai acela, dar dac\
o lu\m [i mai înainte, c\ au fost unele care s-au ascuns sau au
r\mas ascunse secole.
Pavel Coru]: {i le-am scos la iveal\.
General {tefan Gu[\: {i tot vor ie[i. A[a [i astea acum.
Pavel Coru]: Deci, domnule general, a început mascarada, cum
îi zice]i dumneavoastr\.
General {tefan Gu[\: Deci, eu am tras perdeaua la o parte [i eu,
generalul Gu[\, afirm foarte clar, nu vreau s\ se interpreteze cu
nimic, pe Palatul Regal erau trei-patru cuiburi de foc care tr\geau,
automat.
Pavel Coru]: Palatul Regal? Ce vre]i s\ spune]i, vizavi de
Comitetul Central?
General {tefan Gu[\: Vizavi de Comitetul Central. Eu am tras
perdeaua [i m-am uitat. {i atunci am r\mas [ocat.
Pavel Coru]: ~n ce tr\geau? În oameni sau în aer? C\ s`nte]i militar.
General {tefan Gu[\: Aici vreau s\ spun o treab\. Lumea a
început s\ fug\. Era plin\ pia]a, v\ aminti]i. Ah, sta]i. Am trecut
peste un episod. Peste episodul cu balconul, care a fost important.
Hai s\ revenim la acesta. Deci, în fine, s-a încropit acolo ce s-a
încropit (comunicatul), p`n\ la urm\ s-a luat hot\r`rea, domnule, s\
mergem în balcon s\ le spunem ceva oamenilor, c\ oamenii erau
ner\bd\tori. Ini]iativa asta a avut-o, mi se pare, domnul pre[edinte
Iliescu, atunci bineîn]eles (lips\ de audi]ie, n.n.).
Pavel Coru]: Domnul Ion Iliescu era la vremea aceea, c\ apoi a
devenit pre[edinte.
General {tefan Gu[\: S\ m\ ierte domnul Iliescu, pentru mine
nu era nimeni, atunci nu [tiam cine e, de[i am locuit prin
apropierea lui. Eu personal nu am [tiut cine e.
Pavel Coru]: Nici eu, nici majoritatea oamenilor.
General {tefan Gu[\: Iar dac\ la un moment dat m-am exprimat
(lips\ de audi]ie, n.n.). Da. Nu l-am [tiut, \sta e adev\rul. Nu numai
pe el, dar nici pe ceilal]i care erau acolo. Dup\ cum, s`nt convins,
nici ei nu m\ cuno[teau pe mine.
Pavel Coru]: Bineîn]eles, noi ne vedeam de Armata noastr\,
d`n[ii î[i vedeau de activit\]ile d`n[ilor.
General {tefan Gu[\: Deci, hai s\ mergem. Hai s\ mergem. {i
am fost luat pe sus aproape, cu Petre Roman, cu Iliescu, s\ mergem
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pe balcon s\ vorbim oamenilor. {i [tii ce-a vorbit fiecare. Înt`i a
vorbit parc\ Iliescu, dup\ aceea Petre Roman. Nu, Petre Roman
vorbise mai înainte, dac\ nu m\ în[el.
Pavel Coru]: Petre Roman mai vorbise o dat\ înainte.
General {tefan Gu[\: Mai vorbise o dat\ înainte. A[a. {i cineva
mi-a dat cuv`ntul. Nu mai [tiu cine: „Ia cuv`ntul, generale, intr\
acolo [i vorbe[te!“ Nu mai ]in minte ce-am zis. Am f\cut, tot a[a,
apel la ordine, la disciplin\, ca unit\]ile s\-[i vad\ de treab\.
Pavel Coru]: Exist\ caseta.
General {tefan Gu[\: C\ Armata e cu poporul, cu revolu]ia, s\
nu-[i fac\ probleme, c\ întotdeauna va fi al\turi de ea.
Pavel Coru]: P`n\ aici era pace.
General {tefan Gu[\: A[a. Era pace c`nd eram acolo.
Pavel Coru]: Deci, în jurul orei 19, a început…
General {tefan Gu[\: Nu. Era mai devreme, era întuneric, dar
era mai devreme, era 18, poate.
Pavel Coru]: Pe la ora 18 [i ceva a început...
General {tefan Gu[\: Nu, nu, nu pe la 18 vorbeam noi în balconul \la, acolo.
Pavel Coru]: 18,30 cam. O s\ m\ uit pe caset\.
General {tefan Gu[\: Cam a[a. Dup\ ce am venit din balcon,
trebuie v\zut [i calculat. De ce?
Pavel Coru]: Deci a]i f\cut apel la ordine, v-a]i întors [i au
început s\ trag\.
General {tefan Gu[\: Dup\ aceea am avut discu]ia asta [i a
început r\p\iala. {i atunci am avut un [oc formidabil. Domnule,
cine trage?
Pavel Coru]: Deci patru cuiburi de foc pe...
General {tefan Gu[\: Palatul Regal.
Pavel Coru]: S`nte]i militar de carier\. Ce puteau s\ fie?
Mitraliere? Pistoale-mitralier\?
General {tefan Gu[\: Domnule, prin geamurile alea duble, de
v\zut le-am v\zut, de auzit le-am auzit, cu atenuarea pe geamuri...
Pavel Coru]: Dar dup\ caden]\ ce puteau s\ fie?
General {tefan Gu[\: Pistol-mitralier\, mitralier\.
Pavel Coru]: Nu dep\[eau nivelul unei mitraliere de infanterie.
General {tefan Gu[\: ~n nici un caz. Nu.
Pavel Coru]: Deci o mitralier\ de ce calibru?
General {tefan Gu[\: 7,62; 7,92.
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Pavel Coru]: Deci nu erau mitraliere grele.
General {tefan Gu[\: Nu, în nici un caz.
Pavel Coru]: Puteau s\ fie pistoale automate...
General {tefan Gu[\: Puteau s\ fie pistol-mitralier\, deci pistol
automat, putea s\ fie o pu[c\-mitralier\. De ce? Era totu[i o distan]\ p`n\ acolo. Dar eu ce-am v\zut, de fapt? Zgomotul [i focul la
gura ]evii, ca orice militar...
Pavel Coru]: Tocmai de aceea v-am întrebat.
General {tefan Gu[\: {i atunci, automat mi-am aruncat ochii,
pentru c\ v\ spun o treab\, nu trebuia s\-mi spun\ nimeni, mi-am
aruncat ochii jos, s\ v\d oamenii. Oamenii alergau, dar nu i-am
v\zut c\z`nd.
Pavel Coru]: Deci nu tr\geau în lume.
General {tefan Gu[\: Domnule, senza]ia mea atunci – [i asta
îmi r\m`ne c`t voi tr\i –, c\ \[tia au tras undeva, dac\ au tras real,
au tras undeva deasupra mul]imii.
Pavel Coru]: Ca s-o sperie.
General {tefan Gu[\: Al doilea. Ori au tras simulat, e posibil [i
asta, pentru c\ e greu s\-]i dai seama cu geamul, dac\ eram afar\
poate altfel vedeam lucrurile...
Pavel Coru]: Simulatoare de foc.
General {tefan Gu[\: Simulatoare, sigur c\ da, care marcheaz\.
P\i noi n-avem?... Care creau foc automat [i se vede foarte clar
flac\ra la gura ]evii [i zgomotul.
Pavel Coru]: Sigur, e cel care se monteaz\ la gura ]evii.
General {tefan Gu[\: Care se monteaz\ la gura ]evii, pe filet. {i
care creeaz\, ce? Jetul de gaze care reîncarc\.
Pavel Coru]: S\ reîncarce cartu[ele de manevr\.
General {tefan Gu[\: Sigur c\ da. Deci e foarte simplu de f\cut.
Pavel Coru]: Deci putea s\ fie.
General {tefan Gu[\: Putea s\ fie deci, fie cu cartu[e de
manevr\, fie...
Pavel Coru]: Simulator electronic.
General {tefan Gu[\: ...fie un simulator care s\ creeze aceast\
flac\r\ [i zgomotul respectiv. Sigur c\ el era amplificat [i de pia]a
respectiv\, pentru c\ s`nt convins c\ acustica are un mare rol acolo.
Pavel Coru]: Deci lumea a început s\ fug\.
General {tefan Gu[\: Da. Cert e un lucru, eu, în primul
moment, am zis: „Domnule, se trage!“
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Pavel Coru]: Dar n-a]i v\zut oameni c\z`nd.
General {tefan Gu[\: Nu, automat, ca militar, mi-am îndreptat
ochii spre pia]\. Oamenii alergau, se duceau dup\ TAB-uri, erau
ni[te TAB-uri acolo, c\tre ziduri, al]ii se culcau încet, dar n-am
v\zut oameni c\z`nd. Dar am v\zut [i am zis: „~nseamn\ c\ \[tia
trag undeva deasupra, ce dracu’ se înt`mpl\?“ {i atunci am avut
aceast\ discu]ie cu generalul Vlad. Zic: „|[tia s`nt ai dumneavoastr\? Ai no[tri în nici un caz nu s`nt acolo.“ {i am zis: „Armata în
nici un caz nu s-a urcat pe Palatul Regal, ce dracu’!“ Zice: „Domnule, nu s`nt ai mei! S\ fie limpede! Nu s`nt ai no[tri“ Zic: „Domnule
general, dac\-i a[a, hai s\ încet\m mascarada asta!“ „S\ facem
ceva!“ Astea cred c\ au fost cuvintele pe care le-am spus [i nu [tiu
dac\ apar pe caset\...
Pavel Coru]: Astea nu apar pe caset\.
General {tefan Gu[\: ...nu apar, dar eu i le-am spus generalului
Vlad: „Haide]i s\ facem ceva, s\ încet\m aceast\ mascarad\ [i
aceast\ porc\rie!“
Pavel Coru]: Deci generalul Vlad v-a asigurat c\ nu s`nt
oamenii lui.
General {tefan Gu[\: Da, [i la fel ne-a asigurat colonelul Ardeleanu, Dumnezeu s\-l ierte! El ne-a spus: „Nu s`nt oamenii mei,
s`nt în unitate, pot fi controla]i.“
Pavel Coru]: Dar ei au fost [i controla]i, am m\rturia filmat\.
General {tefan Gu[\: N-a[ vrea s\ apar dec`t a[a cum am fost,
Coru]. Prima mea senza]ie atunci a fost c\...
Pavel Coru]: C\ s`nt de la ei.
General {tefan Gu[\: Da. Asta e. Adic\, s-o spun...
Pavel Coru]: C\ s`nt de la Securitate. P\i normal...
General {tefan Gu[\: Dar c`nd generalul Vlad mi-a infirmat
asta, am r\mas [i eu un pic, [i nu a[a, oricum, cu toat\ hot\r`rea
mi-a spus: „În nici un caz nu s`nt ai mei, în nici un caz.“ {i el a
r\mas surprins, efectiv, am citit la el o surprindere total\, s\ [tii.
Pavel Coru]: Deci era surprins [i el.
General {tefan Gu[\: Era surprins [i el. {i a început s\ ia
leg\tura imediat: „M\i, ce se înt`mpl\?“, în Ministerul de Interne,
la unit\]ile din subordine, pentru c\ acela[i lucru l-am f\cut [i eu la
Armat\. Dac\ v\ aminti]i...
Pavel Coru]: „Cine trage?“, da.
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General {tefan Gu[\: Dac\ v\ aminti]i, c`nd am pus m`na pe
telefon: „M\i, ce se înt`mpl\? Ce dracu’ se înt`mpl\?“, pentru c\
nenorocirea [ti]i care a fost? Din momentul în care a început s\ se
trag\ de sus, a început s\ se trag\ [i de jos, ca r\spuns. Dar \[tia de
jos cu ce au tras? Au tras cu gloan]e.
Pavel Coru]: Cu mitralierele de pe TAB.
General {tefan Gu[\: Aveau cartu[e cu pastile trasoare care
puteau incendia [i a[a s-a [i înt`mplat, din p\cate, prin unele locuri.
Vede]i, noi nu trebuie s\ ascundem adev\rul.
Pavel Coru]: Domnule general, ca o întrebare de profesionist.
Domnule general, patru cuiburi de foc teroristic se aflau pe Palatul Regal.
General {tefan Gu[\: Domnule, trei sau patru. Dar v\zute de
mine cert, cu foc, cu zgomot.
Pavel Coru]: Întrebarea fundamental\: un terorist pe cine atac\
de obicei?
General {tefan Gu[\: Atac\ capul, comanda, conduc\torul.
Pavel Coru]: Capul. Pu]in mai devreme fuseser\]i to]i în balcon.
De ce crede]i c\ n-au tras mai devreme?
General {tefan Gu[\: P\i, domnule Coru], întrebarea m\ face s\
sur`d.
Pavel Coru]: De ce sur`de]i?
General {tefan Gu[\: P\i, sur`d, c\ nu în \ia trebuia tras. Sau,
nici nu trebuia tras în \ia. Trebuia creat altceva.
Pavel Coru]: Oare, din ce s-a spus în balcon, [i apelul \la de
lini[te a determinat apari]ia terori[tilor?
General {tefan Gu[\: Vreau s\ v\ spun o treab\, ca profesionist.
Înc\ o dat\, eu nu vreau s\ iau ap\rarea nici a Securit\]ii, nici a
Armatei. Adic\ a Armatei s`nt obligat s-o iau.
Pavel Coru]: Noi nu s`ntem obliga]i, pentru c\ nu s`ntem
avoca]i.
General {tefan Gu[\: Dar [i Securitatea nu trebuie implicat\.
De ce? Noi trebuie s\ spunem adev\rul, domnule. Distan]a de
acolo [i p`n\ la balcon era o distan]\ foarte propice pentru un specialist. Cu o rafal\, dou\, putea s\-i termine pe to]i.
Pavel Coru]: Deci c`t s\ fie acolo, dou\ sute cincizeci de metri?
General {tefan Gu[\: Nici nu cred, nu cred c\ s`nt at`t, dar dou\
sute de metri nu s`nt pentru un profesionist...
Pavel Coru]: Un pistol-mitralier\ c`t bate?
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General {tefan Gu[\: Cred c\ p`n\ la o mie [i ceva de metri.
Pavel Coru]: P`n\ la o mie [i ceva de metri. E clar\ povestea.
General {tefan Gu[\: Ce-am vrut s\ spun? P\i î]i dai seama, cu
foc automat!
Pavel Coru]: Deci, l-a]i consultat pe generalul Vlad, l-a]i consultat pe colonelul Ardeleanu.
General {tefan Gu[\: {i am sunat la minister.
Pavel Coru]: {i a]i sunat la minister.
General {tefan Gu[\: Da. Acolo, nu mai ]in exact minte, la
grupa operativ\: „Ce se înt`mpl\? Au început s\ trag\. {ti]i ceva?“,
„Nu [tim nimic!“ Nenorocirea e altceva, c\ mi s-a confirmat dup\
c`teva minute c\ [i acolo a început s\ se trag\.
Pavel Coru]: Exact, eram în minister [i am fost ataca]i.
General {tefan Gu[\: Dar eu nu eram acolo. Mi-au confirmat ei
la telefon. „M\i, de unde?“ zic, „P\i din blocurile din jur.“
Pavel Coru]: Exact. De pe restaurant.
General {tefan Gu[\: Am spus: „M\i, nu se poate, m\i! Cum
dracu’, m\i, [i aici de pe palat?“
Pavel Coru]: De pe restaurantul...
General {tefan Gu[\: „Orizont“, pe undeva. El mi-a zis din
blocuri, la „Orizont“, cam a[a mi-a zis cel cu care am vorbit. Nu
mai re]in exact cine a fost.
Pavel Coru]: Exact, c\ am început s\ fim ataca]i [i noi.
General {tefan Gu[\: Nu [tiu dac\ în acela[i minut, pentru c\
eu am sunat s\ v\d dac\...
Pavel Coru]: Diferen]a a fost de c`teva minute.
General {tefan Gu[\: Probabil de c`teva minute, dar în orice
caz mi s-a confirmat.
Pavel Coru]: S\ v\ spun ce se înt`mplase. Concomitent, deci, în
jurul orei 18,30, a fost atacat a[a: primul care m-a sunat, înainte de
a vedea dumneavoastr\ pe palat, a fost generalul Gheorghe Vasile,
[eful Direc]iei de Contrainforma]ii militare din Departamentul
Securit\]ii Statului, [i m-a anun]at c\ este atacat\ direc]ia, adic\
sediul acestei unit\]i. Eu i-am spus: „Nu se poate, la noi e lini[te!“
{i mi-a spus: „Domnule, cere de la amiralul Dinu [i de la generalul
St\nculescu dou\ tancuri sau dou\ TAB-uri s\ mut\m arhiva de
aici.“ Peste c`teva minute, ne-au atacat [i pe noi. Deci, cumva în
decurs de zece minute, a început s\ se trag\ cam asupra tuturor
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unit\]ilor militare, ale Armatei [i ale Contraspionajului militar din
Departamentul Securit\]ii Statului.
General {tefan Gu[\: Aici e un mister. Aici va trebui noi s\
batem mult de tot, ca s\ l\murim, de fapt, ce s-a înt`mplat, ce s-a
înt`mplat în realitate, nu a[a... C\ [tim c\ s-a tras de acolo, c\ au
fost simulatoare sau nu. Bun. Ei [i? De fapt, tot n-am l\murit cine
a tras. C\ dup\ aceea s-au f\cut ni[te diversiuni, s-au împu[cat,
din p\cate, [i militarii între ei, c\ \sta e adev\rul. Chiar dac\
lumea se sup\r\.
Pavel Coru]: S-au împu[cat, din p\cate, e un adev\r dureros.
General {tefan Gu[\: E dureros, dar trebuie s\-l accept\m, c\ e
adev\r. Dar vreau s\ spun, vede]i, aici va trebui noi s\ clasific\m [i
trebuie s\ o facem, poate, în capitolele astea. Dar nu cred c\ putem.
Pavel Coru]: Noi n-o s\ putem l\muri.
General {tefan Gu[\: {i nu putem nici singuri.
Pavel Coru]: Aici e un caz de cercetare îndelungat\ a unor profesioni[ti. Noi trebuie numai s\ punem problema.
General {tefan Gu[\: S\ l\s\m la o parte faptul c\ au tras unii
în al]ii, a mai fost [i asta.
Pavel Coru]: Au tras.
General {tefan Gu[\: Dar au fost [i oameni care au ]intit fix în
cap, au fost [i oameni care au tras pe ni[te direc]ii unde era Armat\,
sau de pe direc]ii pe unde nu erau militari.
Pavel Coru]: Eu am scris în cartea asta o m\rturie a unui uciga[
de meserie.
General {tefan Gu[\: Noi nu trebuie s\ le privim cu at`ta
senin\tate. Sau s\ arunc\m, cum, din p\cate, au aruncat unii (lips\
de audi]ie, n.n.).
Pavel Coru]: A]i citit acolo m\rturia lui Sebe?
General {tefan Gu[\: N-am citit-o, iart\-m\. Am trecut destul
de repede acum peste unele lucruri care s`nt foarte interesante, ]i-am
spus. Dar vreau s\-]i spun altceva, c\ lumea asta a[teapt\ de la noi,
s\ [tie cine a tras.
Pavel Coru]: Exact.
General {tefan Gu[\: {i o s\-]i spun c\ în unele cazuri a tras
Armata dar, în alte cazuri, n-a tras Armata, [i poate cea mai mult\
muni]ie a tras-o Armata. Cum? În ce condi]ii? C`nd? Asta am
explicat-o la proces, dac\-]i aminte[ti.
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Pavel Coru]: E bine s-o explica]i înc\ o dat\, pentru c\ unii nau fost la proces.
General {tefan Gu[\: {i îmi pare r\u c\ nu s-a transmis.
Pavel Coru]: Da. În ce condi]ii s-a tras?
General {tefan Gu[\: Da, în ce condi]ii s-a tras, sigur c\ da.
Pavel Coru]: Deci diversiunea venea prin televiziune. Care
Armat\ a mai fost condus\ prin televiziune?
General {tefan Gu[\: Mai e o treab\, aceea în timpul nop]ii, c\
n-am mai reu[it s\ spun toat\ porc\ria care a fost.
Pavel Coru]: Bun.
General {tefan Gu[\: Vreau s\ spun acum, nu l\murim în
episodul \sta tot ce s-a înt`mplat, c\ ]i-am spus de la început c\
mergem pe un schelet acum. Dar vreau s\-]i spun ce s-a înt`mplat
atunci. Diversiunea care s-a creat, de s-a ajuns ca unele subunit\]i
s\ trag\ în altele, a fost creat\, domnule, fie la telefon, fie cu foc la
gura ]evii, fie cu marcare, deci s-a încercat asta. P\i, dar nu te
sup\ra, faptul c\ au ajuns s\ trag\ unul în altul înseamn\ c\ a fost
o diversiune.
Pavel Coru]: Da.
General {tefan Gu[\: P\i asta trebuie s-o l\murim. Cine a
f\cut-o, domnule?
Pavel Coru]: Dumneavoastr\ cunoa[te]i unitatea de v`n\tori, de
l`ng\ Sf`ntul Gheorghe?
General {tefan Gu[\: Era subordonat\, dar nu prea o cunosc.
Pavel Coru]: {ti]i de cine a fost atacat\ în noaptea respectiv\?
C\ a fost atacat\ dou\ nop]i succesive.
General {tefan Gu[\: Eu [tiu c\ au tras în blocul de al\turi de
au rupt p\m`ntul.
Pavel Coru]: Dar a fost atacat\ de o subunitate de G\rzi Patriotice, care primise ordin s\ atace acolo, pe motiv c\ s`nt terori[ti.
Acest caz l-am documentat eu.
General {tefan Gu[\: Nenorocirile astea s-au produs, domnule
Coru]. Lumea trebuie s\ [tie un singur lucru. În haosul care a fost
atunci determinat de aceast\ diversiune nenorocit\ [i suprapu[i
peste aceast\ diversiune, au fost unii care n-aveau nici un drept s\
dea ordine [i care ar trebui s\ r\spund\. C\ striga lumea cine a tras,
c\ Armata, c\ nu [tiu ce. Cei care au creat diversiunea trebuie întreba]i. Pun o întrebare [i vreau s\-mi r\spund\ cineva din ]ara asta:
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cine [i cu ce drept a dat armament [i muni]ie la civili? Ce, era
r\zboi de ap\rare a patriei?
Pavel Coru]: Asta e prima întrebare.
General {tefan Gu[\: Da. Cine [i cu ce drept a dat armament la
civili?
Pavel Coru]: Prima întrebare. A doua: cine a comandat?
General {tefan Gu[\: Cine a comandat s\ se trag\ de c\tre
Armat\ în anumite locuri? Cu ce drept? Cine a chemat unit\]ile
militare la Televiziune [i din ordinul cui? Pentru c\ [tim foarte
clar, s\ v\ fie limpede, s`nte]i militar, un obiectiv [ti]i cu c`]i
oameni poate s\ fie ap\rat, fie c\ e r\zboi, fie c\ e atac. Haide]i s\
fim serio[i!
Pavel Coru]: Mai mult, avem m\rturii de la studen]i [i de la
militari, care demonstreaz\ c\ militarii au refuzat prezen]a civililor
în zon\ pentru a-i proteja.
General {tefan Gu[\: Domnule, a]i v\zut în at`tea casete ni[te
pu[ti, s\ m\ ierte Dumnezeu, n-am nimic cu ei, c\ ei au f\cut revolu]ia... Nu ei au f\cut revolu]ia. S\ zicem c\ au avut un rol mare,
dar unii din ei au pus m`na pe arme [i au tras. Se v\d [i cum trag.
În sus, în jos, unde au tras \[tia [i în cine au tras?
Pavel Coru]: Au fost multe gloan]e r\t\cite.
General {tefan Gu[\: A]i v\zut c`t s-a luptat Ministerul
Ap\r\rii s\ str`ng\ dup\ revolu]ia asta, dup\ decembrie, armamentul [i muni]ia care disp\ruser\ din unit\]i. Nimeni nu mai [tie c`t\
muni]ie s-a tras...
Pavel Coru]: {i înc\ nu s-a recuperat toat\.
General {tefan Gu[\: Nu vorbim de aia... Dar s\ arunci a[a de
u[or c\ a tras Armata sau Securitatea, c`nd au fost date arme la at`ta
lume, mi se pare c\ e o mare gre[eal\ [i o mare nedreptate.
Pavel Coru]: Mai s`nt [i alte probe.
General {tefan Gu[\: Nu, c\ n-am l\murit problemele de care
vorbeam. {i mai intervine ce spuneam: cine [i-a permis, domnule,
s\ dea arme ca [i cum ai da cartofi, la fel de fel de oameni, c`nd
erau at`tea sute de mii de oameni pe strad\, s\ dai arme unor neinstrui]i care nu [tiau s\ umble cu armamentul [i care au tras cu el?
Unde au tras? În cine au tras? S`nt [i rico[ee care au produs at`tea
nenorociri. {i în poligon se produceau, dar se luau toate m\surile,
darmite în mul]ime? Adic\ au fost ni[te oameni cel pu]in iresponsabili. Vreau îns\ ca lumea s\ în]eleag\, înc\ o dat\, o treab\, c\ nu
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am nimic cu nimeni. Am spus c\ nu vreau dec`t s\-mi disculp institu]ia în care am crescut [i în care vreau s\ mor. Pentru c\ e p\cat, e
nedrept s\ fie acuzat\. Pentru c\ s\ fie limpede pentru to]i oamenii
din România c\, dac\ Armata ar fi tras, ar fi fost într-adev\r un
m\cel. S\ fie limpede asta. S\ intre asta în cap tuturor. Dar gre[elile
astea s-au f\cut, domnule Coru].
Pavel Coru]: Deci a început tragerea în Pia]a Palatului.
General {tefan Gu[\: Da. S\ începem s\ o lu\m mai la galop un
pic, pentru c\ eu v-am zis c\ nu vreau s\ intr\m chiar în toate
am\nuntele. Nu intru în toate discu]iile, ce-a zis unul, altul, p\rerile
fiec\ruia. Cert e c\ s-a lansat deja de atunci apelul... [tiu c\ s-a
informat Ambasada sovietic\ despre ce s-a petrecut, de c\tre domnul Iliescu, chiar d`nsul a afirmat.
Pavel Coru]: Da, apare pe caset\.
General {tefan Gu[\: Apare pe undeva c\, spune d`nsul, „Am
informat [i Ambasada sovietic\“. Certe lucruri, trec peste ele. Am
început s\ primesc at`tea dezinform\ri cum nu-mi închipuiam c\
pot s\ primesc vreodat\. De unde? Nu numai din Bucure[ti, ci
informa]ii de la armate, comandamente [i a[a mai departe. C\ se
trage, c\ s`nt ataca]i, informa]ii c\ urmeaz\ ca asupra României s\
aib\ loc o invazie cu elicoptere, le [ti]i [i dumneavoastr\.
Pavel Coru]: Am casetele.
General {tefan Gu[\: N-a[ vrea s\ mai intru în toate am\nuntele, dar ce m-a deranjat [i asta nu pot s-o scap...
Pavel Coru]: Da, de c`teva ori a]i spus: „Termina]i cu dezinform\rile astea, c\ m\ înnebuni]i!“...
General {tefan Gu[\: Exact.
Pavel Coru]: ...„Fi]i calmi, pentru c\ nu este a[a!“
General {tefan Gu[\: Mi se spunea: „S-au d\r`mat ni[te elicoptere.“ „M\i, chiar a[a? Da]i-mi [i mie o bucat\ s-o m\n`nc.
Cum dracu’ le-a]i d\r`mat?“
Pavel Coru]: „Au fost dobor`te elicoptere la Caracal, au fost
dobor`te elicoptere la Craiova.“
General {tefan Gu[\: De la Craiova mi s-a spus asta, spre
exemplu.
Pavel Coru]: „Intr\ elicoptere dinspre Marea Neagr\.“
General {tefan Gu[\: A[a. Am început s\ primesc informa]ii c\
s-a p\truns nu [tiu pe unde. „Cum p\trund, m\i, cum trec prin voi?
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Nu le vede]i?“ Astea nu zboar\ la [apte mii de metri în\l]ime, au
ni[te performan]e.
Pavel Coru]: Elicopterele, da, se v\d cu ochiul liber. Nu pot s\
zboare deasupra limitei de vizibilitate.
General {tefan Gu[\: S`nt contradic]ii cu ni[te legi militare, cu
ni[te principii.
Pavel Coru]: Bun.
General {tefan Gu[\: Deci aceast\ dezinformare începuse cu o
intensitate nemaipomenit\. O s\ revenim la ea, poate cu am\nunte,
pe buc\]i.
Pavel Coru]: Da. Pe mine m\ intereseaz\ conflictul dumneavoastr\ cu actualul viceamiral Emil Dumitrescu, zis Cico.
General {tefan Gu[\: Domnule, uite asta [i eu a[ vrea s-o preciz\m. Îl cuno[team pe acest ofi]er.
Pavel Coru]: Apare pe caset\ acest conflict.
General {tefan Gu[\: {tiu c\ era într-un concediu medical, de
fapt ulterior am aflat. El lucra – era deta[at de noi – la Ministerul
Petrolului. Eu nu mai [tiu exact unde trebuiau s\ se prezinte ei,
probabil c\ aveau [i ei un loc de adunare, s`nt convins c\ g\sim
planurile respective. Dar am r\mas uimit c`nd l-am v\zut la televizor. Acolo, vorbind în numele Armatei, cine e el, ce-a f\cut el...
Pavel Coru]: Strig`nd pe nume...
General {tefan Gu[\: Strig`ndu-i pe marinarii lui, f\c`nd apel la
ei. A[a. Domnule, asta m-a deranjat. V-am spus care este p\rerea
generalului Gu[\ asupra oamenilor care nu s-au prezentat la post.
Pavel Coru]: Da.
General {tefan Gu[\: E o p\rere a mea [i poate s\ se supere pe
mine oricine, nu voi renun]a la ea. Pentru c\ e înt\rit\ de ni[te legi
[i de ni[te legi militare nu numai ale noastre, ale românilor, ni[te
legi militare...
Pavel Coru]: General valabile.
General {tefan Gu[\: ...general valabile, universale. Dar m-a
deranjat c`nd a început s\ cheme unit\]ile militare în ap\rarea Televiziunii. {i aici a fost o diversiune. Toate bile]elele alea care se
aduceau la Brate[ (la Televiziune), c\ se atac\, c\ s-a otr\vit apa,
erau b\gate de cineva. De cine? Aici a fost diversiunea.
Pavel Coru]: Deci taina ar putea s\ ne-o spun\ Brate[ cu {tark,
care au transmis pe post.
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General {tefan Gu[\: {tark a murit, Dumnezeu s\-l ierte, c\
despre mor]i cic\ nu e bine s\ vorbe[ti de r\u. Dar Brate[ tr\ie[te.
Pavel Coru]: Dumnezeu s\-l ierte, da, într-adev\r! Atunci [i
Victor Ionescu...
General {tefan Gu[\: Nu [tiu dac-o fi fost acolo.
Pavel Coru]: Apare pe caset\.
General {tefan Gu[\: Dumneavoastr\ [ti]i mai bine. Pe mine ma deranjat c`nd acest contraamiral, colonel era atunci...
Pavel Coru]: C\pitan rangul I era atunci Cico Dumitrescu.
General {tefan Gu[\: ...acum am auzit c\ e deja viceamiral,
cam repede în patru ani.
Pavel Coru]: E [i poli]ist, e [i poli]ist acum.
General {tefan Gu[\: Nu [tiu de ce n-a mai venit la Ministerul
Ap\r\rii înapoi, n-avem flot\ s\-i d\m, probabil.
Pavel Coru]: Nu, dar e poli]ist acum.
General {tefan Gu[\: {tiu, am auzit. Am auzit chiar c\ a încercat s\ ia leg\tura cu mine.
Pavel Coru]: Dou\ stele de general în patru ani, e cam mult,
într-adev\r.
General {tefan Gu[\: E cam mult. În ce m\ prive[te, îmi pare
r\u c\ a f\cut parte din Armat\.
Pavel Coru]: Deci regreta]i...
General {tefan Gu[\: C\ a fost militar. Dar î]i spun o treab\.
Pu]in îmi pas\ ce crede el, dar vreau s\ v\ spun o treab\. M-a deranjat fantastic c`nd acest individ [i-a permis s\ cheme unit\]i în
numele generalului Gu[\. Eu n-aveam nici o leg\tur\ cu el atunci.
Pavel Coru]: Am v\zut, chema unit\]ile de la Buz\u.
General {tefan Gu[\: R`mnicul S\rat, Gala]i, Foc[ani, „Veni]i!“
Domnule, o armat\, în primul r`nd c\ nu se comand\ prin televiziune. Al doilea, ce voia acest individ s\ fac\ cu unit\]ile astea?
Pavel Coru]: S\ le scoat\ din zona de curbur\ a Carpa]ilor.
General {tefan Gu[\: Domnule, el n-avea habar (lips\ de
audi]ie, n.n.). Nu numai c\ le chema pe astea de la Dun\re, Br\ila
[i Gala]i, dar [i pe cele de la R`mnicu S\rat [i Foc[ani.
Pavel Coru]: Da, dar acolo se preg\tea ceva.
General {tefan Gu[\: Nu, nu vreau s\ merg p`n\ acolo cu ideea,
vreau s\ merg îns\ mai aproape, s\ nu-l condamn a[a. Vreau s\
merg mai aproape. Cum e posibil ca un ofi]er, chiar dac\ era inginer, el era, mi se pare, inginer chimist [i n-avea nici o preg\tire, s\
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zicem, militar\, dar chiar f\r\ preg\tire cum nu-]i dai seama ce
înseamn\, s\ n-ai habar ce înseamn\ deplasarea unei unit\]i pe timp
de noapte, în condi]iile alea care erau?! Ce înseamn\ unde s\ le
aduci s\ apere un obiectiv militar, cu ce for]e, cum, pe timp de
noapte. {i pe urm\, cum î]i permi]i, domnule, s\-]i arogi ni[te competen]e pe care nu ]i le-a dat nimeni, nici legea, nici regulamentul,
nici situa]ia de fapt? P\i, cum adic\, era nevoie ca la Televiziune s\
vin\ at`tea regimente s-o apere, domnule Coru]? C`nd unitatea din
trupele de Securitate, care era acolo, era arhisuficient\ s-o apere,
dac\ era vorba pe a[a, cu armamentul automat pe care-l avea [i cu
înt\ririle care-i fuseser\ date, era arhisuficient. Iar diversiunea care
s-a f\cut: „S\ vin\ popula]ia s\ apere Televiziunea!“ Ce-a c\utat s\
cheme popula]ia?
Pavel Coru]: A chemat-o [i, practic, acolo au murit ni[te
oameni.
General {tefan Gu[\: A chemat-o ca s-o împu[te. Cine? Armata? S\ creeze haos?
Pavel Coru]: Eu nu cred c\ a tras Armata. Pentru c\ se vede
cam de unde s-a tras.
General {tefan Gu[\: {i atunci ace[ti oameni au f\cut aceast\
diversiune, eu a[a îi zic, diversiune, s\ fie limpede...
Pavel Coru]: I-a chemat în fa]a focului.
General {tefan Gu[\: I-a chemat în fa]a focului. Pe \[tia nu-i
trage nimeni la r\spundere?
Pavel Coru]: P\i...
General {tefan Gu[\: P\i? Dar tragem la r\spundere soldatul
care a gre[it?
Pavel Coru]: Nu se poate.
General {tefan Gu[\: {i atunci îi l\s\m pe \[tia care aveau
grade mari. Cine l-a trimis? S\-]i spun o treab\. Poate s\ se supere
pe mine. Domnule, cine l-a trimis pe Cico Dumitrescu la Televiziune? Era în vreun plan, ceva? Avea cumva el, din timp de pace,
planul lui de alarm\, ca ofi]er al Armatei Române, s\ participe la
treaba asta? S`nt convins c\ nu. {i atunci ce-a c\utat? Dup\ cum
îmi povestea]i dumneavoastr\ [i despre c\pitanul \sta (Lupoi), care
e, dup\ mine, un aventurier.
Pavel Coru]: Aventurier, da.
General {tefan Gu[\: Un aventurier. Dup\ c`te am aflat dup\
aceea, el a fost reactivat la cererea tat\lui s\u, care a fost ofi]er, [i
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lucra undeva pe la B\rbulescu, la proiectare, subinginer sau arhitect.
Pavel Coru]: Bun. Deci acum e clar\ povestea cu Cico. Deci a
chemat unit\]i...
General {tefan Gu[\: Vede]i, dac\ lua]i secven]ele, c\ eu leam v\zut mult mai t`rziu [i am r\mas indignat. Nu le-am v\zut
atunci toate. A]i v\zut c\ la un moment dat s-a întrerupt [i emisiunea, ca [i cum \[tia ar fi fost ataca]i cu bombe, c\ ar fi distrugeri,
oameni mor]i [i nu mai exista nimic în picioare, nici antene.
Pavel Coru]: Exact, exact asta era, crearea de senza]ie c\ totul e
terminat.
General {tefan Gu[\: Se crease pentru cel care nu era acolo [i
care, uit`ndu-se pe ecran, avea senza]ia unui dezastru.
Pavel Coru]: A unui dezastru na]ional.
General {tefan Gu[\: A unui dezastru na]ional [i nu era a[a. Nu
era a[a deloc.
Pavel Coru]: Cine a creat dezastrul?
General {tefan Gu[\: Cei ca [i noi, sau cei care ]in la români [i
vor într-adev\r s\ afle adev\rul, trebuie s\ [tie de ce s-a creat
aceast\ senza]ie, cu ce scop? De ce, domnule?
Pavel Coru]: Bine, era clar\ senza]ia. Unit\]ile militare erau atacate toate, încep`nd cu cele de pe centur\ [i p`n\ în centru. Cine le
putea ataca? S-a spus c\ „atac\ Securitatea“. Trebuia s\ ias\ un
r\zboi civil, asta era aproape clar.
General {tefan Gu[\: Ca s\ l\murim ni[te treburi, trebuie spus
c\ s-au înt`mplat [i ni[te nenorociri pe care nu le mai spal\ nici
Dumnezeu, [i nici s`ngele care a curs nevinovat. Securitatea o fi
avut [i ea p\c\to[ii ei, cum am avut cu to]ii, dar c`]i, domnule, au
fost? Puteau s\ mearg\ \[tia în toat\ ]ara? În cele mai multe locuri,
Securitatea a fost blocat\ de la început. Eu, înc\ o dat\ v\ spun, nu
vreau s\ bag m`na în foc pentru nimeni... dar vreau s\ spun o
treab\. Trupele de Securitate erau trupe, [tim cu ce se ocupau, erau
ca [i ai no[tri, f\ceau aceea[i instruc]ie.
Pavel Coru]: Intraser\ în subordine deja, eu am fost martor la
intrarea lor în subordine.
General {tefan Gu[\: Domnule, eu nu [tiu dac\ au intrat sau nau intrat, e greu s\ intri în subordine, dar comandantul lor (generalul
Ghi]\ Grigorie) a raportat: „S`nt la dispozi]ia Dumneavoastr\.“
Pavel Coru]: A raportat la Marele Stat Major, la amiralul Dinu.
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General {tefan Gu[\: Da, domnule, s`nt de acord. Dar vreau s\
spun, nu pot s\ afirmi c\ s`nt ei, at`ta timp c`t nu avem nici un fel
de probe.
Pavel Coru]: Da, bineîn]eles.
General {tefan Gu[\: N-avem probe. De aceea zic c\ nu po]i s\
dai vina pe Securitate. Care Securitate, cine anume, ofi]erii?
Pavel Coru]: P\i cine avea arme. {i arme mici, pistoale, au avut
ofi]erii.
General {tefan Gu[\: Aici e greu, vreau s\ spun. Trebuie s\
l\murim cine a f\cut diversiunea. Înc\ o dat\ v\ spun, chiar dac\ s-au
f\cut gre[eli în care trupa, în unele locuri, a tras f\r\ s\ vrea în
trup\, c\ a[a a fost, dar s\ l\murim cine i-a adus în aceast\ situa]ie.
Pavel Coru]: Exact. Se pune problema instigatorului [i a celui
care [tia. Soldatul nu este vinovat, nu avea informa]ii, el tr\gea.
General {tefan Gu[\: Soldatul tr\gea, dac\ vedea flac\r\ în
fa]\, bubuia.
Pavel Coru]: Terori[ti.
General {tefan Gu[\: El avea psihoza asta, c\ urma s\ fie lichidat.
Pavel Coru]: Inclusiv s-a r\sp`ndit [tirea c\ s`nt terori[ti
îmbr\ca]i în uniforma Ministerului Ap\r\rii.
General {tefan Gu[\: Da. Eu merg mai departe. Mie mi s-a
spus în 23 – c\ în 23 de-abia am reu[it s\ scap de-acolo cu un TAB
[i îi mul]umesc colonelului care m-a salvat într-un fel, de-am ajuns
la minister –, dar, în 23 noaptea, mie mi s-a spus c\ s`nt terori[ti
chiar în minister, în subsol, lega]i. „Unde s`nt, domnule?“
Pavel Coru]: {i i-a]i v\zut?
General {tefan Gu[\: P\i nu i-am v\zut, c\ nu m-am dus s\-i
controlez, dar era un ofi]er serios cel care mi-a spus.
Pavel Coru]: Cine?
General {tefan Gu[\: Era colonelul Manda, de la divizie. E un
om serios.
Pavel Coru]: S\ [ti]i c\ au fost terori[ti aresta]i într-adev\r
acolo.
General {tefan Gu[\: {i unde s-au dus?
Pavel Coru]: Trebuie s\-l întreb\m pe ministrul Ap\r\rii, pe
domnul Militaru. P\i d`nsul era ministru atunci.
General {tefan Gu[\: Cei care au hot\r`t soarta lor trebuie s\
vin\ în fa]\ [i s\ recunoasc\. Au fost date ni[te ordine.
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Pavel Coru]: Au fost aresta]i, pentru c\ [tiu cu certitudine.
General {tefan Gu[\: Domnule, dac\ au fost aresta]i [i au fost
preda]i, cine i-a predat [i cui? |ia nu erau un obiect, un cartof, s\-l
arunci peste gard.
Pavel Coru]: {tiu, exact.
General {tefan Gu[\: Domnule, dac\ zice]i c\ au fost preda]i,
cineva înseamn\ c\ trebuia s\ întocmeasc\ un tabel, s\ aib\ un
delegat care semneaz\ c\ i-a predat, altul care-i prime[te. Pentru
c\ nu se predau ni[te cartofi în pia]\. Vede]i, treaba asta e foarte
serioas\.
Pavel Coru]: Deci noaptea aceea a fost o noapte cumplit\, în
care v-a]i str\duit s\ pune]i ordine în Armat\ [i în ]ar\.
General {tefan Gu[\: Ce se înt`mpl\?
Pavel Coru]: Cu telefonul a]i sunat la toate unit\]ile.
General {tefan Gu[\: Domnule, am reu[it.
Pavel Coru]: A]i f\cut zeci de apeluri: „Opri]i diversiunea,
ap\ra]i...!“
General {tefan Gu[\: Exact.
Pavel Coru]: „Ap\ra]i concentric unit\]ile!“
General {tefan Gu[\: Unit\]ile. {i am spus înc\ o dat\...
Pavel Coru]: „Nu se intr\.“
General {tefan Gu[\: Nu, nu. {i asta am spus, pentru c\ am
avut deja semnale de la Ia[i [i chiar de la Marin\ c\ se încearc\
p\trunderea pe teritoriul României. {i am spus: „~n aceast\ situa]ie
grav\, grea, foarte grea pentru noi, în nici un caz nu trebuie s\
l\s\m s\ se înt`mple acest lucru.“ ~mi amintesc, dac\ nu m\ în[el,
nu [tiu sigur, n-am tr\it acolo, dar în 1968, în „Prim\vara de la
Praga“, parc\ pe undeva m-a durut c\ Armata ceh\ n-a r\spuns.
Sau a încercat, mi se pare, s\ r\spund\ o singur\ unitate, nu mai
[tiu exact istoria, dar m-a durut c\ o Armat\ s-a l\sat cople[it\.
Pavel Coru]: Decizia dumneavoastr\ era c\, dac\ s`ntem invada]i, s\ lupt\m.
General {tefan Gu[\: S\ tragem p`n\ la ultimul.
Pavel Coru]: Ce i-a]i spus colonelului Cioar\ de la Ia[i, cu care
a]i vorbit la telefon?
General {tefan Gu[\: Unuia dintre ei i-am spus: „Muri]i pe
brazd\!“ M\ rog, poate acum, vede]i, îmi vine s\ z`mbesc, trebuia
s\-i dau un ordin foarte clar, dar în momentele acelea nu mai era
timp.
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Pavel Coru]: El a în]eles foarte bine.
General {tefan Gu[\: El mi-a spus c\ are informa]ii. Eu, în
primul r`nd, a[ vrea s\ remarc c\ e un ofi]er foarte serios [i un bun
român, adic\ un român adev\rat. Pentru c\ mul]i se declar\ români,
dar nu s`nt. Sau mul]i au nume de român, dar nu s`nt. Cioar\ este
un om adev\rat, asta voiam s\ spun. La un moment dat, mi-a spus
c\ are informa]ii [i cum, s\racul, s-a chinuit s\ ajung\ la mine, v\
da]i seama c\ nu era u[or, s\ ajungi totu[i la [eful Marelui Stat
Major, tot [eful Marelui Stat Major eram, a[a m-am considerat.
Pavel Coru]: Era]i, era]i, era]i [i ministru.
General {tefan Gu[\: {i, practic, trebuia s\-mi fac datoria,
domnule.
Pavel Coru]: Ce-a spus Cioar\?
General {tefan Gu[\: Mi-a spus c\ are informa]ii [i de la
gr\niceri, c\ se preg\tesc s\ intre în România, cu blindate, cu elicoptere. {i i-am spus...
Pavel Coru]: Dinspre est, dinspre URSS.
General {tefan Gu[\: Dinspre est, asta-i realitatea.
Pavel Coru]: Dinspre defuncta URSS.
General {tefan Gu[\: Defuncta URSS, da. {i i-am spus: „Muri]i
pe brazd\, nu trece nimic!“ Nu trece nimic, cam a[a a fost.
Pavel Coru]: |sta a fost ordinul recep]ionat, oamenii au...
General {tefan Gu[\: El poate s\ confirme.
Pavel Coru]: Am m\rturiile acolo.
General {tefan Gu[\: Acela[i lucru l-am spus [i la cei cu care
am mai vorbit. Inclusiv la gr\niceri, îmi amintesc. Parc\ tot de la
(lips\ de audi]ie, n.n.) am sunat. În fine, asta a fost ideea mea. Pe
undeva îns\, îmi amintesc bine, au început c\ut\rile [efului Marelui
Stat Major. Lumea trebuia s\ cunoasc\ urm\torul lucru [i ar fi bine
s\ le spunem. Eu înc\ tr\iam [i f\ceam parte din unul din organismele Tratatului de la Var[ovia, nu e nici un secret. Era Comitetul
Politic Consultativ, unde erau [efii de stat, era Comitetul mini[trilor
Ap\r\rii [i Comitetul [efilor Marilor State Majore. Vorbesc de
organe care semnaser\ documente [i care aveau ni[te r\spunderi,
pe baza statutului [i a altor documente care existau în cadrul Tratatului de la Var[ovia. {i lumea trebuie s\ cunoasc\ foarte clar acest
lucru. Ceau[escu, care era în Comitetul Politic Consultativ, nu mai
tr\ia, Milea, care era în Comitetul mini[trilor Ap\r\rii, murise, mai
r\m\sesem eu în Comitetul [efilor Marilor State Majore.
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Pavel Coru]: {i au început s\ v\ caute pe dumneavoastr\.
General {tefan Gu[\: {i au început s\ m\ caute pe mine. Eu nam [tiut lucrul acesta, ei m\ c\utau prin minister. L-au c\utat pe
generalul Eftimescu, dar la un moment dat au ajuns [i la mine.
Pavel Coru]: Care a fost primul, discu]ia în limba rus\.
General {tefan Gu[\: Aia a fost o treab\ care nici în ziua de azi
nu-mi dau seama dac\ a fost aranjat\ din ]ar\, dar în orice caz în
limba rus\ mi s-a vorbit.
Pavel Coru]: L-a]i cunoscut pe interlocutor?
General {tefan Gu[\: Nu puteam, auzeam doar vocea.
Pavel Coru]: Eu am depistat cum s-a f\cut diversiunea. A]i citit
cartela?
General {tefan Gu[\: Da, am citit-o.
Pavel Coru]: Diversiunea s-a f\cut din ]ar\.
General {tefan Gu[\: Nu [tiu cum a fost.
Pavel Coru]: Pentru c\ pe dumneavoastr\ v\ cuno[teau, dup\
voce [i personal, [efii Marilor State Majore [i mini[trii Ap\r\rii
din Tratat.
General {tefan Gu[\: Vreau s\ precizez un lucru. Lumea nu [tie
un lucru. C\ nu în seara aceea s-a rezolvat sau s-a prevenit – [i asta
trebuie s\ o [tie tot poporul –, nu, nu în seara aceea s-a prevenit...
Pavel Coru]: Interven]ia.
General {tefan Gu[\: Interven]ia [i ajutorul.
Pavel Coru]: Dar cum?
General {tefan Gu[\: Nu, nu. Aceea a fost pe 23, c`nd am vorbit personal [i exist\ documente în sensul \sta, c`nd am vorbit personal cu [eful Marelui Stat Major al Armatei sovietice, generalul
Moiseev.
Pavel Coru]: Moiseev [i mai cum?
General {tefan Gu[\: Moiseev Mihail.
Pavel Coru]: Da. {i? I-a]i refuzat ajutorul?
General {tefan Gu[\: Nu numai c\ i-am refuzat, dar i-am spus:
„În nici un caz, indiferent cine va cere, nu avem nevoie de nici un
ajutor.“
Pavel Coru]: {i în prezen]a cui a]i vorbit?
General {tefan Gu[\: În prezen]a actualului general Dumitru
Mircea, pe atunci colonel, [eful biroului translatori, pentru c\ am
vorbit cu translator – locotenent-colonelul Lungu, care mai tr\ie[te.
Pavel Coru]: Gheorghe.
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General {tefan Gu[\: Gheorghe.
Pavel Coru]: Îl cunosc.
General {tefan Gu[\: A[a, deci asta s-a înt`mplat în 23, dar vezi
c\ iar facem salturi.
Pavel Coru]: Nu, nu, e foarte important [i am s\ v\ spun [i de
ce.
General {tefan Gu[\: {i am s\ v\ spun [i eu de ce am intervenit la Moscova. Pentru c\ lumea trebuie s\ [tie adev\rul, cu o via]\
s`ntem datori, pu]in îmi pas\ ce se va înt`mpla, a fost cerut ajutor
sovietic inclusiv în fa]a mea.
Pavel Coru]: Cine l-a cerut?
General {tefan Gu[\: Grupa de conducere, în totalitatea ei.
Pavel Coru]: Adic\.
General {tefan Gu[\: Încep`nd cu domnul Iliescu, care era
acolo, [i îmi pare r\u c\ Voican-Voiculescu nu mai recunoa[te. Uit\
oare c`nd a venit în birou, chiar la mine în birou a venit?
Pavel Coru]: La Marele Stat Major?
General {tefan Gu[\: Da. {i a zis c\ moare lumea [i c\ e necesar s\ cerem ajutor specializat, era împreun\ cu generalul Militaru,
cu Iliescu. Oare a uitat, chiar a[a?
Pavel Coru]: {i ce se cerea practic, ce fel de trupe?
General {tefan Gu[\: Aeropurtate, care s\ cure]e Bucure[tiul de
ace[ti terori[ti.
Pavel Coru]: Dar p`n\ la vremea aceea se prinseser\ terori[ti.
General {tefan Gu[\: Nu. Înc\ se tr\gea. Vede]i c\ în 23
[i 24...
Pavel Coru]: Deci, practic, au venit generalul Militaru, VoicanVoiculescu, Iliescu. Roman a fost de fa]\?
General {tefan Gu[\: Nu-mi amintesc, v\ rog s\ m\ ierta]i.
Pavel Coru]: Deci ace[ti trei in[i sigur.
General {tefan Gu[\: Dar sta]i un pic, se poate, putem lua s\
vedem cine a fost. Eu îmi amintesc de Militaru sigur, Iliescu sigur,
Voican-Voiculescu sigur.
Pavel Coru]: Dar la ce nivel a cerut ajutorul? Specialistul era
Militaru, Nicolae Militaru.
General {tefan Gu[\: Nu. Militaru e alt\ treab\. Iar m\ face]i s\
merg mai devreme. Vede]i, nici n-am plecat din Comitetul Central
[i noi ne-am repezit la asta.
Pavel Coru]: Important e de clarificat, c\ o aducem la timp.
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General {tefan Gu[\: Hai s\ v\ spun o treab\. Hai s\ trecem
peste Comitetul Central. Dar, m\ rog, hai pune-mi întreb\rile!
Pavel Coru]: Întrebarea este a[a: generalul Militaru cam ce
efective cerea?
General {tefan Gu[\: Nu s-a precizat, dar „m\car o brigad\“.
Pavel Coru]: M\car o brigad\, aeropurtat\?
General {tefan Gu[\: Aeropurtat\.
Pavel Coru]: S\ cure]e Bucure[tiul de terori[ti?
General {tefan Gu[\: Da.
Pavel Coru]: {i dumneavoastr\ ce i-a]i r\spuns?
General {tefan Gu[\: C`t oi fi [eful Marelui Stat Major, în nici
un caz nu va c\lca picior de rus. Dar asta se [tie foarte clar.
Pavel Coru]: {i al\turi avea]i acei doi...
General {tefan Gu[\: Nu, atunci am urlat efectiv la ei: „Domnule, nu, nu admit pentru nimic în lume acest lucru.“
Pavel Coru]: Cine a mai fost martor la discu]ie?
General {tefan Gu[\: {i atunci am chemat... P\i, nu prea erau,
pentru c\ ei m-au surprins, oarecum, în birou.
Pavel Coru]: Singur.
General {tefan Gu[\: {i-mi spune: „Trebuie neap\rat s\
încet\m s\ mai moar\ lumea.“ Dar eu zic: „Cum adic\?“ {i zice:
„Trebuie s\ facem apel la trupe specializate în lichidarea terori[tilor, c\ solda]ii no[tri nu s`nt preg\ti]i s\ fac\ fa]\.“ {i atunci i-am
spus: „Domnule, Armata, indiferent dac\...“ – am f\cut, poate,
aceast\ afirma]ie, nu [tiu, eram at`t de nervos – „dac\ or mai muri“,
parc\ a[a am zis, e posibil s\ fi zis: „{i dac\ or mai muri, Armata
este în m\sur\ s\ fac\ fa]\. Iar eu, c`t voi fi [eful Marelui Stat
Major, în nici un caz n-am s\ admit s\ se cear\ vreun sprijin,
indiferent de ce natur\.“ De ce spun asta? Pentru c\ vede]i, în
cursul nop]ii de 23, eu am vorbit cu ni[te mini[tri ai Ap\r\rii, din
]\ri ale Tratatului de la Var[ovia; lucrul acesta nu [tiu dac\ e înregistrat sau nu, dar se [tie.
Pavel Coru]: Cu cine a]i vorbit?
General {tefan Gu[\: Am vorbit cu Karpati, am vorbit cu Vaÿec
de la cehoslovaci, l-am c\utat eu sau m-a c\utat el, nu mai re]in
exact, cu Semegiev, [eful Marelui Stat Major de la bulgari. De ce?
Pentru c\ Giurov, ministrul Ap\r\rii al Bulgariei, era un tip arogant, nu prea vorbea.
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Pavel Coru]: Deci a]i vorbit a[a: cu ministrul Karpati de la
unguri, cu Vaÿec.
General {tefan Gu[\: ~nainte de a vorbi cu Karpati, am fost
sunat, în 23 noaptea, de ata[atul militar sovietic, am fost sunat de
ata[atul militar al ungurilor, domnule Coru], colonelul Arady Sandor, care [tia foarte bine române[te [i care mi-a indicat cu o precizie de ceasornic o parte din sta]iile Securit\]ii ce trebuiau distruse
de c\tre Armata Român\, ca s\ sc\p\m de terori[ti.
Pavel Coru]: Ce fel de sta]ii erau?
General {tefan Gu[\: Domnule, erau [i ale Securit\]ii [i ale
Direc]iei de Informa]ii a Armatei. Omul a lucrat excep]ional, l-a[
felicita dac\ i-a[ fi [ef, pentru c\ mi le d\dea cu o precizie de
metru, pe coordonate.
Pavel Coru]: Domnule general, v\ fac o m\rturisire...
General {tefan Gu[\: Asta trebuie s\ se [tie. Poate c`nd o auzi
asta, s\ se supere, era simpatic, pentru c\ p\rea un tip foarte volubil.
Pavel Coru]: M\ rog, se n\scuse în România, crescuse aici.
General {tefan Gu[\: Am fost cu el [i într-o vizit\ odat\, prin
]ar\, împreun\ cu [eful lui, [eful Marelui Stat Major, generalul
Pacec Josef.
Pavel Coru]: Originar din Bistri]a.
General {tefan Gu[\: Originar nu cred c\ era din Bistri]a, dar
avea ceva rude prin România.
Pavel Coru]: Din Bistri]a era.
General {tefan Gu[\: S\ [ti]i c\ s-au sim]it bine în România. Eu
s\ [ti]i c\ aveam ni[te rela]ii bune cu el, era destul de realist.
Pavel Coru]: V-a uimit acurate]ea informa]iilor pe care vi le-a
transmis. Deci a fost un spion.
General {tefan Gu[\: Asta mi-a transmis domnul colonel
Arady, nu [tiu dac\ o mai fi colonel, era ata[at militar, deci spion
oficial, dar care [i-a f\cut meseria ca lumea. Atunci mi-am dat
seama c\ mi le d\dea cu o precizie at`t de mare. Am r\mas uimit,
c\ eu nu le [tiam exact, domnule, chiar a[a de exact...
Pavel Coru]: {i ce i-a]i r\spuns c`nd a]i v\zut c\ v\ plaseaz\
informa]iile astea pentru a distruge sta]iile de transmisiuni?
General {tefan Gu[\: I-am r\spuns c\ [tim [i noi. „Îmi place c\
le [tii la fix“, cam în genul acesta i-am r\spuns. {i am impresia c\
[i-a dat seama c\ a f\cut o gaf\. Sau poate c\ n-a f\cut o gaf\,
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probabil c\ a spus-o cu anumite inten]ii, ori s\ m\ testeze, ori
g`ndea c\ voi lua ni[te m\suri.
Pavel Coru]: Exact. Deci urm\rea s\ v\ implice în distrugerea
sta]iilor de transmisiuni.
General {tefan Gu[\: Era vorba de un sistem de leg\turi care,
din p\cate, nu era numai al Direc]iei de Informa]ii a Armatei, domnule Coru].
Pavel Coru]: Nu era numai al Securit\]ii, numai al Direc]iei de
Informa]ii a Armatei.
General {tefan Gu[\: Cuprindea sta]ii care apar]ineau, de fapt,
siguran]ei na]ionale, dac\ vre]i.
Pavel Coru]: P\i acum, hai s\ v\ fac eu o confesiune. Discu]ia a
fost interceptat\.
General {tefan Gu[\: Nu [tiu dac\ a fost.
Pavel Coru]: Ba da. Fl\c\ii no[tri de la Unitatea Militar\ 110 a
Direc]iei Securit\]ii Statului, au avut...
General {tefan Gu[\: {i acum am carne]elul în care am încercat
s\-mi notez ce-mi dicta el, dar eram at`t de emo]ionat.
Pavel Coru]: Patru minute [i jum\tate a durat discu]ia.
General {tefan Gu[\: Nu [tiu c`t a durat.
Pavel Coru]: A fost interceptat\ de Unitatea Militar\ 110 a
Securit\]ii.
General {tefan Gu[\: Dar vreau s\ v\ spun o treab\. Eu am carnetul în care am încercat s\ notez exact datele lui: 3,5 pe... Adic\
omul era, s\ [ti]i, foarte bine pus la punct.
Pavel Coru]: Indica sta]iile de siguran]\ na]ional\ [i ale
Armatei, care trebuiau distruse în concep]ia lui, pentru a sc\pa cic\
de terori[ti.
General {tefan Gu[\: De terori[ti, a[a mi s-a spus.
Pavel Coru]: Cred c\ a fost o mi[care foarte interesant\.
General {tefan Gu[\: De fapt, ei au pus [i ni[te întreb\ri: dac\
noi am trimis elicoptere spre ei [i am spus c\ nu. Tot în noaptea
aceea [tiu c\ ministrul lor, Karpati, avea translator sau translatoare
de limba român\. Dar am r\mas uimit pentru c\, vede]i, la cap de
linie erau cei care [tiau limba român\ perfect. Erau ni[te feti]e...
Pavel Coru]: Ni[te feti]e.
General {tefan Gu[\: Ni[te feti]e, da. Eu îmi amintesc c\ [i
Vaÿec a vorbit cu ajutorul unei feti]e. Pacec mi-a spus un lucru
foarte curios, c\ ar fi vrut s\ ne sprijine cu muni]ie. {i atunci am
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r\spuns într-un fel cam dur. I-am zis: „Domnule, dac\ dumneata ai
impresia c\ Armata Român\ chiar [i-a tras muni]ia din c`teva l\zi,
care s-au dus, proast\ p\rere ai despre...“
Pavel Coru]: Deci fiecare oferea ajutor militar.
General {tefan Gu[\: Oferea... |[tia s-au oferit s\ ajute.
Pavel Coru]: Deci, Moiseev v-a oferit trupe.
General {tefan Gu[\: Nu, Moiseev n-a oferit, Moiseev a fost
sunat de mine. Adev\rul istoric \sta este.
Pavel Coru]: Dumneavoastr\ l-a]i sunat?
General {tefan Gu[\: Eu l-am sunat. {ti]i de ce l-am sunat?
Spun asta ca s\ se termine odat\ [i s\ [tie lumea. L-am sunat
datorit\ insisten]elor unora de a cere ajutor. Mi-am închipuit c\ vor
încerca [i f\r\ mine. Nu ]ineau cont de mine dac\ vreau sau nu. Ce,
ei vorbeau din fa]a mea? Puteau s\ vorbeasc\ de oriunde.
Pavel Coru]: V-a]i temut ca nu cumva s\ treac\ peste dumneavoastr\ [i atunci a]i luat m\suri.
General {tefan Gu[\: {i mi-am amintit, [i acesta e adev\rul, pot
s\ cread\ ce-or vrea ei acum, [i mi-am amintit c\ înc\ s`nt [eful
Marelui Stat Major, cel care semnase multe documente în cadrul
Tratatului [i cel care f\cea înc\ parte, la data aceea, re]ine]i, din
Comitetul {efilor de Mari State Majore. Deci nu eram mort.
Pavel Coru]: Cum a recep]ionat aceast\ [tire Moissev?
General {tefan Gu[\: S-a vorbit cu [eful preg\tirii de lupt\, de
la el din birou. Colonelul Mircea a vorbit, de fapt, nu eu. Dup\ ce
am transmis datele care erau atunci, dumneavoastr\ a]i lucrat (lips\
de audi]ie, n.n.).
Pavel Coru]: Da, cunosc, protocolul.
General {tefan Gu[\: Da, protocolul. Am spus c\ la noi s-a
f\cut o revolu]ie [i c\ indiferent cine va cere, nu avem nevoie de
nici un fel de ajutor, de nici un fel de ajutor sovietic, de nici o
natur\.
Pavel Coru]: {i Moiseev ce-a zis?
General {tefan Gu[\: „Nici medicamente?“ Zic: „Dac\ va fi
cazul, vom cere noi, la vremea respectiv\.“
Pavel Coru]: {i Moiseev a spus c\ va respecta?
General {tefan Gu[\: Moiseev, dup\ c`te îmi amintesc eu, a zis
c\ l-a informat cu ce se înt`mpl\ în România pe [eful statului (sovietic). Dac\ nu m\ în[el, a mai spus c\ altfel a ap\rut în pres\, dar
ce-o fi fost acolo, la ei în cas\, Dumnezeu [tie! Este îns\ clar c\
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[eful Marelui Stat Major (român) n-a solicitat muni]ie sau a[a ceva.
În orice caz, am r\mas uimit c\ prietenii no[tri din Tratat totu[i ar
fi fost dispu[i s\ ne „ajute“.
Pavel Coru]: Bun. Karpati v-a oferit ajutor?
General {tefan Gu[\: Pe Karpati îl interesa dac\ avem elicoptere care zboar\ în apropierea frontierei [i dac\ e nevoie de ceva
ajutor, n-a zis de care. I-am spus c\ nu avem nevoie de absolut
nimic. I-am mai precizat c\ n-avem nici elicoptere care se îndreapt\
c\tre ei.
Pavel Coru]: Vaÿec. A fost cu muni]ia.
General {tefan Gu[\: Vaÿec s-a oferit s\ ne dea muni]ie.
Pavel Coru]: Bun. Bulgarul?
General {tefan Gu[\: N-am reu[it s\-l prind. L-am c\utat pe
Semegiev. Atanase Semegiev era [eful Marelui Stat Major, deci
omologul meu. V-am spus, n-am încercat la Giurov pentru c\
noaptea nu cred c\-l g\seam, una, [i, al doilea, era un ministru cam
gomos. Cel pu]in, din c`te l-am cunoscut, era un pic mai... m\ rog,
[i apoi v`rsta... Dup\ c`te [tiam de la ei, \sta tr\ise mult pe l`ng\
Todor Jivkov [i era a[a, o personalitate mai ac\t\rii, nu se uita la un
general-maior, chiar dac\ era el [eful Marelui Stat Major al unei
armate fr\]e[ti, eram prea mic pentru el, domnule Coru]. {i atunci
l-am sunat pe omologul meu, general-colonelul, pe care nu l-am
g\sit [i n-am mai insistat dup\ aceea. Cu el avusesem ni[te dispute
pe seama obiectivului de la Giurgiu. Ei mereu ne tot s`c`iau c\
infest\m atmosfera cu combinatul chimic, dar nu ziceau nimic de
Podgodin. Am avut ni[te discu]ii.
Pavel Coru]: În orice caz, deci cu bulgarii n-a]i apucat s\ discuta]i.
General {tefan Gu[\: Vreau s\ v\ mai spun o treab\. Cei care
au fost cu mine în diferitele activit\]i pe care le-am desf\[urat ca
[ef al Marelui Stat Major, în cadrul Tratatului, nu m\ refer numai la
Moscova, ci la Berlin, la Praga, unde se desf\[urau ele, la Sofia,
unde erau, î[i amintesc c\ aveam o pozi]ie total deosebit\ fa]\ de
ceilal]i „fra]i“.
Pavel Coru]: Mi-a]i spus chiar c\ ungurul, la un moment dat, va felicitat.
General {tefan Gu[\: Da, c\ am curaj.
Pavel Coru]: Adic\ cine a fost?
General {tefan Gu[\: Pacec, era om de treab\.
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Pavel Coru]: Nu, \sta-i cehul.
General {tefan Gu[\: Nu, Pacec era ungur, a[a se numea el,
Josef Pacec. |la e Vaÿec. Vezi, e foarte greu la ei.
Pavel Coru]: Vaÿec [i \sta e Pacec.
General {tefan Gu[\: Da.
Pavel Coru]: Deci Pacec v-a felicitat pentru atitudinea ferm\
fa]\ de „fr\]iori“.
General {tefan Gu[\: De multe ori îmi spunea, nu c\ m-a felicitat, c\ m\ invidia.
Pavel Coru]: V\ invidia pentru atitudinea independent\ fa]\ de
„fr\]iori“.
General {tefan Gu[\: Da. {i asta c`nd ne înt`lneam a[a, c\ el
[tia c`teva cuvinte române[ti.
Pavel Coru]: Domnule general, o întrebare grea.
General {tefan Gu[\: Mi s-a p\rut, mi s-a p\rut, s\ [ti]i o
treab\, n-a[ vrea s\ fac politic\, mi s-a p\rut c\ e un om destul de
echilibrat [i la locul lui.
Pavel Coru]: Dumneavoastr\ a]i tr\it mult timp totu[i [i a]i
lucrat în Transilvania, în mediu maghiar.
General {tefan Gu[\: {ti]i cu cine nu ne în]elegeam?
Pavel Coru]: Cu cine?
General {tefan Gu[\: În general, nu cu [eful Marelui Stat Major
sovietic, care era un om de treab\, un b\tr`nel de treab\, era
mare[al, ci cu cei de la tratat, în special Kulicov, care erau duri.
Pavel Coru]: Mare[alul Kulicov.
General {tefan Gu[\: Mare[alul era foarte dur.
Pavel Coru]: Voia s\ se impun\.
General {tefan Gu[\: Neap\rat. Era ursul, puterea.
Pavel Coru]: Da, [i trebuia s\ impun\ solu]ii.
General {tefan Gu[\: Da. Inclusiv c`nd era la noi în ]ar\ a
încercat s\-[i impun\ punctul de vedere. Îmi amintesc c\ la una din
ultimele [edin]e, ierta]i-m\, l-am trosnit at`t de tare... c\ era lips\
ministrul din sal\ [i eram la noi, la minister. Voiau s\ fac\ ei ni[te
activit\]i pe care noi nu înghi]eam s\ le facem. {i a încercat s\-mi
impun\.
Pavel Coru]: Aplica]ii pe teritoriul românesc.
General {tefan Gu[\: Nu, nu, era vorba de alte activit\]i în
comun cu armata sovietic\, pe la Televiziune, o serie întreag\ de
conlucr\ri.
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Pavel Coru]: Deci integrarea militar\.
General {tefan Gu[\: {i atunci, tot refuz`ndu-l politicos... Dup\
aceea mai în]epat, s-a sup\rat la un moment dat, c\ a aruncat totul
[i a plecat. Nici bun\ ziua n-a dat. A fost un moment foarte greu. Ia repro[at ministrului Milea c\ are un subordonat – eu eram acela –
tare înc\p\]`nat [i cu care nu se poate lucra. Nu [tiu dac\ a spus c\
s`nt [i nepreg\tit, dar aia nu cred c\ a spus-o. Oricum, i-a repro[at
c\ nu s`nt un bun partener de dialog [i c\ nu în]eleg. Eram [i mic în
grad [i poate nu le convenea, c\ de la mare[al la general-maior era
totu[i o distan]\ mare.
Pavel Coru]: La noi gradele s-au dat cu zg`rcenie [i potrivit
legii, \sta-i adev\rul.
General {tefan Gu[\: {tii ce m\ enerva? C\ vorbea cu mine ca
[i cum eram la Moscova [i nu în Bucure[ti [i de asta mi-a s\rit
]and\ra [i mie. Adic\ dac\ la Moscova ]ipi la mine, aici mai du-te
dracului, m\car acum mai stai cuminte. I-am [i zis: „Cred c\ a]i
uitat unde ne afl\m.“
De regul\, \sta-i adev\rul, ei se puneau la punct înainte de a
ajunge eu acolo [i m\ puneau în fa]a faptului împlinit, or, eu nu
puteam s\ înghit treaba asta. Deci asta se poate spune, pentru c\ e o
realitate.
Pavel Coru]: {tiu realitatea asta, c\ doar plecau b\ie]i [i de la
noi.
General {tefan Gu[\: {i spuneam: „Domnule, eu nu semnez [i
cu asta basta“... „C\ tot voi, românii...“
Pavel Coru]: Domnule general, în noaptea aceea grea, a]i avut
m\car o secund\...
General {tefan Gu[\: Treaba cu noaptea din Comitetul Central...
Pavel Coru]: ...Îndoiala din 23? A]i avut vreo singur\ secund\
îndoiala în leg\tur\ cu omul de l`ng\ dumneavoastr\, generalul
Vlad?
General {tefan Gu[\: Nu, cinstit.
Pavel Coru]: S\ [ti]i c\ eu am v\zut caseta de zeci de ori, s\
vedem dac\ acest om a tr\dat. {ti]i c\ eu n-am scris nimic în favoarea generalului Vlad?
General {tefan Gu[\: Nici eu n-am s\ fac nimic în favoarea lui.
Vreau s\ spun o treab\. {tiu c\ [i-a comandat unit\]ile, c\ a luat o
serie de m\suri legate de nenorocirea pe care o tr\iam atunci. De[i
eu nu eram atent la toate ce vorbea el, oricum am prins ni[te fr`n-
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turi: î[i aten]iona oamenii asupra unor probleme operative, chiar
luarea unor m\suri privind salvarea arhivei, îmi amintesc perfect c\
a discutat treaba asta, [i altele...
Pavel Coru]: Salvarea arhivei?
General {tefan Gu[\: Salvarea arhivei, a discutat, dar cu cine
anume nu mai [tiu.
Pavel Coru]: Acolo ap\ruse la un moment dat [i Mazilu.
General {tefan Gu[\: Domnule, au ap\rut mai mul]i, a ap\rut [i
Verde], la un moment dat. Erau foarte mul]i. La u[\ de-abia îi
]ineau pe unii.
Pavel Coru]: Acum urmeaz\ marea întrebare, c\ eu m-am legat
de generalul Vlad. La un moment din diversiune, s-a tras concluzia
c\ trupele care trag ar putea fi de la Securitate. {i generalul Vlad
zice asta: „Nu pot s\ fie trupele noastre.“
General {tefan Gu[\: ~mi l\sa o impresie puternic\ t\ria lui.
Înc\ o dat\ o spun: l-am considerat pe generalul Vlad un om
inteligent, un om solid, st\p`n pe el, cult, dar se pare c\ [i el, la un moment dat, a fost indus în eroare. De ce? Pentru c\ nici el, la un
moment dat, nu mai [tia ce s\ cread\. Mai ales c\ rapoartele astea
de dezinformare privind – m\ refer chiar la cele de la Armat\, nu e
vorba de Securitate – faptul c\ s-a atacat prin unit\]i, c\ au ap\rut
elicoptere, l-au putut deruta [i pe el. La un moment dat, am impresia c\ a fost derutat [i el.
Pavel Coru]: Urmeaz\ o întrebare foarte grea.
General {tefan Gu[\: Nu-i nimic.
Pavel Coru]: {i v\ rog s\-mi r\spunde]i ca militar.
General {tefan Gu[\: ~n noaptea aceea, eu am fost informat
de [eful Direc]iei Informa]ii a Marelui Stat Major, viceamiralul
Dinu {tefan, c\ terori[tii s`nt trupe speciale ale Comitetului
Central…
Pavel Coru]: I-am spus: „Tovar\[e amiral, foarte bine, apel\m
la trupele noastre speciale, respectiv la b\ie]ii de la Direc]ia de
Informa]ii a Armatei, precum [i la Unit\]i Speciale de Lupt\
Antiterorist\, de la Securitate, [i îi lichid\m pe ace[ti fanatici, care
nu în]eleg c\ în ]ara asta s-a schimbat totul într-o singur\ zi.“ Ulterior n-am mai auzit nimic despre asta [i totu[i din nou pot s\ aduc
prob\, în fa]a oric\rei instan]e, c\ un fost soldat de-al meu, de la
Marin\, de c`nd eram eu ofi]er de Marin\, nu de Contrainforma]ii,
a devenit activist de partid [i a fost avansat locotenent la o sec]ie
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special\ a Comitetului Central. B\iatul m-a înt`lnit înt`mpl\tor [i a
zis: „Domnule, m-au chemat la Comitetul Central [i m-au avansat
locotenent, s`nt activist de partid într-o fabric\. Ave]i vreun rol în
treaba aceasta?“ „Nu, nu m-a întrebat nimeni, de unde s\ te cunosc
eu pe tine?“ Ar fi putut exista asemenea trupe de care s\ nu [ti]i
dumneavoastr\ de la Armat\, de la Securitate, de la Mili]ie? A[a,
de nuan]a a c`torva sute?
General {tefan Gu[\: Ar fi fost foarte greu s\ scape neobserva]i. Vede]i, atunci s-a acreditat ideea, în noaptea aia, [i am
crezut-o [i eu, c\ ar fi existat chiar elicoptere de care noi nu [tim,
dar totu[i mi se p\rea aproape imposibil. Zic, cum dracu’, dac\ [i
fa]\ de [eful Marelui Stat Major s-a p\strat acest secret, înseamn\
c\ au lucrat diabolic, pentru c\ la un moment dat se spunea: „Domnule, s`nt elicoptere, dar noi nu [tim de ele. S`nt ale lui (Ceau[escu), p\strate undeva.“ „Unde dracu’, m\i?“ zic.
Pavel Coru]: Ah, s-a acreditat, de exemplu, ideea existen]ei unei
baze subterane pentru elicoptere, pe undeva, prin F\g\ra[...
General {tefan Gu[\: Da. Nu mai [tiu exact, dar vreau s\ spun
o treab\, asta pur [i simplu m-a uluit; deci teoretic s-ar fi putut, dar
practic foarte greu, s\ ne fi sc\pat nou\ astea chiar a[a neobservate;
or, trebuiau s\ fac\ [i ei preg\tirea pilo]ilor – sau probabil c\ o
f\ceau în str\in\tate –, precum [i preg\tirea tehnicii. E imposibil s\
ascunzi asta.
Pavel Coru]: S-a acreditat, de asemenea, existen]a unor terori[ti
în subteranele Comitetului Central.
General {tefan Gu[\: Asta s\ [tii c\ a fost o teroare, efectiv,
pentru c\ to]i care veneau, spuneau...
Pavel Coru]: S-a prins vreunul?
General {tefan Gu[\: Domnule, în noaptea aia, nu. Ce-am prins
noi noaptea, dac\-]i aminte[ti pe caset\, a fost c\ i-au adus pe
Postelnicu [i pe Dinc\, g\si]i într-o camer\ sau undeva.
Pavel Coru]: {i la un moment dat a adus Dan Iosif un c\pitan în
civil, c\pitanul S\l\jan, care s-a prezentat dumneavoastr\. Cred c\
era de la colonelul L\z\rescu, c\ a spus „{ti]i, eu am executat
ordinul tovar\[ului L\z\rescu.“
General {tefan Gu[\: E posibil.
Pavel Coru]: Nu [tiu cine era acest c\pitan S\l\jan, c\ nu a dat
nici un semn de via]\, pentru c\ ar putea fi un martor important, ce
a c\utat acolo...
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General {tefan Gu[\: P\i o fi, probabil c\ tr\ie[te. Dar n-a fost
recunoscut? Mi se pare c\ a fost recunoscut de colonelul
L\z\rescu.
Pavel Coru]: Nu, a ap\rut acolo, a trecut pe l`ng\ generalul
Vlad, fiind adus de Dan Iosif, [i a venit p`n\ în fa]a dumneavoastr\
[i a spus: „Tovar\[e ministru, s`nt c\pitanul S\l\jan, am executat
misiunea împreun\ cu tovar\[ul colonel L\z\rescu“, L\z\rescu
fiind cine?
General {tefan Gu[\: L\z\rescu era de pe la paz\, de la
Comitetul Central.
Pavel Coru]: Deci din paz\.
General {tefan Gu[\: R\spundea de paz\ parc\, împreun\ cu
generalul Neagoe.
Pavel Coru]: Înseamn\ c\ era din direc]ia de paz\ (Direc]ia a Va – Securitate [i Gard\ a Departamentului Securit\]ii Statului, n.n.),
pentru c\ eu nu vreau..., s\ nu tr\i]i cu impresia c\ vreau s\ disculp
Securitatea..., eu vreau s\ [tiu exact unde [i cum a fr`nat fiecare.
Deci, S\l\jan...
General {tefan Gu[\: Domnule, ce se [tia în noaptea aia, deci
zvonurile erau c\ \[tia ar avea ni[te locuri în subteran [i c\ au
acolo armament [i muni]ii [i c\ oric`nd pot s\ atace din interior.
Asta era o psihoz\, s\ [tii...
Pavel Coru]: {tiu, am vorbit cu revolu]ionarii.
General {tefan Gu[\: ... fie unii din ei s\ mineze cl\direa [i s\ o
arunce în aer; deci era o treab\ nenorocit\ de tot. De[i, î]i spun, cu
toat\ oboseala care era, mi se p\reau ni[te inep]ii. Dar, p`n\ la
urm\, dac\ tot veneau, veneau, veneau, una dup\ alta, zic chiar or
fi, domnule.
Pavel Coru]: Bine, televiziunea transmitea, radioul transmitea...
General {tefan Gu[\: Mi-am dat seama c\ multe s`nt, dar
nenorocirea era c\ nu puteam s\ le verific\m, multe s`nt, fac parte
din (lips\ de audi]ie, n.n.), dar vezi c\ nu aveai cum s\ le verifici.
Pavel Coru]: Dac\ a]i fi fost la Televiziune, crede]i c\ a]i fi
putut preveni mai mult din diversiune?
General {tefan Gu[\: Cred c\ da. A[ fi interzis s\ mai apar\, în
primul r`nd acolo, neaveni]i din \[tia cu zvonuri în afara celor verificate. Sau mai bine zis, înt`i verificam [tirea respectiv\.
Pavel Coru]: În primul r`nd c\ to]i militarii din ]ar\ v-ar fi
v\zut.
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General {tefan Gu[\: Asta ar fi fost o problem\.
Pavel Coru]: Un element de t\rie.
General {tefan Gu[\: Absolut.
Pavel Coru]: În al doilea r`nd c\ toat\ lumea ar fi preluat exact
ce transmite generalul Gu[\ [i s-ar fi adresat: „Tovar\[e ministru al
Ap\r\rii din URSS, nu interveni]i!“, „tovar\[e cutare...“, „militari,
opri]i focul!...“
General {tefan Gu[\: Deci nu mai era nevoie s\ facem apel la
trecut.
Pavel Coru]: „Militari, opri]i focul..., în momentul acesta
urm\ri]i cine mai trage!“ [i atunci teroarea se oprea.
General {tefan Gu[\: Noi am încercat s\ o facem [i de aici, dar
cu un telefon...
Pavel Coru]: Am v\zut c\ în repetate r`nduri a]i dat telefon la
Televiziune s\ înceteze aceste chem\ri.
General {tefan Gu[\: Pe urm\ am încercat la comandamentul
(lips\ de audi]ie, n.n.). „Nu mai trage]i, p`n\ v\ l\muri]i unde!“; dar
vede]i, în haosul acela, aici a fost unde au reu[it ei.
Pavel Coru]: A]i avut vreo clip\ senza]ia dublei comande, c\
cineva mai comand\ trupele în afar\ de dumneavoastr\?
General {tefan Gu[\: Da.
Pavel Coru]: C`nd?
General {tefan Gu[\: Chiar în cursul nop]ii. Mi s-a spus c\ vine
un regiment de la T`rgovi[te; am fost uluit c\ în T`rgovi[te...
Pavel Coru]: Dar cine-i d\duse ordin?
General {tefan Gu[\: De la Marele Stat Major.
Pavel Coru]: Regimentul de Tancuri?
General {tefan Gu[\: Da. {i de asta m-am [i sup\rat; am [i
remarcat: „Voi [ti]i ce înseamn\ s\ aduci un regiment noaptea
într-un ora[ ca Bucure[tiul?“
Pavel Coru]: {i cine-l chema?
General {tefan Gu[\: Mi s-a spus c\ din Marele Stat Major a
fost chemat pentru ap\rarea capitalei; m\i, aici a fost gre[eala; dar
[tii c\ am intervenit, î]i aminte[ti, nu [tiu dac\ e pe caset\, c\ am
zis: „Cum e posibil s\ nu v\ da]i seama...?“
Pavel Coru]: „Grij\ mare la muni]ii, grij\ mare la tancuri,
opri]i-v\ acolo!“ E pe caset\, e pe caset\. Deci la aceast\ unitate se
refer\ c`nd spune]i dumneavoastr\ „grij\ mare, grij\ mare!“.
General {tefan Gu[\: Da. Cum s\ intre cu ele noaptea?
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Pavel Coru]: Deci s\ nu intre în ora[.
General {tefan Gu[\: S\ nu intre în ora[. Pentru c\ erau, î]i dai
seama, erau cu muni]ii în ele; drag\, s`nt ni[te treburi care – ce se
înt`mpl\? – lumea nu le în]elege, nu le în]elege pentru c\ nu le-a
tr\it; unul care a tr\it [i a avut necazuri în via]\, la instruc]ie, în
poligoane, la for]area cursurilor de ap\, care a v\zut dezastre [i
nenorociri chiar din respectarea unor reguli elementare de m`nuire
a muni]iei, a armamentului, a mecanismelor, [i atunci s\ [tii c\ era
[i treaba asta, cum s\ aduci noaptea o unitate [i pe mine m\ sup\ra,
domnule! Atunci am zis c\tre cineva: „Cine dracu’ ne d\ ordin,
domnule? Armata?“ {i de aceea am zis: „Termina]i cu dezinformarea!“
Pavel Coru]: Alte ordine care, de asemenea, vi s-au p\rut ciudate?
General {tefan Gu[\: În noaptea aia multe ordine erau date la
elicoptere, pentru c\ eu am discutat cu aviatorii s\ nu ridice nimic,
s\ nu ridice nimic. A mai fost un pericol în zilele respective, pe
care nimeni nu vrea s\-l vad\, ori nu l-a intuit...
Pavel Coru]: Care?
General {tefan Gu[\: ...ori nu vor oamenii s\ spun\. Noi am
trecut printr-o treab\, dac\ s`ntem oameni serio[i [i analiz\m ca
militari buni, trebuie spus c\ puteam s\ ne distrugem avia]ia a[a de
u[or cu rachetele [i cu antiaeriana...
Pavel Coru]: Ridicam avia]ia noastr\ [i ne-o v`nam singuri.
General {tefan Gu[\: Singuri, cu propriile arme.
Pavel Coru]: Cred c\ acesta a fost [i scopul diversiunii.
General {tefan Gu[\: S\ [ti]i c\ a fost una dintre variantele
care, s\ m\ ierte lumea, nu-mi ies din cap.
Pavel Coru]: A c\zut vreun avion atunci?
General {tefan Gu[\: Avioane n-am ridicat deloc, au c\zut îns\
elicoptere, dup\ cum [ti]i. A fost unul aici, pe undeva spre
Ghencea, a fost altul spre T`rgovi[te...
Pavel Coru]: Am citit m\rturia pilotului publicat\ în ziar.
General {tefan Gu[\: A fost tras `n el.
Pavel Coru]: Pilotul a venit, s-a tras de pe acoperi[ul nostru, sa tras de pe acoperi[ de la Marele Stat Major.
General {tefan Gu[\: P\i ce c\uta acolo, domnule?
Pavel Coru]: Venea s\ atace baza din Ghencea, unde cic\ ar fi
fost terori[ti. În Ghencea...
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General {tefan Gu[\: S-a petrecut un fenomen nenorocit, s\
[ti]i.
Pavel Coru]: Din Ghencea eram ataca]i totu[i.
General {tefan Gu[\: Unit\]ile din Ghencea tr\geau c\tre minister [i invers.
Pavel Coru]: Deci practic acolo a fost un schimb de focuri.
General {tefan Gu[\: P\i dup\ aia mi-am dat seama, pentru c\
[i schema de ap\rare a ministerului, nu vreau s\ condamn pe
nimeni, înc\ o dat\, eu n-am dat aceste confesiuni ca s\ condamn
vreun coleg, dar mi se pare c\ schema de ap\rare a ministerului a
fost foarte prost întocmit\; era deja pus\ în practic\ c`nd am venit.
Pavel Coru]: Sub ochii mei a c\zut un ofi]er...
General {tefan Gu[\: Era deja pus\ în practic\.
Pavel Coru]: ...care, din fericire, a sc\pat cu via]\; e vorba
despre actualul colonel erou, s\-i spunem erou, Grama, para[utist, a
fost împu[cat prin geam din interiorul Ministerului Ap\r\rii,
respectiv s-a tras de pe acoperi[ul de la hotelul militar „Haiducul“.
Desigur c\ asta a creat panic\ p`n\ c`nd a venit medicul [i – culmea
– medicul militar a spus clar: „De aici s-a tras“ [i s-a v\zut de unde
se trage, pentru c\ se putea crede c\ se trage din interior. În acel
moment existau suspiciuni [i primele suspiciuni erau împotriva
contrainformatorilor. Nu [tiu dac\ [ti]i c\ la orele 14 noi am fost
dezarma]i. Nu [tiu cine a dat ordinul \sta.
General {tefan Gu[\: Ce dat\ era?
Pavel Coru]: Pe data de 22, la orele 14, ofi]erii de Contrainforma]ii militare au depus armamentul.
General {tefan Gu[\: La ora 14, nu eram în Bucure[ti.
Pavel Coru]: Pe 22, la orele 14.
General {tefan Gu[\: Nu eram în Bucure[ti.
Pavel Coru]: Deci din ordinul generalului St\nculescu au fost
dezarma]i, fiind considera]i... negri. Noi deja atunci am [tiut c\
ceva se înt`mpl\ neobi[nuit; înainte de sosirea dumneavoastr\ în
Bucure[ti, cu privire la situa]ia noastr\ se luase o hot\r`re: am fost
dezarma]i.
General {tefan Gu[\: Aia s-a transmis [i în teritoriu.
Pavel Coru]: S-a transmis [i în teritoriu. Deci generalul
St\nculescu a dat ordin s\ se dezarmeze Contrainformatorii.
General {tefan Gu[\: Nu [tiu cine a dat exact ordinul.
Pavel Coru]: D`nsul era la comand\.
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General {tefan Gu[\: Da.
Pavel Coru]: Cert este c\ eu de la d`nsul am primit ordinul.
Eram un executant pentru c\ eram militar al Armatei Române.
Contrainformatorii nu erau ai altcuiva dec`t tot ai Armatei Române,
c\ acolo am lucrat toat\ via]a. Bun. Ce-a mai ap\rut atunci? În momentul în care am cobor`t jos, la ministrul St\nculescu, dus de amiralul Dinu [i înso]it de amiralul Dinu, mi s-au precizat urm\toarele
dup\ ce amiralul a intrat la ministrul adjunct St\nculescu [i c`nd a
ie[it mi-a spus: „Tovar\[e Coru], nu ave]i de ce s\ v\ teme]i, cei
care a]i lucrat în Armat\ n-a]i s\v`r[it abuzuri [i vede]i-v\ de
treab\; armamentul îns\ îl preda]i. Ceilal]i de la Securitate îns\ au
s\v`r[it abuzuri [i vor avea necazuri.“ {i atunci m-am g`ndit: „Cine
a luat aceast\ hot\r`re? De unde se [tia la nivelul Ministerului
Ap\r\rii Na]ionale ce f\cuse Securitatea? Asta se înt`mpla în jurul
orei 14-14,30. Dumneavoastr\ la ce or\ a]i vorbit?
General {tefan Gu[\: La Televiziune?
Pavel Coru]: Da.
General {tefan Gu[\: Pe la 15.
Pavel Coru]: 15. Atunci asta se înt`mpla în jurul orei 15,30,
exact.
General {tefan Gu[\: 15-15 [i... S\-]i spun de ce.
Pavel Coru]: Imediat dup\ ce a]i vorbit la Televiziune, noi am
fost dezarma]i.
General {tefan Gu[\: A durat mult p`n\ am intrat noi.
Pavel Coru]: Deci aceast\ scen\ pe care v-am descris-o, pe
mine m\ urm\re[te. Cine a dat ordin s\ fim categorisi]i drept negri,
de[i la acea or\ noi eram dispu[i s\ ie[im în primul r`nd, cu piepturile goale, f\r\ armament, s\ lupt\m cu terori[tii? Am spus:
„Domnule, dac\ ne trimite]i în misiune, noi prindem terori[ti, f\r\
arme, dar s\-i prindem dup\ legile noastre.“ Aici este o problem\
care mie mi-e neclar\.
General {tefan Gu[\: Vede]i, s`nt foarte multe curiozit\]i, domnule Coru].
Pavel Coru]: Oricum, dumneavoastr\ n-a]i dat acest ordin, cu
certitudine.
General {tefan Gu[\: În nici un caz, pentru c\ n-aveam c`nd,
nici n-am avut c`nd.
Pavel Coru]: Cine l-ar fi putut da, ]in`nd seama c\ s-a dat în
toat\ Armata?
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General {tefan Gu[\: Dar eu [tiam c\ s-a dat mai t`rziu, de c\tre
generalul Militaru.
Pavel Coru]: Vede]i, la orele..., imediat dup\ ce a]i vorbit dumneavoastr\ în Televiziune, deci la 15,30...
General {tefan Gu[\: 15 s\ fi fost...
Pavel Coru]: ... am primit acest ordin, l-am executat...
General {tefan Gu[\: Hai s\ admitem c\ era 15, c\ se însera
devreme, dar în nici un caz la 14. La 14, eram pe aeroport sau în
aer.
Pavel Coru]: Deci dumneavoastr\ n-a]i avut cum s\-l da]i.
General {tefan Gu[\: Vreau s\-]i mai spun [i eu ceva ce nu ]iam spus. N-am urmat traseul direct. De ce?
Pavel Coru]: Zig-zag-ul!
General {tefan Gu[\: Am luat-o în zig-zag. De ce? Pentru c\ nu
cuno[team situa]ia ap\r\rii antiaeriene [i nici nu aveam leg\tur\ cu
ei; comandantul aeronavei, respectiv comandantul regimentului
cred c\ a fost (lips\ de audi]ie, n.n.), m-am [i minunat: „De ce înt`rziem m\i at`ta [i mergem prea jos?“ c\ am mers mai jos un pic [i
pe alte trasee, adic\ un pic... Zice: „Domnule, ca nu cumva vreun
t`mpit...“, chiar a[a a spus, „eu [tiu, din gre[eal\...“ pentru c\, de[i
cerusem aprobare de plecare, se comunicase c\ plec\m cu aeronava
de pe Timi[oara, dar s`nt ni[te reguli aici, se anun]\ dispozitivele
ap\r\rii antiaeriene, ori în tulburarea aia de atunci...
Pavel Coru]: Mai e o chestie ciudat\.
General {tefan Gu[\: Deci s-a dat ordin cu dezarmarea în 22.
Eu [tiu c\ ordinul s-a dat mult mai t`rziu.
Pavel Coru]: Nu, pe 22, la ora 15,30, ofi]erul de serviciu ne-a
transmis ordinul de a preda armamentul, apoi am fost dus la St\nculescu unde am fost primit p`n\ la urm\, c\ci m-a chemat personal, m\ [tia, eu av`nd o problem\ grav\. Care era acea problem\
grav\? Eu am fost urm\rit pentru c\ am m`r`it, am m`r`it ceva
împotriva conduc\torului. Amiralul Dinu cuno[tea faptul \sta, c\
eram urm\rit, pentru c\ urm\rirea s-a desf\[urat cu sprijinul
unit\]ii respective, a Direc]iei de Informa]ii a Armatei, în biroul
meu s-a introdus ce s-a introdus [i a[a mai departe. Deci se [tia c\
eu am fost anticeau[ist. Eu am b\nuit c\ de asta m\ cheam\. De
fapt amiralul Dinu, la un moment dat, mi-a [i spus: „Domnule,
atunci c`nd ai avut tu necazurile alea, eu am fost de partea ta,
te-am sus]inut.“ Dovad\ este c\ nici n-am fost scos din func]ie,
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din grad [i a[a mai departe. C\ ce m`r`isem eu, m`r`isem pe cinstite. M`r`isem împotriva...
General {tefan Gu[\: Acum, fiecare am mai m`r`it.
Pavel Coru]: Nu, m`r`isem pe cinstite.
General {tefan Gu[\: Avem [i dovezi, dar nu asta e important...
Pavel Coru]: Nu, nu, m`r`isem pe cinstite. Dosarul e la Securitate.
General {tefan Gu[\: ...nici tu, nici eu n-am avut (lips\ de
audi]ie, n.n.), c\ trebuia s\ ne d\m disiden]i.
Pavel Coru]: Mi-ar fi ru[ine s\ m\ dau disident, c\ m`r`ia tot
românul, dou\zeci [i trei de milioane m`r`iau.
General {tefan Gu[\: Bineîn]eles. Apropo, exact cum e ru[inea
asta, c\ eu a[a o consider, o mare ru[ine, ru[inea cu scandalul certificatelor de lupt\tori în revolu]ie. Am v\zut la toate emisiunile
astea la televizor [i îmi vine s\-l sparg, îmi produce o lehamite, o
sil\ fantastic\.
Pavel Coru]: Da, este ru[inos, ru[inos.
General {tefan Gu[\: De fapt, eu mi-am spus p\rerea anul trecut, într-un consiliu militar, mi-am spus p\rerea [i la un consiliu
militar la care a participat inclusiv conducerea, despre treaba asta,
dar probabil c\ n-am fost bine receptat.
Pavel Coru]: Bun, am l\murit o chestie foarte interesant\.
Acum, în diminea]a zilei de 23, c`nd dumneavoastr\ înc\ era]i în
Comitetul Central cu generalul Vlad, în ora[, tineri cam la 20-25 de
ani r\sp`ndeau zvonul c\ s`nte]i mort.
General {tefan Gu[\: În 23 a fost asta?
Pavel Coru]: Da, în 23 diminea]a, am caseta.
General {tefan Gu[\: Eu atunci am încercat s\ plec, Coru]. Miam dat seama c\ am f\cut gre[eala de la început c`nd, v-am spus,
c`nd am intrat acolo [i mi-am dat seama ce haos era; m\i b\iatule,
holurile erau pline de civili, militari, cu armament, cu muni]ie, ap\
pe jos, rupte scaune, distrugeri, covoarele de pe acolo întoarse pe
dos, lume mult\, nu puteai s\ umbli dintr-un loc în altul, la un
moment dat s-a întrerupt lumina, nu [tiu de unde...
Pavel Coru]: S-a [i tras, s-au omor`t [i între ei.
General {tefan Gu[\: ...adic\ era un haos [i am c\utat, re]ine
asta, am c\utat s\ scap c`t mai repede; am c\utat s\ scap c`t mai
repede de acolo, domnule. V\z`nd c\... trebuie s\ scap; pe timpul
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nop]ii, cinstit î]i spun, mi-era [i team\, zic trage cineva în mine,
unde dracu’ s\ m\ duc, ma[ina mi-a disp\rut. Ah, domnule, nu
vreau s\ trec peste episodul \sta.
Pavel Coru]: E foarte important.
General {tefan Gu[\: Nu, domnule, e un episod care trebuie
re]inut; de ce? Pentru c\ s`nt ni[te oameni care [i-au riscat via]a.
Totu[i la Comitetul Central am cerut s\ mi se trimit\ o grup\ operativ\ cu ni[te h\r]i [i ni[te ofi]eri. Nici în ziua de azi n-au venit.
S`ntem în 1993?
Pavel Coru]: Da.
General {tefan Gu[\: Deci nu mi s-a trimis, în schimb am
apreciat c\ echipajul, c\ eu aveam un echipaj la Batalionul de
Transmisiuni al Marelui Stat Major, în schimb acel echipaj cu
autosta]ia [i cu prelungirea, deci cu ac]ionarea de la distan]\,
inclusiv cu plutonierul r\nit... pot s\-l [i men]ionez, Scurtu, sau
plutonierul-major Scurtu...
Pavel Coru]: L-am recunoscut. Dumneavoastr\ i-a]i spus s\ v\
aduc\...
General {tefan Gu[\: Mi-a adus leg\tura p`n\...
Pavel Coru]: Nu, nu leg\tura. Cum i-a]i spus? În termeni militari i-a]i spus: „Adu-mi...“
General {tefan Gu[\: Ac]ionarea, cam a[a ceva.
Pavel Coru]: Ac]ionarea sau ceva cu patru litere.
General {tefan Gu[\: Nu, ac]ionarea.
Pavel Coru]: A[a, ac]ionarea. E pe film, e pe film. Au lucrat
eroic.
General {tefan Gu[\: Dar, vezi, ei au p\truns. Eroic. {i \sta era
r\nit [i nu mi-am dat seama dec`t c`nd, m`njit de s`nge... [i îi era
ru[ine s\-mi spun\, era împu[cat în spate, în [old.
Pavel Coru]: Plutonierul...?
General {tefan Gu[\: Plutonierul-major Scurtu, parc\. Scurtu,
Scurtu.
Pavel Coru]: Scurtu apare [i acolo. Deci erou al revolu]iei.
General {tefan Gu[\: {oferul împu[cat [i \sta, Vasilescu...
Pavel Coru]: Poate cineva s\ conteste calitatea lor de eroi?
General {tefan Gu[\: ...r\ni]i am`ndoi, [i \sta [i [oferul autosta]iei.
Pavel Coru]: Deci au men]inut leg\tura între ei.
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General {tefan Gu[\: Au tras de undeva, în tot haosul acela de
acolo, c\ \[tia au reu[it s\ trag\ autosta]ia undeva l`ng\ Comitetul
Central, domnule, [i au urcat cu leg\turile la mine. Cum? Nu-mi
dau seama. Cum au reu[it, cu ce efort?
Pavel Coru]: S`nt sau nu s`nt eroi ai revolu]iei?
General {tefan Gu[\: |[tia pot s\-i consider, domnule.
Pavel Coru]: Eu zic c\ s`nt eroi ai revolu]iei.
General {tefan Gu[\: Pentru c\ \[tia [tii ce-au f\cut? {tiau c\ la
r\zboi trebuie s\ vin\ cu ac]ionarea la mine...
Pavel Coru]: Leg\tura.
General {tefan Gu[\: ...au aflat c\ s`nt acolo [i au venit cu
leg\tura dup\ mine. E un lucru pe care n-am s\-l uit c`t oi tr\i. Îi
apreciez p`n\ la Dumnezeu; uite, \[tia s`nt într-adev\r, a[ putea
spune c\ s`nt eroi.
Pavel Coru]: Eroi. Bun. Mergem mai departe.
General {tefan Gu[\: Domnule, i-a[ men]iona. {tii de ce? Am
impresia c\ nu s-au bucurat de nici un fel de drepturi. Nu [tiu sigur.
Pavel Coru]: În schimb, eu cunosc un subofi]er care a ajuns
general-maior. {tia]i?
General {tefan Gu[\: Nu cred, asta e o poveste, nu poate s\ fie.
Pavel Coru]: V-o aduc oficial\.
General {tefan Gu[\: Eu nu cred c\ s-a ajuns chiar acolo.
Pavel Coru]: A fost reactivat maior [i la ora actual\ este general-maior.
General {tefan Gu[\: Vreau s\ v\ spun o treab\: îmi amintesc,
cu jen\, spun asta cu durere un pic, c\ la c`teva luni dup\ revolu]ie, la un an poate, se punea problema scoaterii afar\ din
Armat\ a acestui Scurtu întruc`t [chiop\ta, deci prezenta acest
defect, datorit\ c\ruia, principial, nu trebuia s\ fie în Armat\, dar
g`ndindu-ne unde [i din ce cauz\ [chiop\ta omul, asta m-a durut
[i atunci, ]in minte, am intervenit cu toat\ fermitatea s\ nu cumva
s\-l scoat\ afar\ pe omul \sta care, dac\ nu m\ în[el, avea [i vreo
trei copii, doi sau trei copii.
Pavel Coru]: Bun.
General {tefan Gu[\: Vezi, e un episod de care nimeni nu [tie,
dar eu îmi amintesc de copilul \sta, c`nd a venit [i s-a b\gat sub
masa aia, dac\ ]ii minte unde eram noi.
Pavel Coru]: E filmat totul, cu scurt\ pe el...
General {tefan Gu[\: {i a venit cu leg\tura.
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Pavel Coru]: ...cu scurta [i cu leg\tura. E filmat. Aduc caseta,
nici o problem\.
General {tefan Gu[\: Re]ine c\ el a venit pentru c\ îndatoririle
pe care le avea la r\zboi...
Pavel Coru]: Conform postului.
General {tefan Gu[\: ...conform func]iei lui, spuneau: „la
r\zboi...“.
Pavel Coru]: Nu-i d\duse nimeni ordin, el venise conform
instruc]iilor.
General {tefan Gu[\: Avea aprobarea comandantului unit\]ii.
Dar el a traversat Bucure[tiul, a trecut printre gloan]e, a fost r\nit, a
venit r\nit sus, [oferul care a condus autosta]ia a fost r\nit, Vasilescu se nume[te.
Pavel Coru]: Vasilescu.
General {tefan Gu[\: Deci, ni[te oameni nemaipomeni]i. Vezi,
uite, \[tia s`nt eroii \ia necunoscu]i. Nu s`nt \[tia care apar pe postul de televiziune [i se bat cu pumnul în piept, nu s`nt \[tia care [iau luat titluri [i insigne, c\ m-a enervat o treab\. Îmi cer scuze,
dac\ ating cumva [i n-a[ fi vrut s\ ating pe nimeni în durerea lui, c\
unii [i-au pierdut copii. Era o doamn\ care amintea numele meu –
m-a deranjat – c\ a[ fi luat [i eu...; dar eu n-am fost niciodat\ la
Cotroceni, chiar dac\ am fost invitat, [i n-am luat nici un fel de
medalie [i nu voi lua, consider c\ Armata Român\ [i-a f\cut doar
datoria în totalitate.
Pavel Coru]: {ti]i cine cere cu insisten]\ insign\ [i certificat de
lupt\tor? Brucan.
General {tefan Gu[\: Nu [tiu la ce i-ar folosi.
Pavel Coru]: L-a]i v\zut lupt`nd acolo, f\c`nd ceva important în
timpul acesta?
General {tefan Gu[\: Domnule, ni[te decizii s`nt convins c\ a
luat.
Pavel Coru]: A luat ni[te decizii.
General {tefan Gu[\: Dar, dar ca merite de lupt\tor nu [tiu, c\
el a ap\rut numai în 22 noaptea, seara, dup\ ce fugise Ceau[escu.
Pavel Coru]: Deci deja în timpul diversiunii a ap\rut, în timpul
mascaradei.
General {tefan Gu[\: El a ap\rut în partea a doua.
Pavel Coru]: Deci v-a]i întors înapoi la Marele Stat Major.
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General {tefan Gu[\: Da, m-am întors cu un transportor. Ceam f\cut? Am rugat pe un locotenent – o fi locotenent-major, o fi
c\pitan, Dumnezeu s\-l ]in\, îmi pare r\u c\ nu m-am mai interesat
de el nici în ziua de azi, p\cat...
Pavel Coru]: {tia]i m\car cum îl cheam\?
General {tefan Gu[\: Fac ni[te gre[eli, nici acum nu [tiu. Un
b\iat în\ltu].
Pavel Coru]: Poate o s\ afla]i.
General {tefan Gu[\: Poate vine el s\-mi spun\. Nu mai [tiu,
dar cred c\ de la Regimentul de Gard\ era, cu o grup\ de solda]i. {i
i-am spus: „Domnule, trebuie s\ m\ scoate]i de aici. Pute]i?“ „Da,
tovar\[e general.“ Zic: „Trage]i un tanc c`t mai aproape de sc\ri“,
c\ se tr\gea totu[i.
Pavel Coru]: Se tr\gea.
General {tefan Gu[\: {i b\iatul: „Da, dar o s\ trebuiasc\ s\ v\
lua]i, poate s\ v\ lua]i [i cascheta din cap, c\ e un reper foarte...,
stema.“ Zic: „Nu conteaz\, voi m\ scoate]i de aici.“ „Domnule
general, imediat, tragem tancul [i c`nd e gata, venim noi.“ A venit
cu c`]iva militari [i aproape c\ pe sus m-a aruncat b\iatul acesta
în transportor. De ce? Pentru c\ am aflat dup\ aceea c\ s-a [i tras
asupra tancului, dar nu fac din asta o pagin\ de eroism cum au
f\cut unii. Era condus de un caporal [i am întrebat: „Tu cuno[ti
ora[ul?“, c\ se vedea numai prin fant\. Se ridicase blindajul [i se
vedea destul de pu]in. Zic: „M\i, copile, tu cuno[ti s\ ajungi la
Marele Stat Major?“ „Cred c\ da.“ „C\ nu putem chiar peste tot,
c\ mai e blocat de tancuri, mai e blocat...“ „Pe unde [tii, dar c`t
mai repede la Marele Stat Major.“ {i locotenentul a fost cu mine
în tanc, pe ochitor, dac\ nu m\ în[el, mecanicul, care era caporal
nu subofi]er, re]ine]i; erau un caporal [i acest locotenent pe care
a[ vrea s\-l înt`lnesc; nu [tiu de ce n-a venit niciodat\ la mine s\mi cear\ ceva; nu, c\ n-a f\cut nici o fapt\ de eroism, l-a luat pe
[eful Marelui Stat Major [i l-a dus la minister, dar pentru mine, în
condi]iile acelea în care se tr\gea, era o problem\, a fost ca un
gest...
Pavel Coru]: Deci asta s-a înt`mplat în ziua de 23, la ora 11 [i
ceva, 12.
General {tefan Gu[\: Pe 23. Nu mai [tiu ora. Cam a[a. În prima
parte a dimine]ii.
Pavel Coru]: Deci în jurul orei 12.
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General {tefan Gu[\: Nu mai [tiu exact.
Pavel Coru]: Am caseta marcat\.
General {tefan Gu[\: În orice caz, p`n\ în pr`nz.
Pavel Coru]: P`n\ în pr`nz, la miezul zilei era]i în Marele Stat
Major, în biroul ministrului sau la dumneavoastr\?
General {tefan Gu[\: Nu. Am intrat în biroul meu din Marele
Stat Major, deci la mine în birou. Nu. Înt`i am fost la biroul ministrului [i acolo l-am v\zut parc\ – St\nculescu plecase din birou, nu
mai era acolo, era ofi]erul de serviciu, erau [i al]i ofi]eri, forfot\
mare, vezi, nu pot s\-]i dau exact – dar în orice caz acolo m-am
înt`lnit cu Militaru, Militaru era în minister.
Pavel Coru]: Militaru era deja în minister pe 23?
General {tefan Gu[\: Militaru era în minister pe 23. El degeaba
spune... S`nt casete.
Pavel Coru]: Fusese numit deci prin televiziune. Îl recuno[tea
cineva drept ministru?
General {tefan Gu[\: A fost numit [i a doua oar\. Nu cum
spune el, pe 25...
Pavel Coru]: Aia e altceva, deci fusese numit. Îl recuno[tea
cineva? St\tea acolo, era cineva pe l`ng\ el?
General {tefan Gu[\: Nu, nu, nu. El a fost numit de c\tre domnul Iliescu.
Pavel Coru]: Pe ce dat\?
General {tefan Gu[\: În fa]a (lips\ de audi]ie, n.n.), cred c\ asta
a fost în...
Pavel Coru]: Dup\ ce s-a dus în Marele Stat Major, nu?
General {tefan Gu[\: Dup\, în 23 sau 24 diminea]a.
Pavel Coru]: Bine, deci era acolo. {i ce f\cea?
General {tefan Gu[\: Eu r\m`n cu imaginea asta a domnului
general Militaru, nu [tiu ce v`rst\ are acum, dar at`t de bine îmi
amintesc: s-a a[ezat l`ng\ biroul ministrului, într-un fotoliu, a pus
m`na pe telefonul alb sau ro[u, nu mai ]in minte exact...
Pavel Coru]: Asta e foarte important.
General {tefan Gu[\: ...[i a cerut: „Maskva“.
Pavel Coru]: Adic\ cum a spus?
General {tefan Gu[\: A cerut leg\tura cu Moscova.
Pavel Coru]: Da.
General {tefan Gu[\: Exact nu [tiu ce-a cerut, nu mai re]in
exact...
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Pavel Coru]: Deci a zis: „Alo, Maskva.“
General {tefan Gu[\: ...dar n-am s\ uit, domnule general Militaru, niciodat\ accentul cu semnul moale, „al…“ [i „ia bil“, nu
„bîl“ cum zic ei, „generalul Militaru…“ [i nu [tiu ce. Am disp\rut
imediat din birou, în orice caz, a fost un moment pentru mine...
Pavel Coru]: {ocant.
General {tefan Gu[\: ...un pumn, da; c`nd am auzit c\ vorbe[te
în limba rus\...
Pavel Coru]: {i c\ primul lucru pe care l-a f\cut, a luat leg\tura
cu Moscova.
General {tefan Gu[\: ... zic: „Domnule, dracu’ m-a luat, acesta
acum...“; mi-am dat seama c\ ceea ce se spunea despre el... de fapt
a fost momentul c`nd mie mi s-a confirmat, dac\ vrei – pentru c\
p`n\ atunci auzisem doar pove[ti cu ce-a f\cut, ce n-a f\cut –, dar
acum mi s-au confirmat zvonurile despre generalul Militaru, \la a
fost momentul.
Pavel Coru]: C`nd a luat leg\tura cu Moscova [i le-a adus
aminte cine a fost?
General {tefan Gu[\: C\ a fost nu [tiu ce, nu [tiu ce, c\ „Eu am
fost comandantul Armatei...“
Pavel Coru]: Deci în momentul c`nd el a început s\
povesteasc\.
General {tefan Gu[\: Deci a f\cut un fel de foarte scurt\, foarte
scurt\...
Pavel Coru]: Biografie. Prin telefon.
General {tefan Gu[\: ...biografie prin telefon. {i atunci am zis:
„Hopa! Reaminte[te acelora cine e el. Deci se confirm\ zvonurile
anterioare“, c\ m-ai întrebat la început dac\ [tiu. Domnule,
auzisem c\... Dar acum am zis: „Hopa!“
Pavel Coru]: Le aducea aminte cine e el.
General {tefan Gu[\: Asta e, domnule. T\ticu, asta e. {i...
Pavel Coru]: Asta este. {i? V-a]i sim]it bine v\z`ndu-l la conducerea Armatei?
General {tefan Gu[\: ...am plecat imediat din birou. În func]ie a
fost numit – fac apel la memorie, nu-mi mai amintesc exact orele – a
fost numit de domnul Iliescu, în biroul ministrului; era [i St\nculescu, eram [i eu, nu mai re]in alte persoane, dar parc\ [i Petre
Roman. „Domnule, ne-am g`ndit ca în func]ia de ministru al
Ap\r\rii Na]ionale s\ fie tovar\[ul Militaru. Dumneata r\m`i mai
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departe [eful Marelui Stat Major“, deci nu St\nculescu, ci Militaru.
Deci d`nsul, Iliescu...
Pavel Coru]: Deci asta se înt`mpla pe data de 23 sau 24. Verbal.
În fa]a dumneavoastr\ [i a lui St\nculescu.
General {tefan Gu[\: 23 sau 24. Da. În nici un caz cum a zis el,
25, c\ pe 24 noaptea au participat ei la o adunare secret\ la care eu
n-am fost invitat, de aceea spun c\ era ministru.
Pavel Coru]: Unde se adunaser\?
General {tefan Gu[\: În biroul fostului adjunct, Dumnezeu s\-l
ierte c\ a murit anul trecut sau anul acesta, nu, anul trecut, generalul
Nicolescu, care era la etajul înt`i, era adjunct al ministrului, asta era
func]ia.
Pavel Coru]: Deci în noaptea de 24.
General {tefan Gu[\: În 24 c\tre 25, c\tre Cr\ciun. Cred c\ se
preg\tea ac]iunea T`rgovi[te.
Pavel Coru]: Deci a]i g\sit acolo adunarea aceasta.
General {tefan Gu[\: Nu, vezi, iar trecem prea repede peste
ele.
Pavel Coru]: Bine, deci a]i mers în birou...
General {tefan Gu[\: Deci a fost numit, am mers acolo, miam format o grup\, pentru c\ am v\zut, din p\cate, – iar asta am
spus-o la începutul interviului nostru – c\ primele ajutoare ale mele
m-au privit cu mult\ suspiciune, chiar...
Pavel Coru]: Cu oarecare re]inere.
General {tefan Gu[\: Nu, chiar cu destul de mult\ re]inere,
dar...
Pavel Coru]: Fusese f\cut\ o dezinformare deja în r`ndul trupei,
cu privire la dumneavoastr\.
General {tefan Gu[\: Nu al trupei.
Pavel Coru]: Al Marelui Stat Major.
General {tefan Gu[\: Nu, nici al Marelui Stat Major, al celor de
l`ng\ mine.
Pavel Coru]: Adic\ cine era l`ng\ dumneavoastr\?
General {tefan Gu[\: Era [eful Direc]iei Opera]ii, al]i [efi de
direc]ie, \[tia care erau, adic\ generalul Eftimescu, loc]iitorul meu,
adic\ amiralul Aron [i al]ii.
Pavel Coru]: Deci v\ priveau cam ciudat, ca pe...
General {tefan Gu[\: Un tip obosit, parc\ picasem de undeva,
drag\, asta e expresia.
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Pavel Coru]: Adic\ nu v-au primit cu bucurie: „V-a]i întors!“
General {tefan Gu[\: Da, s\ vin\: „Ce facem? Uite ce-am f\cut
p`n\ acum.“ Normal ar fi fost s\-mi fi raportat.
Pavel Coru]: {i n-au venit?
General {tefan Gu[\: N-au venit. {i c`nd am început s\-i caut,
v\d c\ au început s\-i raporteze, spre exemplu generalul Eftimescu
s-a prezentat deja generalului Militaru cu ni[te probleme din astea.
{i atunci am r\mas un pic surprins [i am\r`t.
Pavel Coru]: A]i tras cumva concluzia c\ fusese deja...
General {tefan Gu[\: C\ eu s`nt deja pe dinafar\...
Pavel Coru]: Care a fost atitudinea amiralului Dinu? Pentru
c\ informa]iile se aflau în m`na amiralului Dinu, cerceta[ii erau
ai lui...
General {tefan Gu[\: Voi de ce nu [ti]i? C\ trebuia s\ [ti]i treaba asta.
Pavel Coru]: Eram dezarma]i [i ostatici deja.
General {tefan Gu[\: P\i, vede]i?
Pavel Coru]: {i, totu[i, amiralul Dinu a fost corect cu mine.
De[i eram dezarmat [i ostatic, m\ chema periodic [i m\ informa
despre ce se înt`mpl\, b\nuind c\ s-ar putea s\ aib\ o soart\
nec\jit\ – sau [tiu eu ce b\nuia? – [i voia s\ se [tie ni[te chestii.
Deci care a fost atitudinea amiralului Dinu? Amiralul Dinu a fost
comandantul unit\]ii mele.
General {tefan Gu[\: Domnule, eu l-am apreciat, dar dup\ cele
înt`mplate...
Pavel Coru]: L-am respectat foarte mult [i pe loc]iitorul lui, pe
{arpe, actualul general {arpe, era colonel atunci.
General {tefan Gu[\: {i eu, am lucrat foarte bine cu Dinu, dar
acum...
Pavel Coru]: Deci amiralul Dinu [i colonelul {arpe erau comandan]ii de acolo.
General {tefan Gu[\: Cu Direc]ia de Informa]ii a Armatei am
lucrat apropiat, acesta e cuv`ntul cel mai corect.
Pavel Coru]: Era [i foarte important.
General {tefan Gu[\: Am lucrat apropiat, s\ [tii.
Pavel Coru]: În acele momente, informa]ia era marf\ de aur,
marfa principal\.
General {tefan Gu[\: Nu, dar în general [i înainte lucrasem cu
ei destul de apropiat.
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Pavel Coru]: Care a fost atitudinea Direc]iei Informa]ii? M\
intereseaz\ atitudinea amiralului Dinu, pentru c\ vreau s-o [tiu
exact.
General {tefan Gu[\: El n-a luat... Eu i-a[ imputa între multe
altele [i urm\toarea treab\: în momentul în care a fost anun]at\
eliberarea mea din func]ie, el...
Pavel Coru]: Pe ce dat\?
General {tefan Gu[\: Se vede, c\ a fost dat la televizor, 24 sau
25. În 25 cred, în ziua de Cr\ciun.
Pavel Coru]: În ziua de Cr\ciun.
General {tefan Gu[\: Cred c\ atunci.
Pavel Coru]: Muriser\ deja Ceau[e[tii? Pe 24 noaptea, ei au stabilit s\-i lichideze.
General {tefan Gu[\: Trebuie s\ facem apel la caset\, pentru c\
mi-e foarte greu. Da, eu eram atunci [eful Marelui Stat Major, pe
24, sigur.
Pavel Coru]: Deci pe 25.
General {tefan Gu[\: Pe 25 seara, cred c\ a fost schimbarea
mea.
Pavel Coru]: Cum s-a produs schimbarea?
General {tefan Gu[\: P\i am fost chemat...
Pavel Coru]: Unde?
General {tefan Gu[\: Militaru fusese numit ministru de c\tre
conducere.
Pavel Coru]: De o zi [i jum\tate, de dou\ zile.
General {tefan Gu[\: De dou\ zile. Din momentul c`nd l-a
numit ministru, singura treab\ pe care a f\cut-o a fost de a lua la
telefon [i a-[i c\uta prietenii, fo[tii colaboratori.
Pavel Coru]: Fo[ti generali [i colonei trecu]i în rezerv\.
General {tefan Gu[\: ...pe to]i, pe generalul nu-[tiu-care, pe
generalul nu-[tiu-care...
Pavel Coru]: Deci, în general...
General {tefan Gu[\: ...colonei, generali, m\ rog, el tot timpul a
vorbit la telefon cu \[tia [i îi chema.
Pavel Coru]: Îi chema din ora[; deci avea telefoanele lor...
General {tefan Gu[\: Avea telefoanele lor.
Pavel Coru]: ...semn c\ p\strase leg\tura cu ei.
General {tefan Gu[\: Probabil c\ da.
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Pavel Coru]: ...c\ci, pe cinstit, eu nu am telefoanele fo[tilor
colegi.
General {tefan Gu[\: Absolut, în mod sigur. A început s\ [i-i
cheme.
Pavel Coru]: Da, [i-i chema acolo [i îi îmbr\ca.
General {tefan Gu[\: Nu, unii veneau chiar îmbr\ca]i.
Pavel Coru]: Aha, îmbr\ca]i în general.
General {tefan Gu[\: Îmbr\ca]i în general [i, mai mult, îi
numea.
Pavel Coru]: Îi numea.
General {tefan Gu[\: M\i, îmi amintesc c\ a vorbit chiar [i cu
generalul Pancea la...
Pavel Coru]: La Br\ila.
General {tefan Gu[\: La Gala]i, la Gala]i. Aici e un episod
foarte interesant, pe care nu [tiu de ce generalul Pancea l-a p\strat
în t\cere p`n\ acum.
Pavel Coru]: De ce, care-i interesul?
General {tefan Gu[\: {ti]i de ce? Mie mi-au raportat subordona]ii [i ei tr\iesc [i acum; el acolo, la Gala]i, s-a dat drept [ef al
Marelui Stat Major, c`nd eu înc\ func]ionam ca [ef al Marelui
Stat Major.
Pavel Coru]: Adic\ în zilele de 23, 24?
General {tefan Gu[\: 24, da, chiar a încercat (lips\ de audi]ie,
n.n.).
Pavel Coru]: Fa]\ de cine s-a prezentat? Fa]\ de colonelul
Rizea?
General {tefan Gu[\: Nu, probabil c\ [i la colonelul Rizea, care
era comandantul diviziei, dar în mod sigur la regimentele mecanizate [i de tancuri din Gala]i, unde a avut [i un incident...
Pavel Coru]: Ce-a p\]it?
General {tefan Gu[\: P\i, acolo a fost arestat de tanchi[ti, de
comandantul regimentului, sau de comandant împreun\ cu [eful de
Stat Major, acolo a fost re]inut.
Pavel Coru]: De ce? D`nsul avea atunci func]ia de [ef al Centrului Militar Gala]i...
General {tefan Gu[\: El era [eful Centrului Militar Gala]i...
Pavel Coru]: ...[i atunci ce c\uta în unit\]ile operative?
General {tefan Gu[\: P\i asta e o enigm\ pe care el ar trebui s\
o explice, pentru c\ tr\ie[te.
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Pavel Coru]: Deci ca [ef al Centrului Militar Gala]i trebuia s\
fie în Centrul Militar Gala]i.
General {tefan Gu[\: ...s\ fie în Centrul Militar Gala]i.
Pavel Coru]: Ce c\uta prin unit\]i, ce c\uta prin unit\]i? Asta-i
întrebarea.
General {tefan Gu[\: Una din probleme am în]eles-o de la
(lips\ de audi]ie, n.n.) [i va trebui s\ o rezolv\m, s\ o detaliem, s\ o
detaliez, avem cu cine pentru c\ tr\iesc comandan]ii; s-a dus, am
în]eles, prima dat\ s\ aresteze pe unul din comandan]ii de la regimentele de acolo; a luat un transportor [i s-a dus la Regimentul
Mecanizat s\-l aresteze pe comandantul regimentului; în momentul
c`nd a ajuns la Regimentul de Tancuri s-a produs (lips\ de audi]ie,
n.n.), \[tia l-au re]inut pe... generalul Pancea.
Pavel Coru]: Dar ce era, general-maior?
General {tefan Gu[\: Era general-maior, p\i era general-maior
de mult, î]i spun precis, din 1982, avansat în 1982, pe c`nd era la
cursul post-academic, era împreun\ cu mine la Academie...
Pavel Coru]: Da. Deci a trecut la arestarea comandan]ilor de
regimente mecanizate.
General {tefan Gu[\: La Gala]i.
Pavel Coru]: La Gala]i. În acest moment, comandantul Regimentului de Tancuri cine era?
General {tefan Gu[\: E [i acum.
Pavel Coru]: Cum se numea?
General {tefan Gu[\: Locotenent-colonelul G`]\ Ilie, inginer
G`]\ Ilie.
Pavel Coru]: G`]\ Ilie.
General {tefan Gu[\: Nu, nu era el, parc\ atunci era Zaharia
sau \sta era [ef de Stat Major, nu mai [tiu exact.
Pavel Coru]: Dar, în orice caz, l-au arestat [i au raportat.
General {tefan Gu[\: L-au arestat [i au raportat. {i a doua zi,
]in minte c\ a fost chemat din birou de generalul Militaru: „M\i
Marine, zice, las\ c\ o s\ vii tu la Bucure[ti, s\ vii la Bucure[ti!“,
cam ceva în genul \sta.
Pavel Coru]: {i aduc`ndu-l la Bucure[ti, în ce func]ie l-a numit?
General {tefan Gu[\: Dup\ aia l-a adus [i l-a numit [ef al
Direc]iei de Informa]ii a Armatei.
Pavel Coru]: {i ulterior?
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General {tefan Gu[\: {i ulterior... ulterior comandant al trupelor de..., da, comandantul Trupelor de Transmisiuni.
Pavel Coru]: {i ulterior? Actual?
General {tefan Gu[\: Actual este consilierul pre[edintelui;
acum generalul Pancea este secretarul Consiliului Ap\r\rii ]\rii.
Pavel Coru]: Deci, anterior consilier preziden]ial, iar acum secretarul Consiliului Ap\r\rii ]\rii?
General {tefan Gu[\: Na]ionale.
Pavel Coru]: Na]ionale. O func]ie foarte mare.
General {tefan Gu[\: Da, pentru c\ aicea se discut\ probleme
de securitate na]ional\, de ap\rare, de siguran]\ na]ional\, deci de
ap\rare na]ional\.
Pavel Coru]: De întreaga ap\rare na]ional\.
General {tefan Gu[\: Da, toate aspectele.
Pavel Coru]: Bine, \sta este un aspect umoristic. Deci dumneavoastr\ a]i fost demis pe data de 25, seara.
General {tefan Gu[\: Fac apel la... nu mai [tiu, trebuie s\ ne
uit\m...
Pavel Coru]: Pe 25, a]i fost chemat jos la Cabinet, de c\tre
domnul Iliescu.
General {tefan Gu[\: Nu, de c\tre domnul Militaru.
Pavel Coru]: Militaru. În prezen]a cui?
General {tefan Gu[\: P\i, în momentul c`nd mi-a spus mie,
cred c\ era singur. {i am avut chiar o discu]ie cu d`nsul [i trebuie s\
[i-o aminteasc\, c\ nu a trecut prea mult timp.
Pavel Coru]: Asta e important\, da.
General {tefan Gu[\: {i i-am spus: „Domnule, care s`nt
motivele?“ „M\i, tu nu prea ai trecut..., înspre binele t\u e.“
Pavel Coru]: Dar unde a vrut s\ v\ mute atunci?
General {tefan Gu[\: Zice: „Tu n-ai trecut pe la... [i a[a e[ti
obosit, e[ti nec\jit, tu nu ai trecut...“ Eu nu m\ mai opresc la ni[te
detalii. Eu l-am întrebat pe Militaru, c\ atunci c`nd l-au numit ministru n-am zis nimic, c\ dac\ e hot\r`rea conducerii care era
atunci... {i i-am zis: „Domnule, cum vre]i s\ lucr\m? Eu generalului Milea îi raportam problemele...“ Nu mi-a zis nimic, el era preocupat s\-[i cheme...
Pavel Coru]: Fo[tii colegi.
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General {tefan Gu[\: Fo[tii colegi. {i atunci l-am l\sat în pace;
ceilal]i subordona]i ai mei imediat s-au trecut în subordine, îi raportau...
Pavel Coru]: Da, m\ rog, oportuni[ti.
General {tefan Gu[\: Lingerea, drag\, lingerea, ling\i, c\ pot s\
le spun a[a; ling\ii imediat m-au trecut pe linie moart\ [i au trecut
s\-l ling\.
Pavel Coru]: Adic\ cine erau ace[tia?
General {tefan Gu[\: P\i, înt`i [eful Direc]iei Opera]ii...
Pavel Coru]: Eftimescu, deci, generalul Eftimescu.
General {tefan Gu[\: Eftimescu, apoi Aron [i, m\ rog, ceilal]i.
Pavel Coru]: {eful sec]iei... Ce func]ie avea Aron?
General {tefan Gu[\: Era loc]iitorul [efului Marelui Stat Major.
Era o func]ie...
Pavel Coru]: Func]ie mare.
General {tefan Gu[\: Mare.
Pavel Coru]: {i l-a numit imediat comandantul Marinei.
General {tefan Gu[\: Dup\ aia l-a numit, l-a f\cut amiral [i la f\cut comandantul Marinei.
Pavel Coru]: Da. Altul cine?
General {tefan Gu[\: P\cat, p\cat. M\ rog, \[tia care erau în
preajm\, Dinu [i al]ii, î]i dai seama.
Pavel Coru]: Bun, deci to]i au trecut în... Deci, e momentul în
care v-a anun]at c\ trebuie s\ pleca]i la Cluj. Pe ce func]ie v-a
spus?
General {tefan Gu[\: Eu nu vreau s\ intru în am\nunte. El mi-a
spus: „M\i, tu e[ti un b\iat foarte bun...“, a[a, nu, nu, v\ mai spun
o treab\, s\ nu uita]i; am fost [i eu anun]at c\ trebuie s\ m\ duc la o
[edin]\ a CPUN-ului, la care nu m-am dus, pentru c\ nu [tiam nici
ce e \la Consiliul Frontului Salv\rii Na]ionale...
Pavel Coru]: Consiliul Frontului Salv\rii Na]ionale.
General {tefan Gu[\: ...c\ s`nt membru. Am zis c\ nu m\
intereseaz\, deocamdat\ Armata e în dezordine [i eu aveam treab\
atunci. {ti]i ce am f\cut în zilele alea, într-un cuv`nt? Domnule, în
zilele alea am început s\ iau unit\]ile, marile unit\]i, s\ întreb care
e situa]ia oamenilor, a tehnicii, ce fac trupele...
Pavel Coru]: Exact ce trebuie s\ fac\ un militar de carier\. Nu
v-a]i b\gat în politic\. Foarte bine.
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General {tefan Gu[\: Exact. Nu aveam eu timp s\ m\ ocup de
Consiliul Frontului Salv\rii Na]ionale [i nici nu m\ voi b\ga vreodat\. Dar [tiu c\ am fost anun]at de la secretariat s\ m\ duc c\ „e
[edin]\“, „Domnilor, l\sa]i-m\ în pace!“, s\ m\ duc c\ e o [edin]\
pe la palatul Victoriei. În zilele alea, s\ [ti]i, conducerea noastr\
(CPUN) st\tea în Ministerul Ap\r\rii Na]ionale, acolo lucra, acolo
m`nca, de acolo pleca cu transportoarele.
Pavel Coru]: Apropo de treaba asta, la un moment dat au venit
[i generalii de Securitate. I-a]i v\zut acolo?
General {tefan Gu[\: Da.
Pavel Coru]: Pe cine?
General {tefan Gu[\: P\i au fost chema]i pe r`nd, dar am avut [i
o adunare în sal\, la care au participat, în st`nga, sau în dreapta
s\lii, mai bine zis, erau generalii de Securitate [i Mili]ie, [i al]ii cu
func]ii, nu numai generalii, deci func]iile de conducere din cele
dou\ ministere, iar în st`nga cei de la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale.
Eram, ca s\ spun a[a, în fa]a lor: Militaru, împreun\ cu mine [i
generalul Vlad, [i am pus problema cooper\rii.
Pavel Coru]: A prinderii terori[tilor.
General {tefan Gu[\: A prinderii terori[tilor s-a pus chiar în
birou, mai de mult, înainte de a face adunarea asta cu to]i; adunarea
asta cu to]i mi se pare c\ s-a f\cut în 25 diminea]a sau 26.
Pavel Coru]: Deci prinderea terori[tilor începuse de pe 23.
General {tefan Gu[\: De pe 23 noaptea.
Pavel Coru]: În noaptea de 23, a venit la Ministerul Ap\r\rii
Na]ionale generalul Vlad.
General {tefan Gu[\: Exact. A venit generalul Vlad, apoi generalul Vasile [i pe urm\ restul...
Pavel Coru]: Ardeleanu...
General {tefan Gu[\: ...a fost vorba s\ le d\m epole]i [i chiar
]inute pentru oamenii lor, c\ nu aveau ]inute.
Pavel Coru]: Da, c\ erau civili.
General {tefan Gu[\: L-am chemat pe generalul Dafinescu s\ le
dea ]inute. Înc\ o dat\ î]i spun, avem multe am\nunte. S-a încercat
aceast\ formare a unor echipe mixte, între militari de la noi [i militari din Securitate, ca s\ se treac\ la scotocire.
Pavel Coru]: S-a [i f\cut [i s-au împ\cat foarte bine.
General {tefan Gu[\: S-au împ\cat foarte bine. Nu s-a înt`mplat
nimic.

CONDAMNAT LA ADEV|R

359

Pavel Coru]: Da. Am discutat cu militari care au lucrat împreun\ cu ei.
General {tefan Gu[\: N-au f\cut ac]iuni prea multe.
Pavel Coru]: Au fost c`teva.
General {tefan Gu[\: Ceva, dar nu la ce ne a[teptam noi, de
propor]ii prea mari, pentru c\ cei care se instalaser\ la conducere
atunci nu p\reau interesa]i de aceast\ conlucrare. Totodat\, mie mi
s-a spus c\ eu trebuia s\ merg acolo, la Cluj, pentru c\ nu aveam
experien]\ la aceste e[aloane. I-am spus generalului Militaru...
Pavel Coru]: Deci pe ce func]ie v-a numit?
General {tefan Gu[\: {ef al Statului Major al Armatei a 4-a.
Am spus: „Domnule, dac\ a[ putea s\ merg la Buz\u, c\ am
mama acolo.“ Nu [tiam nimic de familie, î]i dai seama în zilele
alea cum am fost. Familia, am dat telefon de la Timi[oara s\ plece
la p\rin]i. N-a plecat acolo, în loc s\ mearg\ la p\rin]i, familia s-a
dus la Predeal.
Pavel Coru]: Deci a insistat s\ merge]i la Cluj. Ce i-a]i r\spuns?
General {tefan Gu[\: I-am spus c\ eu o s\ execut dac\ s-a
hot\r`t, dar el nu va putea s\ r\m`n\ la conducerea Ministerului
Ap\r\rii pentru c\ nu este cunoscut de oameni, iar problemele
Armatei, în ultimii ani, s`nt cu totul altele dec`t le [tia el c`nd era
activ; c\ nu este cunoscut de Armat\, pe c`nd eu s`nt destul de bine
cunoscut, am fost mult în trupe [i c\ oamenii o s\ m\ regrete. {i mi
se pare c\ chiar s-a înt`mplat treaba aceasta.
Pavel Coru]: Dup\ care a chemat...
General {tefan Gu[\: De dou\ ori i-am spus treaba asta, dup\
care eu, c\ n-a chemat el, i-am spus: „V\ rog s\ fie chema]i [efii de
direc]ie [i de sec]ie [i s\ li se comunice aceast\ hot\r`re“, despre
care mi-a spus c\ a vorbit [i cu domnul Iliescu.
Pavel Coru]: Deci a avut confirmarea?
General {tefan Gu[\: El a[a a zis, c\ s-a hot\r`t. Pentru c\ s-a
hot\r`t, înseamn\ c\ de sus...
Pavel Coru]: S-a hot\r`t la conducerea de stat.
General {tefan Gu[\: Da, pentru c\ schimbarea unui [ef al
Marelui Stat Major nu se face de c\tre oricine. I-am chemat – [i
aici am avut, din p\cate, acel sentiment pe care am s\-l tr\iesc toat\
via]a, de sil\, sc`rb\, c`nd subordona]ii mei nu mi-au luat ap\rarea.
În ce sens? N-au fost l`ng\ mine, m\car s\ m\ întrebe care-i
motivul schimb\rii mele.
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Pavel Coru]: A]i avut senza]ia c\ a fost regizat\ înainte, c\
fiecare în parte [tia c\ v\ vor schimba?
General {tefan Gu[\: E greu s\ spun dac\ a fost sau nu
regizat\, dar se pare c\ unii din ei de-abia a[teptau, se pare c\ unii
din ei n-au fost mul]umi]i nici c`nd am fost numit prima dat\ [ef al
Marelui Stat Major, pentru c\ eram prea t`n\r. {i acum, c`nd s-a
înt`mplat treaba asta, am impresia c\ li se îndeplinea un vis mai
vechi, la unii.
Pavel Coru]: Sau poate c\ aveau ni[te rela]ii mai vechi cu Militaru.
General {tefan Gu[\: Nu c\ poate, sigur. Pe urm\ mi-am dat
seama c\ ei avuseser\ cu acest general, c`nd el a fost la Bucure[ti
comandantul Armatei, fel de fel de rela]ii, erau mai în v`rst\, m\
rog, din alt\ genera]ie, cu alte mentalit\]i. Dar ce vreau s\ scot în
eviden]\ este c\ m-a sc`rbit atitudinea aceasta de la[itate, de a nu-[i
ap\ra un fost camarad.
Pavel Coru]: Comandantul.
General {tefan Gu[\: {i comandant, c\ eram legal comandantul
lor. Nimeni n-a luat o atitudine critic\: „De ce, cum?“ Dar m-am
bucurat într-un fel. Nu [tiu de ce a insistat, Militaru a insistat s\
merg neap\rat la Cluj, neap\rat la Cluj.
Pavel Coru]: Cu avionul.
General {tefan Gu[\: Nu asta e important. Neap\rat la Cluj. {i
i-am zis: „Dar poate...“ „Nu, domnule, la Cluj. C\ acolo e [i un
comandant de Armat\ mai experimentat.“
Pavel Coru]: Topliceanu.
General {tefan Gu[\: Da. Dar pe mine m-a bucurat, pentru c\
lucrasem – poate c\ el a uitat; eu n-am fost o personalitate de care
Militaru s\ se fi interesat. Eu [tiu? Sau poate da. Dar o mare
gre[eal\ pe care a f\cut-o el este c\ a uitat c\ eu am lucrat aproape
dou\ decenii în Transilvania [i trecusem prin multe unit\]i, m\
cuno[tea foarte bine Armata din Transilvania, [i m-a[ fi dus cum
m\ duceam acas\.
Pavel Coru]: {i a]i plecat.
General {tefan Gu[\: Am plecat, sigur c\ da, am plecat îns\
t`rziu de tot, dup\ ce am predat func]ia de [ef al Marelui Stat Major
generalului-colonel Ionel Vasile, care...
Pavel Coru]: Venise...
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General {tefan Gu[\: ...a venit mai t`rziu, pe 27-28. El lucrase
în economie.
Pavel Coru]: Deci dumneavoastr\ a]i plecat pe 28.
General {tefan Gu[\: Nu... De acolo da, din minister. Între timp
s-a mai petrecut ceva. Se organiza înmorm`ntarea fostului ministru
al Ap\r\rii Na]ionale [i n-am fost prins deloc în aceast\ activitate.
Normal ar fi fost s\ fi primit ceva sarcini, pentru c\ lucrasem cu
acest om. La un moment dat, secretarul de atunci mi-a spus c\ nu
[tie dac\ e cazul s\ merg eu la înmorm`ntare. Acest lucru m-a
durut, dar m-am dus, totu[i, la Academie. P\cat c\ n-am fost [i
acas\. La Academia Militar\ am fost pe holul academiei, de-acum
eram un oarecare, [i-am f\cut de gard\ acolo.
Pavel Coru]: Deci pe 28 a]i plecat la Cluj.
General {tefan Gu[\: N-am plecat la Cluj, am r\mas în
Bucure[ti. Dar asta o [tiu numai eu. Am r\mas în Bucure[ti.
Pavel Coru]: Unde?
General {tefan Gu[\: Aici.
Pavel Coru]: Acas\.
General {tefan Gu[\: Da. N-a [tiut dec`t ofi]erul de la Direc]ia
de Informa]ii a Armatei, care a fost permanent cu mine, ca
înso]itor, Dumnezeu s\-l ierte, a murit [i \sta, o moarte pu]in cam
suspect\.
Pavel Coru]: Cine?
General {tefan Gu[\: Fostul c\pitan, [ef de grup, B\rbieru, din
Direc]ia de Informa]ii a Armatei.
Pavel Coru]: Domnule, era un b\iat extraordinar!
General {tefan Gu[\: Da, un lupt\tor, Dumnezeu s\-l ierte!
Pavel Coru]: B\rbieru Virgil.
General {tefan Gu[\: Nu, Gic\. Gic\ B\rbieru.
Pavel Coru]: Deci, v-a înso]it tot timpul, [i la Timi[oara, [i la
Bucure[ti.
General {tefan Gu[\: Tot timpul. M-a preluat împreun\ cu
Gheorghe, de la Timi[oara, [i tot timpul c`t am stat în Bucure[ti,
m-a p\zit încontinuu.
Pavel Coru]: V-a p\zit încontinuu.
General {tefan Gu[\: |sta e adev\rul.
Pavel Coru]: {i a murit c`nd?
General {tefan Gu[\: A murit mai t`rziu, a murit la Buz\u, în
luna aprilie sau mai, dac\ nu m\ în[el, într-un accident tare stupid,
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de neîn]eles, el [i cu înc\ un ofi]er, cu ma[ina ofi]erului cel\lalt;
chemat seara undeva, nu s-a [tiut unde, e o variant\.
Pavel Coru]: Deci, a]i stat aici?
General {tefan Gu[\: P`n\ în 30.
Pavel Coru]: Pe data de 29, deci, n-a]i participat la arestarea
generalilor de Securitate.
General {tefan Gu[\: Nu, nu.
Pavel Coru]: A]i stat aici p`n\ pe 30.
General {tefan Gu[\: În nop]ile acelea, l`ng\ mine, a fost generalul Vlad, eu am acceptat s\ vin\ s\ lucreze în Marele Stat
Major, s\ dea telefoane [i chiar s\ se schimbe omul, pentru c\ era o
situa]ie foarte dificil\.
Pavel Coru]: Am în]eles c\ a prezentat schema unit\]ilor de
Securitate.
General {tefan Gu[\: Da, sigur c\ da. Ce s\ mai spun ca
eveniment important? Deci, pe 24 noaptea, c\tre ziu\, era aceast\ [edin]\ care s-a f\cut la etajul înt`i, unde au participat generalul St\nculescu, Iliescu, Brucan, Voiculescu, Roman [i unde,
de fapt, hai s-o spunem pe aia dreapt\, se hot\ra lichidarea
cuplului preziden]ial.
Pavel Coru]: Ceau[e[tilor.
General {tefan Gu[\: Da. Sigur, nu ne-au anun]at s\ particip\m,
pe mine [i pe generalul Vlad, totu[i am îndr\znit s\ intr\m peste ei.
Pavel Coru]: Am`ndoi?
General {tefan Gu[\: Împreun\ cu generalul Vlad am intrat, au
întrerupt [edin]a [i a avut loc o disput\ foarte dur\ între Brucan [i
generalul Vlad. Brucan a încercat s\-i arunce în spate, s\-i
pl\teasc\ ni[te poli]e, cred eu, care nu se cuveneau, generalului
Vlad. Generalul Vlad a r\spuns foarte demn [i foarte dur.
Pavel Coru]: Brucan ce afirma?
General {tefan Gu[\: Nu-mi mai amintesc exact, chiar asta i-a
spus generalul Vlad: „Dumneavoastr\ ave]i de pl\tit ni[te poli]e.“
Brucan: „Voi s`nte]i de vin\“, ceva în genul \sta. El culpabiliza
Securitatea [i a avut loc aceast\ ciocnire destul de dur\, în cuvinte
foarte tari, dup\ care noi ne-am retras la biroul [efului Marelui
Stat Major.
Pavel Coru]: Dumneavoastr\ a]i zis ceva?
General {tefan Gu[\: I-am spus domnului general s\ mergem,
s\ plec\m de acolo.
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Pavel Coru]: Nu, dar celor prezen]i le-a]i spus ceva?
General {tefan Gu[\: Le-am spus c\ de ce nu ne-au chemat, c\
dac\ nu prezent\m încredere s\ ni se spun\, la care toat\ lumea a
t\cut. „Nu, c\ era t`rziu [i dumneavoastr\ v\ odihnea]i“, cam astea
au fost explica]iile.
Pavel Coru]: Deci dumneavoastr\ n-a]i participat la luarea
acelei decizii?
General {tefan Gu[\: Noi doi nu. {i ce bine c\ n-am participat!
Pavel Coru]: Cred c\ [i eu m-a[ fi sim]it groaznic s\ [tiu c\ am
luat decizia de a lichida pe cineva f\r\ judecat\ dreapt\.
General {tefan Gu[\: Judecat\ dreapt\ sau nedreapt\, vreau s\
spun un singur lucru [i cu asta închei: [i cei mai mari criminali ai
lumii au dreptul la ap\rare [i asta s-a f\cut în toate timpurile,
re]ine]i, [i cu asta închei.
Pavel Coru]: C`nd a]i ajuns la Cluj, a]i avut vreo surpriz\?
General {tefan Gu[\: Dar stai c\ n-am încheiat aici. N-am plecat din Marele Stat Major nici în 27, 27 era Sf`ntul {tefan, [i lam invitat pe viceamiralul Dinu p`n\ la mine.
Pavel Coru]: Era]i {tefan, {tefan.
General {tefan Gu[\: P\i de-aia. Eram {tefan, {tefan [i era
Sf`ntul {tefan [i-mi amintesc c\ l-am rugat pe aghiotant s\ fac\ rost
de un pic de b\utur\, s\-mi serbez, în spate unde aveam biroul era
o c\m\ru]\, s\-mi serbez ziua; interesant e c\ în seara respectiv\ a
venit [i generalul Militaru sus, cu o serie de propuneri, chipurile s\
m\ consulte [i pe mine, de[i nu mai eram [eful Marelui Stat Major,
s\ m\ consulte [i pe mine în leg\tur\ cu ni[te propuneri pe care
voia s\ le fac\ pe linia avans\rii unor generali. Interesant, nu?
Pavel Coru]: Da.
General {tefan Gu[\: Am z`mbit. Zic: „Domnule, \[tia merit\,
dac\ e dup\ mine, dar nu eu hot\r\sc“, dup\ care s-a retras, deci el,
pe undeva, [tii ce mi-a zis, c\ n-o s\-mi par\ r\u c\ m-a schimbat,
c\ o s\ fie spre binele meu. De[i eu i-am repetat, c`nd a plecat din
birou, c\ nu va r\m`ne în minister, pentru c\ nu îl cunoa[te Armata,
[i c\ nu mai [tie problemele cu care s-a confruntat Armata [i din
cauza asta, a[a i-am zis: „Nu ve]i rezista aici.“ Asta ar fi una, [i al
doilea, nu a rezistat pentru c\ s-au v\zut gafele ordinare pe care
le-a f\cut, încep`nd cu problema asta a avans\rii, nu mai vorbesc de
restul.
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Pavel Coru]: Deci avans\rile care au destabilizat Armata,
ordinele contradictorii.
General {tefan Gu[\: Pe urm\ î]i spun o treab\. Erau o serie de
ofi]eri care nu fuseser\ numi]i în func]ie, pentru c\ erau a[a-zi[ii
înlocuitori la comand\, pentru c\ Ceau[escu foarte greu îi numea,
dar care ani de zile comandaser\ marile unit\]i [i acum s-au trezit
peste noapte c\ s`nt adu[i din rezerv\ ni[te generali, impu[i, fuseser\ în Armat\, dar demult, [i vin [i s`nt pu[i peste noapte, peste
capul lor, comandan]i. Ce, crezi c\ asta a creat o emula]ie în
Armat\? A creat o mare nemul]umire, o enorm de mare nemul]umire. Aceste valuri de avans\ri, care nu f\ceau altceva dec`t s\
nemul]umeasc\ de la o zi la alta efectivele Armatei, au fost a doua
mare gre[eal\.
Pavel Coru]: Cu aceste avans\ri au fost înc\lcate legea [i regulamentul militar.
General {tefan Gu[\: Da, bineîn]eles. Unii s-au f\cut ofi]eri din
subofi]eri, îmi spuneau, eu nu cred c\ s-au f\cut chiar a[a.
Pavel Coru]: Eu am un caz concret de subofi]er care e generalmaior.
General {tefan Gu[\: Dar s-a intervenit, chiar la mine s-a intervenit de c\tre domnul ministru, de generalul Militaru, în leg\tur\
cu unul dintre cons\tenii lui, care era pe la Cluj [i trecut în rezerv\
din maistru, a ajuns chiar maior, deci de la maistru militar la maior.
Pavel Coru]: E un subofi]er, am cazul acas\, vi-l pot aduce, e un
subofi]er care a devenit general-maior.
General {tefan Gu[\: Dar vreau s\ spun altceva, cu fiecare
avansare care se f\cea se creau tot mai multe nemul]umiri [i o tot
mai mare destabilizare a unit\]ii cadrelor militare. Vezi, asta poate
c\ n-a în]eles-o.
Pavel Coru]: Avans\rile au fost f\cute în scopul de a cump\ra.
În scop politic, de a cump\ra de partea lui.
General {tefan Gu[\: Da. C\ restul, cu alea, c\ s-au dat ni[te
drepturi, oricine le d\dea, c\ nu mai tr\ia Ceau[escu.
Pavel Coru]: Da, bineîn]eles.
General {tefan Gu[\: Norma nu [tiu-care, norma..., orice ofi]er
care venea le f\cea, pentru c\ nu mai era...
Pavel Coru]: Apropo de a[a-zisa reform\: am dou\ întreb\ri.
În primul r`nd, [tiu c\ Militaru a chemat, a selec]ionat o parte din
ofi]eri [i i-a b\gat la un curs de limba rus\ pentru a se califica
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sau a face ni[te cursuri de calificare la Moscova. {ti]i ceva de
treaba asta?
General {tefan Gu[\: Nu, c\ eu plecasem. Dar de la dumneavoastr\, de la Armat\, a luat asemenea oameni? Dac\ a luat,
înseamn\ c\ nu m-a anun]at pe mine, pentru c\ eu [tiu c\ n-au fost.
Pavel Coru]: Al doilea lucru. Cui i-a venit ideea s\ integreze
Securitatea în Armat\?
General {tefan Gu[\: P\i asta a fost ideea lui.
Pavel Coru]: {i cum vede]i dumneavoastr\, ca militar de carier\, treaba aceasta?
General {tefan Gu[\: Stai un pic, c\ n-am vorbit. Gre[elile cu
avans\rile s`nt altele. Dar una din marile gre[eli pe care a f\cut-o
atunci, pe loc, c`nd a venit ministru al Ap\r\rii, a fost s\ ia în subordine Securitatea, pentru c\ el n-avea cu ce... Cu ce s-o conduci?
Al doilea: nu [tia cu ce se ocup\, pentru c\ nu era vorba... una e
Securitatea politic\, iart\-m\ c\ spun a[a...
Pavel Coru]: Nu, c\ a existat Securitate politic\: Direc]ia înt`i.
General {tefan Gu[\: ... [i alta s`nt acele organe de Securitate
care s-au ocupat de siguran]a...
Pavel Coru]: Adic\ de spionaj [i contraspionaj. S\ le diferen]iem clar.
General {tefan Gu[\: De aceea zic, care s-au ocupat nemijlocit
de siguran]a statului, de siguran]a na]ional\. {i atunci, cum po]i s\
le iei tu în subordine, în primul r`nd c\ nu cuno[ti problematica cu
care se ocup\.
Pavel Coru]: Ca prim\ comand\ este c\ n-a desfiin]at Securitatea politic\, [ti]i nu?
General {tefan Gu[\: Nu.
Pavel Coru]: Direc]ia înt`i a r\mas în func]iune [i a desfiin]at
Direc]ia de Contrainforma]ii militare, contraspionajul militar, ceea
ce a fost o prostie.
General {tefan Gu[\: Vreau s\ spun o treab\. Cu ce le conducea
el? Avea organe cu care s\ po]i conduce siguran]a na]ional\, mai
ales în acele condi]ii, c`nd era haosul acela?
Pavel Coru]: Dar s-a consultat cu cineva c`nd a f\cut aceasta,
c`nd a luat aceast\ m\sur\?
General {tefan Gu[\: Cu mine în nici un caz.
Pavel Coru]: Dar dumneavoastr\, ca general de carier\, ce
p\rere ave]i despre aceast\ m\sur\? Cum o califica]i?
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General {tefan Gu[\: ~n primul r`nd, o mare gaf\, ca militar. El
are preten]ia c\ este un strateg.
Pavel Coru]: Da, am în]eles c\ este [i doctor în [tiin]e militare.
General {tefan Gu[\: N-are importan]\. Dar ca om care a trecut
totu[i prin Armat\, a f\cut o gre[eal\ fundamental\, în primul r`nd.
Practic asta a fost, de fapt, desfiin]area Securit\]ii, desfiin]area siguran]ei na]ionale. Indiferent ce s-ar fi înt`mplat, indiferent, cuplul
preziden]ial plecase, deci se înf\ptuise ce se înf\ptuise, ca s\ zicem
a[a, [i noi aveam nevoie – [i vom mai avea c`t va fi lumea [i
p\m`ntul –, aveam nevoie de siguran]a na]ional\. Or, el, prin desfiin]area siguran]ei na]ionale, a dat voie ca în România s\ p\trund\
cine vrea [i cine nu vrea. Sau s\ ias\ cine vrea [i cine nu vrea.
Pavel Coru]: Frontierele erau deschise deja, de[i v-a]i opus din
prima zi.
General {tefan Gu[\: Nu e vorba numai de deschiderea frontierelor, dar nu mai aveam nici un organ care s\ ]in\ un pic eviden]\, s\-i mai întrebe pe \[tia... Nu se poate, e o gaf\ ordinar\,
elementar\. Al doilea: domnule, dac\ ai trecut Securitatea în subordinea Armatei, aveai cu ce s-o conduci, aveai competen]a sau
oamenii preg\ti]i cu care s\ conduci un organism ca Securitatea? E
o întrebare.
Pavel Coru]: ~n spate, eu [tiu ce s-a ascuns, dorin]a de a ajunge
la dosare.
General {tefan Gu[\: Era prea m\runt\ treaba asta. Bine, pentru
el...
Pavel Coru]: Pentru el nu era m\runt\, pentru c\ existau acolo
c`teva dosare din ac]iunea „Corbul“, care deranjau [i care-i [tirbeau
credibilitatea în fa]a poporului. Totu[i, omul \sta a visat s\ conduc\
România. N-a visat s\ fie numai conduc\torul Armatei, a visat s\
conduc\ România.
General {tefan Gu[\: P\rerea mea e c\, dup\ aceea am aflat c\
a fost – p\cat c\ trebuie s\ o spun acum, c`nd despre oamenii
b\tr`ni ar fi fost bine s\ vorbe[ti, dar nu despre un asemenea om –,
c\ a fost abuziv se [tia, a fost un om abuziv, c\lca în picioare demnitatea multor oameni. Vede]i, asta nu înseamn\ exigen]\.
Pavel Coru]: Fusese [i avansat foarte rapid.
General {tefan Gu[\: În general, cei care studiau în URSS erau
avansa]i foarte repede; veneau în ]ar\ numai pe func]ii mari.
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Pavel Coru]: Nu cuno[tea ce înseamn\ pozi]ia inferiorului
niciodat\.
General {tefan Gu[\: {i aveau, din p\cate, aveau o mentalitate
foarte gre[it\.
Pavel Coru]: Care?
General {tefan Gu[\: C\ noi, cei care f\ceam [colile în România, am fi mult mai slab preg\ti]i. C\, chipurile, ei, care treceau cu
caranda[ul peste continent, erau foarte bine preg\ti]i, iar noi, care
luam valea [i copacul la pip\it, care înv\]am ca lumea tactica, eram
din \[tia mai m\run]i, care nu prea vedeam... S\ [tii c\ mul]i dintre
ei a[a g`ndeau, chiar [i despre academia noastr\, de[i e o [coal\
bun\.
Pavel Coru]: Academia Militar\ Român\? E o [coal\ demn\,
din care iese un ofi]er bine preg\tit.
General {tefan Gu[\: {i admiterea e foarte grea, nu intr\
oricine.
Pavel Coru]: {tiu, [tiu.
General {tefan Gu[\: {i cei care au f\cut-o, hai s\ spunem cu
fruntea sus, au ie[it oameni preg\ti]i, oameni ca lumea, dar cei care
veneau de acolo, sigur veneau cu aere, c\ la ei totul era „bal[oi“.
S\ge]ile erau „bal[oi“, elementele erau „bal[oi“, ad`ncimile de misiune erau „bal[oi“. Î]i mai aduci aminte c`nd aruncam, parc\
pres\ram m\rgele, cu bombe nucleare [i f\ceam ni[te ofensive de
te apuca boala? Cucereai ]\ri întregi într-o zi. Era mentalitatea lor
de mare putere. Noi eram \[tia care ap\ram malul, r`ul, [an]ul,
movila.
Pavel Coru]: Da, e vorba de dou\ [coli diferite.
General {tefan Gu[\: {tii de ce? Pentru c\ s`ntem dou\ ]\ri
diferite, dou\ m\rimi diferite.
Pavel Coru]: Alt\ concep]ie de via]\, de trai, de ap\rare. Noi nam visat niciodat\ s\ facem ofensiv\ peste frontier\.
General {tefan Gu[\: Noi am avut alte tradi]ii.
Pavel Coru]: Dumneavoastr\ v\ pare r\u de ce la Militaru (lips\
de audi]ie, n.n.).
General {tefan Gu[\: La el? M\ a[teptam cel pu]in dac\ [i-a
asumat aceast\ r\spundere (lips\ de audi]ie, n.n.), pentru c\ [i-a
asumat o r\spundere – recuperarea dosarelor s\ fie unul dintre
motive – (lips\ de audi]ie, n.n.), dar faptul c\ nu a sesizat c\ duce
la destabilizarea Armatei, lucru foarte periculos. {i am mai sesizat
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o treab\. Omul era ros de ambi]ii, eu nu cred c\ se oprea la nivelul
ministerului, el ar fi vrut mai mult, cred asta.
Pavel Coru]: Am în]eles c\, de fapt, a vrut s\ ia conducerea
statului.
General {tefan Gu[\: C`nd subordonezi Armata, Securitatea,
Poli]ia, înseamn\ c\ de acum e[ti...
Pavel Coru]: Luase conducerea întregului stat.
General {tefan Gu[\: Oric`nd po]i s\ dai „Stop“.
Pavel Coru]: De fapt, pe data de 12 ianuarie, am m\rturiile unor
ofi]eri din care rezult\ c\ a vrut s\ dea o lovitur\ de stat, s\ ia conducerea, consider`ndu-l pe Ion Iliescu mai slab, respectiv ori c\ nu
executase ni[te ordine de undeva de-afar\, ori l-a considerat un om
mai slab. Am m\rturiile unor ofi]eri din Bucure[ti, care au refuzat
s\ ias\ cu tancurile pentru a distruge, pentru a lichida mul]imea din
Pia]a Victoriei, asta a fost atunci ideea: „Intr\m în Pia]a Victoriei
cu tancurile [i c\lc\m tot.“ Asta este m\rturie de la un ofi]er.
General {tefan Gu[\: Lucrurile astea pe care mi le spui s`nt
c`nd eu eram în exil.
Pavel Coru]: Era]i în exil.
General {tefan Gu[\: Deci mi-a prins bine perioada aceea.
Pavel Coru]: Acest exil este sub semnul romantismului, c\ s-a
r\sp`ndit deja o idee, c\ de fapt procurorul militar care a mers s\ v\
aresteze...
General {tefan Gu[\: Nu s\ m\ aresteze, s\ m\ ancheteze, dup\
care s\ m\ aresteze.
Pavel Coru]: S\ v\ ancheteze. Cine a fost?
General {tefan Gu[\: Actualul general Diaconescu.
Pavel Coru]: Generalul Diaconescu Gheorghe, procuror militar,
adjunctul procurorului general, a fost trimis la Cluj s\ v\
ancheteze.
General {tefan Gu[\: Pentru a ancheta [i dup\ aceea aresta pe
cei doi generali, Gu[\ [i Topliceanu.
Pavel Coru]: Deci [i pe Gu[\ [i pe Topliceanu voiau s\-i
aresteze?
General {tefan Gu[\: Da, pe mine m\ intereseaz\ persoana
mea.
Pavel Coru]: Da. A]i apucat s\ discuta]i cu acest om, c\ruia îi
salvaser\]i via]a într-o anumit\ împrejurare?
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General {tefan Gu[\: Da. A uitat, din p\cate, cred c\ nici acum
nu [tie c\ am trimis un elicopter la Re[i]a, s\-l duc\ la Timi[oara.
Pavel Coru]: Deci dumneavoastr\ i-a]i salvat via]a. A]i discutat
cu el fa]\ în fa]\?
General {tefan Gu[\: Nu eu, echipajul de elicoptere, dar tot cu
aprobarea mea, bineîn]eles, [i chiar cu insisten]ele generalului Gu[\
pentru c\ nu era un timp prea favorabil pentru zbor.
Pavel Coru]: Deci dumneavoastr\ i-a]i salvat via]a. V-a]i
înt`lnit fa]\ în fa]\. Unde? La marea unitate sau v-a chemat la
Procuratur\?
General {tefan Gu[\: M-a chemat la Procuratur\.
Pavel Coru]: {i v-a]i prezentat.
General {tefan Gu[\: Interesant este c\ venisem în Bucure[ti,
era prima mea ie[ire din Cluj c\tre familie, în Bucure[ti. {i am
plecat împreun\, ne-am înt`lnit în aerogar\ [i am mers în acela[i
avion.
Pavel Coru]: Deci venea s\ v\ ancheteze, dar nu v-a spus nimic.
General {tefan Gu[\: Numai la cobor`re mi-a spus c\ va trebui
ca a doua zi s\ m\ prezint la Procuratur\.
Pavel Coru]: Asta se înt`mpla în ianuarie-februarie 1990?
General {tefan Gu[\: Februarie.
Pavel Coru]: În primele zile ale lui februarie. P`n\ pe 15 februarie?
General {tefan Gu[\: P`n\ pe 15.
Pavel Coru]: C`nd era Militaru înc\ ministru.
General {tefan Gu[\: P\i am în]eles c\ a fost f\cut\ ancheta din
ordinul lui.
Pavel Coru]: Deci din ordinul lui Militaru...
General {tefan Gu[\: Anchetare [i arestare.
Pavel Coru]: Pentru genocid.
General {tefan Gu[\: Da.
Pavel Coru]: {i v-a]i prezentat la Procuratur\?
General {tefan Gu[\: Aici s`nt probleme multe. Vre]i s\ le discut\m a[a pe scurt?
Pavel Coru]: Oricum, trebuie s\ termin\m caseta asta.
General {tefan Gu[\: M-am prezentat la Procuratur\, i-am dat
[aptesprezece pagini scrise, cu activitatea mea încep`nd din 16 [i
p`n\... Mi-a cerut p`n\ în 22.
Pavel Coru]: P`n\ pe 22, pentru c\ era teoria genocidului.
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General {tefan Gu[\: Da.
Pavel Coru]: Care a c\zut dup\ aceea, sub influen]a juri[tilor...
General {tefan Gu[\: C\ [i el a scris o carte dup\ aceea. A fost o
lun\ în America, chipurile, s\ se edifice, iar apoi a scris o carte
domnul general Diaconescu... M-am înt`lnit dup\ aceea cu el, dar
am evitat s\ discut. Nu [tiu dac\ d`nsul ar avea curaj s\ discut\m
episodul Cluj. Dar, dup\ cum s-a purtat, cred c\ ar avea... tupeu.
Pavel Coru]: V-a jignit cu ceva?
General {tefan Gu[\: Fantastic, faptul c\ fostul [ef al Marelui
Stat Major a fost acuzat, c`nd [tia foarte bine c\, mai ales în nop]ile
acelea, chiar în nop]ile acelea...
Pavel Coru]: Fusese acolo.
General {tefan Gu[\: Da, bineîn]eles.
Pavel Coru]: Fusese prezent [i [tia? Formidabil!
General {tefan Gu[\: El a fost în Timi[oara. Asta m-a deranjat.
Pavel Coru]: Fusese în Timi[oara, [tia c\ n-a]i participat la nici
un fel de acte...
General {tefan Gu[\: Asta m-a durut. C\ [i el a fost la Timi[oara, în acela[i timp cu mine. Da, fusese în Timi[oara [i atunci
m-am sim]it nu numai jignit, chiar profund indignat. Adic\ dumneata [tii, c\ ai fost acolo, [tii bine ce a f\cut Armata...
Pavel Coru]: Deci se [tia c\ nu e genocid [i participa totu[i la
asemenea anchet\?!
General {tefan Gu[\: {i scrie acolo, dumneata spui: „pentru
genocid“. {i m-a jignit, nu c\ m-a jignit, m-a indignat profund
omul acesta, atitudinea lui. Dup\ aceea [i-a cerut scuze. Mai
t`rziu... Dar [i asta arat\...
Pavel Coru]: A]i declarat corect ce s-a înt`mplat acolo?
General {tefan Gu[\: Da, bineîn]eles. Dar nu aveam ce ascunde. Drag\ Coru], s\ scrii [i acolo: nu am nimic de ascuns. }i-am
spus, mi-e team\ de Dumnezeu [i bineîn]eles [i de oamenii r\i.
Pavel Coru]: Subordona]ii au în]eles ce se înt`mpla c`nd a]i fost
chemat la Procuratur\?
General {tefan Gu[\: Subordona]ii au aflat f\r\ s\ le spun eu [i
se preg\tea o mare lovitur\ acolo. Dar Diaconescu cred c\ a
sesizat-o, dac\ nu i s-a [optit, pentru c\ subordona]ii erau hot\r`]i
s\ nu m\ lase pentru nimic în lume s\ fiu implicat sau arestat, arestat [i judecat pentru porc\riile astea. Ei m\ cuno[teau foarte bine.
{i hai s\ ]i-o spun pe aia dreapt\. Erau at`t de hot\r`]i, înc`t în nici

CONDAMNAT LA ADEV|R

371

un caz Diaconescu nu mai pleca întreg de acolo. Asta ]i-o spun f\r\
nici un fel de...
Pavel Coru]: Deci el venise cu ordin clar de la Militaru. Anchetat, arestat... [i a[a mai departe.
General {tefan Gu[\: Da. Bine, eu mai auzisem [i alte variante, dar astea s`nt auzite. Or, eu pe auzite... I se promisese ceva,
dac\ reu[e[te s\ m\ înfunde – iart\-m\ c\ folosesc acest cuv`nt –,
i se promisese o func]ie foarte mare, dar întruc`t n-am auzit-o
direct...
Pavel Coru]: Dar cu urechile dumneavoastr\ a]i auzit altceva
care e important.
General {tefan Gu[\: Nu vreau s-o iau drept..., dar lumea trebuie s\ [tie.
Pavel Coru]: Uita]i-v\ care e treaba: cu urechile dumneavoastr\
a]i auzit îns\ doi fo[ti subordona]i din Marele Stat Major c\ discutau: „Haide s\-l termin\m pe Gu[\ \sta.“ E vorba de amiralul Aron
[i de – vorbeau dup\ o u[\...
General {tefan Gu[\: Mi-a confirmat-o [i un subordonat, la
vremea respectiv\ numai maior.
Pavel Coru]: Adic\ cine vorbea?
General {tefan Gu[\: Amiralul Aron [i generalul Eftimescu.
Pavel Coru]: „Hai s\-l termin\m pe ]iganul \sta de Gu[\.“
General {tefan Gu[\: Cam a[a ceva a fost: „S\ sc\p\m de
Gu[\.“
Pavel Coru]: Deci, în concluzie, dumneavoastr\ a]i fost o piatr\
tare, care nu se potrivea în mozaicul preg\tit dinainte.
General {tefan Gu[\: Acum o spunem, atunci...
Pavel Coru]: Adic\ n-a]i avut loc în plan.
General {tefan Gu[\: N-am fost în schem\.
Pavel Coru]: N-a]i fost în schem\.
General {tefan Gu[\: N-am fost [i, culmea, nici nu puteam
fi...
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AUDIEREA GENERALULUI {TEFAN GU{|
LA COMISIA SENATORIAL| PENTRU
CERCETAREA EVENIMENTELOR DIN DECEMBRIE 1989
DIN DATA DE 21 SEPTEMBRIE 1993
(Transcriere dup\ band\ magnetic\)
Pre[edintele Comisiei: Vreau s\ v\ spun, de la început, c\
aceast\ Comisie nu face o cercetare penal\, caracterul cercet\rii
noastre este politic. Noi vrem s\ stabilim adev\rul istoric asupra
acelor memorabile evenimente. Nu c\ut\m s\ elimin\m pe nimeni,
nici s\ discrimin\m, asta nu e treaba noastr\, e treaba organelor...,
altele, în sf`r[it, nu noi.
General {tefan Gu[\: M-am n\scut pe 17 aprilie 1940, în
jude]ul Buz\u, s`nt absolvent de liceu. P\rin]ii: tata, decedat, a fost
]\ran, mama tr\ie[te, este în v`rst\ de 83 de ani, ]\ranc\, pensionar\
C.A.P. S`nt c\s\torit cu Rolea Gu[\, din aceea[i localitate, [i avem
dou\ fete studente. Am absolvit Liceul „Bogdan Petriceicu
Ha[deu“, din Buz\u, {coala Militar\ de Ofi]eri Activi de Tancuri [i
Auto, din Pite[ti, Facultatea Tehnic\ Militar\, cursurile de cinci ani
[i jum\tate, Sec]ia de Mecanic\, dou\ cursuri post-academice, cu
profil unic, pe probleme de strategie. Am îndeplinit func]ii,
încep`nd cu cea de comandant de pluton, de companie [i p`n\ la
cea de [ef al Marelui Stat Major, iar la ora aceasta s`nt comandantul
Armatei a II-a, de la Buz\u.
Comisia Senatorial\: Domnule general, v\ rog, adresa dumneavoastr\.

General {tefan Gu[\: La ora actual\ s`nt în Buz\u, locuiesc la
Comandamentul Armatei a II-a, deci la Unitatea Militar\ 02470.
Comisia Senatorial\: {i, altfel, unde v\ g\sim acas\?
General {tefan Gu[\: Acas\ în Bucure[ti, B-dul Aviatorilor
100, s`mb\ta [i duminica.
Comisia Senatorial\: Domnule general, de[i, a[a cum v-am
spus, comisia noastr\ nu face o cercetare penal\, totu[i o s\ v\
rug\m s\ depune]i un jur\m`nt. V\ rog s\ repeta]i dup\ mine:
„ Jur s\ spun adev\rul, s\ nu ascund nimic din ceea ce [tiu.“
(Generalul {tefan Gu[\ a repetat.)
Comisia Senatorial\: Nu e nevoie s\ v\ atrag aten]ia c\
jur\m`ntul fals atrage penalizarea. V\ mul]umesc.
Comisia Senatorial\: Domnule general, v\ rog s\ fi]i amabil,
într-o prim\ parte, s\ ne povesti]i dumneavoastr\, dar numai ce este
esen]ial din ceea ce [ti]i asupra evenimentelor la care a]i participat,
în mod direct; nu v\ referi]i, v\ rog, la altele, la care n-a]i fost de
fa]\. V\ rog, ave]i cuv`ntul.
General {tefan Gu[\: Domnule senator, domnule pre[edinte,
promit c\ voi face tot ce este posibil ca, fie azi, fie [i la alte d\]i,
poate, s\ spun tot ceea ce am tr\it [i v\zut, f\r\ s\ spun ceea ce am
auzit sau f\r\ a comenta sau aprecia alte activit\]i. Aceasta în scopul, în primul r`nd, a[a cum am ar\tat-o [i alt\dat\, de a ar\ta
într-adev\r, indiferent c\ îmi place sau nu, exact a[a cum s-au
înt`mplat evenimentele din decembrie ’89 [i mai ales c\, în calitate
de militar, simt r\spunderea pentru colegi, subordona]i [i pentru
Armat\, care a fost unul din factorii principali în aceste evenimente. Modalit\]ile de a ar\ta acest lucru s`nt multiple. Sigur,
înt`mpl\rile s`nt foarte multe [i, din p\cate, ne afl\m la o distan]\,
în timp, de aproape patru ani. De aceea o s\ îmi cer scuze dac\,
uneori, n-o s\ le expun cu exactitate pe ore, ci cu aproxima]ie.
Minutele sau orele nu le mai pot da. Poate a[ pierde esen]ialul. De
aceea, v\ rog s\ m\ ajuta]i cu unele întreb\ri în urma a ceea ce eu
voi încerca s\ explic.
O alt\ problem\: înainte de a începe aceast\ descriere a evenimentelor care s-au petrecut în 1989, a[ vrea s\-mi da]i voie s\
raportez comisiei c\, în perioada în care am fost internat în spital,
pentru ni[te afec]iuni pe care le-am avut, exagerate, din p\cate, mai
mult dec`t trebuia, de o anumit\ parte a presei, am fost solicitat
destul de mult [i insistent de c\tre Pavel Coru], care se [tie c\ a fost
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ofi]er de contraspionaj la Direc]ia Informa]ii a Armatei [i pe care-l
cuno[team, s\ dau un interviu pe care el l-a publicat într-o carte, în
ultima lui carte. Ceea ce vreau s\ raportez comisiei, cu toat\ r\spunderea, este c\ ceea ce s-a dat acolo s`nt exact cuvintele mele,
deci nu mi-a schimbat absolut nimic, iar dac\ voi sc\pa unele
am\nunte, comisia se poate folosi [i de acest interviu, ce cuprinde
o serie de aspecte, pe care s-ar putea ca eu s\ nu le pot prezenta în
acest moment, pentru c\ nu mi-am f\cut nici un plan al descrierii
evenimentelor.
Comisia Senatorial\: O întrebare a[ vrea s\ v\ pun. A]i citit
cartea scris\ de el?
General {tefan Gu[\: Da.
Comisia Senatorial\: {i c\r]ile, în general, scrise de el?
General {tefan Gu[\: Nu toate.
Comisia Senatorial\: Nu toate?
General {tefan Gu[\: Nu.
Comisia Senatorial\: Punctul dumneavoastr\ de vedere coincide cu punctul lui de vedere, în general?
General {tefan Gu[\: Nu în totalitate, numai la ultima carte în
care eu am fost implicat.
Comisia Senatorial\: Da.
General {tefan Gu[\: El a respectat, întru totul, ceea ce am
declarat eu acolo în vreo dou\ nop]i.
A[ începe cu ziua de 16, chiar de 15 decembrie 1989. Poate calitatea nara]iunii mele nu va fi cea scontat\ de dumneavoastr\, de
comisie, dar, înc\ o dat\ v\ spun c\ nu voi vorbi dup\ un plan
dinainte stabilit. Deci, în 15, re]in exact, împreun\ cu fostul ministru al Ap\r\rii, general-colonel Vasile Milea, am participat la activit\]ile de depunere a jur\m`ntului în unit\]i militare, d`nsul la Ia[i,
eu la o unitate de transmisiuni din Buz\u. Pe 15 seara, ne-am
înapoiat în Bucure[ti [i, dup\ cum era obiceiul atunci, nu plecam
acas\ p`n\ la ore destul de înaintate, astfel c\ m-am dus direct la
minister. Dup\ aproximativ o jum\tate de or\ a venit [i ministrul
Ap\r\rii. Ceea ce m-a frapat este c\ m-a întrebat dac\ eu am sesizat
ceva deosebit. N-am reu[it s\ realizez la ce se referea dar, ca s\ trec
mai repede peste ele, vreau s\ spun c\, dup\ aceea, am f\cut [i eu
leg\tura cu ceea ce d`nsul voia s\ afle de la mine. Pe parcursul
traseului de la Buz\u, iar d`nsul de la Ia[i, se pare c\, spre deosebire de alte d\]i, a observat foarte multe ma[ini str\ine, din care
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foarte multe cu num\r rusesc. {i m-a întrebat: „M\i, cam ce-o fi cu
\[tia? De ce Dumnezeu or veni? Fac Cr\ciunul pe aici?“ „Probabil,
tovar\[e ministru. Eu [tiu?!“ Desigur c\ eu nu [tiam, nu b\nuiam
ce se poate înt`mpla. Dac\ ace[tia au avut un rol, r\m`ne s\ stabileasc\ istoria. În 16, era s`mb\t\, nu mai re]in exact, era s`mb\t\
sau duminic\, da, era s`mb\t\, am plecat de la minister, destul de
t`rziu, la orele 21,00. În momentul c`nd am ajuns acas\, fiind obosit
dup\ o s\pt\m`n\ de lucru, am rugat-o pe nevast\-mea: „S\ nu fac\
zgomot copiii, c\ vreau s\ m\ odihnesc.“ Cred c\, aproximativ
cincisprezece minute, m-am odihnit, c`nd a sunat telefonul scurt [i
ofi]erul de serviciu de la Marele Stat Major m-a anun]at c\ trebuie
s\ m\ prezint, de urgen]\, la minister. Am întrebat ce s-a înt`mplat,
dar nu [tia. Un singur lucru mi-a spus: „Timi[oara, ceva cu
Timi[oara.“ „Bine, zic, ma[ina a plecat?“ „Trebuie s\ soseasc\“,
mi-a r\spuns el. M-am îmbr\cat foarte repede [i m-am dus la minister. În minister, era ministrul Ap\r\rii Na]ionale [i vorbise, deja,
la telefon, cu înlocuitorul comandantului Diviziei 18 Mecanizate,
de la Timi[oara, la acea dat\ locotenent-colonelul Zeca Constantin,
care relatase ni[te nereguli, ni[te aspecte de dezordine în garnizoana Timi[oara. Deci, nu dispuneam de prea multe informa]ii la
acea dat\. L-am întrebat, dup\ ce a vorbit la telefon, [i mi-a zis:
„M\i, ce s-o fi înt`mpl`nd la Timi[oara, c\ e dezordine? Ceva în
leg\tur\ cu pastorul reformat Tökes Laszlo, cu evacuarea acestuia“,
at`t mi-a spus. At`t se [tia. |sta era singurul lucru care se cuno[tea.
L-am întrebat dac\ e nevoie s\ lu\m ni[te m\suri. „Verific\-]i
grupa operativ\ la minister [i vezi dac\ mai e altceva de f\cut. Vezi
comandan]ii de armat\ dac\ s`nt prezen]i, ce activit\]i au, dac\ s`nt
pleca]i comandan]ii din garnizoane [i to]i s\ fie pe recep]ie.“ Erau
m\surile care se iau de regul\, atunci c`nd se înt`mpl\ c`te un
eveniment, a[a-zise m\suri de înt\rire progresiv\ a capacit\]ii de
ac]iune. Am executat o serie de activit\]i personale: mi-am verificat
loc]iitorii, în primul r`nd, deci loc]iitorii [efului Marelui Stat Major.
Aveam c`]iva. Apoi [efii de sec]ii, care erau în Marele Stat Major,
dup\ care m-am prezentat la ministrul Ap\r\rii Na]ionale [i l-am
întrebat dac\ mai trebuie s\ mai execut\m ceva. „N-ar fi r\u s\
facem ni[te grupe operative“, mi-a spus d`nsul. Între timp, îns\, a
mai vorbit la telefonul guvernamental, tot cu locotenent-colonelul
Zeca [i nu mai [tiu exact cu cine, dar [i la Ministerul de Interne, cu
cineva. Deci, asta era pe 16 seara, de fapt noaptea, dup\ care am
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cerut voie, dac\ nu mai avea nimic s\-mi ordone, s\ m\ retrag la
etajul doi, unde aveam biroul. M-am dus la birou, am vorbit cu
ofi]erul de serviciu, ordon`ndu-i ca, în caz c\ e ceva, s\ m\
trezeasc\. În spate aveam o banchet\, o canapea unde m\ odihneam
c`nd r\m`neam peste noapte. {i m-am odihnit p`n\ diminea]a la ora
7,00. La ora 7,00, m-am trezit, l-am întrebat pe ofi]erul de serviciu
ce s-a înt`mplat în cursul nop]ii [i mi-a spus c\, pe la ora 6,00, ministrul Ap\r\rii Na]ionale a chemat o grup\ operativ\ format\ din
colonelul Ionescu, care era din Marele Stat Major, colonelul Ardeleanu din CPS [i înc\ doi sau trei ofi]eri, care au plecat cu un avion
militar la Timi[oara, pentru c\ situa]ia era foarte neclar\.
Comisia Senatorial\: Ce înseamn\ CPS?
General {tefan Gu[\: Consiliul Politic Superior. Deci, era
colonelul Ardeleanu de la CPS, care era un loc]iitor al generalului
Ilie Ceau[escu, secretarul CPS, [i înc\ al]i c`]iva ofi]eri, nu-i [tiu
exact acum, dar se pot afla. Dup\ ce m-am informat la ofi]erul de
serviciu m-am dus jos, n-o s\ intru în toate detaliile. Au început
leg\turile telefonice între ministrul Ap\r\rii Na]ionale, Ministerul
de Interne, cabinetul secretarului Comitetului Central, Ion Coman,
[i Cabinetul 1 (mai t`rziu mi-am dat seama, mult mai t`rziu, c\tre
orele 11,00 sau chiar 12,00), în care se întreba, am în]eles din ce
vorbea ministrul Ap\r\rii, care este situa]ia în Timi[oara. Ministrul
îl presa pe înlocuitorul comandantului diviziei s\-i spun\, dar acesta prea multe detalii am în]eles c\ n-a putut s\-i dea. Cert e c\, pe la
ora pr`nzului, din a cui dispozi]ie nu [tiu, s-a ordonat ca o parte din
osta[ii garnizoanei Timi[oara, împreun\ cu comandan]ii [i cu
drapelele, s\ ias\ în ora[ [i s\ fac\ o deplasare cu c`ntec.
Comisia Senatorial\: Ce înseamn\ s-a ordonat? Cine?
General {tefan Gu[\: Ministrul a ordonat, dar a primit dispozi]ie de undeva. Fie de la secretarul Comitetului Central, Ion
Coman, fie de la Cabinetul 1, pentru c\ n-am fost pe fir ca s\ aud
cine anume, dar re]in c\ a transmis acest ordin, s\ se ias\ în ora[.
Noi, acolo, dispuneam de dou\ mari unit\]i: era Divizia de Ap\rare
Antiaerian\, care avea numai comandamentul [i pu]ine unit\]i, dispunerea ei fiind pe o suprafa]\ mai mare, [i Divizia Mecanizat\,
care avea în Timi[oara majoritatea unit\]ilor.
Comisia Senatorial\: Domnule general, m\ ierta]i c\ intervin,
trebuie s\ m\ l\muresc în treaba asta: eu îmi închipui c\ orice
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ordine ce se dau în Armat\, se dau prin [eful Marelui Stat Major,
nu direct de c\tre ministrul Ap\r\rii.
General {tefan Gu[\: Le-a dat direct, domnule pre[edinte, a[a
este, le-a dat direct ordin. Mie mi-a ordonat s\ formez grupele
operative, deci s\ transmit la armate s\ se formeze grupe operative,
în care s\ intre comandantul, [eful de Stat Major, [efii de arm\,
care erau func]iile importante. Ace[tia s\ fie g\si]i la comandamente [i s\-[i preg\teasc\ documentele, în situa]ia c\ va fi
nevoie s\ transmit\ anumite ordine. La acea dat\ nu mi s-au dat
alte ordine de c\tre d`nsul.
Comisia Senatorial\: V\ întrerup din nou: care erau rela]iile
între dumneavoastr\ [i generalul Milea?
General {tefan Gu[\: Rela]iile erau foarte bune. Ministrul
Ap\r\rii Na]ionale m\ cuno[tea – fac o parantez\, dac\-mi permite]i – m\ cuno[tea de c`nd eram elev (în {coala Militar\ de
Ofi]eri), am fost [eful promo]iei [i d`nsul, oarecum, vreau s\ spun
c\ m-a ajutat într-un fel, m-a urm\rit în activitatea mea ulterioar\.
Comisia Senatorial\: ~n promovarea dumneavoastr\ ca [ef de
Stat Major?
General {tefan Gu[\: Dar în nici un caz nu ceea ce s-a vehiculat, din p\cate [i în Armat\, c\ i-a[ fi fost rud\, pentru c\ se [tie
de unde s`nt, sau c\ nevast\-mea îi e nepoat\ [i a[a mai departe.
Efectiv, m-a cunoscut ca elev al {colii Militare, m-a reînt`lnit dup\
un num\r de ani, ca absolvent al Academiei Militare, dup\ care am
fost numit în Armata pe care o conducea, de data aceasta la Cluj,
comandant al unei unit\]i de tancuri din Turda, în 1970-1971, dup\
care am trecut prin celelalte func]ii tot în garnizoane din Ardeal, de
exemplu la T`rgu-Mure[, iar, ulterior, în 1986, în func]ia de [ef al
Marelui Stat Major.
Comisia Senatorial\: Faptul c\ ministrul lucra direct cu trupele,
f\r\ dumneavoastr\, are o semnifica]ie?
General {tefan Gu[\: Dac\ transmitea în fa]a mea, o f\cea
direct, nu era nici o problem\. Adic\ luam act de ceea ce s-a transmis [i de regul\ informam [i eu pe ofi]erul operativ, vezi c\ s-a
ordonat cutare sau cutare, adic\ se ]inea o eviden]\ a ordinelor
date. Dar prea multe ordine de felul acesta nu s-au dat. C\tre
pr`nz, s-a mai dat un ordin, într-adev\r, de aceea v\ spun c\ multe
am\nunte s-ar putea s\-mi scape, ca s\ se înt\reasc\, [i asta nu de
atunci, chiar de seara, s\ se înt\reasc\ num\rul de patrule care s\
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func]ioneze în garnizoana Timi[oara, în care s\ intre, pe l`ng\ militarii în termen, chiar [i ofi]eri [i subofi]eri. Ei trebuiau s\ patruleze
[i s\ constate dac\ e dezordine [i s\ pun\ ordine dac\ s`nt implica]i,
cumva, militarii. Atunci num\rul lor a fost m\rit prin ordin al ministrului Ap\r\rii Na]ionale.
Domnul Senator Pl\tic\: ~n leg\tur\ cu cele dou\ întreb\ri pe
care le-a pus domnul pre[edinte Gabrielescu, eu, ca fost militar în
acea perioad\, [tiu foarte bine – se pot verifica aceste afirma]ii ale
mele – c\ ministrul, cum era organizarea p`n\ în ’89, era primul
îndrept\]it s\ ia orice m\sur\ pe care o consider\ necesar\ în minister, deci se exclude posibilitatea ca s\ treac\, neap\rat sau obligatoriu, prin intermediul [efului Marelui Stat Major. E de re]inut
aceasta pentru a nu da o anume interpretare unor chestiuni.
Comisia Senatorial\: Vreau [i eu s\ v\ întreb ceva. Dac\
crede]i, cumva, c\ în numirea dumneavoastr\, ca [ef al Marelui
Stat Major, domnul general Milea a jucat un rol?
General {tefan Gu[\: Eu cred c\ da, faptul c\ m\ cuno[tea...
Comisia Senatorial\: Faptul c\ v\ cuno[tea. Sigur c\ da.
General {tefan Gu[\: M\ cuno[tea de elev.
Comisia Senatorial\: Avansarea dumneavoastr\, se subîn]elege
în întrebarea mea, avansarea dumneavoastr\ a avut un caracter
politic sau profesional? Eu [tiu c\ era profesional.
General {tefan Gu[\: Era pur profesional\.
Comisia Senatorial\: De aceea am vrut aceast\ precizare, s\
[ti]i.
General {tefan Gu[\: Pentru c\ func]ia de [ef al Marelui Stat
Major e o func]ie tehnic\ [i, de fapt, e func]ia care se ocup\ cu
preg\tirea de lupt\, cu probleme de organizare, mobilizare, probleme specifice, pur militare. Nu erau de activist politic.
Comisia Senatorial\: Domnule general, continua]i.
General {tefan Gu[\: Da. Am re]inut acest ordin de patrule,
acel ordin care s-a dat cu executarea acestor deplas\ri cu c`ntec sau
cum au fost numite ele, de care a luat cuno[tin]\ [i generalul Ilie
Ceau[escu, c\ erau în sfera lui de activitate, adic\ erau o activitate
educativ\, spunea d`nsul, [i s-a primit informa]ia de la înlocuitorul
comandantului Diviziei Timi[oara c\ militarii, pe timpul c`t s-au
deplasat în ora[, au fost agresa]i de c\tre tineri, de cet\]eni care au
aruncat în ei cu pietre, cu be]e, cu obiecte contondente, iar unui
deta[ament, dac\ nu m\ în[el de la regimentul mecanizat, i s-a luat
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chiar drapelul de lupt\. Sigur c\ ministrul a ordonat m\suri foarte
ferme, s\ intre în caz\rmi [i s\ se evite orice contact dur cu civilii.
Dup\ aceea a adunat loc]iitorii. La adunarea aceasta, din biroul
d`nsului, a mai fost chemat generalul Victor St\nculescu, generalul
Ilie Ceau[escu, subsemnatul [i cred c\ mai erau, nu re]in exact,
[eful Direc]iei Opera]ii, generalul Eftimescu, [i generalul Dafinescu. De asemenea, ulterior, a fost chemat, în calitatea de comandant al garnizoanei (de regul\ venea la minister numai chemat)
[i generalul Chi]ac.
Comisia Senatorial\: Ce func]ie avea generalul Chi]ac, atunci?
General {tefan Gu[\: Generalul Chi]ac îndeplinea func]ia de
comandant al Trupelor Chimice [i comandant al Garnizoanei
Bucure[ti. A fost numit el comandant al Garnizoanei Bucure[ti,
pentru c\ murise generalul Velicu, mai înainte, care fusese comandant al garnizoanei [i pentru c\ generalul Chi]ac tr\ia aici de mul]i
ani, î[i desf\[urase activitatea în Bucure[ti, cuno[tea mai bine
unit\]ile [i problemele, sectoarele [i, atunci, fusese numit el în
func]ia de comandant al Garnizoanei Bucure[ti, func]ie care, de
regul\, se îndeplinea de c\tre comandantul unit\]ii celei mai mari,
respectiv comandantul Armatei I-a, adic\ Armata din Bucure[ti.
Comisia Senatorial\: Înc\ ceva a[ vrea s\ preciza]i dumneavoastr\. Care era ordinea ierarhic\, s\ spunem legal\ sau mai pu]in
legal\, în cadrul ministerului?
General {tefan Gu[\: Ministrul, [eful Marelui Stat Major,
primul-adjunct, secretarul Consiliului Politic Superior.
Comisia Senatorial\: Care venea pe locul doi.
General {tefan Gu[\: Venea dup\ [eful Marelui Stat Major, dar,
de multe ori, lucra direct cu ministrul, pentru c\...
Comisia Senatorial\: V\ referi]i la Ceau[escu?
General {tefan Gu[\: Da.
Comisia Senatorial\: Cum era func]ia lui, cum se numea?
General {tefan Gu[\: Era adjunct al ministrului [i secretarul
Consiliului Politic Superior al Armatei.
Comisia Senatorial\: {i domnul general St\nculescu ce era?
General {tefan Gu[\: Era prim-adjunct al ministrului [i [ef al
Departamentului de ~nzestrare a Armatei.
Comisia Senatorial\: {i, al treilea, era]i dumneavoastr\.
General {tefan Gu[\: Nu.
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Comisia Senatorial\: Un moment: dup\ regulament era]i al
doilea, dar, dup\ putere, era]i al treilea.
General {tefan Gu[\: Dup\ Ceau[escu. Da.
Comisia Senatorial\: S\ spunem, ca s\ fie clar.
General {tefan Gu[\: Cam a[a era.
Comisia Senatorial\: {i pe locul patru venea Victor St\nculescu...
General {tefan Gu[\: Da, ca prim-adjunct al ministrului. Se
ocupa de înzestrare, fabrica]ie...
Comisia Senatorial\: {i generalul Eftimescu?
General {tefan Gu[\: Generalul Eftimescu era primul loc]iitor
al meu [i [ef al Direc]iei Opera]ii.
Comisia Senatorial\: {i pe urm\? A]i mai spus numele generalului Dafinescu.
General {tefan Gu[\: Dafinescu ]inea locul comandantului
Comandamentului Serviciilor, dar nu era numit.
Comisia Senatorial\: Dar...
General {tefan Gu[\: Îi ]inea locul. În perioada respectiv\,
dac\-mi permite]i, domnule pre[edinte, în perioada respectiv\ era
un obicei, ierta]i-m\ c\ spun, nenorocit, poate, în multe cazuri, c`nd
nu mai era comandant, foarte greu se mai numea altul. {i, atunci,
erau a[a-zi[ii înlocuitori, cum am avut la revolu]ie. La revolu]ie,
diviziile de la Ia[i, Constan]a, Timi[oara [i altele, nu-mi vin acum
toate în minte, nu aveau comandan]i numi]i, ci înlocuitori la
comand\. {i \[tia erau, de regul\, [efii de Stat Major sau loc]iitori,
înlocuitori care ]ineau locul de comandant, asigurau – prin cumul –
aceast\ func]ie. A[a era [i cazul de la Timi[oara, cu locotenent-colonelul Zeca, a[a era cazul [i la Comandamentul Serviciilor, unde
Dafinescu nu era numit comandant, el ]inea locul.
Comisia Senatorial\: Nici nu e important acest lucru.
General {tefan Gu[\: Nu. Domnule pre[edinte, deci asta ar fi
c\tre ora 12,30-13,00, în ziua de 17, duminic\. C\tre orele 13,00,
13 [i un sfert, cred, ministrul a avut o discu]ie cu generalul Vlad, în
care c\uta s\ afle mai multe informa]ii. De asemenea, a vorbit [i cu
ministrul Postelnicu, acesta repro[`ndu-i ministrului Milea de ce a
informat, cred c\ la secretarul Coman se referea, cu situa]ia din
Timi[oara, c\ ei st\p`nesc situa]ia acolo. Cam a[a ceva am re]inut
din discu]ia celor doi la telefon. Cert e c\, la aceast\ adunare, ministrul a încercat s\ ne prezinte c\ în Timi[oara s-a înt`mplat
aceast\ agresare a militarilor, în timp ce se deplasau, c\ acolo se
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evacua acest preot, Tökes Laszlo, [i c\, din cauza lui, lumea s-a
adunat [i s`nt tulbur\ri, culmin`nd – inclusiv – cu agresarea militarilor care c`ntau.
Comisia Senatorial\: Domnule general, v\ referi]i la trecerea
acelui pod, în Timi[oara, acolo s-a înt`mplat?
General {tefan Gu[\: Acolo s-a înt`mplat, dup\ aceea am aflat,
dar atunci noi [tiam ce raportau ei [i anume c\ au fost agresa]i.
Dup\ un timp, a fost sunat, în timp ce ne informa cu situa]ia de la
Timi[oara, a fost sunat de Ceau[escu. Spun a[a, pentru c\ se vedea
imediat: „Ordona]i!“, se [tia c\ e Cabinetul 1. N-a putut s\
r\spund\ prea multe, deci s\-i dea r\spunsuri prea multe, dar
spunea: „Am în]eles, am în]eles“, de c`teva ori a repetat. Dup\ ce a
închis telefonul, a zis c\ e necesar ca la Timi[oara s\ se deplaseze o
grup\ mai puternic\ [i c\ aceast\ grup\ va fi condus\ de secretarul
Comitetului Central, Ion Coman, [i din care s\ fac\ parte subsemnatul, deci [eful Marelui Stat Major, generalul St\nculescu,
generalul Chi]ac [i, la r`ndul nostru, s\ ne lu\m ofi]erii pe care-i
consider\m c\ ne s`nt necessari, pentru a putea stabili ce se
înt`mpl\ acolo. Prea multe detalii nu mi-a dat, dec`t c\ trebuie
s\-mi formez aceast\ grup\ pentru c\, imediat sau c`t se poate de
repede, s\ ne deplas\m la Timi[oara cu un avion militar, de pe
aeroportul militar Otopeni. Deci, era c\tre 13,30-14,00. M-am dus
repede s\-i spun aghiotantului, c\pitanul Ionel pe vremea aceea,
respectiv maiorul Gheorghe Ionel, s\-mi pun\ repede o c\ma[\ în
geant\ [i trusa de ras, cum aveam obiceiul c`nd plecam, [i s\ fie
preg\tit ca s\ plec\m la aeroport. De asemenea, s\ dea telefon s\-l
ia pe colonelul Gheorghe, care era [ef de sec]ie în Marele Stat
Major, un ofi]er de la comandamentul Trupelor de Transmisiuni.
Am luat de la Cercetare pe colonelul Ioni]\ Vasile, care a fost permanent cu mine la Timi[oara. Ace[tia, pe care îi numesc, au fost
permanent l`ng\ mine, zi [i noapte, deci cei care am plecat de aici,
din Bucure[ti [i cei pe care i-am g\sit la Timi[oara. Dup\ aceea
m-am dus, din nou, jos [i am întrebat: „Tovar\[e ministru, dar,
practic, ce-o s\ fac?“ „M\i, nu mi-e clar deloc, ce-o da Dumnezeu!“, \sta e adev\rul adev\rat. A mai ad\ugat: „V\ subordona]i lui
Coman. Ai grij\ ce se înt`mpl\, trebuie s\ [tim precis care este
situa]ia.“ Trec peste am\nuntele deplas\rii.
Comisia Senatorial\: Domnule general, m\ ierta]i, v\ rog s\ ne
explica]i: eu, prin grup\ operativ\ în]eleg Coman, pentru c\ el era
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Comitetul Central, dumneavoastr\, [eful Marelui Stat Major, generalul St\nculescu, în ce calitate, c\ se ocupa de înzestrarea
Armatei...?
General {tefan Gu[\: N-am în]eles, pentru c\ pentru mine a fost
o surpriz\ domnule pre[edinte, eram, deja (lips\ de audi]ie, n.n.). În
primul r`nd, în mod normal, într-o situa]ie ca aceasta, c\ oricum era
o situa]ie complicat\, [eful Marelui Stat Major nu prea se desparte
de ministru, nu pleac\ din minister, este un aspect. Pentru c\ este
cel care are, direct, leg\turile cu marile unit\]i operative, cu
armatele, cu efectivele [i a[a mai departe. Dar eu am plecat atunci
[i am r\mas un pic surprins. De ce? C\ [i al doilea prim-adjunct a
plecat. Probabil c\ asta a fost indica]ia dat\ de la Comitetul Central.
Comisia Senatorial\: Bun, hai s\ spunem, dar Chi]ac ce mai
c\uta? ~n ce calitate?
General {tefan Gu[\: Chi]ac era, dac\ nu m\ în[el, chiar atunci, de serviciu pe minister [i probabil, v\z`ndu-l, ministrul l-a pus
în grup\. N-am în]eles de ce.
Comisia Senatorial\: Cum a[a, domnule general? Acum, s`ntem
civili, dar avem [i noi (lips\ de audi]ie, n.n.). Ce înseamn\ o grup\
operativ\?
General {tefan Gu[\: Ave]i dreptate. O grup\ operativ\
înseamn\ un [ef, cu c`]iva oameni, ofi]eri de opera]ii, ofi]eri de
transmisiuni...
Comisia Senatorial\: Ofi]eri de Stat Major.
General {tefan Gu[\: Exact. Ofi]eri de Stat Major, ofi]eri de
leg\tur\.
Comisia Senatorial\: Dar ce caut\ St\nculescu, cu înzestrarea,
ce caut\ Chi]ac, cu arma chimic\ [i comandant al Garnizoanei
Bucure[ti?
General {tefan Gu[\: E posibil ca ace[ti ofi]eri s\ fi fost indica]i
direct de c\tre...
Comisia Senatorial\: Direct de c\tre cine?
General {tefan Gu[\: Direct de c\tre Ceau[escu.
Comisia Senatorial\: Ierta]i-m\, ministrul Milea, generalul
Milea, dup\ ce a închis telefonul a pronun]at aceste nume sau mai
t`rziu?
General {tefan Gu[\: Dup\ ce a închis telefonul a zis c\ trebuie s\ plece o grup\ operativ\. Din nou, o alt\ grup\ (nu cea
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care plecase de diminea]\), condus\ de secretarul Comitetului
Central, Ion Coman, [i c\ va trebui s\ plec eu [i cei care eram
acolo, la mas\.
Comisia Senatorial\: Deci, a spus numele celor care erau la
mas\, care erau acolo.
General {tefan Gu[\: Exact. „{i s\ v\ mai lua]i cu voi c`]iva
ofi]eri, de la opera]ii, de la transmisiuni“ [i a[a mai departe. {eful
grupei va fi secretarul Coman [i mai vine, de la Interne, generalul
Nu]\, care se prezint\ direct la aeroport.
Comisia Senatorial\: Înc\ un detaliu vreau s\ v\ întreb. Din
convorbirile pe care le avea]i [i le avea]i în birou acolo, [tim cum
erau rela]iile dumneavoastr\, a]i sim]it c\ generalul Milea era mai
aproape de generalul Vlad, dec`t de Postelnicu, ca rela]ii umane?
General {tefan Gu[\: Domnule senator, eu nu cuno[team prea
bine. {ti]i c`nd am avut leg\turi efective cu Securitatea? ~n ultima
parte a anului, c`nd am predat gr\nicerii la Ministerul de Interne. A
fost prima dat\ c`nd m-am dus la Ministerul de Interne [i l-am
cunoscut pe generalul Vlad, pe Postelnicu, pentru c\ era nevoie s\
le predau trupele de Gr\niceri. {i a trebuit s\ le dau o serie de
detalii. Postelnicu nu [tia ce e un batalion sau o brigad\ de
gr\niceri, habar nu avea. {i, atunci, generalul Vlad a spus: „L\sa]i
s\ ne ocup\m noi, cu cei de la mobilizare.“ Mai venea, c`teodat\, la
minister generalul Vlad, care discuta numai cu ministrul, deci nu
venea la mine, venea direct la ministru. În general, este o p\rere [i
nu o certitudine, Postelnicu nu-l prea agrea pe Milea, dar nici Milea
pe Postelnicu. E o p\rere personal\, din ce mi-am dat seama.
Comisia Senatorial\: Da. V\ mul]umesc.
General {tefan Gu[\: Ne-am deplasat, deci, la aeroport. Am
for]at, un pic, pilo]ii s\ porneasc\ avionul [i am a[teptat s\ vin\, pe
r`nd, ceilal]i. Am fost primul care a ajuns acolo. Pe r`nd, pe r`nd au
venit [i ceilal]i, mai pu]in, dac\ nu m\ în[el, un ofi]er, care s-a
deplasat cu ma[ina, pentru c\ nu sosise la timp [i n-am mai stat
dup\ el. Pe drum, c\tre Timi[oara, secretarul Comitetului Central,
Ion Coman, m-a întrebat c`teva probleme privind unit\]ile din garnizoana Timi[oara, respectiv ce dotare aveau. Era vorba de Regimentul de Tancuri al garnizoanei, deci al diviziei, Regimentul
Mecanizat, Regimentul de Artilerie, cam ce efective aveau, cu
aproxima]ie, desigur, [i dac\ [tiu [i alte probleme. „Tovar\[e secretar, zic, nu [tiu nimic, treaba cu evacuarea lui Tökes [i faptul c\ au
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fost [i ni[te incidente, inclusiv pe timpul deplas\rii militarilor.“
Mai multe detalii nu prea aveam. A[a a decurs deplasarea p`n\ la
Timi[oara. La Timi[oara, pe aeroport, au venit înlocuitorul comandantului diviziei, locotenent-colonelul Zeca, [i al]i ofi]eri, nu-i mai
re]in pe to]i, îns\ se cunosc. Am cobor`t [i s-a cerut ca secretarul
Ion Coman s\ ia, imediat, leg\tura cu Bucure[tiul, pentru c\, re]in
clar, la cobor`rea din avion, el a întrebat unde g\se[te un T.O. (telefon operativ). {i, dac\ nu m\ în[el, s-a dus în turn, dar n-aveau
T.O. [i a vorbit prin avia]ie, n-am în]eles ce. Apoi, secretarul Ion
Coman a spus: „În drum spre sediul jude]ului, mergem pe la Inspectoratul M.I. Trebuie s\ ne inform\m cu situa]ia. Voi nu m\ mai
a[tepta]i, da]i-i drumul.“ {i am plecat eu, generalul St\nculescu [i
ceilal]i. A[a, locotenent-colonelul Zeca ne-a informat, la aeroport,
c\, în ora[, s-au produs tulbur\ri foarte grave, c\ o serie de magazine au fost sparte [i chiar incendiate, c\ inclusiv sediul Comandamentului Diviziei 18 Mecanizate a fost atacat cu sticle incendiare
[i cu pietre, c\ au fost sparte geamuri, s-a dat foc la ma[inile
cadrelor, parcate în fa]a marii unit\]i. Pe scurt, c\ e o situa]ie foarte
tulbure [i foarte grav\. Mai mult n-am putut afla acolo, pe aeroport
[i în ma[in\, c`t am mai putut s\-l întreb. C`nd am trecut pe la
Inspectorat, în biroul inspectorului...
Comisia Senatorial\: M\ ierta]i, ce Inspectorat?
General {tefan Gu[\: Inspectoratul de Interne, deci unde era
Poli]ia, unde era sediul Securit\]ii [i, în acela[i local, era [i Mili]ia.
Comisia Senatorial\: Unde se afl\ în Timi[oara?
General {tefan Gu[\: Este în drumul de la aeroport c\tre centru,
undeva pe partea st`ng\, nu cunosc bine Timi[oara. Acolo erau doi
civili, pe urm\ am aflat c\ erau generalul Macri [i colonelul Teodorescu [i înc\ un colonel din Timi[oara [i am întrebat care e
situa]ia. „Domnilor, situa]ia e foarte grav\ [i nu [tim de ce a]i venit,
pentru c\ nu pute]i p\trunde.“ Atunci am avut o afirma]ie care a
fost speculat\, din p\cate, dar pe care mi-o recunosc oric`nd [i o
justific. Înc\ o dat\, vreau ca tot ce spun aici s\ fie verificat cu
martori, pentru c\, în toat\ aceast\ activitate, nu fac dec`t s\ spun
ce-am tr\it direct [i ce-am v\zut. Ceea ce spun eu se poate proba
fie cu documente, fie cu m\rturii. Am spus atunci: „Indiferent cum,
iau un tanc [i tot ajung la comandament, n-am venit aici s\ stau
blocat în Inspectorat.“ S-a f\cut o specula]ie dup\ aceea, c\ am zis
c\ dau cu tancul în ei, m\ rog... Dar, nu asta e important. Important
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e c\ erau [i ei agita]i, speria]i, dar nu ne-au informat prea mult,
dec`t c\ a pornit de la Tökes Laszlo aceast\ mi[care de turbulen]\ [i
c\, într-adev\r, s`nt foarte multe magazine sparte, incendiate [i c\
s-a atacat chiar sediul comandamentului. {tiau, deci, de treaba asta.
Comisia Senatorial\: {tia]i c\ Armata a intervenit?
General {tefan Gu[\: Atunci am aflat.
Comisia Senatorial\: {tia]i c\ au fost mor]i?
General {tefan Gu[\: Nu, nu era nici un mort p`n\ la ora aceea.
Nu. N-a fost nici un mort, era vorba de 17 (decembrie 1989).
Comisia Senatorial\: Da, da, [tiu. Deci, dumneavoastr\ a]i
ajuns în 16, pe la ce or\?
General {tefan Gu[\: Pe 17, duminic\, începuse s\ se întunece,
pe 17, seara. Deci, în momentul c`nd am plecat, imediat, c\ nu am
stat mult, a fost treab\ de dou\, trei minute, informarea pe care am
f\cut-o cu ei, dup\ care am plecat [i am spus: „Urgent, la comandamentul Diviziei.“ Erau grupuri de cet\]eni pe strad\, dar nu neau agresat. Am intrat pe la cazarma Oituz, în apropierea diviziei,
pentru c\ am fost informa]i de locotenent-colonelul Predonescu c\
nu se poate p\trunde, întruc`t se arunc\ cu (lips\ de audi]ie, n.n.) [i
c\ arde o ma[in\ în fa]\, c\ se trage, deja, în sus, c\ se trage, deci,
re]ine]i, în 17, c`nd eram, deja, la comandamentul Diviziei.
Comisia Senatorial\: Avertisment.
General {tefan Gu[\: Da. Am plecat, totu[i, cu ma[ina, am
intrat la cazarm\, aici nu erau condi]ii, pentru c\ era vorba de un
batalion de transport al diviziei [i nu aveau leg\turi prea multe cu
restul unit\]ilor [i am insistat la locotenent-colonelul Zeca s\ ne
duc\ la comandamentul Diviziei, indiferent cum.
Comisia Senatorial\: Cine era cu dumneavoastr\?
General {tefan Gu[\: Cu mine era generalul St\nculescu, p`n\
aici, c\ de aici n-a mai fost cu mine, locotenent-colonelul Zeca,
înlocuitorul comandantului diviziei, colonelul Ioni]\ de la Direc]ia
Cercetare [i cred c\ [i maiorul Rusu, de la Transmisiuni, s`nt
aproape sigur, precum [i aghiotantul, obligatoriu, care era înso]itorul permanent. Am dat ordin s\ mergem în comandament. C`nd
am ajuns la comandament, care era aproape, era mul]imea adunat\
în fa]a comandamentului Diviziei, în spatele ei, unde erau ni[te
chio[curi. Dup\ aceea am aflat c\ erau ni[te chio[curi de ziare [i nu
[tiu ce se mai vindea acolo. Erau arse [i mai ardeau, înc\, iar la
poart\ ardea o ma[in\ Dacia, care era aproape pe terminate.
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Oamenii erau, fa]\ în fa]\, cu un cordon de solda]i. Era mul]ime, în
general tineri, dar [i femei, lume, masiv. Deja se întunecase, îi
vedeam mai mult la fl\c\rile care ie[eau de la ma[in\. {i aici era un
cordon de solda]i [i c`teva ma[ini, pe margini, care protejau
intrarea la comandament. Cine cunoa[te topografia locului [tie c\
nu exist\ curte, se intr\ direct din strad\, este un comandament cu
intrarea direct din strad\. Am ajuns aici, am urcat imediat în biroul
comandantului [i, într-adev\r, am v\zut buc\]i de geamuri sparte,
inclusiv pe birou aruncate. Locotenent-colonelul Br\du] (?) pl`ngea
c\ i-a ars ma[ina. El ]inea locul [efului de Stat Major al diviziei.
Am întrebat: „Domnule, ce s-a înt`mplat? S\ fiu informat imediat!“
{i mi s-a spus c\ în ora[ s-a tras, deja, în sus, pentru c\ se atacase
sediul Comitetului Jude]ean de Partid, Municipiului de Partid, dar
[i comandamentul Diviziei Mecanizate, c\ au încercat s\ p\trund\
în interior [i au fost nevoi]i s\ trag\ în sus. Mi-au ar\tat buc\]i de
piatr\, de sticl\ spart\, fiind surprins de ce acest lucru [i chiar mi
s-a spus – deci asta era, deja, pe înserate – c\ ar fi r\nit\ o femeie.
„Cine era?“ „Nu [tim.“ Deci, în data de 17 decembrie, nu re]in
exact ora, era întuneric, deja, în acest moment am v\zut c\ dup\
mine nu mai era generalul St\nculescu. Mi-am dat seama c\ el s-a
dus direct la sediul Comitetului Jude]ean de Partid. Am fost sunat
de la sediul diviziei [i m-au informat c\ au scos trupele. „Unde?“,
am întrebat eu. Mi-au spus c\ s`nt în centru, mi-au spus unde s`nt,
în centru. „Domnilor, mi-aduce]i harta, îmi spune]i ce efective [i de
la ce unit\]i.“ Dar, în timp ce discutam cu colonelul Ionescu, care
fusese trimis s\ raporteze, am fost sunat de la Comitetul Jude]ean
de Partid s\ m\ prezint, urgent, la teleconferin]\. Nu intru în
am\nunte. Nu m-am prezentat la aceast\ teleconferin]\, nici nu
[tiam despre ce e vorba [i c\ punctul de comand\, îmi pare r\u c\
trebuie s\ revin, c\ punctul de comand\ pentru noi nu trebuie s\ fie
la Jude]eana de Partid. {i am spus: „Nu, acolo nu am leg\turi cu
unit\]ile Armatei [i acolo nu m\ duc!“ A fost un refuz în fa]a propunerii care a venit din partea lui Coman. Mi-a [i repro[at: „B\i,
acolo se conduce, la Jude]!“
Comisia Senatorial\: D`nsul a r\mas acolo?
General {tefan Gu[\: D`nsul a r\mas, înt`i, s\ vorbeasc\ la telefon de undeva, am impresia c\ din aeroport, dup\ care a plecat
direct, înso]it de al]i ofi]eri, cred c\ erau de la Interne, pentru c\
erau mai mul]i c`nd am sosit noi pe aeroport. Erau, deci, înlo-
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cuitorul comandantului diviziei, c`]iva ofi]eri din avia]ie, probabil
ai aeroportului, c`]iva de la Interne, de la fosta Mili]ie [i erau mai
mul]i. {i aveau Dacia, Aro, noi ne-am dus cu un Aro, aveau [i un
transportor blindat, dar \la n-a fost folosit, [i alte c`teva ma[ini.
Fiecare s-a urcat unde a putut, a[a s-a înt`mplat. Eu m-am dus cu
Aro-ul cu care venise înlocuitorul comandantului diviziei. Deci eu
nu m-am dus la acea teleconferin]\. Mi s-a repro[at c\ de ce nu m\
duc [i am spus: „Nu s`nt clar cu situa]ia [i nu pot s\ plec de aici
p`n\ nu m\ l\muresc.“ ~n fine, teleconferin]a a început [i s-a terminat. Afar\, din c`nd în c`nd, se tr\gea [i am fost foarte surprin[i. La
un moment dat, am zis: „Domnule, de ce se trage?“ „P\i, încearc\
s\ p\trund\.“ „Cum încearc\ s\ p\trund\?“ „P\i, uita]i, au aruncat
cu astea, s\ vede]i c\ s`nt [i solda]i lovi]i în cap.“ ~n fine, au
început s\ se potoleasc\. Au tras, în sus, solda]ii din cordonul \sta,
dar [i din alte cordoane. Re]in o singur\ treab\. În momentul c`nd,
nu vreau s\ m\ disculp cu nimic, dar în momentul c`nd am ajuns în
ora[ul Timi[oara, era, deja, încropit un dispozitiv pe care-l f\cuse
înlocuitorul comandantului diviziei, cu cel\lalt de la Ap\rarea
Antiaerian\ [i cu cei care erau în grupa operativ\ de la Marele Stat
Major. Deci, erau, deja, în acest dispozitiv [i, înc\ o dat\ spun, se
tr\sese în sus, clar, deci nu-i nici un fel de îndoial\ c\ s-a tras. Mi
s-a spus c\ nu s-a tras în oameni, c\ s-a tras pentru c\ ace[tia
inten]ionau s\ p\trund\ inclusiv în unitate. Deci, în cursul zilei de
17, ace[tia au început s\ se retrag\. Între timp, am primit de la
Bucure[ti un telefon, cred c\ de la grupa operativ\ de la minister,
c\ se trimit înc\ ni[te for]e, de la Buzia[ [i de la Lugoj. Ce se
înt`mpl\? Multe unit\]i n-aveau efectivele complete [i, atunci, se
forma c`te o companie din toate efectivele unit\]ii [i se trimiteau.
Se [tie situa]ia, nu erau toate unit\]ile cu efectivul complet.
Comisia Senatorial\: Domnule general, m\ ierta]i, nu v\
pierde]i [irul, voiam numai s\ v\ întreb lucrul urm\tor. Ne-a]i spus
c\, în momentul sosirii dumneavoastr\ acolo, se tr\sese sau se
tr\gea chiar c`nd a]i ajuns...
General {tefan Gu[\: Da, da, se tr\gea chiar.
Comisia Senatorial\: ...deci, tr\geau trupe de acolo, din Timi[oara..., sub comanda dumneavoastr\, p`n\ la urm\.
General {tefan Gu[\: P`n\ la urm\, da.
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Comisia Senatorial\: Asta vreau s\ v\ întreb. Ce ordine au avut
aceste trupe, în afar\ de faptul c\ a]i venit dumneavoastr\ acolo,
ei...?
General {tefan Gu[\: Ei au avut ordin dinainte, de la comandantul diviziei [i de la cei care au fost în grupa operativ\, s\
someze [i s\ trag\ în sus ca s\ nu p\trund\, s\ îi sperie efectiv pe
ace[tia s\ nu p\trund\ în comandament.
Comisia Senatorial\: V-a[ ruga s\ vorbi]i de regulamentul militar [i de starea în care se afla ]ara, din punct de vedere al regulamentului militar, în momentul acela.
General {tefan Gu[\: Dup\ ce s-a dat comunicatul, s-a transmis
teleconferin]a la care nu am participat, t`rziu de tot am v\zut ce s-a
discutat. S-a transmis indicativul alarmei de lupt\ par]ial\, deci prin
mijloacele de transmisiuni specializate (un aparat), s-a transmis
„Alarm\ de lupt\ par]ial\“.
Comisia Senatorial\: Ce înseamn\ „s-a transmis“? Cine a transmis? Cum?
General {tefan Gu[\: Ministrul Ap\r\rii.
Comisia Senatorial\: Ordinul Ministrului?
General {tefan Gu[\: Deci, Ministrul Ap\r\rii a transmis
„Alarm\ de lupt\ par]ial\“, prin mijloacele de transmisiuni, prin
acele IA-uri.
Comisia Senatorial\: Da. La ce or\ asta?
General {tefan Gu[\: 18,00.
Comisia Senatorial\: Dumneavoastr\ era]i la divizie?
General {tefan Gu[\: La divizie eram, în comandament.
Comisia Senatorial\: {i cui i-a transmis ministrul?
General {tefan Gu[\: Tuturor unit\]ilor din Timi[oara [i cred c\
în toat\ ]ara.
Comisia Senatorial\: {i era]i la divizie. Acolo s-a transmis?
General {tefan Gu[\: La divizie. {i în aceast\ situa]ie am ordonat celorlal]i s\ pun\ în aplicare planul, adic\ efectivele trec [i
primesc muni]ie, se completeaz\ cu grupurile care ies la alarm\, se
preg\te[te tehnica pentru ie[ire la misiuni, adic\ s`nt, în acest plan
de trecere la „Alarm\ de lupt\ par]ial\“, o serie de activit\]i.
Comisia Senatorial\: |sta e „Radu cel Frumos“?
General {tefan Gu[\: |sta este, c\ cel\lalt era „{tefan cel
Mare“.
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Comisia Senatorial\: Domnule pre[edinte, dac\-mi permite]i.
Domnule general, v\ rog, a]i men]ionat c\, p`n\ la ajungerea dumneavoastr\ în garnizoana Timi[oara, se constituise, deja, un dispozitiv de ap\rare [i inclusiv ie[irea unor unit\]i pentru (lips\ de
audi]ie, n.n.).
General {tefan Gu[\: Asta a fost în cursul dimine]ii.
Comisia Senatorial\: Da, da, am re]inut c\ a fost înainte de
ajungerea dumneavoastr\ acolo. În baza c\ror ordine s-au f\cut?
Presupun c\ exist\ fie note telefonice, fie ordine scrise, fie chiar
verbale.
General {tefan Gu[\: Trecerea la ocuparea acestor dispozitive?
Comisia Senatorial\: Da.
General {tefan Gu[\: În baza ordinului ministrului. Deci, s-a
spus: „Se formeaz\ grupuri de militari care s\ protejeze Comitetul
Jude]ean [i alte obiective.“ Era vorba de Comandamentul Diviziei,
comandamentele regimentelor de tancuri [i mecanizate [i, pe urm\,
mai t`rziu mi-am dat seama, de uzina „Solventul“, Fabrica de p`ine,
Uzina Electric\ [i o serie de obiective care au fost protejate, pe
toat\ aceast\ perioad\, iar în centru s-au blocat, practic, ni[te
intr\ri. Acesta e adev\rul, adic\ s-au blocat ni[te intr\ri ca s\ nu
permit\ accesul mul]imii c\tre sediul Comitetului Jude]ean de Partid [i sediul Comitetului Municipal de Partid.
Comisia Senatorial\: Exista un plan în acest sens?
General {tefan Gu[\: Dinainte stabilit, nu.
Comisia Senatorial\: Înc\ o întrebare, domnule general, [i v\
rog s\ r\spunde]i. În acele momente, dumneavoastr\, personal, a]i
avut în vedere posibilitatea unei interven]ii str\ine [i Armata (lips\
de audi]ie, n.n.).
General {tefan Gu[\: Nu atunci, pe moment, mai t`rziu am avut
în vedere.
Comisia Senatorial\: Deci, în acel moment nu înc\?
General {tefan Gu[\: Nu.
Comisia Senatorial\: V\ rog s\ marca]i momentul în care a]i
]inut cont de asta.
General {tefan Gu[\: Dac\ o s\ reu[esc. Îmi cer scuze, domnule pre[edinte, dar s\ [ti]i c\ am avut timp mai mult atunci [i dac\
fac apel la acea c\r]ulie, c\ acolo s`nt ni[te treburi pe care le-am
tratat mult mai lini[tit, ca mod cronologic… Poate facem apel la ea,
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îmi pare r\u c\ nu am adus-o cu mine. (Probabil face trimitere la
cartea în care s-a publicat interviul dat lui Pavel Coru], n.n.).
Comisia Senatorial\: L\sa]i, s\ [ti]i c\ mai bine povesti]i acum.
Comisia Senatorial\: Domnule general, ierta]i-m\, eu a[ vrea s\
completez întrebarea domnului coleg. Dac\ a]i putea s\ ne spune]i
[i cum v\ explica]i dumneavoastr\ posibilitatea interven]iei factorilor str\ini, f\r\ ca dumneavoastr\, [i nici generalul Milea, s\ [tie
ceva.
General {tefan Gu[\: Acum trebuie s\ spunem un lucru, noi nu
[tiam ce se va înt`mpla. Dar [tiam c\ la Malta, pe 2 decembrie, se
înt`lniser\ ni[te oameni mari. {tiam, de asemenea, pentru c\
însemna s\ nu fi fost militari, s\ nu analiz\m, c\ în Germania se
înt`mplase ce s-a înt`mplat. În Ungaria la fel, în Polonia la fel,
deci, pe undeva eram con[tien]i c\ pornise un t\v\lug, ca s\-i
spunem a[a, c\tre est. Dar nu [tiam c`nd, cum [i ce se va înt`mpla
cu noi. Nenorocirea cea mare, în toat\ aceast\ perioad\, decembrie
’89, a fost lipsa de informa]ie pe care a avut-o Ministerul Ap\r\rii.
Pentru c\, din p\cate, Ministerul Ap\r\rii, în ’89, n-a avut dec`t
patru ata[a]i militari, din patruzeci [i ceva. Singurele informa]ii pe
care le-am primit, le-am primit de la ata[atul militar de la Belgrad,
[i \la Dumnezeu [tie din ce surse le-a avut, în care se spunea clar
c\ împotriva României se preg\te[te o interven]ie. Pentru c\ Ilie
Ceau[escu, c`nd a venit în 18, la Timi[oara, a venit [i cu o not\ din
partea ata[atului militar de la Belgrad, în care ne informa c\, din
sursele lui specifice, sigur se preconizeaz\ c\ împotriva României
o s\ aib\ loc o agresiune. Deci, ca militari, eram marca]i oricum
de acest lucru. Nu [tiam cum, de unde, c`nd, pentru c\ problema
se punea foarte clar. Armata era împr\[tiat\ peste tot atunci. De
ce? Se [tie. La „Radu cel Frumos“, în loc s\ ne constituim în
e[aloane de lupt\, noi eram, deja, împr\[tia]i, iar conducerea era
foarte greu de executat.
Comisia Senatorial\: Asta voiam s\ v\ întreb.
General {tefan Gu[\: Or, pe acest fond al împr\[tierii trupelor
Armatei, [i a[a pu]ine, foarte clar, un militar g`nde[te c\ se poate
p\trunde.
Comisia Senatorial\: „Radu cel Frumos“, s\ nu fie o confuzie [i
v\ rog s\ o clarifica]i aici, „Radu cel Frumos“ se refer\ numai la
intern sau [i la extern? Adic\ la ap\rarea grani]elor?
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General {tefan Gu[\: „Radu cel Frumos“ se refer\ la tot, inclusiv la ap\rarea grani]elor. Pentru c\ „Radu cel Frumos“ cuprinde [i
ni[te m\suri unde erau inclusiv trupele de Gr\niceri. Noi am avut
în vedere [i asta. Mi se pare mie c\, la vremea respectiv\, s-a f\cut
o gre[eal\, ca militar o spun [i r\spund de ce spun, trupele de
Gr\niceri, p\rerea mea e c\ nu trebuiau date la Ministerul de
Interne, pentru c\ noi vedeam în aceste trupe e[alonul I strategic.
Aveau planuri de mobilizare, inclusiv pe pichete. Aveau oameni
preg\ti]i, care, într-o or\, intrau în [an] [i aveau [i blocajul de
tragere f\cut, deci vedeam, înt`i, ap\rarea [i supravegherea frontierei. Misiunile lor, nu vreau s\ critic pe nimeni, s`nt supravegherea [i paza frontierelor, nu de p`ndari. Noi vedeam în ei
lupt\tori. Or, „Radu cel Frumos“, care s-a stabilit prin ’88, cred,
c`nd eram eu [ef al Marelui Stat Major, pentru c\ n-a existat p`n\
atunci, prevedea astfel de m\suri, care se luau, inclusiv cu înt\rirea
observ\rii aeriene, deci, la fiecare arm\ se luau ni[te m\suri specifice, care se iau pentru înt\rirea capacit\]ii de ap\rare. V\ r\spund
la întrebare: deci, „Radu cel Frumos“ prevedea [i ni[te m\suri vizavi de o ac]iune extern\. Nu vreau s\ zic vorbe mari, dar noi aveam
informa]ii c\, în ultima period\, unele unit\]i de pe teritoriul
Ungariei, or, acolo erau vreo 60 000 de ru[i, unele unit\]i au fost
redislocate, în perioada ’88.
Comisia Senatorial\: E important s\ spune]i lucrul acesta.
General {tefan Gu[\: E foarte important pentru noi, ca
militari...
Comisia Senatorial\: {i pentru Comisie [i pentru raportul nostru.
General {tefan Gu[\: Ce se înt`mpl\? E sigur c\ am fost dezinforma]i [i asta e limpede [i nu ne absolv\ nimeni de vina asta. Dar
au fost [i ni[te motive. Deci, lipsa ata[a]ilor. Al doilea, cu toate
aceste greut\]i, noi [tiam c\ o parte din trupele care sta]ionau în
Ungaria, dincolo de Dun\re, deci, c\tre grani]a cu Austria, fuseser\
aduse mai aproape, inclusiv unit\]i de avia]ie, deci se crease, oarecum, o psihoz\, chiar dac\ nou\ nu ne era team\ [i, înc\ o dat\
repet, nu ne era team\ de unguri. Personal, o afirm cu toat\ r\spunderea aici, mi-a fost team\ de ru[i. Adic\ ru[ii erau [i în Ungaria,
erau [i la est. Nu m\ refer la trupele ungure[ti, m\ refer la trupele
ruse[ti, care sta]ionau în Ungaria [i care, oric`nd, puteau s\ fac\ o
Praga, o aplica]ie, av`nd în vedere c\ toate trupele Armatei Române
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erau împr\[tiate, în fel de fel de ora[e [i de misiuni, f\r`mi]ate,
de fapt, pe obiective. Or, în aceast\ situa]ie, orice militar g`nde[te
c\ poate avea loc o agresiune foarte u[oar\ împotriva unei ]\ri [i,
ca militar, eram obligat s\ m\ g`ndesc la treaba asta. {i afirm acest
lucru [i poate fi verificat de c\tre to]i cei care vor, de aici, c\,
împreun\ cu colonelul Gheorghe, din Marele Stat Major, am lucrat
o hart\, disp\rut\ acum, în care prevedeam acoperirea frontierei de
vest. Nu din planurile pe care le aveam în minister, pentru c\ acolo
era locul meu, la minister [i nu la Timi[oara, dar din ceea ce
re]ineam din ce lucrasem noi, am reu[it s\ reconstituim, pentru c\
[tiam, dac\ le lucrasem, [tiam cam cum, am reu[it s\ reconstituim
ni[te aliniamente, ni[te direc]ii [i ni[te itinerarii pe care am planificat chiar ocuparea lor de c\tre trupele ce se aflau atunci în Banat [i
în Transilvania. C`nd? Numai în cazul c\ ar fi fost o agresiune.
Pentru c\, vreau s\ raportez Comisiei Senatoriale, în Timi[oara au
fost efective scoase, destul de multe, în strad\, dar nu toate. {i
tehnic\ a fost foarte mult\, care n-a fost scoas\. Noi aveam unit\]i
preg\tite, tehnic\ [i efective, pentru interven]ie la frontier\. Dac\
am gre[it, istoria s\ m\ condamne [i Dumnezeu s\ m\ condamne,
dar asta am f\cut-o eu [i asta a fost ideea care m-a c\l\uzit. S\ nu
scoatem tot în strad\, s\ avem o rezerv\, cu care, în caz de nevoie,
s\ putem imediat interveni pentru ap\rarea frontierei.
Comisia Senatorial\: Mai am o întrebare suplimentar\, domnule general. A]i spus c\ dumneavoastr\ a]i analizat fenomenele
externe.
General {tefan Gu[\: În func]ie de c`t aveam informa]ii.
Comisia Senatorial\: Da, da. A]i spus c\ a]i fost dezinforma]i.
Întrebarea: de ce crede]i, în ce scop [i cine a f\cut aceast\ dezinformare fa]\ de v`rfurile Armatei noastre, fa]\ de dumneavoastr\?
General {tefan Gu[\: Vede]i, aici, în ce m\ prive[te, s`nt
p\rerile mele personale. Deci, una din problemele grave care au
fost în aceast\ revolu]ie a fost necunoa[terea real\ a situa]iei. Noi
nu dispuneam de ni[te informa]ii certe, cu ce se poate înt`mpla. Sau
ce mi[c\ri s`nt la al]ii. B\nuiam, numai. Deci, o dat\, lipsa de informa]ii. A doua, indiferent de ce s-o înt`mpla, r\m`n la ideea c\, în
decembrie ’89, împotriva României s-a ac]ionat cu dou\ tipuri de
r\zboaie, un r\zboi radio-electronic [i un r\zboi psihologic. Cine
le-a f\cut o s\ afl\m odat\, poate. Dar, at`tea informa]ii veneau,
care derutau, [i o s\ intru pe urm\ [i în am\nunte. O s\ v\ raportez,
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pentru c\ am argumente c`nd vorbesc lucrul \sta. Din p\cate, zic
din p\cate, nu institu]ia în sine, ci unii care au ac]ionat în aceast\
institu]ie, m\ refer la Televiziunea Român\, au f\cut mult r\u na]iei
române, prin cei care, de acolo, au chemat unit\]ile în Bucure[ti, s\
treac\ la ap\rarea unor obiective. Nu a[a se comand\ o armat\.
Comisia Senatorial\: {i unii militari care au ap\rut la Televiziune.
General {tefan Gu[\: Din p\cate, pentru mine, domnule senator, [i v\ rog s\ fiu încondeiat cum vre]i, pentru mine s`nt ni[te
dezertori. La alarm\, militarul e obligat s\ se duc\ în front,
indiferent ce se înt`mpl\. S`nt ni[te reguli militare foarte precise,
eu n-aveam voie s\ m\ duc în Televiziune s\ iau microfonul [i s\
m\ adresez c\tre ]ar\ [i s\ apar în fa]\, ca erou. Pentru c\ au ap\rut
[i astfel de...
Comisia Senatorial\: De acord cu dumneavoastr\.
General {tefan Gu[\: Ierta]i-m\ c\ am f\cut...
Comisia Senatorial\: Nu, nu, e bine s\ spune]i.
General {tefan Gu[\: Deci, dac\-mi permite]i, domnule pre[edinte, s\ revin la Timi[oara. Eram foarte speria]i, c\ începuse,
deja, dezinformarea asta. Aveam zvonuri c\ se atac\ ni[te obiective, deja începuser\ din 17, dar, oricum, cert este c\, pe 17 decembrie, dup\-amiaz\, oamenii au început s\ se lini[teasc\. Deci, au
început s\ se retrag\ de pe str\zi, probabil s\ se odihneasc\, obosi]i,
deci au început s\ se lini[teasc\. Noi am reu[it, c`t de c`t, s\ ne
fix\m, pe un plan al ora[ului Timi[oara, care s`nt de fapt obiectivele precise la care Armata particip\, ce nevoi s`nt, dac\ mai trebuiau ap\rate. V\ dau un exemplu – „Solventul“, dar nu numai
\sta, erau mai multe, foarte importante. C\tre orele 11,00, cred, am
dat ordin s\ se adune to]i comandan]ii de unit\]i care ac]ioneaz\,
indiferent cum, s\ discut cu ei. Dar, între timp, am primit ordin de
la Jude] (Comitetul Jude]ean) s\ pun la dispozi]ie dou\ transportoare [i un camion, ca s\ mearg\ prin ora[, s\ vad\ ce s-a înt`mplat.
Secretarul Comitetului Central, Ion Coman, fostul prim-secretar
Matei [i înc\ cineva de la jude], cine mai era acolo. M-am deplasat
p`n\ la Comitetul Jude]ean într-un camion, c\ n-am luat transportor, dar, în transportor, au mers secretarul Ion Coman [i cu Matei.
{i pentru c\ Matei cuno[tea ora[ul (Matei, fusese prim-secretar,
mai înainte, acolo), el a f\cut un traseu în care am v\zut ce se
înt`mplase. La periferie, mai erau grupuri de copii, unii chiar – o
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afirm cu toat\ certitudinea – aruncau cu pietre în solda]ii care erau
în camion. Dar, m\ rog, erau [i îndrept\]i]i, pe undeva. Se tr\sese.
Dup\ aceea mi-am dat seama. Totu[i, n-am în]eles de ce aceast\
agresivitate vizavi de Armat\. Unde am v\zut, [i am v\zut cu ochii
mei, în centru, erau într-adev\r foarte multe distrugeri: vitrine distruse, magazine incendiate, altele sparte [i marfa furat\ sau aruncat\ pe trotuar, chiar [i pietre din caldar`m luate, probabil c\ le-au
scos anume din pavaj, fire de tramvai smulse. {tiu c\ s-au atins cu
antena de la transportor fire scoase din circuit. Deci, un aspect
dezolant, parc\ era în urma unor lupte care s-au dat. Asta m-a
[ocat. Erau, de asemenea, patru camioane noi, arse. Am re]inut c\
au fost cu trupele de gr\niceri venite, undeva în zona central\, [i
ni[te ma[ini, de la pompieri, incendiate. Am întrebat [i mi-au zis c\
au fost incendiate. E posibil [i asta. R\m`ne s-o dovedeasc\ cei
care [tiu exact. E posibil ca aceste ma[ini s\ fi fost din cele care au
împr\[tiat mul]imea [i atunci era justificat\ o agresiune asupra lor,
dar dac\ erau din cele care au venit s\ sting\ incendiul, mi s-a p\rut
un act foarte grav. Ca s\ se ard\ ma[ina unui pompier, c`nd \sta
vrea s\ sting\ incendiul! Cam asta a fost ceea ce am v\zut.
Comisia Senatorial\: {tia]i de mor]i?
General {tefan Gu[\: Imediat v\ raportez. M-am întors, i-am
l\sat la sediul Jude]enei, deci nu m-am dus cu ei. Secretarul (Ion
Coman) mi-a repro[at, înc\ o dat\: „De ce n-ai venit? Trebuia s\ fii
aici!“ {i i-am zis: „Tovar\[e secretar, da]i-mi voie! Eu nu pot s\ vin
aici, pentru c\, acolo, am leg\turi radio, dublate de leg\turile cu
fir.“ Pentru c\ una din ac]iunile de la „Radu cel Frumos“ este
dublarea leg\turilor. P`n\ la urm\, m-a în]eles. Deci, noi, deja, din
seara de 18, am dat ordin s\ se ia [i aceast\ m\sur\. Locul meu era
acolo, la divizie, unde puteam vorbi cu unit\]ile militare, cu
armatele [i eventual cu ministerul, prin telefon T.O. [i prin fir militar. C`nd m-am întors, am c\utat s\-l g\sesc pe ministrul Ap\r\rii [i
foarte greu am reu[it, ca, în c`teva minute, s\-l informez. M-a întrebat: „Ce s-a înt`mplat?“ „S`nt ni[te distrugeri în ora[, am fost cu
secretarul Ion Coman.“ „M\i, dar ce s-a înt`mplat?“ „Tovar\[e
ministru, exact ce s-a înt`mplat, asta s-a înt`mplat, lumea e
nemul]umit\, au ie[it în strad\ [i s-au produs [i aceste necazuri. În
detaliu, nu [tiu ce s-a înt`mplat.“ „S`nt mor]i?“ „Am auzit c\ s`nt.“
C`nd m-am întors, am întrebat dac\ s`nt mor]i. „Da, e o femeie
moart\ [i o feti]\“, mi s-a r\spuns. „At`ta mi s-a spus.“ Dup\ aceea
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am chemat comandan]ii de unit\]i, care au ajuns foarte t`rziu, dup\
miezul nop]ii, de la unit\]i la mine. {i am întrebat pe fiecare, se
poate verifica, oamenii tr\iesc înc\, ce trupe au scos, ce misiune au
primit, ce s-a înt`mplat, dac\ s`nt mor]i sau nu, dac\ s`nt solda]i
mor]i sau nu.
Comisia Senatorial\: Era pe 17, spre 18?
General {tefan Gu[\: Era în 17 noaptea, spre diminea]\, c\tre
18 decembrie.
Comisia Senatorial\: Da.
General {tefan Gu[\: În cursul nop]ii, era diminea]a, pe 18, mai
bine zis. Nu [tiu, exact, ora.
Comisia Senatorial\: Da.
General {tefan Gu[\: Mi-au raportat c\ au fost [i solda]i agresa]i, c\ n-au tras dec`t în sus, dar c\ au auzit [i ei c\ s`nt mor]i. „La
cine s`nt, atunci, m\i? Dac\ voi a]i tras în sus, \ia au tras în sus, de
unde s`nt?“ N-au putut s\ m\ l\mureasc\.
Comisia Senatorial\: Domnule general, a[ vrea s\ v\ pun [i eu
o întrebare, dac\ se poate. Spunea]i c\ a]i discutat cu comandan]ii
de unit\]i, pe care i-a]i chemat atunci, seara, [i i-a]i întrebat ce misiuni au primit. De la cine au primit misiunile acelea?
General {tefan Gu[\: De la comandantul diviziei, pentru c\ am
vrut s\ m\ l\muresc. La regimentul de tancuri, fusesem informat c\
un tanc a fost incendiat. {i a[a a fost. P`n\ la urm\, el a fost stins cu
instala]ia pe care o are, specific\. De asemenea, un lucru foarte
grav care s-a înt`mplat [i n-a[ vrea s\ trec peste el, este acela c\, în
data de 17, Regimentul de Tancuri, tot din acela[i ordin, a scos [ase
tancuri din cazarma Giroc. Aceste tancuri erau cu muni]ie de r\zboi
pe ele [i au fost blocate chiar în Calea Girocului. Probabil de c\tre
oameni care f\cuser\ armata la tancuri [i au b\gat r\ngile în
roat\..., [ti]i cum s`nt. Au spart farurile, periscoapele [i au blocat
tancurile. Pericol mare a fost [i aici. De aceea am chemat comandan]ii de unit\]i [i le-am zis c\, indiferent de pre], aceste tancuri
trebuie recuperate [i introduse, din nou, în cazarm\. Pentru c\
incendierea lor presupunea, practic, [ase bombe cu o înc\rc\tur\
extraordinar de mare. În fiecare tanc, erau practic patruzeci [i ceva
de lovituri de r\zboi, care puteau produce un efect extraordinar în
cartierul respectiv, cu mul]i mor]i. Deci, am insistat, l-am c\utat pe
loc]iitorul tehnic, nu l-am g\sit, c\ era în concediu, m-am [i sup\rat
foc. Am chemat, p`n\ la urm\, un comandant care sosise, atunci, de
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la Lugoj, actualul colonel Paul, [i i-am dat misiunea, foarte clar\,
s\ recupereze, cu orice pre], aceste tancuri [i s\ le duc\, din nou,
în cazarm\, pentru c\, înc\ o dat\ v\ spun, mi-era foarte fric\.
Dac\ p\trundeau în ele copiii sau luau foc, aceste tancuri erau un
pericol pentru Timi[oara. Recunosc exact ce-am f\cut. Am spus
c\, cu orice pre], dac\ m\ întreba]i dac\ în]eleg chiar cu foc, chiar
cu foc. De ce? Pentru c\ pericolul era foarte mare. De fapt, de
acest lucru am fost întrebat [i la tribunal. Se pot lua depozi]iile pe
care le-am f\cut c`nd am fost chemat la tribunal, ca martor în Procesul Timi[oara“.
Comisia Senatorial\: Deci, domnule general, vreau s\ m\
l\muresc: deci „Radu cel Frumos“ \sta, am în]eles. Dar tancurile
astea, c`nd au ie[it din cazarm\, au ie[it la ordinul comandantului
diviziei, probabil.
General {tefan Gu[\: Da.
Comisia Senatorial\: În baza lui „Radu cel Frumos“.
General {tefan Gu[\: Da.
Comisia Senatorial\: {i a[a spunea „Radu cel Frumos“, s\ ias\
cu muni]ie de r\zboi tancurile?
General {tefan Gu[\: Ce se înt`mpl\? ~ntr-o parte din unit\]ile,
în special cele de frontier\, cum e Timi[oara, muni]ia se p\stra permanent în tancuri, pentru c\ erau unit\]i din Garda de Lupt\ Permanent\ (GLP). Deci, într-o parte din unit\]ile de tancuri, nu toate,
se p\streaz\ muni]ia în ele, permanent, [i la pace. {i atunci c`nd se
d\ alarma, nu mai e nevoie s\ mearg\ în depozit s\ ia muni]ia, s-o
[tearg\, s-o pun\ în rastel, o au, deja, pe tancuri. Numai pornesc
motorul, iau echipajul [i pleac\. Asta pentru scurtarea timpului de
îndeplinire a unor misiuni. A[a se explic\ existen]a muni]iei pe
aceste tancuri. Acest lucru este valabil [i pentru regimentul din
Timi[oara [i alte unit\]i, pe care, dac\ considera]i c\ e nevoie, vi le
spun. Deci, asta explic\, la întrebarea dumneavoastr\, prezen]a
muni]iei pe aceste tancuri.
Comisia Senatorial\: Domnule general, eu a[ avea o întrebare
care ar fi de natur\ s\ v\ permit\ s\ continua]i s\ ne explica]i ideile
de dinainte. De ce n-a]i f\cut leg\tura între musafirii veni]i din
afar\ [i provoc\rile de la Timi[oara, provoc\rile la adresa Armatei?
De ce n-a]i f\cut aceast\ leg\tur\, iar dac\ a]i f\cut-o, c`nd? {i c`nd
a]i f\cut-o, care au fost schimb\rile de comportament ale Armatei
fa]\ de aceast\ treab\?
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General {tefan Gu[\: V\ raportez, domnule senator. Vreau s\
r\m`n\ a[a cum am depus jur\m`ntul, sincer, n-am f\cut nici o
leg\tur\. Eram nedumerit, efectiv. De ce [i ce se înt`mpl\? Prin
minte mi-a trecut: „Domnule, \[tia nu se poate s\ fie români, c`nd
atac\ Armata, pentru c\ \la din strad\ tot frate cu \sta e, nu poate
s\-i dea în cap [i înseamn\ c\ \[tia s`nt numai ni[te infiltra]i
p\c\to[i, str\ini.“ De ce v\ spun asta? Pentru c\, fiecare zi de
ac]iune, în Timi[oara, a fost caracteristic\, cu totul alta. Pe 17, a
fost un mod de ac]iune, pe 18, cu totul altul, iar, pe 19, s-au înt`mplat ni[te episoade pe care, cu permisiunea domnului pre[edinte, o
s\ vi le relatez. Deci, n-am f\cut, atunci, imediat, leg\tura, dar mi-am
închipuit c\, domnule, cineva care e str\in de români, pentru c\,
s\ fim cinsti]i, au ceva cu Ceau[escu, se duc la Jude]ean\, unde e
partidul, dau [i sparg capetele [i geamurile, dar ce aveau cu Armata? Este una dintre întreb\rile pe care, [i ast\zi, mi-o pun. Nu
cumva...? Dup\ un timp mi-am dat seama, trebuiau neap\rat s\ fie
acele [aizeci de mii de victime, care s-au fluturat? Pentru c\ eu
înnebuneam c`nd m\ g`ndeam, auzind la radio, c\ am f\cut [aizeci
de mii de victime. Or, eu [tiu c\, în 19, nu s-a mai tras în Timi[oara
[i v\ raportez imediat de ce [i cum. {i mai [tiam c\ p\rin]ii mei, c\
mai tr\ia, înc\, mama, [i cu ]\ranii mei ascult\ c\ eu am fost acolo
comandant [i s`nt [aizeci [i cinci de mii de victime! A fost o diversiune extraordinar\! E limpede, asta nu se poate. Posturile str\ine
de radio, a[a de bine „informate“, c\ d\deau cinci mii de mor]i,
patru mii de mor]i, or, este necesar, domnule pre[edinte, s\ se stabileasc\ în toat\ ]ara, pentru c\ s-au f\cut [i gre[eli mari [i va trebui s\ recunoa[tem, chiar dac\ le-am f\cut noi, c\ lumea trebuie s\
[tie adev\rul: c`]i mor]i au fost p`n\ în 22 [i c`]i dup\. Pentru c\
aspectele s`nt cu totul [i cu totul deosebite. În prima faz\, a fost un
aspect [i, ca s\ r\spund domnului senator, în 18, a fost o caracteristic\ a ac]iunilor [i, în 19, cu totul alta. Nu vreau s\ raportez dec`t
at`t, c\ în 19 aveam de-a face cu oameni ordona]i, cu brasarde albe
la m`n\, iar pe cei care erau be]i, ciom\ga[i, îi luau [i pur [i simplu
îi aruncau. Î[i puseser\ ordine, veneau oamenii ca la demonstra]ie.
Aveam informa]ii [i [tiam ce se înt`mpl\. Am avut acolo cu mine [i
ni[te cerceta[i care mi-au spus: „Domnule, oamenii se preg\tesc,
f\r\ be]e, f\r\ ciomege, f\r\ lan]uri, f\r\ sticle [i vor s\ defileze în
pace.“ Asta s-a înt`mplat, îns\, mai t`rziu, începuse organizarea pe
18, în 19, de fapt [i în 20, dar, dac\ îmi permite]i s\ relatez.
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Comisia Senatorial\: Domnule general, m\ ierta]i, deci dumneavoastr\ era]i, acolo, [eful Marelui Stat Major [i era]i la
divizie. Da?
General {tefan Gu[\: Da.
Comisia Senatorial\: {i acolo mai erau domni de la Comitetul
Central.
General {tefan Gu[\: Nu, erau dincolo (la Comitetul Jude]ean).
Comisia Senatorial\: Erau dincolo. Bun. Dar cine coordona
opera]ia asta? Cine comanda treaba asta?
General {tefan Gu[\: Secretarul Ion Coman. Ce se înt`mpl\? El
a coordonat. {i ce-a f\cut, practic, ce coordon\ri a f\cut? A cerut în
plus s\ i se dea ni[te transportoare blindate, pentru ap\rarea sediului Jude]ului. {i am spus: „Domnule, nu se pot trimite prin
lume, e foarte greu.“ Am fost chiar admonestat, c\ de ce nu trimit.
Cum s\ le trimit, prin oameni? A mai cerut s\ se înt\reasc\ paza la
Comitetul Municipal de Partid, era prim-secretar, îmi amintesc [i
acum, Mo] parc\, pentru c\ [tiu c\ a încercat s\ ia leg\tura cu
primul secretar, eu nu discutam cu el, discutam cu Coman, care
m-a admonestat [i mi-a spus s\ nu mai dau informa]ii ministrului
Ap\r\rii, pentru c\ el e [ef. Într-un fel, el avea dreptate, dar eu trebuia s\-mi ]in la curent ministrul meu, [eful meu direct. {i atunci,
de multe ori îi spuneam: „Ce se înt`mpl\? Uita]i ce s-a înt`mplat,
s-a spart aia, \[tia au tras în sus, am auzit c\ s`nt totu[i mor]i“,
adic\ trebuia s\-l informez pe ministrul Ap\r\rii. Eu am c\utat, pe
c`t posibil, fiind unul dintre obiectivele pe care le-am avut, s\ nu se
înt`mple acest incident nenorocit, ca armamentul s\ ajung\ pe m`na
civililor sau militarii s\ trag\, cumva, cu armament greu, cum e
vorba de tanc sau chiar cu grenade, pentru c\ se înt`mplau catastrofe. A doua problem\, care se poate verifica, am lucrat efectiv
cu colonelul Gheorghe, din Marele Stat Major, [i, cu creionul în
m`n\, am f\cut planul de acoperire a frontierei. Zic acoperire, pentru c\ nu era vorba de o ap\rare, nu aveam certitudinea c\ vine
cineva, dar ziceam, în caz c\ vine, trebuie s\ avem ni[te planuri pe
care doar s\ le punem în func]iune. {i al doilea, ascultam, de fapt,
pentru c\ nu eram dumirit, înc\ o dat\ v\ spun c\ nu eram nici eu
dumirit. Eu [ti]i c`nd m-am dumirit? Abia în 19, diminea]a, m-am
dumirit ca lumea, c`nd m-am dus la ELBA, pentru c\ v\ raportez,
domnule pre[edinte, am fost la ELBA îmbr\cat militar. S-a speculat
într-o carte, îmi pare r\u c\ s-a speculat într-o carte a lui Filip
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Teodorescu, c\ era s\ fiu scalpat [i lin[at. N-am fost lin[at.
Timi[orenii [tiu [i trebuie întreba]i cei care au fost acolo, în 19,
c`nd mi-a spus Coman: „Du-te, m\i, [i scoate-l (el a în]eles c\ merg
cu o unitate), scoate-l pe B\lan de la ELBA!“ M-am urcat în
ma[in\ cu aghiotantul [i cu un ofi]er de transmisiuni [i m-am dus la
ELBA, în curte. N-am fost l\sat s\ intru. Am fost oprit la intrare, c\
voi fi omor`t. Totu[i erau mii de muncitori în aceast\ întreprindere,
în uzin\ [i, probabil, c\ o s\ m\ recunoasc\ dac\ m\ v\d. Am
încercat s\ leg un dialog, care foarte greu s-a legat cu ei, pentru c\
muriser\ oameni, într-adev\r. Îmi ar\tau tuburi de cartu[e [i mi-au
strigat: „Uciga[ilor! Ne-a]i ucis copiii!“ O femeie striga la mine:
„Unde-i popa?“ Nu mi-am dat seama ce pop\. La multe zile dup\
aceea, mi-am dat seama ce-a vrut asta cu popa: de Tökes era vorba,
de fapt. {i, atunci c`nd m-am dus la ELBA, pe 19 – `mi pare r\u c\
sar peste unele episoade – mi-am cerut scuze c\ nu am un grafic,
deci c`nd m-am dus, în 19, acolo, mi-am dat seama c\ oamenii, nu
mai era vorba de huligani, erau cu banderole, erau organiza]i. Au
început s\ strige „Libertate!“, „P`ine!“, „Jos Ceau[escu!“, „Jos dictatorul!“, „Jos tiranul!“. Astea erau lozincile de-acum. {i, înc\ o
dat\ v\ raportez, c\ nu mi-au f\cut absolut nimic. {i dac\ cineva
îndr\zne[te s\ spun\ c\ e altfel, v\ rog s\ se verifice în toat\
Timi[oara [i cu cei 40-50 de ofi]eri cu care am lucrat, permanent.
La ELBA, pe data de 19, a fost prima dat\ c`nd în România s-a strigat „Armata e cu noi!“ {i v\ spun [i cum s-a petrecut. Eu, plec`nd
de la divizie cu o Dacia, în urma mea, comandantul diviziei a trimis un camion cu militari s\-mi fac\ protec]ie. Eram neînarmat,
n-aveam nimic la mine. {i au venit militarii. {i tot vorbind cu
muncitorii, la un moment dat au început s\ ]ipe la mine: „Dar ce
caut\ Armata aia?“ Ei au v\zut camionul cu solda]ii. De[i erau [i
ni[te TAB-uri pe pod, din cele scoase înainte, pentru c\ intersec]iile
erau blocate, militarii au venit cu camionul. {i, atunci, am încercat
s\ leg acest dialog: „M\i, oameni buni, de ce v\ distruge]i ora[ul?“
„Nu noi, nu noi!“, ]ipau. Zic: „Armata n-are nimic cu voi“. „Atunci
ce caut\ Armata aici?“ Am spus s\ plece imediat. Am dat ordin la
un ofi]er, a plecat, a întors ma[ina [i, în momentul \sta, au început
s\ strige: „Armata e cu noi!“ – \sta e adev\rul istoric, acolo au strigat prima dat\ [i nu aici, la Bucure[ti. Asta s-a înt`mplat la ELBA.
M-am dus s\ iau ma[ina, dar zburase de acolo, a fugit de fric\
b\iatul care era cu Dacia. Am plecat cu o alt\ ma[in\ [i i-am spus

400

DANIELA VERONICA GU{| DE DR|GAN

secretarului Coman: „Tovar\[e secretar – era de fa]\ [i Victor
St\nculescu – femeile pl`ng, mi-au ar\tat gloan]ele, ne-au zis
uciga[ii, nu e vorba de huligani, acolo s`nt oameni serio[i, am
v\zut oameni în v`rst\, s`nt de-acuma muncitori, care ies în strad\
[i uita]i ce strig\!“ {i replica a fost: „Ce, b\, e[ti [eful Marelui Stat
Major [i te-ai speriat de trei muieri?“ {i eu m-am enervat: „Cum
s\ m\ sperii, nu-i vorba de speriat, e vorba c\ s`nt acuma ni[te treburi clare pentru mine!“ Nu era vorba de \ia care distrugeau magazine, era vorba de marea mas\ a oamenilor care ie[eau [i ce
strigau atunci, i-am auzit, acum, pe loc. De aceea, în moment, pe
19, la pr`nz, c`nd am ie[it de la ELBA, am trecut pe la Comitetul
Jude]ean [i i-am spus acest lucru secretarului Coman, de fa]\ fiind
Victor St\nculescu.
Comisia Senatorial\: Era în ghips?
General {tefan Gu[\: Nu, era la Timi[oara. {i, dup\ aceea, mam dus la divizie [i am spus locotenent-colonelului Zeca: el trebuie
audiat – urm\toarele: „Domnule, din momentul de fa]\ nu mai sco]i
nici un fel de TAB, trebuie s\ facem tot posibilul s\ le retragem.“
Pentru c\ informa]ia pe care am primit-o de la colonelul Ioni]\, de
la Cercetare, era c\: „Domnule, \[tia, m`ine, vor s\ ias\, au încercat
[i ieri, vor s\ ias\ s\ ocupe pia]a central\ [i, dac\ noi îi oprim
acolo, o s\ ias\ incidente. Dac\ noi vrem s\ bloc\m aceast\ mare
mas\ de oameni, atunci iese într-adev\r cu mor]i, cu m\cel.“ De
aceea, din 19, i-am raportat secretarului Coman c\ nu e bine s\ mai
bloc\m trecerile [i n-a[ vrea s\ iau vreun merit de aici [i nici s\-l
scap pe Coman, dar Coman s\ [ti]i c\ a fost de acord. Zice: „P\i,
cum?“ Zic: „Tovar\[e secretar, mi-l arunc\ în ap\, c`nd vin 1000 de
oameni, TAB-ul mi-l arunc\ cu tot cu solda]i. E vorba de mul]ime.“
{i, atunci, zice: „P\i, atunci, trage]i-v\ [i voi de-o parte.“ Atunci
am dat ordin ca toate s\ fie retrase [i intersec]iile s\ fie eliberate.
Am dat ordin, c\ venise cu Regimentul de Para[uti[ti, de la Caracal, colonelului Cohon]a. O parte din ei a fost luat\ de c\tre secretarul Coman, pentru asigurarea pazei sediului jude]ean, iar o parte
erau în cazarm\, la Divizia de Ap\rare Antiaerian\ [i se preconiza
s\ bloc\m cealalt\ întreprindere, „Electromotor“ Timi[oara, parc\.
{i am spus: „Nu bloca]i nimic, comandantul de regiment [tie, nu
bloca]i nimic, l\sa]i ca oamenii s\ intre.“ Asta a f\cut ca, pe 20, în
Timi[oara s\ nu se trag\ un glon], to]i au ie[it din uzine [i au
umplut Pia]a Maria [i Pia]a Operei [i, în 20, Timi[oara, practic, a
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defilat pe transportoare blindate. E un adev\r pe care e p\cat dac\
istoria nu-l consemneaz\. S-a defilat pe tancuri [i pe transportoare.
S`nt martori timi[orenii, s`nt martori cei care au fost cu mine. Singura grij\ pe care am avut-o, dup\ aceea, a fost s\ recuper\m acest
armament, pentru c\ era pericol s\ pun\ m`na pe el copiii sau chiar
al]ii, zv\p\ia]i. Pentru c\, în prima faz\, v\ raportez cu toat\ certitudinea, pe 17 seara, c`nd m-am dus în Timi[oara, foarte mul]i erau
be]i. Poate de la magazinele de b\utur\ sparte, nu [tiu, dar erau [i
oameni be]i, \sta e adev\rul [i nu trebuie s\ supere pe nimeni.
Timi[orenii nu trebuie s\ se supere, pentru c\ în prima faz\ asta a
fost: distrugeri de magazine [i agresarea, chiar, a Armatei, asta a
fost, nu putem s-o ascundem. {i atunci, (am s\rit un pic) a fost un
episod foarte nepl\cut pe 18. Pe 18, s-a declarat din nou, numai
pentru Timi[oara, stare excep]ional\. A declarat-o Ceau[escu [i s-a
dat ordin s\ se scoat\ ni[te sta]ii de amplificare, ca s\ se anun]e
lumea. Le-am adus de la Armat\, de la Craiova. Am trimis ca s\
aduc\ sta]iile, s\ se poat\ vorbi la lume c\ e stare de necesitate [i c\
n-aveau voie s\ mai fac\ întruniri. C\ asta era stare de necesitate.
Aici a fost solicitat s\ vorbeasc\ Victor St\nculescu, dar a refuzat.
A venit pe la mine [i s-a dus la spital, deci asta era în 18, s-a dus la
spitalul din Timi[oara, cu bila, c\ a avut ceva omul, nu [tiu, dar, în
orice caz, s-a dus la spital [i a fost folosit Chi]ac ca s\ vorbeasc\
din sediul Jude]enei de Partid. De ce spun asta? Pentru c\ m-a
solicitat Ion Coman s\-l trimit pe generalul Chi]ac cu o portavoce.
Deci, asta a fost în 18 diminea]a. În 18 seara, s-a tras, din p\cate, în
Timi[oara, din nou. S-a tras în zona Catedralei, zon\ în care au fost
aruncate [i ni[te gisturi, e vorba de grenade de instruc]ie cu substan]e toxice, care nu omoar\, dar produc lacrimi [i (lips\ de
audi]ie, n.n.).
Comisia Senatorial\: {tia]i ceva de chemarea unei unit\]i chimice [i de chemarea unit\]ilor Direc]iei de Informa]ii a Armatei?
General {tefan Gu[\: Da. Unit\]i DIA!? Nu era vorba de unit\]i
DIA. Trebuie s-o l\murim [i cu DIA. DIA, de fapt, este Direc]ia de
Informa]ii a Armatei, care e, [i acum, Direc]ia Cercetare. Ea are un
batalion de cercetare, care face preg\tire în dispozitivul inamic.
Acest batalion se g\se[te la Buz\u [i el este organizat pe grupuri de
cercetare în ad`ncime, cu ofi]eri, subofi]eri. Fac o instruc]ie tip
comando, \sta e adev\rul, s`nt specializa]i pentru culegere de
informa]ii [i diversiuni în spatele inamicului. Ei s`nt lansa]i (lips\
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de audi]ie, n.n.). Vreau s\ v\ explic asta. De ce? Pentru c\ s-a
spus în pres\, de oameni care nu [tiu, îmi pare r\u c\ nu se documenteaz\, c\ DIA au fost terori[tii. DIA s`nt ni[te cerceta[i, iar
la Timi[oara au fost aproximativ cinci grupuri conduse de
colonelul Ioni]\, din DIA, care poate fi chemat, de comandantul
lor, maiorul Ghergulescu [i de [eful de Stat Major, c\pitanul
Gu]ulescu. Ei au b\gat, la Timi[oara, armamentul în l\zi sigilate.
Am folosit un singur grup, s\ vad\ ce se înt`mpl\ în ora[. Eu leam zis: „Nu v\ b\ga]i, c\ nu-i misiune pentru voi.“ {i oamenii
[tiu. {i mai e interesant\ o treab\ care s-a înt`mplat pe 21, cu
arestarea celor din Pia]a Operei, în care puteau fi implica]i, dar nau fost. Deci DIA, \[tia au fost. Ei au cercetat, au raportat ni[te
date, nu au ac]ionat [i se poate verifica. Deci, erau cinci grupuri
care au venit de la Buz\u, dup\ ce am sosit eu. Dup\ ce-am terminat la Timi[oara, deci în 22, le-am dat ordin s\ se întoarc\
înapoi. Ei au venit la minister, de fapt chema]i la minister, pentru
înt\rirea pazei. |[tia au fost DIA. Nu s`nt subunit\]i, cum s-a
spus, de terori[ti, ci s`nt cerceta[i. S`nt cerceta[i, din ad`ncime, ai
Marelui Stat Major. Armatele au [i ele subunit\]i de cerceta[i, la
r`ndul lor. Deci, \[tia s`nt DIA.
Comisia Senatorial\: Domnule general, fiindc\ a venit vorba
despre aceast\ unitate special\, c`]i au fost trimi[i de la Buz\u la
Timi[oara?
General {tefan Gu[\: De la Buz\u la Timi[oara, colonelul Ni]\
[tie exact [i Ghergulescu, dar cinci grupuri, asta înseamn\ în jur de
25-30 de oameni.
Comisia Senatorial\: Erau îmbr\ca]i civil?
General {tefan Gu[\: Da, au fost civili. Ei au mai multe ]inute.
De ce? Fac instruc]ia asta, pot fi îmbr\ca]i în ]inut\ civil\ sau pot fi
[i în cea militar\, tip mozaic. Dar, pentru ni[te misiuni pe care le
îndeplinesc ei, în dispozitiv inamic, au [i ]inut\ civil\: de p\durar,
de civil oarecare etc.
Comisia Senatorial\: Cine a fost comandantul acestor trupe?
General {tefan Gu[\: Comandantul lor a fost comandantul
unit\]ii, maiorul Ghergulescu. E acum la minister, Ghergulescu
Remus.
Comisia Senatorial\: Au consumat muni]ie?
General {tefan Gu[\: Nici un cartu[. Nici un cartu[. Ei nu au
fost b\ga]i, deloc, în dispozitiv. Ei au fost pu[i la dispozi]ie. Prac-

CONDAMNAT LA ADEV|R

403

tic, ce-am f\cut cu ei? I-am pus s\ înt\reasc\ paza la fabric\, s\ nu
p\trund\ cineva.
Comisia Senatorial\: Ei s`nt para[uti[ti, nu?
General {tefan Gu[\: Nu. S`nt [i para[uti[ti. Adic\ ei ce s`nt?
Buni tr\g\tori, buni înot\tori, buni scafandri, buni para[uti[ti, ei au
o preg\tire tip comando. {i în timp de r\zboi, de regul\, \[tia se
lanseaz\ în dispozitivul inamic, la distan]e foarte mari, au mijloace
de transmisiuni foarte bune. Cu ce scop? {tiu s\ captureze documente, [tiu s\ captureze [i persoane, [tiu s\ transmit\ informa]ii din
ni[te puncte nevralgice, prin codificare, fie chiar cu ac]iuni din
astea, cu aruncat în aer un pod, un punct de comand\...
Comisia Senatorial\: Asta la r\zboi, dar acum?
General {tefan Gu[\: Nu erau misiuni specifice pentru ei,
acum. Ei, acum, au fost folosi]i pentru a culege informa]ii.
Comisia Senatorial\: Domnule general, cine a dat ordin s\ plece
ei la Timi[oara?
General {tefan Gu[\: Au primit direct ordin de la viceamiralul
Dinu, [eful Direc]iei (DIA), dar probabil c\ el a cerut aprobarea
ministrului, c\ nu îi trimitea de capul lui. S-au comportat în mod
normal. „M\i, trimite [i Cercetarea“, putea fi ordinul. Dar nu tot
batalionul, au venit cinci grupuri.
Comisia Senatorial\: Au venit grupurile alea. {i ei unde s-au
prezentat?
General {tefan Gu[\: La comandamentul diviziei. Acolo s-au [i
cazat, pentru c\ au ni[te dormitoare la comandament, la CIC, cam
a[a ceva, e o subunitate. Am spus: „La armament pun lac\t.“ Aveau
pistoalele la ei, at`t, c\ nici n-au avut pistoale-mitralier\, c\ ei erau
(lips\ de audi]ie, n.n.) {i o singur\ dat\ au ie[it în ora[, o dat\ s-au
dus la o întreprindere ca s\ vad\ ce se înt`mpl\, ce atmosfer\ e
în\untru [i, în restul timpului, prin ora[, s\ vad\ cam ce e. De la ei
am [i [tiut, de fapt, c\ în 19 se organizeaz\ o manifesta]ie f\r\
derbedei, iar pe \[tia îi dau la o parte. Tot de la ei am [tiut c\, pe
20, se preconizeaz\ ca to]i din întreprinderile timi[orene s\
afluiasc\ c\tre centru [i s\ ocupe Pia]a Maria [i Pia]a Operei.
Comisia Senatorial\: Domnule general, înc\ o dat\ revin. Dumneavoastr\ comanda]i trupele, dar acolo erau [i trupe de Securitate,
în Timi[oara. Nu erau?
General {tefan Gu[\: Erau trupe de Securitate [i de Gr\niceri.
Acolo e un comandament de brigad\. Erau sub comanda, prin
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inspectorul-[ef, direct sub comanda secretarului Comitetului Central, Ion Coman. Ei erau în dispozitiv, deja. Practic, p\zeau sediul
jude]ean, sediul municipiului, c\ s-au înt`lnit cu ai no[tri. De fapt,
ei erau în paz\, s-au înt`lnit cu subunit\]i de la Armat\ [i, dac\ nu
m\ în[el, Radiodifuziunea a fost în paz\, la ei, dar se poate verifica
pe document. Deci, erau în dispozitiv, deja, c`nd ne-am dus. De ce
spun asta, domnule pre[edinte? Pentru c\ acele patru camioane
DAC, pe care le-am v\zut arse, erau de la gr\niceri. Dup\ aceea am
aflat. Deci, erau unul dup\ altul, încolonate, au cobor`t din ele [i,
probabil, au fost incendiate.
Comisia Senatorial\: Deci, în Timi[oara, afar\ de divizia asta a
dumneavoastr\...
General {tefan Gu[\: În afar\ de divizia asta a fost o brigad\ de
securitate, care nu are toate efectivele acolo, avea un batalion, nu le
[tiu exact organizarea. Deci, \[tia erau, apoi comandamentul de
brigad\ de gr\niceri, cu un batalion de instruc]ie [i un batalion
chiar în Timi[oara. Mai era o Divizie de Ap\rare Antiaerian\, dar
asta n-are trupe multe, pentru c\ acolo e comandamentul, ei s`nt pe
jum\tate de ]ar\ împr\[tia]i. Acolo aveau un divizion de ap\rare
antiaerian\, ni[te subunit\]i de radioloca]ie, specifice ap\r\rii antiaeriene [i comandamentul diviziei, aflat pe Calea Lipovei.
Comisia Senatorial\: Da. {i \[tia erau sub comanda domnului
Coman?
General {tefan Gu[\: Securi[tii?
Comisia Senatorial\: Trupele astea de securitate.
General {tefan Gu[\: {i noi eram, dar eu Securitatea n-am
avut-o în subordine, pentru c\ era alt minister.
Comisia Senatorial\: Coman, ca secretar al Comitetului Central, avea [i Armata [i Securitatea?
General {tefan Gu[\: Avea tot.
Comisia Senatorial\: Deci, dumneavoastr\, acolo, era]i sub
comanda lui Coman?
General {tefan Gu[\: Sub comanda lui Coman, da.
Comisia Senatorial\: În mod normal, da? Normal?
General {tefan Gu[\: Nu normal, a[a a fost ordinul...
Comisia Senatorial\: Coman comanda [i trupele de Securitate [i
Mili]ie [i tot?
General {tefan Gu[\: Toate for]ele.
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Comisia Senatorial\: Da. Coman v-a dat dumneavoastr\ ni[te
ordine, în timpul \sta? „Se trage.“
General {tefan Gu[\: Mi-a dat, domnule senator. Dup\ teleconferin]\, mi-a zis foarte clar: „M\i, b\iatule, se trage! Trebuie s\
punem ordine!“ „P\i, domnule, unde s\ se trag\?“ „P\i, zice, conform legii.“ Conform legii înseamn\ s\ trag în sus, s\ somez, dar a
accentuat: „Se trage f\r\ probleme, f\r\ discu]ie!“ Eu am interpretat-o, domnule pre[edinte, am interpretat-o c\ se trage... C\, dac\ o
interpretam c\ se trage, atunci puteam s\ ordon: „Se trage în
mul]ime!“ Or, nu s-a ordonat a[a ceva, nici un comandant de acolo
n-a f\cut treaba asta.
Comisia Senatorial\: Totu[i, domnule general, au murit ni[te
oameni...
General {tefan Gu[\: Au murit ni[te oameni. A[ vrea s\ v\ dau
îns\ un singur exemplu: pe 18, am aflat de la cerceta[ii \[tia, care
s`nt ponegri]i, c\ s`nt informa]ii c\, la Spitalul Jude]ean, se
îndreapt\ lumea s\-[i ia mor]ii [i r\ni]ii, c\ ]ip\ [i fac scandal. {i,
atunci, l-am sunat [i eu pe secretarul Coman: „Domnule, s`nt informa]ii c\ a[tia vor s\ mearg\ la spital.“ Zice: „Nu te b\ga, nu te
amesteca. Nu e treaba ta!“ Ca, dup\ aceea, s\ aflu c\, de acolo, s-au
c\rat ni[te cadavre. Or, v\ rog s\ m\ ierta]i, oare avea cineva
interes s\ ascund\ Armatei mor]ii? Dac\ îi omor`se Armata, cineva
a vrut s\-i ard\, s\ nu mai r\m`n\?
Comisia Senatorial\: Atunci, cine i-a omor`t pe \[tia?
General {tefan Gu[\: Aici e întrebarea [i îmi pare r\u c\ nu pot
s\ dau cu certitudine r\spunsul cine, fie din afar\, fie din interior.
Cred c\ trebuie ad`ncit\ treaba la Procuratur\, pentru c\ e imposibil
s\ nu existe ni[te date. Fiecare om, unde a murit [i se [tie unde, în
ce loc a c\zut [i pe cine a avut în fa]\. Pentru c\ nimeni, nu cred eu,
în lumea asta, ar fi ]inut at`t de mult la institu]ia armat\, c\ noi [tim
cum eram privi]i. Nu, pentru c\ eu nu pot, nu vreau s\ bag m`na în
foc [i n-am s-o fac c`t voi tr\i, nici pentru to]i din Armat\, pentru
c\ [i noi am avut (lips\ de audi]ie, n.n.) noastre [i nici pentru Securitate. Dar, nici nu pot s\ vin acum s\-i condamn c\ ei au împu[cat,
pentru c\ n-am dovezi. E foarte grav s\ afirm, am raportat aici, am
jurat s\ spun numai ce [tiu [i ce-am v\zut, în nici un caz altfel, nu
pot. S`nt prezump]ii, presupuneri. Dac\-i omora Armata, aveau
interes s\-i ascund\ al]ii? E o întrebare fireasc\, pe care mi-am puso.
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Comisia Senatorial\: Dar, cine a c\rat mor]ii \[tia [i cine i-a
adus?
General {tefan Gu[\: P\i, am în]eles c\ a fost o treab\ organizat\. Dup\ aceea am aflat toate treburile, dup\ ce am venit de
la Cluj, deci mult mai t`rziu. O s\ revin [i la episodul \sta.
Adev\rul o s\ se afle, de fapt. Nu c\ nu mi-am f\cut datoria, n-am
fost l\sat s\-mi fac datoria. {i asta o afirm cu toat\ r\spunderea
[i cu toat\ certitudinea.
Comisia Senatorial\: V\ rog s\ ne explica]i treaba asta.
General {tefan Gu[\: Se pare c\, dup\ 22, dar iar sar peste ele
[i nu e bine...
Comisia Senatorial\: S\ mergem în ordine cronologic\.
General {tefan Gu[\: În ordine cronologic\, e mai bine. Deci,
în 18 seara, la Catedral\, s-a tras. I-am întrebat, foarte clar, pe cei
care au fost acolo „Domnule, a]i tras?“ „Domnule, am tras în sus.“
„Atunci, cum Dumnezeu au murit, m\i?“ Cert e un lucru, c\, acolo,
în gr\dina de l`ng\ Catedral\, eu nu [tiu exact locul, dar mi s-a
raportat c\ în lateral [i în spate, fa]\ de Catedral\, exist\ un parc [i
c\, în acel parc, au fost aresta]i foarte mul]i oameni. Acolo s-au
folosit [i gisturi, inclusiv de c\tre generalul Chi]ac, la indica]iile lui
Coman, gisturile astea care n-au omor`t oameni.
Comisia Senatorial\: Cine avea în dotare aceste grenade?
General {tefan Gu[\: Aceste grenade au fost aduse la cererea
telefonic\ a generalului Chi]ac, de la Sibiu, pentru c\ ei nu aveau
acolo, la Timi[oara. Normal, are toat\ trupa, normal trebuiau s\ fie
la toat\ lumea, pentru c\ la instruc]ie astea se folosesc, în procesul
de instruire. În perioada aceea, probabil c\ nu avea divizia din
Timi[oara [i atunci generalul Chi]ac a vorbit la telefon [i i-a raportat ministrului s\-i dea voie s\ aduc\ de la Sibiu. Am în]eles c\ i
s-a aprobat. De la Sibiu, au fost trimise cu un avion [i el s-a ocupat
de le-a luat, le-a dus, pe urm\, la Comitetul Jude]ean, nici nu le-a
adus aici [i, pe urm\, le-a repartizat la militari, ca s\ le foloseasc\
acolo unde s`nt (lips\ de audi]ie, n.n.).
Comisia Senatorial\: La militari, care – Securitate?
General {tefan Gu[\: Nu, nu, la Armat\.
Comisia Senatorial\: La Armat\? Dumneavoastr\ a]i [tiut de
treaba asta, atunci?
General {tefan Gu[\: Da, sigur c\ da, am [tiut. Am [tiut pentru
c\ l-am auzit c`nd vorbea la telefon, c\ vorbea de la mine, din
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punctul de comand\, din birou. Am [tiut c\ a cerut aceste gisturi, a
întrebat înt`i la Bucure[ti, pe loc]iitorul lui, nu mai [tiu exact cine
era atunci, colonel în orice caz, [i \la i-a spus, c\ nu [tia exact
situa]ia unde are, [i i-a spus unde are, mai aproape. I s-a spus c\ la
Sibiu s`nt. {i de la Sibiu i s-au trimis, cu un avion, pe data de 18
seara, nu, 18 ziua, c\ seara le-a folosit. Deci, în 18, am fost informat c\ au murit ni[te oameni la Catedral\, c\ s-au arestat foarte
mul]i [i c\ au fost du[i, dup\ aceea, la penitenciar. Asta a fost în
18 seara, dup\ care, în cursul nop]ii, nu, tot în cursul zilei de 18,
am avut, ca s\ spun a[a, un episod, care, p\rerea mea e, f\cea parte
dintr-un plan [i \sta. De la punctul de comand\ al Diviziei Mecanizate, deci asta se înt`mpla pe la ora (lips\ de audi]ie, n.n.), în
orice caz cam dup\-mas\, era zi, lumin\, am fost informat c\ dou\
]inte se îndreapt\ c\tre România, din direc]ia nord-vest. Asta însemnau dou\ avioane, care vin din nord-vest, c\tre sud-est, adic\
pe direc]ia Bra[ov unul [i, respectiv, pe direc]ia sud, CraiovaBucure[ti. Întruc`t aveam alarm\ de lupt\ par]ial\, Regimentul de
Avia]ie din Timi[oara era preg\tit pentru ac]iune, inclusiv cu
rachete la bord. {i, atunci, am întrebat înc\ o dat\, pe acest
comandant de divizie, colonelul Rotariu: „Domnule, precis?“
„Astea s`nt datele pe care le avem, pe ecran“, mi-a r\spuns el.
Deci, ei luau datele astea de unde? Din radiolocator. {i, atunci, am
ridicat în aer o celul\, cu ordinul clar c\, dac\ se trece peste frontier\, s\ trag\. Pentru c\ am întrebat: „Au survol?“, adic\ au aprobare de a survola teritoriul? „Nu.“ Dac\ nu au aprobare, trage]i.
Comandantul Regimentului de Avia]ie poate s\ confirme. Adic\,
dac\ se trece frontiera de stat a României, aceste ]inte s\ fie
dobor`te, cu avia]ia noastr\.
Comisia Senatorial\: Pe ziua de 18?
General {tefan Gu[\: Pe ziua de 18, a fost. Dac\ gre[esc,
cumva, atunci comandantul poate s\-[i aminteasc\, s-ar putea s\ fie
19, pentru c\ e foarte greu, e totu[i timp de atunci. Altceva e interesant. S-au ridicat în aer [i, în momentul c`nd s-au apropiat de ]ar\,
]intele au luat-o c\tre nord-est, deci paralel cu frontiera. {i acum
m\ întreb: fie c\ a fost o diversiune, fie c\ ni s-au dat informa]ii
false, pentru c\ \[tia n-au p\truns totu[i sau au fost ]inte reale care,
totu[i, au virat undeva spre est? Dar data ne-a fost furnizat\. De ce
v\ raportez, domnule pre[edinte? Se pare c\ \sta a fost unul din
începuturile acestui r\zboi radio-electronic [i de diversiune, dac\
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vre]i psihologic, pentru c\, în 18 noaptea, am primit foarte multe
inform\ri telefonice. De unde Dumnezeu [tiau numerele de telefon
ale ofi]erilor de serviciu din unit\]i? Se anun]a c\ familii ale
cadrelor s`nt agresate, c\ urmeaz\ s\ fie omor`te, c\ „Solventul“ va
fi aruncat în aer, c\ apa este otr\vit\... {i asta a continuat [i pe 19 [i
chiar [i dup\ 20, c`nd s-a lini[tit.
Comisia Senatorial\: S-a mutat la Bucure[ti, pe urm\.
General {tefan Gu[\: Chiar [i dup\ 20 a fost. Asta presupunea
verificare. Ce însemna? Se luau ma[ini [i oameni, care se trimiteau
s\ vad\ dac\ e adev\rat sau nu. Îi puneam s\ verifice, pentru c\,
din p\cate, unii ofi]eri n-au verificat imediat [i închideau telefonul.
„Domnule, de unde ai vorbit?“, ca s\-l poat\ prinde, dac\ e fals. De
multe ori luau informa]ia ca atare [i o transmiteau. Apoi, spre
nenorocirea noastr\, multe se [i umflau. Deci, el afla una [i o mai [i
umfla c`nd o d\dea mai sus [i aceast\ diversiune a creat multe,
multe necazuri. Pentru c\ nu puteam s\ trimit trup\, peste tot, s\
verifice sau ofi]eri s\ verifice dac\ e adev\rat. Ceea ce re]in este c\,
de multe ori, dup\ ce se verifica dac\ sursele s`nt reale, se dovedea
c\ s`nt false, cum a fost aceast\ treab\ cu avioanele. S-a dat aceast\
informa]ie c\ s`nt ]inte [i direc]ia de deplasare [i în\l]imea de zbor,
toate s-au dat exact cum se dau regulamentar. Deci, asta a fost în
18, seara. Pe data de 19, f\r\ s\ intru în detalii, am intrat la
ELBA, deci a fost episodul pe care l-am descris, pe scurt. Dar, pe
19, a fost [i un episod nenorocit acolo, c`nd am dat ordin ca un
transportor s\ se mute de pe pod, nu [tiu care dintre ele, c\ s`nt
foarte multe acolo, Maria, Michelangelo, unul din ele, nu le [tiu
exact care. Am dat ordin s\ se retrag\, de acolo, un TAB, ca s\ lase
liber accesul, dar soldatul din TAB a tras un cartu[, nu [tiu dac\ a
omor`t, dar ne-a încurcat foarte mult. Adic\ reu[isem s\ fac acel
dialog, c`t de c`t, cu oamenii, s\-i fac s\ în]eleag\ c\ nu avem nimic
cu ei [i c\ trebuie s\ stea lini[ti]i [i au început: „Vezi ce fac?“ Un
episod nepl\cut. Dar, s\-l re]ine]i [i pe \sta, ca detaliu. Deci, pe 19,
dup\-amiaza, am primit informa]ii, deja, c\ în uzine se preg\tesc
oamenii ca, în 20, s\ ocupe Pia]a Operei, centrul [i a[a mai departe.
Pe 19 noaptea, au fost semnalate ni[te incendii la o fabric\ de anvelope, la un CAP, în apropiere de Timi[oara, unde au ars ni[te
nutre]uri [i în mai multe locuri. A fost simulat chiar un atac la un
regiment mecanizat din Timi[oara. Deci începuse aceast\ h\r]uial\,
deja se primeau unele informa]ii care, cum am raportat, erau false,
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în marea majoritate. Astfel de procedee s-au folosit [i în Bucure[ti
dup\ aceea [i, de fapt, în toat\ ]ara. Noaptea de 19 a fost relativ
lini[tit\, mai pu]in acele incendii [i dezinform\ri. Foarte multe
cadre veneau [i-mi raportau: „V\ rog, da]i-mi voie s\ m\ duc
acas\, c\ am primit telefon c\ urmeaz\ s\-mi fie omor`t\ so]ia.“ Or,
toate aceste telefoane s-au dovedit a fi, p`n\ la urm\, ni[te falsuri,
dar care creau, din p\cate, o psihoz\ destul de mare în r`ndul
cadrelor militare care erau acolo. Pe 20 diminea]a, am primit informa]ii c\ începe mi[carea coloanelor de demonstran]i c\tre Pia]a
Operei, lucru care s-a [i petrecut. Vreau s\ subliniez în fa]a dumneavoastr\ [i a Comisiei Senatoriale c\ în 20, deci din 19 seara, de
fapt, am dat ordin ca nici m\car în sus s\ nu se mai trag\, pentru
c\, înc\ o dat\ subliniez, aspectul se schimbase fa]\ de zilele precedente. Oamenii din întreprinderi erau organiza]i destul de corect,
adic\ pe sec]ii, eu [tiu cum aveau ei organizarea acolo, cu oameni
de ordine, cu steaguri, cu steaguri albe, deci [i albe, [i aceast\
mi[care a început deja din primele ore ale dimine]ii, încheindu-se
c\tre pr`nz. La acestea au participat, nu e un merit al Armatei dar
nu trebuie sc\pat din vedere c\ ar fi p\cat, c\ toate aceste deplas\ri
s-au f\cut inclusiv cu trupele care erau p`n\ atunci în intersec]ii sau
pe unde erau. Oamenii s-au urcat pe transportoare. Tancuri n-am
mai avut, c\ pe acelea le-am deblocat [i le-am b\gat în cazarm\.
Au defilat p`n\ în pia]\, inclusiv prin fa]a diviziei au trecut, în fa]a
sediului, în Pia]a Operei, dup\ care i-am rugat pe to]i s\ le decongestioneze de oameni [i s\ le bage în caz\rmi. Deci în 20 am ordonat, [i se poate verifica în documentele celor din Timi[oara, ca
trupele s\ intre în caz\rmi, s\ se fac\ plinurile, s\ se completeze
dac\ au consumat carburan]i, s\ se preg\teasc\ hran\ rece, pentru
c\, înc\ o dat\, chiar dac\ am gre[it, o afirm p`n\ la cap\t, înc\
aveam în vedere c\ e posibil ca s\ aib\ loc o agresiune asupra României. {i voiam ca toate aceste trupe s\ fie apte pentru a îndeplini
o misiune de lupt\. În acest sens am chemat iar\[i comandan]ii la
ordin [i le-am spus s\-[i organizeze activitatea, s\ fie încolona]i, s\
se organizeze inclusiv odihna personalului, pentru c\ erau obosi]i,
cum eram [i noi, de fapt. Deci, în 20, \sta ar fi episodul mai important c`nd, afirm cu toat\ certitudinea [i r\spunderea, a fost o
fraternizare în mas\ a Armatei cu popula]ia. Domnule pre[edinte,
se pare c\, în 20, a venit din Iran Ceau[escu, nu mai [tiu exact.
Comisia Senatorial\: Da, da, pe 20, da. {i a fost o teleconferin]\.
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General {tefan Gu[\: {i a fost o teleconferin]\. În 20, în Timi[oara, a fost ordine; în Timi[oara, s-a defilat, Armata a fost al\turi
de to]i timi[orenii, care tr\iesc [i pot s\ confirme. I-am raportat
ministrului Ap\r\rii acest lucru: „Nu mai s`nt derbedei, nu mai s`nt
huligani [i, dac\ cineva v\ informeaz\ altfel, minte.“ Astea s`nt
cuvintele pe care i le-am spus [i care pot fi verificate, probabil s`nt
înregistrate. „Deci asta s-a înt`mplat cu Armata [i am dat ordin s\
intre toat\ lumea în caz\rmi [i s\ se preg\teasc\.“ Ministrul
Ap\r\rii de atunci, generalul Milea, Dumnezeu s\-l odihneasc\,
mi-a spus: „R\m`i acolo.“ At`t am mai putut s\ vorbesc. N-am
reu[it s\-l mai prind dup\ aceea, pentru c\ a fost blocat aproape
toat\ perioada asta, p`n\ pe 22, aici, în sediul \sta. Deci, de c`te ori
sunam la minister, nu d\deam de el. În 20, s-a format o comisie
dintre ei (demonstran]i) [i s-a dus la Comitetul Jude]ean. Despre
aceasta [tiu din ce am auzit la telefon [i de la ceilal]i, eu n-am participat direct la ele. S-a format o comisie dintre cei din Timi[oara,
care s-a dus la sediul Comitetului Jude]ean, cu o serie de puncte cu
ni[te revendic\ri pe care oamenii le-au pus pe h`rtie [i le-au dus
la Jude]. Tot în 20, dup\-amiaza sau c\tre sear\, au sosit, la Timi[oara, Constantin D\sc\lescu [i Emil Bobu. N-am participat la nici
un fel de [edin]\ cu ei, pentru c\, înc\ o dat\ v\ spun, n-am mai
p\r\sit locul unde m\ aflam. Îmi d\deam seama c\ [i eu s`nt oarecum în pericol. Pentru c\, înc\ o dat\, nu vreau s\-mi aduc nici un
fel de merit, dar, practic, în Timi[oara, Armata se aliase cu muncitorii, se eliberaser\ toate c\ile de comunica]ie, iar armata intrase în
caz\rmi, era o neexecutare de ordine, vizavi de cele care fuseser\
date. Pentru mine, care eram un om ce nu executase misiunea,
exista riscul ca via]a s\-mi fie în pericol. O afirm cu toat\ t\ria.
Pentru c\ de-abia în 20 seara s-a întors [i Ceau[escu.
Comisia Senatorial\: E evident.
General {tefan Gu[\: Eu vreau s\ v\ raportez foarte clar c\
ministrul Milea mi-a salvat via]a, Dumnezeu s\-l ierte! Acesta e
adev\rul. Milea, c`nd mi-a spus, n-am în]eles de ce: „M\i, grij\
mare, s\ nu pleci de acolo!“ {i n-am în]eles de ce s\ nu plec, pentru c\, practic, nu prea mai aveam ce face. I-am raportat: „În
Timi[oara s-a ocupat pia]a [i au ap\rut oamenii. Ce s\ fac aici?“ El
mi-a zis: „R\m`i acolo.“ Dup\ aceea am judecat de ce s\ r\m`n,
probabil c\ eram în pericol dac\ plecam. {i atunci am fost nevoit
s\ r\m`n p`n\ în 22, imediat dup\ ce-a fugit (Ceau[escu) cu eli-
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copterul. Dup\ aceea am plecat c\tre Bucure[ti. Revin îns\ la data
de 20. A fost acea [edin]\ (cu Bobu [i D\sc\lescu) la care n-am
participat. A participat generalul St\nculescu. A participat precis,
pentru c\ era în sediul Comitetului Jude]ean. Au mai fost Coman
[i o delega]ie a celor din Timi[oara. Am în]eles c\ s-a vorbit din
balcon, dar c\ nu s-a ajuns la nici un fel de adunare (organizat\).
~ntre timp, se formase acel comitet, cum s\-l numesc, care î[i
f\cuse sediul în cadrul Operei din Timi[oara. Deci din balconul
Operei vorbeau. În pia]\, erau zeci de mii, sute de mii de oameni,
c\ se ocupase complet. Deci în 20, noaptea, Bobu [i D\sc\lescu au
plecat. N-au ajuns la nici un rezultat. Am în]eles c\ au fost sco[i
prin spatele Comitetului Jude]ean, iar pia]a era ocupat\ de c\tre
para[uti[ti. E vorba de subunit\]ile de para[uti[ti de la Caracal.
Cei doi au fost sco[i prin spate [i du[i la aeroport. Au plecat cu
avionul la Bucure[ti.
Comisia Senatorial\: Cine, cine?
General {tefan Gu[\: D\sc\lescu, Bobu [i înso]itorii lor, cei
care îi înso]eau. Deci pe 20, noaptea, ei au plecat de acolo. A avut
loc un episod în care n-am în]eles de ce s-a f\cut a[a [i m-am
sup\rat. Cei doi au fost înso]i]i de la aeroport [i de militari. La doi
sau la trei dintre ei li s-a luat armamentul de c\tre civili. Un pericol
foarte mare. Erau militari din Divizia de Ap\rare Antiaerian\, care
fuseser\ în zona aeroportului, întruc`t aveau [i misiune acolo,
deoarece tot acolo era [i divizionul lor de ap\rare. Am f\cut un
mare caz din asta. Pentru c\ pericolul era mare. Armele puteau
intra pe m`na copiilor [i tr\geau, cum s-a înt`mplat, din p\cate, în
multe locuri. Deci pe 20, noaptea, cei doi au plecat. Pe 21, oamenii
s-au odihnit, noi am continuat s\ ne preg\tim (lips\ de audi]ie,
n.n.). Re]ine]i c\ Armata n-a ie[it în totalitate din dispozitiv. Am
ordonat ca totu[i s\ fie [i la Fabrica de p`ine. Am discutat cu
comandan]ii: „Grij\ mare!“ c\ de diminea]\ oamenii pleac\ la
munc\. Lucrau: Fabrica de p`ine, Uzina Electric\ [i altele. Oamenii
se duceau la lucru. {i am spus: „Domnule, nu cumva s\ ave]i incidente! L\sa]i cet\]enii, diminea]a, s\ treac\, trimite]i-v\ oamenii cu
subofi]eri sau cu ofi]eri, ca s\ nu se înt`mple necazuri!“ Deci din 21
p`n\ în 22 inclusiv, c`nd am plecat eu, militarii au r\mas în paz\ la
„Solventul“, c\ era pericol dac\ se umbla la el, la Uzina Electric\.
Se poate verifica pe planul pe care l-am avut noi [i cred c\ exist\ la
minister planul ora[ului Timi[oara, cu locurile unde am avut
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amplasate efectivele, responsabilii, adic\ exact toate obiectivele.
Înc\ un episod care s-a mai petrecut aici: în 21 am primit telefon c\
se preg\tesc s\ vin\ (la Timi[oara) g\rzi patriotice. De la cine am
primit telefonul? Cred c\ de la generalul Eftimescu. Nu, de la generalul Constantinescu, de la minister; îmi comunica faptul c\ se
preg\tesc s\ vin\ G\rzile Patriotice, ca s\ pun\ ordine în Timi[oara. N-am în]eles ra]iunea. S-a precizat c\ nu noi îi organiz\m,
pentru c\ ei vin deja organiza]i, din dou\ sau trei jude]e, iar planul
se întocme[te la Marele Stat Major [i se va transmite direct prin
Statul Major al G\rzilor Patriotice. Este a[a-zisa ac]iune a G\rzilor
Patriotice, care n-au ajuns în totalitate acolo. O parte, care au ajuns,
s-au dus în ora[ (lips\ de audi]ie, n.n.). Era o inep]ie. Dar [tiu c\
i-am spus celui de la CFR, pentru c\ blocase practic sta]ia, s\
opreasc\ unele din ele pe parcurs. Este vorba de reprezentantul militar, nu-i mai [tiu numele, cred c\ Marcu îl chema, de la Timi[oara. I-am spus: „M\i, nu-i mai b\ga acolo, c\ n-are rost s\ vin\ în
Timi[oara!“ Iar e interesant c\ în 21 s-a încercat s\ se organizeze o
contrademonstra]ie. Nu în 21, ci mai devreme, în 20. Se preconizase s\ aib\ loc c`nd muncitorii ie[eau din fabrici. Deci s\ se
organizeze o contrademonstra]ie la care s\ participe [i Armata.
N-am aprobat nici un soldat. De fapt, s-a v\zut c`nd veneau spre
centru. {i „Electrobanat“ [i „Electromotor“, toate uzinele mari au
venit. Se organizase un fel de contrademonstra]ie. Am re]inut c\
trebuia s\ d\m [i noi ni[te militari f\r\ arme. N-am dat nici un om,
pentru c\ erau în dispozitiv, nu se putea. De fapt, eram în acel
indicativ [i în stare de necessitate [i nu puteau s\ lase arma [i s\
plece. Un alt episod care s-a petrecut a fost în leg\tur\ cu un ordin
pe care l-am primit ca, împreun\ cu Securitatea, s\ captur\m pe cei
care vorbesc din balconul Operei. Asta a fost pe 21, dup\-amiaz\.
La ac]iune s\ participe Regimentul de Para[uti[ti, care era, mai
pu]in cei care se aflau în paz\ la sediul Comitetului Jude]ean. Ei
erau dispu[i în curtea Diviziei de Ap\rare Antiaerian\, pe Calea
Lipovei. Cei de la DIA s\ participe [i ei [i planul s\ fie f\cut împreun\ cu organele de Securitate din Timi[. Asta s-a înt`mplat pe 21,
dup\-amiaz\. Telefonul l-am primit de la secretarul Comitetului
Central, Ion Coman: „B\i, o s\ vin\ cei de la Securitate, care au
planul cl\dirii, trebuie s\-i captur\m pe \ia de acolo. E ordin s\-i
captur\m pe \ia de acolo, s\ nu mai vorbeasc\ la lume.“ Deci în
21, de[i în 20 fuseser\ primi]i în sediul Comitetului Jude]ean. A
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spus s\ vin\ securi[tii cu planul, dar zic eu: „Pentru ce? E o inep]ie
s\ facem a[a ceva.“ „B\i, taci din gur\ [i s\ executa]i ordinul!“ Zic:
„S\ vin\ securi[tii încoace!“ N-au venit. În schimb, a doua zi
diminea]a, a zis s\ se duc\ ai no[tri. Am zis: „Ai mei nu pleac\,
nici nu cunosc Timi[oara, oamenii s`nt str\ini...“ În 22 diminea]a
au venit c`]iva ofi]eri de la Securitate, nu [tiu cine s`nt, erau civili,
s-au legitimat la poart\, m\ rog, erau de acolo, cu un plan al
cl\dirii, deci al Operei. Pentru c\ ei aveau un om, am în]eles, care
r\spundea de obiectiv, unul din ei, care avea în primire obiectivul
respectiv. Am chemat – se poate verifica, c\ e aici, în Bucure[ti –
pe colonelul Ioni]\, pe Ghergulescu Remus, deci pe cei de la DIA
[i le-am spus: „V\ duce]i cu ei în camera de acolo – le-am dat o
camer\ – [i lucra]i la plan, dar aceast\ misiune nu se va executa
niciodat\. Re]ine]i: nu se va executa niciodat\.“ Se poate verifica,
oamenii s`nt aici. Dar au lucrat la el. Între timp, m-a mai întrebat
Coman: „Se lucreaz\?“ „Tovar\[e secretar, nu se poate, iese un
m\cel, dac\ n-a fost p`n\ acum, o s\ fie, vor muri mii de oameni.
Ca s\ faci o ac]iune din asta, ar însemna s\ omori sute de oameni,
nu se poate!“ „B\i, face]i planul!“ „Am în]eles, facem planul.“ {i
am tot f\cut planul, am tras de el p`n\ în 22, c`nd s-a produs, de
fapt... {i ca s\ fiu în spiritul adev\rului, pe care am jurat s\-l spun,
nici cei de la Securitate n-aveau nici un chef, era o treab\ foarte
grea de f\cut, dar, oricum, la acest plan s-a lucrat într-o camer\ de
c\tre Ioni]\, Ghergulescu, cei de la Securitate [i comandantul Regimentului de Transmisiuni, p`n\ c\tre 22, la pr`nz, c`nd Ceau[escu a
(lips\ de audi]ie, n.n.). Astfel a picat tot planul. A mai fost un episod, cu moartea ministrului Ap\r\rii Na]ionale.
Comisia Senatorial\: Ierta]i-m\, vreau s\ v\ spun ceva. Nu v\
ascund faptul c\ domnul secretar Ion Coman a acuzat o anumit\
insubordonare a dumneavoastr\ în timpul acela, o evitare de a-i
r\spunde la telefon [i de a-l consulta în anumite m\suri pe care
le-a]i luat. Ce-a]i putea spune în sensul acesta?
General {tefan Gu[\: A[a este, c\ i-a spus ministrului Ap\r\rii,
chiar, c\ am trecut peste el. Ce s\ v\ spun? La un moment dat mi-a
spus: „Nu în]elegi c\ eu î]i s`nt [ef?“ Nu vreau s\ arunc acum vina
pe Coman, c\ e p\cat. Coman era [eful grupei, dar înc\ o dat\ repet
ce am spus la început, eu tot ce am f\cut acolo [i tot ce inten]ionam
îi raportam generalului Milea. Pentru mine, el era [eful meu direct.
Pentru mine, ca [ef al Marelui Stat Major, era [eful de la care
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primeam ordine. Nu e bine s\ vorbim de mor]i, Dumnezeu s\-l
ierte, dar eu cred c\, de[i, poate, a fost devotat lui Ceau[escu, a fost
un foarte bun militar [i un bun patriot, prin tot ce-a f\cut. S\ fie
limpede acest lucru. E o p\rere personal\ [i sper c\ istoria o s-o
demonstreze. Coman a fost foarte sup\rat pentru c\ eu nu-i raportam aceste lucruri lui. Al doilea, a fost foarte sup\rat c\ el a cerut
ni[te transportoare, nu [tiu c`te, [i nu i-am mai trimis, pentru c\ nu
se putea, str\zile erau pline de oameni [i, dac\ a[ fi încercat s\
tranzitez cu ele, se produceau incidente, vr`nd-nevr`nd. Atunci se
intra, într-adev\r, în conflict, din care se putea ie[i cu mor]i. Atunci
am preferat s\ (lips\ de audi]ie, n.n.). I-am spus: „Da, s-au trimis,
iau leg\tura cu ei.“, adic\ cu locotenent-colonelul Zeca, cu care
m-am în]eles destul de bine. Multe din astea s\ [ti]i c\ le-am f\cut
a[a, din (lips\ de audi]ie, n.n.). {i atunci oamenii r\m`neau pe loc.
N-am mai f\cut aceste mi[c\ri pentru c\ se crea pericol foarte
mare. Aveau armament, dac\ manifestan]ii ar fi venit s\-i dea în
cap unui soldat sau f\ceau ceva, \sta punea mitraliera pe ei. Ce se
înt`mpla atunci? Adic\ am evitat pe c`t posibil s\ nu fie aceste
leg\turi, chiar dac\ cei din dispozitiv tr\geau în sus.
Comisia Senatorial\: Spune]i-mi, a]i avut alte (lips\ de audi]ie,
n.n.).
General {tefan Gu[\: El mi-a zis – ca s\ v\ r\spund –, Coman
mi-a zis: „Vezi c\ te subordonezi mie, te rog s\ fii foarte atent, ai
grij\!“, cam în genul \sta.
Comisia Senatorial\: Înc\ ceva vreau s\ v\ întreb. Dac\ a]i
omis, nu a]i omis, a]i spus tot, în leg\tur\ cu rela]iile dumneavoastr\ cu Securitatea, în perioada asta. P`n\ acum n-a]i pomenit
aproape nimic.
General {tefan Gu[\: Rela]iile mele cu Securitatea, la ce se refereau?
Comisia Senatorial\: Da.
General {tefan Gu[\: Securitatea era compus\ din mai multe
p\r]i. Ca rela]ii, am avut de-a face cu ei la acele planuri unice, de
paz\ a aeroporturilor, e vorba de ni[te planuri unice de ap\rare a
aeroporturilor [i a aerodromurilor, la care participau subunit\]i ale
Ministerului de Interne, care p\zeau de regul\ interiorul, adic\
aerogara; unit\]ile Ministerului Ap\r\rii Na]ionale, de regul\,
p\zeau pista [i alte obiective; subunit\]i de G\rzi Patriotice [i subunit\]i de Securitate erau de interven]ie. Erau a[a-zisele planuri
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unice de ap\rare a aeroporturilor. Veneam în contact cu ei c`nd se
întocmeau aceste planari. Alt\ colaborare n-aveam. A doua problem\. Tot din Securitate f\ceau parte ofi]erii de contrainforma]ii,
care erau subordona]i, de fapt, DSS-ului, Departamentului Securit\]ii Statului, adic\ Direc]ia a 4-a. |[tia erau subordona]i direct
Ministerului de Interne, prin Departamentul Securit\]ii Statului. Ei
ce f\ceau? Veneau [i informau c`nd s`nt nereguli în sector. Dar
informau at`t c`t probabil c\ aveau ordin s\ o fac\. Rela]ii directe
cu ei n-am avut. De ce v\ raportez? ~n decembrie, c`nd am predat
complet trupele de Gr\niceri, un episod nepl\cut în via]a mea, înc\
o dat\ v\ spun, cu toate necazurile pe care le-am avut, pentru c\ în
fiecare noapte erau evenimente deosebite [i m\ sculau noapte de
noapte, fie c\ se împu[ca, fie c\ trecea unul frontiera [i ne tr\snea
de nu ne vedeam, dar am ]inut la aceste trupe, înc\ o dat\ v\ spun,
pentru c\, din punct de vedere militar, erau elemente de cercetare [i
primul element de ap\rare a ]\rii. Acum s-au transformat, din
p\cate, [i spun c\ r\spund de asta, s-au transformat în ni[te p`ndari,
pentru c\ misiunea lor cu asta începe, observare [i supraveghere.
Or, orice misiune, la o unitate, începe cu ap\rarea, deci ap\rare [i
supraveghere. Li s-a luat aceast\ misiune, care e, de fapt, ap\rarea
frontierei. Deci am mai colaborat cu ei c`nd am predat aceste trupe,
m-am dus la minister de vreo trei, patru ori atunci [i la [edin]ele
care s-au f\cut la Comandamentul trupelor de Gr\niceri, c`nd am
predat ace[ti gr\niceri. Nici n-am putut s\ iau cuv`ntul atunci, pentru c\ eram destul de nec\jit. Ministrul n-a mai vrut s\ participe,
pentru c\ [i el a fost foarte afectat. Deci astea au fost colabor\rile.
N-am avut alte colabor\ri. Ei m\ informau cu unele probleme, s\
[ti]i, [i, c`nd eram comandant de regiment [i comandant de divizie,
primeam unele informa]ii cu aspectele care se petreceau în unitate,
relatate de c\tre ace[ti ofi]eri de contrainforma]ii. Dar înc\ o dat\ o
spun, subordonarea era la Securitate.
Comisia Senatorial\: Domnule general, a]i spus c\ se telefona
la unit\]i [i la familiile cadrelor militare, d`ndu-se informa]ii false.
Deci se dispunea de o adev\rat\ carte de telefoane. Aici este întrebarea. Asta ne-ar permite nou\ s\ formul\m ipoteza c\ for]ele venite din afara ]\rii au ajuns s\ dispun\ de aceast\ carte de telefon
sau, mai degrab\, sau/[i, c\, de fapt, din interiorul ]\rii [i nu din
afara Armatei, au fost for]e care au cules aceste telefoane [i, sub
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forma unei c\r]i, au fost folosite în r\zboiul psihologic. Deci asta
este întrebarea.
General {tefan Gu[\: Domnule senator, ar fi greu s\ v\ dau un
r\spuns exact, ar însemna s\-mi dep\[esc ni[te competen]e, dar
am`ndou\ variantele s`nt posibile. Noi [tim c\ nici România n-a
fost scutit\ de spionaj [i am s\ v\ dau un exemplu. Din p\cate, nu
vreau s\ fiu în]eles gre[it, dar, în noaptea de 23 decembrie, mi s-au
dat ni[te date de c\tre un ata[at militar, în care se nominalizau toate
sta]iile care trebuie distruse ca s\ nu mai fie terori[ti. Deci erau [i ei
informa]i. E posibil ca unele numere de telefon s\ fi fost cunoscute
de c\tre cei din afara ]\rii, nu e exclus îns\ ca lichele, ierta]i-m\,
sau oameni de nimic, s\ fi fost [i din ]ar\ [i care s\ fi lucrat pentru
ei. Dar nenorocirea este c\ noi n-am prins nici un fel de (lips\ de
audi]ie, n.n.). Pentru c\, spre regretul nostru [i spre insatisfac]ia
noastr\, c\ atunci, inclusiv în r\zboiul radio-electronic, s-au tras
rachete. Se [tie clar c\ s`nt tipuri de rachet\ care nu pleac\ de pe
ramp\ dac\ nu au ]inta, or la noi s-au tras milioane. De ce? Pentru
c\ pe radio-locator a ap\rut totu[i ]int\. Cine este în stare s\ fac\
aceast\ simulare, c\ avem aici speciali[ti. Numai cineva care dispune fie de sateli]i, fie de o tehnic\ anume, ca s\ fac\ o simulare
perfect\ pentru ca s\ plece racheta.
Comisia Senatorial\: {i se cunoa[te tipul de rachet\?
General {tefan Gu[\: Era amic sau inamic, pentru c\ nu se
poate [ti. Tehnic, e a[a f\cut c\ nu trage \la [i pleac\ racheta. Or,
trebuie s\ fim cer]i c\ acest r\zboi s-a creat fie de c\tre cei din
afar\, care, din p\cate, au cunoscut foarte multe date. P\i, ce trebuia s\ cunoasc\? Num\rul de telefon al ofi]erului de serviciu de la
o unitate [i acolo suna: „Domnilor, fi]i aten]i c\ în strada cutare
s-a adus (lips\ de audi]ie, n.n.)“ sau: „Vede]i c\ sare în aer uzina nu
[tiu care!“ {i închidea. |sta speriat, c\ mai s`nt [i din \[tia, erau
mai tinerei, o lua [i imediat o amplifica; era [i aceast\ psihoz\, pentru c\ a fost tot timpul, s\ [ti]i, oamenii au fost marca]i. Pentru c\,
orice s-ar spune, domnule senator, nu cred eu c\ a fost u[or nici
pentru cei din strad\, care s-au confruntat, inclusiv c`nd au tras,
chiar dac\ au tras în sus, unii, din p\cate, or fi tras, pentru c\ au
tras [i unii în al]ii, \sta e adev\rul, mai t`rziu, dup\ 22, tot ca
urmare a unei diversiuni. Vina este îns\ a acelora care au reu[it s\
fac\ acest r\zboi psihologic. Am v\zut cazuri c`nd au venit la mine:
„Tovar\[e general, da]i-mi voie s\ fug p`n\ acas\, pentru c\ îmi
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moare copilul! Am primit telefon de la o vecin\ de-a mea, care a
fost informat\ … – deci vecina informat\ – c\ urmeaz\ ca so]ia
mea s\ fie omor`t\ sau s\-mi fie luat copilul.“ Vede]i p`n\ unde s-a
ajuns cu ni[te chestii din astea? Ori se cuno[teau telefoanele de la
c`teva cadre, ori se cuno[tea telefonul de la o unitate militar\ [i
foarte simplu unul care-l avea, spunea: „Domnule c\pitan, fi]i
foarte atent!“ Mul]i s-au dat drept ofi]eri: „S`nt locotenentcolonelul cutare.“ Pe noi ne-a prins nepreg\ti]i, asta e nenorocirea,
c\ am fost nepreg\ti]i pentru a[a ceva. Ne-a surprins, efectiv. Noi
n-am mai lucrat cu r\zboiul radio-electronic [i nici psihologic, de[i
f\ceam preg\tire psihologic\ la Armat\, o f\ceam cu lec]ii, dar
vede]i, ne-au pus în situa]ia s\ ne confrunt\m cu el [i s-a dovedit c\
am fost slabi pe undeva, din p\cate.
Comisia Senatorial\: Mul]umesc.
Intervine un membru al Comisiei: A[ vrea s\ fac o precizare
la cele spuse de domnul coleg. Acela[i lucru ce-l declar\ domnul
general, numele ofi]erilor pe care îi cunoa[tem [i care au suferit
aceast\ ac]iune de r\zboi psihologic, o declar\ [i s-a înt`mplat [i
la ofi]eri de Securitate sau de la Interne, din Mili]ie. Deci aici este
lucrul, la întrebarea dumneavoastr\, sau partea cea mai interesant\, pe care v-o adaug eu. De ce s-au cunoscut numerele [i s-au
aplicat [i la ofi]eri de Securitate – s-a spus, familia Ardeleanu [i
unde au fost ucise, copilul e mort [i a[a mai departe – [i la
Armat\? Concluzia o trage]i singur.
General {tefan Gu[\: Domnule senator, dac\ mai s`nt întreb\ri.
Comisia Senatorial\: Domnule general, ac]iunea dumneavoastr\
la Timi[oara cam aici s-ar încheia.
General {tefan Gu[\: Nu.
Comisia Senatorial\: V\ rog s\ continua]i.
General {tefan Gu[\: Deci a mai fost episodul cu moartea ministrului. E interesant, m\car pentru a [ti ce s-a înt`mplat, ce concep]ie aveam noi [i ce mentalitate, de fapt. Vede]i, dup\ revolu]ie
mul]i au zis c\ am [tiut. N-am [tiut, domnule pre[edinte, noi am
fost surprin[i cu multe chestiuni, am fost [i dezinforma]i, din
p\cate. Noi n-am avut, înc\ o dat\ o spun, p\cat c\ la acea dat\ noi
nu aveam un organ specializat care s\ ne dea ni[te informa]ii foarte
certe, nici intern [i nici extern. V-am relatat. O ]ar\ cu o armat\ ca a
noastr\, care avea numai patru ata[a]i militari, at`]ia mai r\m\seser\, [i \[tia b\tr`ni! Deci referitor la asta: am fost chemat la cen-
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trul de transmisiuni, pentru c\ în punctul \sta de comand\ e un centru unde s`nt sta]ii de radio-relee. S`nt sunat s\ m\ prezint acolo,
deci nu în birou. Am r\mas un pic surprins. M-am dus în acest
punct de transmisiuni [i m-a sunat actualul general Popescu – fostul colonel Popescu, era atunci comandantul trupelor de Transmisiuni –, pe firul nostru militar, c\ v-am spus c\, în 18, una din
m\suri a fost dublarea leg\turilor, [i mi-a spus urm\torul lucru:
„Tovar\[e general – zice –, nea Vasile e mort.“ Nea Vasile – se referea la ministru. „Cum, m\i?“, zic. „Cu un glon] în piept.“ „Cum,
cum?“ „Nu [tiu altceva.“ {i a închis. Efectiv, a fost ca un tr\snet,
ca un [oc. Era totu[i ministrul Ap\r\rii! Am r\mas a[a de blocat [i
n-am avut curaj s\ le spun, l-am informat pe Coman. N-a zis nici el
nimic, dar n-am avut curaj s\ le spun celor din sal\. M\ g`ndeam ce
reac]ii vor avea ei. În timp ce m\ tot fr\m`ntam, s-a dat p`n\ la
urm\, la televizor, acel comunicat, c\ Milea e tr\d\tor. Dar o
chestie care m-a frapat este aceea c\ s-a zis „ministrul For]elor Armate“. Or, denumirea de for]e armate se folosea de mult. Ceau[escu, dac\ ar fi dat comunicat, ar fi zis ministrul Ap\r\rii Na]ionale,
c\ [tia foarte bine. Trec peste episoadele sentimentale. Lumea
aclama. De ce? Alt episod: în 21, seara – ora mi-e greu s-o precizez, îmi amintesc c\ era întuneric afar\ –, Chi]ac a plecat la
Bucure[ti. A plecat îmbr\cat civil [i cu trenul, c\ n-a mai prins
avionul. De plecare, Chi]ac mi-a raportat telefonic dec`t at`t: „Am
primit ordin s\ plec.“ Mi-a dat telefon de pe undeva, tot din
comandament, dar din alt\ parte. Zic: „Domnule, de ce nu te-ai
dus cu St\nculescu, cu avionul?“ „Dar ce, pleac\ un avion? Nu
[tiam.“, spune el. „Bineîn]eles, ia leg\tura cu el [i, dac\ ai primit
ordin s\ pleci, merge]i împreun\.“ Deci nu a plecat cu St\nculescu, a plecat singur, cu trenul. Dup\ aceea am aflat, adic\ mi-au
spus oamenii de acolo, c\ l-a condus la gar\ [eful Protec]iei
Antichimice a Diviziei Mecanizate.
Comisia Senatorial\: Domnule general, vreau s\ v\ întreb ceva:
dac\ erau ordine s\ plece, nu ar fi trebuit s\ le [ti]i [i dumneavoastr\ ordinele respective?
General {tefan Gu[\: Nu mai avea cine. Pentru c\ eu am încercat s\ verific asta la ministru [i nu mai r\spundea deloc. Încep`nd
cam din 20, eu n-am reu[it s\ vorbesc cu ministrul dec`t o singur\
dat\, am insistat s\-l scoat\ de la (lips\ de audi]ie, n.n.), c`nd i-am
raportat, în 20, c\ s-a defilat [i nu putem (idem). Dup\ aceea mi se
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spunea mereu c\ e în sediu, la Comitetul Central. Am încercat la
sediu, aici, a r\spuns o dat\, parc\, Hîrjeu ([eful de cabinet al lui
Ceau[escu, n.n.).
Comisia Senatorial\: Amiralul?
General {tefan Gu[\: Nu, nu, nu. {i nu mai [tiu cine, a mai
r\spuns înc\ altcineva [i dup\ aceea în minister nu l-am mai g\sit.
Deci, practic, cred c\ ministrul a fost din 20, 21, aici (la Comitetul
Central, n.n.).
Comisia Senatorial\: Din 20 s-a mutat aici?
General {tefan Gu[\: De aceea zic c\ n-am mai putut s\ iau
leg\tura cu el, iar aici r\spundea tot altcineva. C\ o dat\ era în
birou la Ceau[escu, o dat\ nu [tiu ce, c\ era plecat în strad\, deci
n-am reu[it s\ mai vorbesc cu el. {i atunci, în 22, pe la pr`nz, deci
dup\ ce a plecat Ceau[escu, Gheorghe a strîns documentele [i am
spus: „V\ deplasa]i la aeroport, plec\m la Bucure[ti.“ Aveam dou\
scopuri. În primul r`nd, s\ vin, c\ nu mai avea rost s\ r\m`n acolo,
pentru c\ (lips\ de audi]ie, n.n.), iar ministrul nu mai era. Voiam s\
vin s\ spun lumii c\ Milea n-a fost un tr\d\tor [i o afirm cu toat\
certitudinea [i acum. În al doilea r`nd, s\ vad\ Armata [i s\ se
lini[teasc\. Pentru c\ r\m\sese, practic, f\r\ comandant, era un
moment destul greu. Oricum, militarii m\ cuno[teau destul de bine,
lucrasem at`]ia ani cu ei [i era nevoie s\ le spun s\ stea lini[ti]i în
caz\rmi, ceea ce am [i f\cut, de fapt. Ceea ce v\ raportez eu acum,
este deja pe caset\, altele în ni[te documente. Deci am hot\r`t s\
plec la Bucure[ti. Asta s-a înt`mplat în 22, c\tre pr`nz, am plecat cu
un AE 24, pilotat de comandantul Regimentului de Transport.
Comisia Senatorial\: Domnule general, înainte de a pleca la
Bucure[ti, vreau s\ v\ mai întreb ceva.
General {tefan Gu[\: Da.
Comisia Senatorial\: În leg\tur\ cu mor]ii de la spitalul din
Timi[oara, dac\ a]i avut totu[i ceva informa]ii?
General {tefan Gu[\: În 18 seara, am avut informa]ii de la cerceta[i c\ se inten]iona luarea cu asalt a spitalului. De fapt, lumea
voia s\ intre în spital s\-[i ia mor]ii. Zic: „P\i, care mor]i, m\i?“
„S`nt mor]i, tovar\[e general, s`nt ni[te mor]i, s`nt r\ni]i [i lumea
nu e l\sat\ s\ intre acolo [i e scandal.“ {i atunci am intervenit, am
pus m`na pe telefon [i l-am sunat pe secretarul Coman [i i-am spus:
„Uita]i, am informa]ii.“ „Nu te b\ga, nu e treaba ta, nu te amesteca!“ N-am mai [tiut de acest episod cu luarea mor]ilor de la
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Timi[oara, dec`t dup\ ianuarie, c`nd s-a prezentat pe la televizor, c\
între timp am avut alte minuni, am fost trimis la Cluj [i dup\ aceea
am aflat ce s-a înt`mplat [i multe le-am aflat dup\ aceea, din
p\cate, pentru c\, în v`rtejul evenimentelor, multe nu le-am [tiut.
Comisia Senatorial\: Deci Coman v-a spus s\ nu v\ b\ga]i în
aceast\ problem\.
General {tefan Gu[\: Exact: „Nu e treaba ta [i nu te amesteca!“
Comisia Senatorial\: Domnule general, vreau s\ v\ mai întreb
c`teva lucruri tot în leg\tur\ cu Timi[oara, pentru c\ problema
Bucure[tiului e o alt\ treab\. Armata a avut pierderi la Timi[oara?
General {tefan Gu[\: Dup\ c`te [tiu eu, din ce mi s-a raportat,
un mecanic-conductor, care a primit o lovitur\ cu un topor în cap,
deci \sta era subofi]er, un soldat r\nit înc\ din 17 [i înc\ un soldat,
mort pe 18 sau 19. At`t [tiam la acea dat\.
Comisia Senatorial\: Mor]i de glon] sau mor]i de lovituri?
General {tefan Gu[\: Unul mort de glon], cel\lalt lovit cu
toporul n-a murit, a fost un subofi]er r\nit, [i am în]eles c\ înc\ un
soldat a fost r\nit cu ranga.
Comisia Senatorial\: Deci terori[ti, la Timi[oara, au fost sau nau fost?
General {tefan Gu[\: La Timi[oara, e o p\rere personal\, domnule pre[edinte, [i lua]i-o deci ca o p\rere, eu r\m`n cu p\rerile
mele, e c\ în prima faz\, la Timi[oara, s-a ac]ionat în for]\ pentru
atragerea Armatei la o ac]iune din asta.
Comisia Senatorial\: Provocare.
General {tefan Gu[\: Provocator s-a ac]ionat. Nu pot s\ concep
altfel. Pentru c\ elementele s`nt astea: domnule, am ceva cu
Ceau[escu, de ce s\ atac comandamentul diviziei, de ce s\ intru
peste unitatea militar\ sau s\-i atac pe solda]ii \ia care c`ntau?
C`ntau, îi fluieram, dar nu-i agresam. Adic\ au fost ni[te indicii, în
prima faz\... De ce v\ raportez c\ pe 19 m-am convins c\ nu mai
era vorba de (lips\ de audi]ie, n.n.)? Pe 19, oamenii cereau: „Jos,
Ceau[escu!“, „Jos dictatorul!“, „Libertate!“, „P`ine!“, [i asta nu un
om, doi, era o mas\ de oameni într-o curte de fabric\, deci erau
foarte mul]i care cereau acest lucru. {i în al doilea r`nd: pe 19, se
vedea acest element de organizare, nu mai mergeau în haos. |sta e
adev\rul. În 17, unii erau be]i, i-am v\zut [i eu, erau turmenta]i, pe
fa]a lor se vedea, erau termina]i. Dar în 19 am v\zut c`nd spuneau
[i ei: „Domnule, cei care s`nt be]i sau cu be]e la ei, cu lan]uri, s\ fie
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sco[i, afar\ cu ei!“ Deci era aceast\ organizare tipic\ unei demonstra]ii pa[nice, oamenii n-au mai venit cu violen]\. Cam asta e, e o
p\rere, bineîn]eles, mi-ar fi greu s\ dau un verdict.
Comisia Senatorial\: Domnule general, tot în leg\tur\ cu
Timi[oara asta, înainte de a încheia episodul \sta – Timi[oara, ave]i
cumva idee ce muni]ie a consumat Armata la Timi[oara?
General {tefan Gu[\: N-am f\cut calculul, dar foarte mult, din
p\cate, [i asta din dou\ cauze. Lipsa de instruire, din p\cate, a militarilor, unii din ei fiind chiar recru]i, [i dac\ unul tr\gea, tot [irul
\la tr\gea în sus. În orice caz, s-a consumat, n-am cifra, dar poate
vom g\si la divizie. Am atras îns\ aten]ia, n-am mai intrat în
am\nunte, s\ nu se mai trag\ a[a, în prostie, chiar dac\ trag în sus,
s\ trag\ unu, doi, ca s\ nu mai consume at`ta muni]ie. C`nd eram
acolo, pe 18 ziua, erau militari în ni[te camere. Unul s-a speriat,
Dumnezeu [tie de ce, c\ a tras, altul, din alt\ parte, a tras [i el, astfel c\ to]i \[tia din camer\ au pus armele în sus [i au început s\
trag\. Am f\cut scandal, l-am chemat pe comandant, m\ rog. Adic\
era [i aceast\ psihoz\, frica, tr\gea unul, tr\geau to]i [i s-a consumat muni]ie, nu [tiu îns\ cifra.
Comisia Senatorial\: Dar cantitate mare?
General {tefan Gu[\: Mare, domnule pre[edinte, asta este.
Comisia Senatorial\: Domnule general, ierta]i-m\, a]i men]ionat
trei pierderi, r\ni]i, mor]i ai Armatei.
General {tefan Gu[\: Ce mi-au raportat comandan]ii.
Comisia Senatorial\: A]i putea s\-i localiza]i, în timp? Au fost
în prima parte, în prima faz\?
General {tefan Gu[\: Deci numai în prima parte, c\ în a doua
eu nu mai [tiu, c\ în 22 am plecat.
Comisia Senatorial\: Deci în prima parte au fost?
General {tefan Gu[\: În prima parte.
Comisia Senatorial\: Da, mul]umesc.
General {tefan Gu[\: Au fost chiar în Calea Giroc. Cei de la
Timi[oara [tiu mai bine, c\ se cunosc între ei. Din cei care au ie[it
din curte cu tancurile care au fost blocate.
Comisia Senatorial\: Mul]umesc foarte mult.
Domnule general, tot în leg\tur\ cu Timi[oara. Din ce a]i v\zut,
a]i putea s\ ne relata]i, dac\ [ti]i, au fost, s-au manifestat, s-au
infiltrat elemente din ]\rile vecine? C\ se vorbesc fel de fel de
lucruri, c\ ru[i, c\ unguri, c\ t\tari…
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General {tefan Gu[\: Domnule pre[edinte, c\ ru[i au fost mai
mul]i în ]ar\, o dovedesc documentele. S\ v\ raportez de ce. Eu am
întrebat în 15 noaptea. Eu, c`nd eram [eful Marelui Stat Major,
aveam o sintez\ la minister, adic\, în fiecare diminea]\ mi se
prezenta, de la fiecare batalion [i brigad\ de gr\niceri, situa]ia trecerilor legale, ilegale, de fapt, deci unele prin puncte, iar altele care
erau treceri peste frontier\, dinspre sau c\tre afar\. Gr\nicerii au
semnalat în aceast\ perioad\ de patru ori mai multe treceri dec`t în
perioada anterioar\.
Comisia Senatorial\: Clandestine?
General {tefan Gu[\: Clandestine. {i clandestine [i în preceden]\ f\cute. Deci aproximativ, de fapt, pentru c\ unii, spre exemplu, nu treceau pe la sud, dar Bor[a, Albi]a, nu, Ungheni, dincoace,
pe vest, la fel. Eu i-am întrebat: „M\i, ave]i mai multe treceri?“,
„Avem, domnule general“, inclusiv treceri dinspre Ungaria c\tre
noi. Ele se pot verifica pentru c\ documentele sper s\ mai existe.
Trecerile deci, un indiciu a fost \sta. Ar fi gre[it din partea mea s\
spun c\ am v\zut eu unul din \la, str\in, tr\g`nd. Nu l-am v\zut
pentru c\ eram în punctul de comand\, acolo unde eram. C\ e posibil s\ fi fost îns\, e posibil.
Comisia Senatorial\: Domnule general, astea erau pe data de
15, spune]i, 15 decembrie.
General {tefan Gu[\: Pe 15 seara, am venit noi de la jur\m`nt.
Comisia Senatorial\: Da, dar trupele de Gr\niceri nu mai erau
subordonate dumneavoastr\, în momentul acela.
General {tefan Gu[\: Cu o s\pt\m`n\ înainte, fuseser\ luate,
îns\ noi p\stram înc\ leg\tura cu ei. Noi le-am dat inclusiv multe
din documentele de la Interne, inclusiv h\r]ile pe care le aveam,
inclusiv (lips\ de audi]ie, n.n.). Eu, dac\ vre]i, [i în timpul revolu]iei, în decembrie, am vorbit a[a: cu generalul Teac\, era colonel
atunci, (comandantul Trupelor de Gr\niceri, n.n.), cu colonelul Sima,
care era comandantul Brig\zii de Gr\niceri Ia[i, cu colonelul
Stancu, comandantul Brig\zii de Gr\niceri Oradea, [i am continuat
s\ vorbesc cu ei, în virtutea rela]iilor pe care le-am avut, destul de
apropiate. Pentru c\, raportez Comisiei, ei ne-au creat multe
greut\]i. Unul din necazurile mari a fost cu trecerea gimnastei
Nadia Com\neci. Am fost chema]i atunci aici, la Comitetul
Central, în s\li]\, cine [tie unde e, pe aici pe undeva, [i bruftului]i
r\u de tot. Atunci chiar s-a hot\r`t luarea gr\nicerilor de la noi, c\

CONDAMNAT LA ADEV|R

423

nu s`ntem în stare s\-i conducem, deci trecerea de la Ministerul
Ap\r\rii, la Ministerul de Interne. A mai fost atunci un caz cu
Deva, altul cu trecerea unei turme de oi, m\ rog, scandaluri mari.
Ei, gr\nicerii, ne creau nou\ ni[te necazuri. Ne creau, asta era
situa]ia, nu era vina lor, dar noi aveam nevoie de ei pentru c\ erau
un element care ne informa. {tiam ce se înt`mpl\ de jur împrejurul
]\rii. Av`nd foarte mul]i ata[a]i militari lips\ [i neav`nd alte posibilit\]i, luam aceste informa]ii de la ei. Deci completam imaginea a
ceea ce se înt`mpl\ c`t de c`t în apropierea frontierelor României,
de la ei, care observau, [tiau. Deci unul din indicii a fost \sta, c\ au
trecut mai mul]i frontiera, de aproape trei, patru ori mai mul]i, dec`t
în alte perioade. {i i-am v\zut [i eu, cu ochii mei, pe [osea, c`nd
veneam de la Buz\u, pe aici, pe la Urziceni. I-a v\zut [i ministrul
Ap\r\rii, Dumnezeu s\-l ierte! El m-a întrebat: „Tu n-ai observat
nimic?“ Eu, dup\ aceea, mi-am dat seama. Deci [i el a observat [i,
pe urm\, înc\ o dat\ v\ spun: s`nt din datele care s-au ob]inut de la
gr\niceri, trecerile au fost mult mai multe dec`t în alte perioade.
Dar, înc\ o dat\ afirm, nu am dreptul s\ spun c\ am v\zut vreunul,
c\ eu nu am v\zut.
Comisia Senatorial\: Ce leg\tur\ face]i dumneavoastr\ între
prezen]a acestor str\ini, c\ de la est, c\ de la vest, [i evenimentele
care s-au înt`mplat la Timi[oara? Adic\ nu i-a]i v\zut, dar a[a,
logic.
General {tefan Gu[\: Domnule pre[edinte, e posibil s\ fi fost [i
eu s`nt convins c\ în aceast\ revolu]ie din decembrie au fost mai
multe scenarii, poate nu scenarii, mai multe variante, planuri. Una
ar fi fost asta: s\ se porneasc\ aceast\ revolt\, pentru c\ Ceau[escu,
oricum, trebuia s\ pice [i s\ se fac\ mai repede. E posibil ca planificarea din 2 decembrie, de la Malta, noi nu o [tim, eu n-am fost
acolo, dar b\nuiesc c\ nu degeaba s-au înt`lnit la Malta cei mari,
respectiv Gorbaciov [i cu Bush. Deci b\nuiesc c\ s-ar fi putut ca
una din variante s\ fie aceasta: o pornim noi, cu elementele noastre,
atragem [i Armata, ca s\ poat\ s\ fie ca lumea. E o variant\, înc\ o
dat\ v\ raportez. Deci ei numai s\ porneasc\ aceast\ revolu]ie [i s\
dezinformeze, iar dup\ cum s-au desf\[urat lucrurile, cinstit
vorbind, m\ întreb [i acum: oare timi[orenii de bun\ credin]\ [i-ar
fi distrus trei sute de magazine chiar a[a, singuri? E drept, erau
]igani, erau bi[ni]ari, era ora[ul bi[ni]arilor, pentru c\ în Timi[oara,
în timpul revolu]iei, erau fel de fel de… Era ora[ul unde se f\cea
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trafic de valut\ [i se mai f\ceau fel de fel de alte afaceri. Dar înc\ o
dat\ v\ spun, un om de bun\ credin]\, un cet\]ean de bun\ credin]\
[i-ar fi distrus ora[ul? S\-i dea foc, s\-l incendieze?
Comisia Senatorial\: {i de ce nu s-a continuat pe linia asta? C\
s-a oprit.
General {tefan Gu[\: {i pe urm\ de ce s-a oprit? Pentru c\ înc\
o dat\ v\ raportez. Eu n-am v\zut ca în Timi[oara s\ semene 17 cu
18 [i cu 19, fiecare zi avea caracteristica ei. Dac\ la început a fost
haos, dezordine, b\t\i, dup\ aceea organizare, oameni cu banderole, adic\ mi s-a p\rut c\ nici o zi n-a sem\nat cu alta. Dup\ aceea
mi-am tot f\cut [i eu calcule. M-am tot g`ndit, zile [i nop]i, la ce sa petrecut atunci. Mi-am adus aminte, c`t am putut s\-mi aduc [i c`t
îmi mai aduc [i acum aminte, dar, domnule pre[edinte, nu pot s\
intru chiar în toate detaliile. S`nt multe [i convorbirile pe care
le-am avut cu ofi]erii [i altele, care se pot completa, pe m\sur\ ce
dumneavoastr\ pute]i asculta din martori – pe c`]iva i-am precizat
[i eu –, apoi din ce v-am raportat ast\zi, p`n\ la aceast\ or\. Dar e
posibil ca scenariul s\ fi fost astfel pornit. O alt\ problem\. {i nu
cred c\ poate s\ m\ contrazic\ nimeni. Ar fi fost posibil\ [i
urm\toarea variant\: România s\-[i distrug\ avia]ia cu propriile
trupe de ap\rare antiaerian\, pentru c\ acest r\zboi radio-electronic
putea crea, la un moment dat, situa]ia ca noi s\ ridic\m toat\ avia]ia
în aer [i s\ ne-o distrugem cu propriile arme. Ceea ce s-a [i
înt`mplat pe ici, pe colo.
Comisia Senatorial\: {i în Golf.
General {tefan Gu[\: Ceea ce s-a înt`mplat, din p\cate. De
aceea am [i spus, [i generalul Rus [tie: „Nu cumva s\ ridica]i ceva
în aer!“ Dar au ridicat, din p\cate. {i a fost chiar [i un elicopter
care a c\zut. Pentru c\ v\ spun c\, în haosul care s-a creat, nu e
posibil ca pe ecran s\-mi apar\ ]int\ [i mie s\-mi plece racheta,
dec`t dac\ ]inta este real\. Or, cine poate s\ creeze aceasta? E posibil atunci s\ vin cu ]inte, cum s-a spus în 22, de la mare, de la (lips\
de audi]ie, n.n.), cu nu [tiu c`te ]inte, se ridic\ avia]ia [i s\ mi-o termin? E foarte posibil. Deci a fost [i asta o alt\ variant\. {i Dumnezeu s\ m\ ierte, poate gre[esc, domnule pre[edinte, dar oare n-a
fost posibil\ [i varianta ca noi, care niciodat\ nu ne-am înghi]it cu
Securitatea, s\ ne omor`m unii pe al]ii? Eu n-o exclud nici pe asta.
Poate c\ nu e adev\rat, dar era [i asta. „Domnule, \[tia au fost cei
care v-au maltratat toat\ via]a, hai pe ei acuma, s\-i omor`m!“ Mai
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s`nt variante, dar planurile s-au dejucat. Noi [ti]i ce-am f\cut, domnule pre[edinte? Ne-am adaptat, spre fericirea noastr\, ne-am adaptat totu[i din mers. Pentru c\ a dat Dumnezeu s\ nu fim at`t de
nenoroci]i s\ pl`ngem acum cei 60 000 de mor]i, care erau ceru]i.
Eu am înlemnit c`nd, la radio, am auzit c\ în Timi[oara, fusesem în
Timi[oara, [tiam c\ s`nt mor]i, dar nu puteam s\-mi închipui c\ e
posibil s\ fie omor`]i 1 000 de oameni, nu 60 000. Nu se poate! S-a
dat cifr\ exact\ la posturile de radio str\ine: „S-au omor`t 65 000
de oameni.“ M\ g`ndeam cu groaz\: unde? Ce vor crede ai mei,
care m\ [tiu de copil? C\ am comandat trupele din Timi[oara [i am
comandat un m\cel? {i v\ rog foarte mult s\ întreba]i to]i ofi]erii
care au fost, comandan]ii de unit\]i s\ fie chema]i aici ca s\ se afle
adev\rul. Noi, la Timi[oara, ne-am adaptat din mers, dac\ vre]i, s-o
spunem pe cea dreapt\, eu, poate, nu merit nimic, poate c\ am
f\cut gre[eli [i am recunoscut c\ am f\cut [i gre[eli, dar Armata nu
poate fi blamat\ c\ la Timi[oara a f\cut (lips\ de audi]ie, n.n.). C\
dac\ puneam tunurile [i tr\geam o singur\ salv\, domnule pre[edinte, nu mai era revolu]ie nici în Bucure[ti. Poate era mai t`rziu.
Comisia Senatorial\: Domnule general, a[ vrea, dac\-mi permite]i, cred c\ pentru nedistrugerea avia]iei cu propria artilerie,
cred c\ Armata noastr\ este de felicitat. Cred c\ [i pentru faptul c\
Securitatea n-a ajuns s\ se bat\ cu Armata, cred c\ [i pentru faptul
c\ n-a ie[it r\zboi civil. M\ ajut\ [i raportul domnului Sergiu Nicolaescu în formularea a[a rapid\ a acestor concluzii, în raport [i cu
ceea ce spune]i dumneavoastr\. A[ avea totu[i o întrebare. Noi to]i
tr\iam cu o impresie, a[a cum a]i spus dumneavoastr\, despre Armat\, corespunz\toare, [i noi aveam oameni apropia]i [i în familie,
militari, chiar de rang înalt. Totu[i, [tiam despre Securitate c\ este
o Securitate poate nu at`t de cr`ncen\, dar care era foarte ad`nc
în[urubat\ în toat\ fiin]a româneasc\, în toate institu]iile. Ce p\rere
ave]i, ce ne pute]i spune despre acest fapt, notoriu de acum, c\ nici
Securitatea nu s-a comportat prea deosebit de Armat\?
General {tefan Gu[\: Am în]eles, domnule pre[edinte. Înc\ o
dat\, am afirmat aceasta la începutul discu]iei cu domnul pre[edinte, c\ eu n-a[ b\ga m`na în foc pentru nimeni. Dar, at`ta timp
c`t n-am dovezi palpabile, n-am dreptul s\ fac ni[te afirma]ii. Am
spus la început c\ vorbesc numai pe ce-am auzit [i ce-am v\zut.
Cert e îns\ un lucru: noi sim]eam, din p\cate, fie c\ a fost ceva dirijat sau nu, dar între noi, între Ministerul Ap\r\rii Na]ionale [i
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Securitate, întotdeauna au fost ni[te disensiuni tacite. Nu ne înghi]eam, \sta e adev\rul. Noi eram cu porumbul, cu canalele, noi eram
cu c\rbunele, cu [apte mii de solda]i la lucru, în mine, care mureau
ca mu[tele, noi eram cu corvezile, ierta]i-m\, într-un cuv`nt, or,
Securitatea nu era. Noi credeam c\ ei s`nt mult mai bine pl\ti]i [i
probabil c\ a[a [i era. Dar, în acela[i timp, tot pe dreptate s\ vorbim, una e securitatea politic\ [i alta e siguran]a, adic\ securitatea
care se ocup\ nemijlocit de siguran]a na]ional\. P\rerea mea e c\
nu e totu[i bine s\ le confund\m, s\ le amestec\m. Pentru c\ a fost
o Securitate a dracului, a sim]it-o [i taic\-meu, care fugea, fiind un
am\rît de ]\ran care a cump\rat p\m`nt [i toat\ via]a a muncit pe la
boieri ca s\ fac\ bani s\ cumpere p\m`nt. C`nd a reu[it [i el, în ’62,
a trebuit s\-l dea la colectiv. {i de fric\, nu-l lua nimeni, c\ avea
cinci hectare, iar acolo se considera c\ e mult; st\tea [i dormea
noaptea prin c\pi]ele de f`n, pe c`mp. De ce? De frica Securit\]ii.
Deci a fost aceast\ psihoz\, poate c\ a fost [i aceast\ ac]iune a lor,
din care cauz\ mul]i, \sta e adev\rul [i istoria a demonstrat-o, de
fapt, mul]i au suferit din cauza lor. Dar înc\ o dat\, domnule senator, p\rerea mea, e o p\rere personal\, nu trebuie s\ amestec\m
Securitatea, s-o facem toat\ la fel. Nu, av`nd în vedere [i cine era în
Securitate. Erau [i oameni de treab\, copii de ]\rani, ca mine, de
intelectuali, erau tot români. C\, în prima parte, Securitatea a fost o
groaz\, \sta e adev\rul, pentru c\ au nenorocit oameni, au b\gat la
pu[c\rie. Dar au fost [i oameni. Pute]i s\ m\ judeca]i cum vre]i...
Probabil, c\ dac\ a[ fi primit ordin de la Ceau[escu s\ m\ duc s\
lucrez în Securitate, n-a[ fi avut ce face [i m-a[ fi dus, ca s\ pot
s\-mi ]in copiii, s\ tr\iesc. Pentru c\, hai s\ vorbim, nu-s politic,
s`nt tehnician, inginer mecanic, s`nt ofi]er, s`nt stat-majorist, dar,
înc\ o dat\ o spun, n-am adus noi comunismul în ]ar\, nici dumneavoastr\. A fost adus de ru[i, pe tancuri, a[a cum a fost adus.
Puteam s\ facem altceva? Am crescut într-o anumit\ concep]ie,
asta a fost, dar p\rerea mea e c\ ne-am respectat ]ara [i p\rin]ii. C\
am fost obliga]i s\ facem ce-am f\cut, c\ nu ne convenea, domnule
senator, m\ durea inima c`nd vedeam c\ vin p\rin]i în audien]\ la
Marele Stat Major, c\ le murea copilul la c\rbuni acolo, la min\,
copii de 19 ani, care n-aveau nici o preg\tire [i trebuiau s\ lucreze
ca mineri. Deci, puteam s\-l iubim pe Ceau[escu? O fi f\cut [i
lucruri bune Ceau[escu, nu-l judec eu, nu-i dreptul meu, de fapt
nici n-am participat la judecarea lui, dar vreau s\ v\ raportez un
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lucru: trebuie s\ fim foarte reali[ti c`nd apreciem situa]ia. Asta a
fost. Noi am fost astfel crescu]i, a trebuit s\ ne supunem, a trebuit
s\ supravie]uim, a trebuit s\ ne cre[tem copiii, s\ tr\im. De aceea
spun: poate c\ [i eu, dac\ a[ fi fost obligat de împrejur\ri [i s\ mi
se fi spus: „Domnule, ai sarcin\ de partid s\ lucrezi în Securitate“,
m\ duceam. Deci nu-i condamn [i nici nu bag m`na în foc. Au avut
[i ei lichelele lor.
Comisia Senatorial\: Da. De acord. Am vrut s\ v\ întreb dac\ [i
Securitatea avea, crede]i, informa]ii despre desf\[ur\rile [i inten]iile din afar\? Probabil c\ avea [i ea?
General {tefan Gu[\: Ei, nu probabil, ei aveau mult mai multe
posibilit\]i. Pentru c\ în toate ambasadele aveau oameni, se [tie
clar, consilieri, plus cei acoperi]i economic, plus... Noi n-am reu[it
s\ avem, Armata Român\ n-avea dec`t patru ata[a]i militari! P\i nu
exista ambasad\ a României unde s\ nu aib\ doi, trei securi[ti. {i
ierta]i-m\, poate [i acum, nu [tiu dac\ mai e tot a[a. Ei aveau informa]ii. Din p\cate, rela]iile noastre cu Internele n-au fost din cele
mai bune. Fie c\ s-au cultivat ca s\ nu fie din cele mai bune, naiba
[tie, poate era bine s\ fim învr\jbi]i. În ce ne prive[te, nu ne înghi]eam, expresia e dur\, ierta]i-m\, vulgar\, dar noi nu ne înghi]eam
cu Securitatea [i poate c\ nu e bine.
Comisia Senatorial\: Steaua cu Dinamo.
General {tefan Gu[\: Exact, e o alt\ compara]ie. Cum e [i la
fotbal. Adic\ noi aveam impresia c\ ei ne urm\resc [i, de fapt, ne
urm\reau prin acei CI-[ti. C\ nici dintre CI-[ti n-au fost to]i ni[te
tic\lo[i, au fost [i oameni cu ra]iune, care [i-au f\cut meseria. Ce
era s\ fac\? Protec]ia Armatei. Dar erau [i oameni care, din p\cate,
n-au [tiut s\ se opreasc\ la timp sau n-au avut preg\tirea necesar\,
ori caracterul i-a f\cut s\ fie altfel dec`t trebuie. Referitor la întrebarea dumneavoastr\: poate c\ au f\cut r\u, domnule senator, dar
mie mi-e greu, generalul Gu[\, s\-i condamn at`ta timp c`t n-am
ni[te probe, dup\ cum nici eu n-a[ admite s\ fiu condamnat de
cineva care nu mi-ar aduce ni[te dovezi. Securitatea politic\ a fost
dur\ [i a dracului, dar erau [i la ei compartimente care, practic, de
ce s\ n-o spunem, se ocupau cu siguran]a na]ional\. C\ era socialism, c\ era capitalism, orice ]ar\ are siguran]\ na]ional\. Noi am
f\cut dou\ gre[eli, [i îmi pare foarte r\u, s-a filmat [i poate undeva
exist\, în 22 am spus foarte limpede s\ se închid\ frontierele.
Orice lovitur\ de stat, orice revolu]ie, orice revolt\, orice mi[care,
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orice schimbare într-o ]ar\ cu asta începe, cu închiderea frontierelor. Or, la noi s-au deschis pe motiv c\ în 22 vin ajutoare.
Întrebarea mea e: c`nd dracu’ au avut timp s\ preg\teasc\ ajutoarele alea ca în 22 s\ fie deja la frontier\? Erau a[a de clar
preg\tite! C\ l-am [i întrebat pe colonelul Teac\, actualul general:
„Cum ]i-ai permis s\ dai drumul la frontiere?“ Zice: „P\i mi s-a
ordonat de la FSN.“ Eu nu [tiu cine a ordonat, cine a avut curaj s\
deschid\ frontierele României în 22. Trebuia s\ fie închise c`teva
luni sau, poate, eu [tiu, m\car o lun\.
Comisia Senatorial\: Corect.
General {tefan Gu[\: {i a doua problem\. „Gr\nicerii s\ treac\
la noi“, s`nt cuvintele pe care le-am spus în 22. Pentru c\, înc\ o
dat\ revin, erau elementul nostru de informa]ie, pe care-l aveam la
exterior, la poarta ]\rii.
Comisia Senatorial\: Domnule general, s\ ne referim pu]in la
Timi[oara, totu[i, înainte de a pleca la Bucure[ti [i înainte de a lua
o pauz\. Domnule general, [ti]i c`]i mor]i au fost la Timi[oara [i
r\ni]i, aproximativ, a[a?
General {tefan Gu[\: Nu [tiu, domnule senator, din p\cate, nu.
Aproximativ v\ spun c`]i au fost p`n\ în 22, în jur de (lips\ de
audi]ie, n.n.) deci au fost cadavre, cam 40, care au fost luate la
Bucure[ti.
Comisia Senatorial\: V\ spun eu cifra, e 98, cam a[a. Între 98 [i
102 s`nt.
General {tefan Gu[\: Nu p`n\ în 22.
Comisia Senatorial\: Nu, vorbesc de to]i mor]ii.
General {tefan Gu[\: Nu, nu. V\ raportez un lucru. Trebuie s\
facem o mare distinc]ie, p`n\ în 22 [i dup\ 22. E cu totul alt aspect.
P`n\ în 22, n-au fost, au fost \[tia care au fost du[i la Bucure[ti [i
înc\ c`]iva, au fost sub cincizeci, sub patruzeci, cred. Se poate verifica, dar v\ spun \[tia care au fost du[i.
Comisia Senatorial\: Domnule general, insist. Cine i-o fi împu[cat pe \[tia? {i plus r\ni]ii, c\ \ia s`nt cu sutele.
General {tefan Gu[\: R\ni]i au fost, dar r\ni]ii puteau fi [i din
rico[ete, s\ [ti]i, \sta e adev\rul. Acum s\ [ti]i, n-a[ vrea s\ iau
ap\rarea Armatei, de[i o ap\r c`t voi tr\i, dar un soldat neinstruit,
dac\ a tras un cartu[ pe undeva, e posibil s\ fi f\cut [i \sta o
gre[eal\. Nenorocirea e alta: dac\ comandantul lui a fost acolo [i
nu l-a prevenit, aici e gre[eala. Mul]i au fost r\ni]i [i din rico[ete.
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Comisia Senatorial\: Dar recunoa[te]i c\ se putea [i un soldat...
General [tefan Gu[\: Se poate. Mi-e imposibil s\ cred c\
un soldat a tras în plin, pentru c\ ar fi fost cel pu]in 20 de mor]i la
un loc. Eu n-am auzit nic\ieri s\ fie dec`t c`te unul, c`te doi.
Comisia Senatorial\: {ti]i ceva de civilii care erau pe l`ng\
Armat\?
General {tefan Gu[\: Care civili?
Comisia Senatorial\: Civili. Dac\ [ti]i ceva de civilii care erau
în jurul trupelor?
General {tefan Gu[\: În jurul nostru, civili? Cine erau? Erau
CI-[ti civili, c\ altcineva nu era. Nu [tiu dac\ \[tia ar fi putut s\
fac\, eu [tiu, Dumnezeu [tie. Altceva a fost gre[it, domnule senator, marea durere [i marea gre[eal\. S-a tras ca la nunt\ [i de c\tre
civili, nu numai de c\tre Armat\. Pentru c\ trebuie întrebat cine a
dat armament la civili [i de ce. Ce, era r\zboi de ap\rare a patriei?
E o problem\ care trebuie l\murit\.
Comisia Senatorial\: Ce [ti]i despre treaba asta, cine a dat
armament?
General {tefan Gu[\: Cred c\ prin ordinul G\rzilor Patriotice,
comandantul lor sau altcineva de aici. Era inadmisibil s\ dai armament c`nd se duce o revolt\ într-un ora[. Pentru c\, dac\ era în
c`mp, se ducea lupt\ în c`mp, unde era specific ac]iunilor militare,
dar pentru r\zboiul \sta de gheril\, în ora[, Armata n-a f\cut niciodat\ instruc]ie pe a[a ceva. {i s-a mai dat (lips\ de audi]ie, n.n.), am
v\zut în casete, domnule pre[edinte, v\ rog s\ m\ ierta]i c\ v\
spun, am v\zut [i eu dup\ aceea casete, c\ dup\ ce am venit de
acolo m-am mai documentat, s-au mai dat pu[ti care, pur [i simplu,
trag de lupt\. Unde trag? Aici, în Comitetul Central, eu am ajuns
printr-o gre[eal\ pe care am f\cut-o, c\ am ascultat de sfatul cuiva
s\ vin aici. Dar c`nd am ajuns pe la u[a aceea, m-a luat valul, n-am
mai putut s\ fug înapoi. A fost imposibil s\ mai m\ desprind, m-a
împins cu totul. Pentru c\ to]i c\utau s\ intre în Comitetul Central
[i în Televiziune, oamenii crez`nd c\ nu trebuie s\ piard\ istoria,
momentul, s\-i vad\ [i în Comitetul Central, nu [tiu ce-or fi b\nuit,
c\ toat\ lumea se lupta aici, c`nd am venit eu dup\-amiaz\, s\ intre
cu orice pre] în aceast\ cl\dire. De ce? Dumnezeu [tie de ce, c\ era
o brambureal\ c\ nu se vedea om cu om, un haos total era. Ca [i în
Ministerul Ap\r\rii, din p\cate, unde am g\sit la fel, c`nd m-am
dus. Nu un Minister al Ap\r\rii, am g\sit o cloac\, ierta]i-mi expre-
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sia, m\ doare s\ v\ spun c\ era plin de civili. Acolo trebuia s\ fie
un telefon, hart\, grup\ operativ\. Or, d`n[ii [tiu, în minister erau
numai civili cu pu[tile ag\]ate la g`t. Cum au p\truns [i de ce au
p\truns? Ministerul Ap\r\rii are un regim foarte strict, foarte clar,
cine intr\ [i cine iese, indiferent c\ e pace, c\ e r\zboi.
Comisia Senatorial\: S\ revenim la Timi[oara. Cine a dat armament la civili?
General {tefan Gu[\: Dar civilii n-au avut armament în
Timi[oara.
Comisia Senatorial\: N-au avut?
General {tefan Gu[\: Nu. G\rzile Patriotice nu au primit armament în Timi[oara.
Comisia Senatorial\: Nu?
General {tefan Gu[\: Nu.
Comisia Senatorial\: Nici cei care au venit din afar\?
General {tefan Gu[\: Cei care au venit de la G\rzile Patriotice
aveau ni[te be]e, ciomege f\cute pe la nu [tiu ce întreprinderi. Îns\
asta, domnule pre[edinte, a fost o ac]iune neg`ndit\. Cum s\ trimi]i
muncitori contra muncitori? |[tia au l\sat be]ele, s-au dus [i s-au
luat de g`t cu ceilal]i [i au trecut la b\ut. |sta e adev\rul, ce s-o
mai... S\ se lupte unii cu ceilal]i? Cine a g`ndit-o, Dumnezeu s\-l
ierte, cine o fi g`ndit-o?! Puteau s\ mai pun\ ordine dup\ ce \[tia,
în 20, î[i aleseser\ oameni acolo, în guvern, [i vorbeau? Era liber\
Timi[oara, domnule pre[edinte. Ce s\ mai trimi]i g\rzile de la Olt
s\ fac\ ordine? Armata era retras\ [i vin cu g\rzile, n-am în]eles,
m\ rog. S`nt ni[te treburi care pot fi explicate.
Comisia Senatorial\: Domnule general, dumneavoastr\, c`nd a]i
plecat din Timi[oara, l-a]i l\sat pe domnul Coman acolo?
General {tefan Gu[\: Da. Coman n-a mai venit. Eu m\ a[teptam s\ vin\ la divizie dup\ ce s-a înt`mplat (lips\ de audi]ie, n.n.),
îns\ n-a mai r\spuns nici la telefon. Am încercat s\-l sun la telefon,
n-a r\spuns. Am plecat, l-am l\sat în pace. El n-a fost niciodat\ la
divizie, deci numai în Comitetul Jude]ean. Singura excep]ie a fost
c`nd a ie[it de acolo [i a mers în ora[, în 17 noaptea, c`nd a f\cut
acea trecere.
Comisia Senatorial\: Domnule general, am în]eles. Acum a[
vrea s\ v\ mai întreb în leg\tur\ cu domnul general St\nculescu.
Dumnealui a plecat acolo în urma unui ordin al domnului minstru,
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a venit înapoi din ordinul nu se [tie cui, dar, practic, d`nsul a venit
vreodat\ la comandamentul diviziei sau la comandamentul general?
General {tefan Gu[\: Da. În data de 18 diminea]a, a venit [i a
spus c\ se interneaz\. Am în]eles de ce. Nu voia s\ vorbeasc\ în
pia]\, probabil a evitat treaba asta, ca s\ vorbeasc\, dup\ care s-a
internat în spital, la Timi[oara. {i c\tre pr`nz a trecut înapoi, deci în
18, c\tre pr`nz, s-a dus înapoi la Comitetul Jude]ean [i a trecut pe la
comandament.
Comisia Senatorial\: Dumneavoastr\ vi s-a propus s\ vorbi]i?
General {tefan Gu[\: Nu.
Comisia Senatorial\: Deci nu i s-a propus dec`t, probabil, domnului Victor St\nculescu [i generalului Chi]ac.
General {tefan Gu[\: El fiind în sediu, i s-a propus lui. Chi]ac,
cu Chi]ac ce se înt`mpla? Chi]ac nu st\tea numai aici, pleca. Eu lam [i trimis la unit\]i, mergea [i pe la Jude], dar i s-a propus s\ vorbeasc\ generalului St\nculescu [i am impresia c\ a evitat. Atunci el
a venit [i mi-a zis: „M\ duc la spital c\ m\ doare bila.“ Dup\ aceea
am aflat. Coman zice: „B\i, trimite-l pe Chi]ac. Unde e Chi]ac, c\
vreau s\-l pun s\ vorbeasc\ la lume?“ Deci am tras concluzia c\
(St\nculescu) s-a internat în spital, la Timi[oara, ca s\ nu vorbeasc\
din balconul Comitetului Jude]ean.
Comisia Senatorial\: P\i de ce nu se ducea Coman s\ vorbeasc\, c\ era mare om politic? îl punea pe generalul chimist s\
vorbeasc\ poporului?
Un alt membru al Comisiei:
– Era în uniform\, Coman era civil.
General {tefan Gu[\: Mda... Nu, dar Chi]ac a umblat [i civil [i
militar. {i-a f\cut rost de o helanc\, m\ rog, am r\mas [i eu mirat.
Nu prea mi-a pl\cut nici mie c\ a umblat civil, [tie lumea c\ e[ti
militar, dar, m\ rog, nu pot s\-i condamn cu nimic.
Comisia Senatorial\: Domnule general, dac\-mi permite]i. În
leg\tur\ cu mor]ii ace[tia, care s-au înregistrat p`n\ pe 22. A]i
amintit dumneavoastr\ c\ a fost simulat un atac împotriva Regimentului Mecanizat [i c\ în decursul acestei...
General {tefan Gu[\: Nu-mi mai amintesc, ierta]i-m\.
Comisia Senatorial\: (lips\ de audi]ie, n.n.) în decursul acestei
perioade, au mai existat ni[te tentative de agresare a militarilor,
respectiv a unit\]ilor militare. În urma schimburilor de focuri care
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s-au produs, exist\ vreo eviden]\ a mor]ilor sau r\ni]ilor, dup\ caz,
eventual înregistra]i?
General {tefan Gu[\: Nu, nu, nu exist\. A mai fost un episod,
domnule senator. Nu mai [tiu exact c`nd a fost asta, în 18 sau în 19
seara, sau în 17 noaptea, nu, în 18 noaptea. La un moment dat, s-a
pl`ns cel din Calea Girocului, colonelul Rotariu – o s\ v\ spun
exact cum a fost, pentru c\ [i expresiile o s\ le folosesc tot pe acelea – mi-a raportat c\ i se atac\ comandamentul. Era vorba de
Divizia de Ap\rare Antiaerian\ [i mi-a spus asta. Aveam leg\tur\
direct [i prin T.O.: „M\ atac\“. Zic: „Cine te atac\, domnule? Du-te
dracului, dac\ nu e[ti în stare s\ te aperi, pleac\ dracului de acolo!“
Ierta]i-m\, am fost un pic nervos. Acolo [tiu c\ s-a tras iar\[i, deci
asta este în Calea Lipovei. C`nd? Ar putea s\ spun\ ei, c\ doar au
tr\it momentele. Dar în orice caz a fost [i episodul c`nd Armata,
acolo, a tras.
Comisia Senatorial\: Au fost [i mor]i.
General {tefan Gu[\: În Calea Lipovei? Probabil c\ au fost...
Da, în Giroc [i Lipovei.
Comisia Senatorial\: Eu a[ vrea s\ r\m`n la prima etap\, p`n\ în
22. Am în]eles c\ n-a]i respectat o serie de ordine care au venit de
sus [i este evident c\ a]i f\cut ceea ce dumneavoastr\ a]i considerat
c\ este normal. Eu, personal, înclin s\ cred c\ scenariile care n-au
ie[it, men]ionate de dumneavoastr\, faptul c\ n-au ie[it se datoreaz\ în bun\ m\sur\ meritului dumneavoastr\, c\ n-a]i respectat
ordinele. A[ vrea s\ v\ întreb pe dumneavoastr\: pute]i s\ comenta]i aceast\ impresie a noastr\ c\ ave]i un anumit merit în faptul c\
n-a ie[it r\zboi civil?
General {tefan Gu[\: Domnule senator, mi-e foarte greu [i nam s-o fac. V\ rog s\ m\ ierta]i c\ spun lucrul \sta. Las s-o fac\
al]ii, s-o fac\ colegii mei...
Comisia Senatorial\: V\ mul]umesc foarte mult.
General {tefan Gu[\: S-o fac\ subordona]ii [i, dac\ vre]i,
ierta]i-m\ c-o spun, s-o fac\ istoria.
Comisia Senatorial\: Mul]umim foarte mult.
General {tefan Gu[\: Pe cuv`nt de onoare, v\ spun, nu vreau s\
r\spund la asta [i m\ ierta]i.
Comisia Senatorial\: {i eu s`nt foarte mul]umit. V-a[ face înc\
o dat\ întrebarea: care a fost activitatea domnului general St\nculescu, la Timi[oara? ~n ce calitate a mers acolo [i ce a f\cut acolo?
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General {tefan Gu[\: Domnule pre[edinte, el era prim-adjunct
al ministrului Ap\r\rii Na]ionale [i a mers în aceast\ comisie, în
cadrul acestei grupe, s\-i zic a[a, o grup\ operativ\ de conducere,
de dirijare a ac]iunilor, acolo. Dar practic, v\ rog s\ m\ ierta]i c\
afirm, nu-i cunosc activitatea deoarece a lucrat tot timpul în sediul
Comitetului Jude]ean, deci n-am fost împreun\. El a fost pe l`ng\
secretarul Ion Coman. Am b\nuit totu[i ceva, c\ acolo erau [i
multe aspecte legate de produc]ia militar\, cu care Armata avea
(lips\ de audi]ie, n.n.) [i d`nsul r\spundea de produc]ia militar\ [i,
probabil, m-am g`ndit eu, c\ poate în aceast\ idee a fost cooptat în
aceast\ comisie. Îns\ direct cu d`nsul nu am reu[it s\ iau contact
dec`t at`t c`t am raportat Comisiei, adic\ în 18 diminea]a, c`nd trebuia s\ se anun]e m\surile care veneau din starea de necesitate [i pe
la pr`nz, c`nd am trecut înapoi, dar foarte scurt, pentru c\ eram
prins acolo, în birou, dec`t c`teva minute, dou\ minute dac\ am stat.
Comisia Senatorial\: S`nte]i cam aceea[i promo]ie cu d`nsul?
General {tefan Gu[\: Nu. S`nt, din p\cate, mult mai t`n\r.
Comisia Senatorial\: Dumneavoastr\ mai t`n\r deci?
General {tefan Gu[\: Mult mai t`n\r, da. Am cincizeci [i trei de
ani, d`nsul are [aizeci [i patru.
Comisia Senatorial\: Domnul general St\nculescu este inginer?
General {tefan Gu[\: Domnul general St\nculescu este ofi]er
de artilerie [i absolvent al Academiei Militare de Stat Major, dar
conducea acest departament (al înzestr\rii, n.n.), de c`]iva ani. Parc\
în ’84 s-a creat, nu mai [tiu exact. Departamentul înzestr\rii Armatei
dirija odat\ produc]ia cu specific, cum zicem noi, adic\ special\,
deci produc]ia militar\ de tancuri, tunuri, muni]ie de toate calibrele,
avioane [i cercetarea în acest domeniu, respectiv Clinceniul [i celelalte, [i se ocupa, de asemenea, cu comer]ul cu armament [i muni]ie. Nu-i nici un secret, noi aveam o anumit\ cot\, v\ rog s\-mi
permite]i s\ n-o spun aici, era o cot\ care revenea Armatei, din comer]ul exterior. Aceast\ cot\, aceast\ sum\ se realiza din comer]ul
care se f\cea, nu m\ pricep c\ nu m\ ocupam direct, dar [tiu c\ se
f\cea prin interpu[i, prin intermediari, cum e specific acestui gen
de comer], [i de care r\spundea direct un prim-adjunct al ministrului, care era generalul St\nculescu, cu Direc]ia de Comer] Exterior,
care era în cadrul departamentului. {tiu c\ aveau rela]ii [i cu
ICECHIM-ul, c`t de extinse n-a[ putea s\ spun, pentru c\ sarcinile
noastre erau oarecum în contradic]ie. Ca [ef al Marelui Stat Major
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eu aveam interes s\ re]in c`t mai mult armament [i muni]ie, în ]ar\,
pentru a avea o capacitate de lupt\ c`t mai complet\, pe care noi o
calculam în zile-opera]ii c`t mai multe. D`nsul avea ordin, nu era
din vina lui, dar avea ordin s\ realizeze un anumit procent de
dolari, de valut\. {i atunci, pe undeva, sarcinile noastre erau oarecum contradictorii. De aceea am [i insistat, la un moment dat, ca
ceea ce se vindea în cadrul Ministerului Ap\r\rii Na]ionale s\ fie
mai mult din produc]ia care se realizeaz\ [i nu din existent. Deci
re]ine]i: din produc]ie [i nu din existent. De asemenea, s\ ]in\ cu
din]ii, ca s\ folosesc, a[a, o expresie, poate nu e cea mai potrivit\,
de acele categorii de armament [i muni]ie care erau deficitare pentru Armata Român\. Cu asta cred c\ am l\murit lucrurile, din punctul acesta de vedere. Dar sarcina d`nsului era una pe care trebuia
s-o îndeplineasc\ cineva. Dac\ nu era el, era altul, dar el a fost.
Comisia Senatorial\: Revin înc\ o dat\ la întrebarea: ce c\uta
ministrul ~nzestr\rii Armatei, la Timi[oara, la mi[c\ri de stat?
General {tefan Gu[\: Singura explica]ie ar fi fost c\ în Timi[oara erau ni[te întreprinderi de interes republican, s\ spunem, sau
de interes deosebit, care lucrau [i pentru Armat\, inclusiv zona
Re[i]ei, zona Timi[oarei, cu foarte multe întreprinderi. Gre[esc
dac\ a[ afirma ceva ce nu [tiu.
Comisia Senatorial\: Domnule general, s\ trecem la plecarea
dumneavoastr\ de la Timi[oara [i sosirea la Bucure[ti.
General {tefan Gu[\: Domnule pre[edinte, domnilor senatori,
a[ vrea s\ concluzionez. Deci, la Timi[oara, afirm cu toat\ r\spunderea c\, încep`nd din 19 noaptea, sau mai precis din 20
diminea]a, Armata, pentru c\ o reprezint [i o s-o reprezint c`t voi
tr\i, Armata, e limpede [i prin dovezi se poate verifica foarte clar,
a trecut de partea popula]iei din Timi[oara. {i asta s-a înt`mplat cu
dou\ zile înainte de c\derea lui Ceau[escu. E o concluzie care trebuie re]inut\ totu[i, pentru c\ înc\ o dat\ nu vreau, ca general al
Armatei, s\ disculp Armata, dar nici nu doresc ca, în continuare,
o parte din cadrele militare sau majoritatea lor s\ se simt\ cumva
culpabiliza]i. Pentru c\, repet, [i îmi pare r\u c\ v\ re]in aten]ia cu
treaba asta [i timpul dumneavoastr\, noi am fost totu[i sub un anumit ordin, eram sub jur\m`nt, prestaser\m un jur\m`nt [i, orice
s-ar spune, momentele prin care a trecut majoritatea, a[ zice imensa majoritate a Armatei, a cadrelor Armatei, n-au fost deloc
u[oare. Pentru c\ \sta e adev\rul, eram pu[i s\ alegem între
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Ceau[escu [i popor. Se pare c\ subordona]ii mei au dat dovad\ de
mult\ în]elepciune. Pentru c\ n-am reu[it s\ vorbesc cu ei p`n\ la
ultimul, dar au reu[it s\ se orienteze, f\r\ s\ fie nevoie s\ le spun
direct. Sigur c\ da, [i-au dat seama [i de pozi]ia mea, poate. Deci,
în 22, am plecat...
Comisia Senatorial\: Vreau s\ v\ mai întreb ceva în leg\tur\
cu Timi[oara. Ave]i cuno[tin]\, la Timi[oara, de vreo unitate a
dumneavoastr\ sau de vreun osta[ individual, dac\ a avut ordin
s\ trag\ [i a refuzat? Adic\ m\ refer la micile unit\]i, vreun act
de insubordonare pe fa]\, vreun osta[ a zis: „Nu trag, domnule,
las\-m\ în pace!“?
General {tefan Gu[\: Nu, n-am observat. Nu mi s-a raportat
nimic. Poate mi-ar fi spus dup\ aceea. Oricum, aveam leg\tura cu
comandan]ii.
Comisia Senatorial\: Dar a]i auzit de vreun ofi]er care s\ fi
împu[cat un soldat fiindc\ soldatul n-a vrut s\ trag\?
General {tefan Gu[\: În Timi[oara?
Comisia Senatorial\: Da.
General {tefan Gu[\: Dup\ c`te [tiu, [i acum îmi amintesc bine,
am avut în jur de zece, doisprezece r\ni]i, dar nici unul mort.
Mor]ii cred c\ au fost dup\ 22, din c`te îmi amintesc eu. Dup\ 22.
Dar am avut r\ni]i. {ti]i c`]i au fost? Eu nu [tiu exact c`]i. R\ni]i de
la Armat\ au fost în Calea Girocului. A fost unul din episoadele
triste, din p\cate, adic\ acolo unde s-a blocat acea coloan\ cu
tancuri, cu muni]ie în ele. Acolo au fost ni[te r\ni]i, din partea
Armatei vorbesc, ofi]eri, subofi]eri [i solda]i, nu mai [tiu exact. {i
în alte locuri, dar ca s\ fi împu[cat soldat, asta cred c\ e (lips\ de
audi]ie, n.n.). Iar dac\ e a[a, înseamn\ c\ n-am [tiut.
Comisia Senatorial\: Nu, nu, v\ întreb pe dumneavoastr\.
General {tefan Gu[\: Nu, nu cunosc a[a ceva.
Comisia Senatorial\: Hai s\ revenim la Bucure[ti.
General {tefan Gu[\: Da, deci am plecat la aeroport împreun\
cu colonelul Ionescu, colonelul Gheorghe, colonelul Ardeleanu [i
cu ceilal]i ofi]eri. Am folosit avionul. Pe timpul deplas\rii, mi s-a
raportat de c\tre un subofi]er, care era radiotelegrafistul de bord, c\
la Bucure[ti, la Televiziune, s-au prezentat o serie de generali [i
ofi]eri în rezerv\, care fac apel inclusiv la mine [i la ceilal]i comandan]i, comandan]ii de armate, la cei din minister. Din acest punct
de vedere, nu prea [tiam exact. „M\i, ascult\ [i spune-mi ceva
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concret!“ Asta se înt`mpla, practic, atunci c`nd începuse decolarea,
chiar începusem s\ zbur\m, deci înainte de a veni la Bucure[ti. C\
s-au adresat la Televiziune [i f\ceau apel la o serie de generali care
erau activi. Printre ei era [i generalul Militaru. Ceea ce m-a [ocat,
[i nici acum nu-mi dau seama ce s-a înt`mplat, de fapt, a fost faptul
c\ s-a început cu acele cuvinte pe care radiotelegrafistul mi le-a
precizat aproape exact [i dup\ aceea le-am v\zut [i pe caset\, mult
mai t`rziu, dup\ vreo dou\ luni. Se f\cea apel la încetarea unui
m\cel: „Înceta]i m\celul!“ Dup\ c`te informa]ii aveam, în data de
22, dup\ fuga lui Ceau[escu, nici la Armata a 4-a, unde am reu[it
s\ vorbesc, nici la Armata a 2-a nu se tr\gea. Nu se tr\gea nic\ieri.
Deci, practic, în 22, la ora pr`nzului, în România era lini[te din
acest punct de vedere. Sigur, efectivele erau împr\[tiate în fel de fel
de ora[e, în misiuni, dar nu se tr\gea. Ceea ce s-a înt`mplat, s-a
înt`mplat dup\-amiaz\, în seara zilei de 22. {i am r\mas oarecum
surprins de acest apel de încetare a m\celului. M\ rog! Pe Aeroportul militar Otopeni, trec peste ni[te am\nunte pe care le-am discutat
cu subordona]ii care erau cu mine, eram, cinstit o raportez acum,
eram destul de nedumerit, pentru c\ era o situa]ie inedit\, eram [i
obosit, erau totu[i c`teva nop]i care au trecut peste noi, dar nu [tiam
ce se petrece în Bucure[ti. La Aeroportul militar Otopeni am fost
înt`mpina]i de fostul comandant al Avia]iei Militare, generalul Rus.
Generalul Rus mi-a spus c\ e bine s\ merg la Televiziune, ca s\ [tie
Armata. Zic: „Acolo [i vreau s\ m\ duc, dar se poate p\trunde?“
Zice: „Foarte bine. Merg eu înainte.“
Comisia Senatorial\: Pe la ce or\ era asta?
General {tefan Gu[\: Cred c\ 15.
Comisia Senatorial\: Dup\, dup\.
General {tefan Gu[\: Sau dup\, nu mai [tiu exact. În orice caz,
era dup\-amiaz\, trecuse de prima parte a zilei. Era lumin\ bun\,
nu era chiar t`rziu. În orice caz, în jurul orei 15, peste, poate, cu
ceva.
Comisia Senatorial\: Cam a[a era, 15.
General {tefan Gu[\: Cam a[a era. {tiu c\ la 16.30 începea deja
s\ se întunece [i am mai avut înc\ lumin\, pentru c\ am ajuns la
minister [i am [i plecat din minister.
Comisia Senatorial\: Îmi aduc aminte pentru c\ am v\zut
secven]ele la televizor, nu pot localiza exact, dar era în jurul orei 15.
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General {tefan Gu[\: Bine, cam în jurul orei aceleia. Deci
împreun\ cu generalul Rus am încercat s\ p\trundem la Televiziune. De ce am f\cut acest lucru? ~n primul r`nd, am vrut s\ spun
c\ generalul Milea nu a fost tr\d\tor [i nici spion. Înc\ o dat\ repet
[i îmi asum r\spunderea. Acest general, pentru mine, a fost un
model, ca militar, [i va fi totdeauna, a fost un foarte bun patriot [i
un militar des\v`r[it. Asta e p\rerea mea personal\. M\ durea pe
mine [i voiam s\ l\muresc [i Armata, în întregul ei, c\ Milea nu a
fost un tr\d\tor, pentru c\ pata care se aruncase la Televiziune
asupra ministrului Ap\r\rii era, de fapt, o pat\ care se arunca asupra întregii Armate. Deci \sta a fost unul din motivele pentru care
am vrut s\ ajung la Televiziune, nu pentru c\ am vrut s\ m\ v\d pe
ecran. {i al doilea, s\ fac un apel la Armat\, ceea ce s-a [i înt`mplat. Dac\ o s\ revede]i caseta, desigur, cu emo]iile de atunci, o s\
constata]i c\ asta am [i f\cut cer`nd ca Armata s\ intre în caz\rmi,
s\ treac\ la paza obiectivelor, s\ se evite orice fel de deplasare, s\
nu se înt`mple incidente, deci c`teva apeluri care se v\d [i ast\zi pe
caset\. Ceea ce m-a frapat, domnule pre[edinte [i domnilor senatori, este c\ la Televiziune era, practic, un mare haos. De fapt, dup\
aceea m-am convins c\ a[a era [i în alte p\r]i. Haos nu e bine zis,
era foarte mult\ lume care voia s\ p\trund\, dar nu numai s\ p\trund\, ci s\ [i vorbeasc\. Printre ei erau foarte mul]i militari, unii
chiar în ]inut\ de gal\, [i to]i aveau ceva de spus… Cu chiu cu vai
am reu[it s\ fiu dus într-unul din studiouri, nu mai re]in care...
Comisia Senatorial\: Studioul patru.
General {tefan Gu[\: Probabil c\ da. Am intrat cu generalul
Rus, dar, între timp, mai mul]i s-au str`ns pe l`ng\ noi. Am reu[it s\
beau un pic de ap\ [i s\ spun ce aveam de spus. Printre altele, am
afirmat „C\ acum e nevoie de lini[te, c\ Armata trebuie s\ stea în
caz\rmi [i c\ Timi[oara urmeaz\ s\ fie discutat\, iar, dac\ se consider\ c\ s`nt vinova]i, ace[tia vor primi ceea ce trebuie s\
primeasc\“. Dar nu era momentul atunci, asta voiam s\ spun, s\
facem ni[te judec\]i, ci atunci era momentul s\ fie lini[te. Am
reu[it s\ ies cu greu de acolo, pentru c\, înc\ o dat\ v\ raportez, to]i
voiau s\ vorbeasc\. N-am în]eles, pe urm\ mi-am dat seama, lumea
era [i sub euforia evenimentelor ce se petrecuser\ [i – de ce nu? –
poate voiau oamenii s\ r\m`n\ imortaliza]i pentru istorie. E posibil
[i asta. Nu c\ e posibil, e sigur.
Comisia Senatorial\: Pe cine a]i v\zut dintre domnii generali?

438

DANIELA VERONICA GU{| DE DR|GAN

General {tefan Gu[\: V\ rog s\ m\ ierta]i, dar erau to]i în v`rst\
[i în ]inut\ de parad\, slabi, nu-i cunosc nici acum. Spre necazul
meu, s`nt promo]ie t`n\r\. Eram cel mai t`n\r în minister. Ace[tia
erau ofi]eri din rezerv\ [i, în mod sigur, bine inten]iona]i, dar nu
puteau p\trunde to]i. I-am v\zut cu ]inut\, unii erau cu eghile]i, se
înghesuiau to]i s\ p\trund\ în acel studiou sau în altul. L-am v\zut
inclusiv, s\ m\ ierta]i, pe ~nalt Prea Sfin]ia Sa sau cum se nume[te,
~nalt Prea Fericitul, c\ era pe acolo, pe undeva pe la intrare. Preo]i,
foarte mult\ lume care voia neap\rat s\ ajung\ acolo. Deci am
reu[it totu[i s\ spun aceste c`teva cuvinte, dup\ care am plecat.
Comisia Senatorial\: Domnul general Militaru era?
General {tefan Gu[\: N-a fost acolo. Fusese, pentru c\ în avion
am fost informat de plutonierul radiotelegrafist c\ vorbise deja.
At`ta mi-a spus atunci [i mult mai t`rziu dup\ aceea am v\zut ce a
vorbit. Aceasta prin ianuarie sau chiar februarie (1990, n.n.), c`nd
am reu[it s\ v\d ni[te casete. În fine, am ajuns la minister.
Comisia Senatoarial\: Cu ce oameni politici v-a]i înt`lnit acolo,
pe care-i cuno[tea]i?
General {tefan Gu[\: Domnule Nicolaescu, nu era nici un om
politic.
Comisia Senatorial\: Dintre actuali?
General {tefan Gu[\: Nici unul. Cu cei actuali m-am înt`lnit la
minister, dar imediat voi reveni la asta. Deci am ajuns la minister
dup\ ce-am spus acele c`teva cuvinte. Pe str\zi era mult\ lume.
Aici, la minister, iar\[i am fost un pic surprins. Surprins, de ce? Nu
m\ a[teptam ca în Ministerul Ap\r\rii Na]ionale s\ fie at`ta dezordine. În ce sens? Mul]i civili, unii cu armament la ei, pe care nu
i-am cunoscut în via]a mea cine s`nt, [i foarte mul]i ofi]eri din rezerv\, ni[te b\tr`nei, ierta]i-m\ c\ spun a[a. Biroul ministrului era
aproape plin cu civili, cu militari.
Comisia Senatorial\: Ce or\ era, la ce or\ a]i ajuns acolo?
General {tefan Gu[\: Deci în jurul orei 16.
Comisia Senatorial\: Dumneavoastr\ a]i sosit la Televiziune
cam pe la 15.30, pentru c\ nu v-a]i înt`lnit cu noi, plecaser\m spre
Comitetul Central. Asta era pe la 15.30, deci înseamn\ c\ a]i ajuns
de acolo dup\ ce a]i vorbit [i era deja 16.30, aproximativ. {i ce
civili erau? Dar pe Petre Roman l-a]i v\zut...?
General {tefan Gu[\: Sta]i un pic. Sta]i c\ revin la ele. Deci în
minister erau \[tia: domnul general St\nculescu, care st\tea la
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biroul ministrului. Nici n-am putut, practic, s\ discut\m. L-am luat
un pic la rost pe [eful turei operative, de ce e aceast\ dezordine:
„Ce dracu e aici? – exact a[a am zis – Ce se înt`mpl\?“ ~mi spune:
„Au p\truns“. „Cum, n-a]i avut [i voi punct de control?“, m\ rog,
nu se putea, era o euforie [i pe holuri, era dezordine, \sta e
adev\rul. Între timp, deci c`t am intrat acolo [i nici n-am apucat s\
dau noroc cu St\nculescu, în biroul ministrului au intrat domnul
Iliescu, Petre Roman, Voican-Voiculescu...
Comisia Senatorial\: (lips\ de audi]ie, n.n.)
General {tefan Gu[\: Probabil c\ da. Vede]i, mi-e foarte greu
s\-i nominalizez. C`]iva mi-au r\mas întip\ri]i, deci nu to]i. Au
intrat, „Felicit\ri!“ [i s-au a[ezat la masa de consiliu, deci nu la
biroul ministrului. Eu, ierta]i-m\ c\ v\ spun acum [i sus]in acest
lucru, consideram c\ s`nt comandantul Armatei, pentru c\ murise
ministrul, iar, dup\ lege [i dup\ regulamentele militare, [eful Marelui Stat Major preia automat comanda, f\r\ alt\ numire. {i atunci
m-am a[ezat la mas\. Erau domnul Petre Roman, eu, în fa]\ era
domnul Iliescu [i ceilal]i. În acel birou, acolo, am spus eu c\ trebuie s\ închidem frontierele [i s-a filmat, dar, din p\cate, nu [tiu
unde e filmul. Dar trebuie g\sit\ caseta, c\ cineva a filmat. Am zis
c\ trebuie închise frontierele [i readu[i gr\nicerii la Ministerul
Ap\r\rii Na]ionale. Tot acolo s-a încercat, îmi amintesc c\ asta a
f\cut-o Petre Roman, s\ fac\ acea comunicare c\tre ]ar\. To]i aveau
propuneri, dar, practic, n-a ie[it mai nimic, pentru c\ toat\ lumea
vorbea. {i n-a ie[it mare lucru din asta: „Ce s\ spunem? Punctul 1,
punctul 2?“ Se chinuiau acolo… Eu nu [tiu dac\ dumneavoastr\
(Sergiu Nicolaescu, n.n.) a]i fost acolo, nu-mi mai amintesc, nu
cred c\ a]i fost.
Comisia Senatorial\: Nu, acolo nu. Noi am venit seara, pe 23.
General {tefan Gu[\: Montanu a fost sigur.
Comisia Senatorial\: Montanu era. Erau a[a: Petre Roman,
domnul Iliescu, Montanu [i Voican-Voiculescu. Venise domnul
Militaru? Asta e întrebarea.
General {tefan Gu[\: Nu, pe el nu l-am v\zut. Cu el m-am
înt`lnit în Comitetul Central.
Comisia Senatorial\: Domnule general, ierta]i-m\, în optica
mea, într-o linie dreapt\ s`nte]i. La acea mas\, la acea mare
înt`lnire, dumneavoastr\ a]i f\cut una din propuneri de a se închide
frontierele. A]i putea s\ continua]i, ce alte lucruri a]i propus?

440

DANIELA VERONICA GU{| DE DR|GAN

General {tefan Gu[\: Numai dou\. Am zis c\ restul urmeaz\ s\
lu\m leg\tura cu Armata [i (lips\ de audi]ie, n.n.). Ce se înt`mpl\?
Din p\cate, eu, pe timpul c`t am venit de la Timi[oara la Bucure[ti,
nu [tiam ce s-a mai înt`mplat. {tiam ceva din Transilvania, c\
unit\]ile, majoritatea lor erau în caz\rmi, mai pu]in cele de la Cluj.
Nu prea [tiam ce s-a înt`mplat în Moldova, pentru c\ noi am avut
treaba cu Timi[oara [i nu [tiam exact nici în Bucure[ti ce se
înt`mpl\. {i atunci eu aveam nevoie de ni[te informa]ii. Asta am [i
încercat s\ întreb: „Domnule, ce se înt`mpl\?“ Ofi]erul de la tur\
mi-a spus clar, mi se pare c\ era Teodorescu: „E lini[te.“ „M\i, e
ceva pe undeva?“ în înv\lm\[eal\ aia, at`t am putut s\-l întreb.
„Tovar\[e general, e lini[te peste tot“, mi-a spus el. Dar aceast\
adunare s-a f\cut ca s\ se redacteze acel document (comunicat). Nu
s-a reu[it îns\. Propunerile pe care le-am f\cut eu acolo au fost
acele dou\ puncte [i s-au acceptat, o dat\ ce nimeni n-a contestat
sau n-a negat. A[a am crezut eu... C`nd am constatat c\ nu s-a
respectat? De-abia noaptea, c`nd mi s-a raportat c\ la Oradea [i nu
mai [tiu pe unde, se cerea permisiunea s\ se intre cu ajutoare. {i pe
mine m-a [ocat acest lucru, fiind [i acum surprins, cum au reu[it ca
în 22 noaptea, c`nd, în 22, Ceau[escu de-abia fugise, ajutoarele s\
fie deja la frontier\! E o treab\... Mi se pare totu[i c\ lucrul acesta
trebuie analizat ca lumea. A venit o propunere, pentru c\ nu
reu[eau s\ se pun\ de acord, [i atunci domnul Iliescu, pe atunci,
ierta]i-m\, un necunoscut – de[i dup\ aceea am aflat c\ locuia pe
l`ng\ mine, îns\ nu-l cuno[team, asta-i via]a, nu l-am cunoscut p`n\
atunci –, a f\cut propunerea s\ mergem la Comitetul Central,
întruc`t a convocat aici o serie de mini[tri, personalit\]i, s\ se vorbeasc\ mul]imii ca s\ fie lini[tit\ [i s\ se continue acel comunicat
care s\ fie dat c\tre ]ar\, m\ rog, prin intermediul Televiziunii.
Treburile pe care le raportez acum s-au derulat foarte repede,
una dup\ alta, [i eu, practic, n-am mai avut un moment în care s\
adun Direc]ia Opera]ii care s\ m\ informeze despre ce-i în ]ar\. A
venit apoi propunerea s\ venim la Comitetul Central. De ce s\
venim în Comitetul Central? S\ ne adres\m popula]iei, celor care
erau aduna]i aici [i care erau mul]i.
Comisia Senatorial\: Domnule ministru, domnule general, v\
pun aceast\ întrebare din perspectiva evenimentelor care abia
urmau s\ se petreac\ în jurul Ministerului Ap\r\rii Na]ionale, acelea nedorite. Mul]umesc.
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General {tefan Gu[\: Deci am plecat. Cred c\ nu se înserase,
precis nu se înserase. Am ajuns cu chiu cu vai, prin spatele Palatului, pe la Scala, în mod sigur, [i aici era extrem de mult\ lume. To]i
doreau s\ intre în aceast\ cl\dire. Foarte mul]i tineri, foarte mult\
lume, împingeau, se tr\geau. Era cineva în\untru [i cineva care
p\zea. Nu [tiam ce-i în\untru. Erau persoane care p\zeau pe la u[i,
dar în orice caz, practic, efectiv, asta-i expresia, am fost luat de val,
deci am intrat aproape for]at în cl\dire.
Comisia Senatorial\: Domnule general, dac\-mi permite]i, m\
ierta]i c\ v\ întrerup, cam c\tre ce or\ a]i ajuns aici?
General {tefan Gu[\: Deci nu se înserase înc\, cam 17 f\r\ un
sfert. Cam 16.30-17.00. Acolo se c\uta, dac\ îmi amintesc bine, se
c\uta un birou unde s\ se poat\ lucra. Foart\ mult\ lume [i aici.
Birourile pline, holurile erau înc\rcate cu oameni, cu tineri, unii
înarma]i. Atunci am observat c\ li se d\duser\ arme. Dup\ aceea
i-am întrebat cine le-a dat, dar nimeni nu [tia s\-mi r\spund\. {i
am în]eles c\ li s-au dat de la G\rzile Patriotice. Am aflat dup\
aceea. B\nuiam c\ de la G\rzile Patriotice. În orice caz, în Comitetul Central s-a încercat s\ se g\seasc\ un loc unde s\ se poat\ lucra.
A fost aproape imposibil. Ce s\ se lucreze? Deci s\ dea acea
declara]ie, m\ rog, nu [tiu cum i-a zis, proclama]ie sau comunicat,
nu, nu, comunicat. Comunicat c\tre ]ar\. {i s-a apucat s\ scrie,
veneau unii [i al]ii cu propuneri. Atunci, aici, l-am g\sit pe generalul Militaru. Deci în Comitetul Central. C\ a p\truns o dat\ cu noi,
c\ p\trunsese înainte, nu [tiu, el [tie mai bine, dar ]in minte c\ s-a
b\gat [i el... Dac\ s`nte]i amabil [i dac\ se poate, c\tre 18.00-18.30,
a[ vrea s\ închei ca s\ pot totu[i s\ ajung (lips\ de audi]ie, n.n.). De
aceea, v\ rog s\ m\ ierta]i dac\ vorbesc un pic mai repede. C\tre
18.30, ca s\ prind un pic de lumin\, numai dac\ se poate. Adic\
n-a[ vrea s\ r\m`n pentru (lips\ de audi]ie, n.n.).
Comisia Senatorial\: Domnule general, voiam s\ l\murim ni[te
lucruri, dac\ se poate, dac\ nu putem, v\ mai chem\m o dat\.
General {tefan Gu[\: La dispozi]ia dumneavoastr\, pot s\ dau
[i scris unele detalii. Deci, înc\ o dat\. Cineva a venit cu propunerea s\ vorbim din balconul de aici. Atunci am v\zut c\ pia]a
era plin\ de lume. Începuse s\ se însereze deja. Am v\zut ma[ina
Televiziunii undeva, în fa]\. Pe aici am ie[it în balconul \sta, dar nu
mai ]in minte ordinea. {tiu c\ a vorbit domnul Iliescu, Petre Roman, dup\ care, eu. Aceasta se poate verifica pe caset\. Am f\cut
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apel la lini[te, la unit\]i s\ treac\ în caz\rmi, s\ se înt\reasc\ paza
unit\]ilor, s\ fie ordine, disciplin\, [i la alte probleme militare. Se
poate verifica. Deci n-a[ vrea s\ r\pesc timpul s\-mi amintesc exact
cuvintele. Dup\ care ne-am reîntors s\ g\sim un loc de lucru, unde
s\ se redacteze în continuare acea proclama]ie. Am impresia, nu
mai [tiu exact, c\ nu s-a citit atunci acea proclama]ie.
Comisia Senatorial\: Nu.
General {tefan Gu[\: Nu, nu, s`nt sigur pentru c\ se vorbea.
Deci, n-am v\zut pe nimeni cu h`rtii, se vorbea liber. Dup\ aceea,
mi-am dat seama c\ am p\truns în biroul, mai înt`i cred c\ la (lips\
de audi]ie, n.n.) nu mai [tiu exact topografia, înt`i la Apostoiu [i
dup\ aceea la Curticeanu, în biroul lui Curticeanu. {i acolo lume
mult\. Adic\ ce se înt`mpla? Voiam s\ ne retragem undeva s\
putem redacta, s\ scriem, dar toat\ lumea venea buluc. Aici, în
aceast\ cl\dire, l-am înt`lnit pe generalul Vlad. Dup\ aceea l-am
v\zut pe colonelul Ardeleanu, fostul comandant al USLA. Parc\
era, dac\ mai ]in bine minte, Ilie Verde] [i alt\ mult\ lume, c\ nu-i
cuno[team pe to]i. Spre exemplu, Silviu Brucan, o fi fost el vreo
personalitate, dar eu atunci l-am v\zut prima dat\. Pe B`rl\deanu,
de asemenea, în seara aceea l-am v\zut prima dat\, de aproape, îns\
pe mul]i nu-i cuno[team. În momentul c`nd ne-am înt`lnit, \sta e
adev\rul, eu nu pot s\ judec activitatea nim\nui, a început s\ se
trag\ exact de pe Palatul Regal.
Comisia Senatorial\: Nu, nu, p`n\ atunci.
General {tefan Gu[\: Nu mai ]in minte. S-a vorbit în balcon,
ne-am retras din nou în camer\, dar n-am mai reu[it to]i la un loc,
pentru c\ era mult\ lume. Nu mai ]in minte.
Comisia Senatorial\: Nu vrem s\ v\ influen]\m. Spune]i dumneavoastr\ ce v\ aminti]i.
General {tefan Gu[\: Cam at`t îmi aduc aminte. Or mai fi [i
altele.
Comisia Senatorial\: Cine conducea discu]ia la masa la care
era]i dumneavoastr\ [i înc\ un grup de militari, cine conducea
discu]ia?
General {tefan Gu[\: Vede]i, aici s-a vorbit în dou\ birouri,
domnule senator. Mai înt`i într-un birou unde l-am înt`lnit [i pe
generalul Militaru, care f\cea o propunere, nu mai [tiu ce propunea.
Mi se pare c\ f\cea propunerea s\ se numeasc\ Frontul Salv\rii.
Dup\ aceea am ajuns în biroul lui Curticeanu, pentru c\ era lume
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foarte mult\. Acolo, în birou, cine vorbea? Acolo au fost mul]i în
noaptea aceea, nu-mi mai amintesc exact. Cert e un lucru, c\ de
acolo, din acel birou, am v\zut c`nd au început s\ trag\. De ce?
Am tras perdeaua [i am v\zut personal patru cuiburi de foc pe
Palatul Regal. Asta nu poate s\ mi-o scoat\ nimeni din minte. C\ e
posibil s\ fi fost simulatoare, e posibil, prin geam nu-mi d\deam
seama. Ceva totu[i m-a frapat. Aceast\ pia]\ de aici era plin\ de
oameni. Eu m-am uitat, de sus, n-a c\zut nimeni, dar pe Palat, re]in
c`t voi tr\i treaba asta, am v\zut flac\ra la gura ]evii, c\ doar s`nt
militar. {i apoi zgomotul care e specific armamentului automat.
Deci de acolo s-a tras prima dat\. {i de aici a început, ierta]i-m\,
aceast\ canonad\, aceast\ nenorocire. De ce? Militarii de jos, care
erau aici, în pia]\, [i care fuseser\ în dispozitiv înc\ din timpul
zilei, au început s\ riposteze. {i de aici a început... Atunci am avut
prima discu]ie [i l-am întrebat pe generalul Vlad: „Domnule general, \[tia ai cui s`nt, c\ Armata nu s-a urcat pe Palatul Regal, s`nt ai
dumneavoastr\?“ „Nu, domnule general, nu s`nt ai mei.“ {i mi-a
spus textual: „Eu l-am p\r\sit pe Ceau[escu, dar niciodat\ n-o s\
tr\dez poporul român.“ Omul a[a mi-a spus. {i i-am zis: „Domnule
general, hai s\ facem ceva s\ înceteze mascarada asta. Ce se
înt`mpl\?“ M-am uitat pe geam, oamenii nu c\deau totu[i, fugeau
de colo-colo, dac\ v\ aminti]i, dintr-o parte în alta, dar n-am v\zut
mor]i. Deci patru cuiburi automate de foc [i nu vedeam mor]i. Mai
t`rziu m-am întrebat: domnule unde tr\geau, tr\geau în sus,
tr\geau...? Am dat ni[te telefoane atunci, pentru c\ acolo aveam
T.O. [i interior. Am dat telefon [i am întrebat ce se înt`mpl\. Era
lini[te în momentul c`nd am întrebat, dar peste nici un minut mi s-a
telefonat c\ [i la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale se trage din
blocurile de vizavi. Deci, cam pe la ora 18, a început aceast\ parte
a doua. În orice caz, era întuneric pentru c\ se vedeau foarte clar
fl\c\rile la gura ]evii [i în jur era întuneric bine, îns\ jos, în pia]\,
erau lumini, erau ma[ini care se vedeau, se vedea lumea cum
alearg\, cum se ascunde dup\ tehnic\, dup\ TAB-uri, se b\gau
dup\ ele, dar nu, înc\ o dat\ spun, n-am v\zut nici un mort aici.
Nenorocirea este, [i o recunosc, c\ aici am f\cut o gre[eal\. Practic,
aceast\ canonad\ m-a prins în cl\direa Comitetului Central. De aici
am reu[it s\ dau un telefon [i am spus s\ mi se trimit\ o grup\
operativ\. Din p\cate, nici azi n-a venit. Ca s\ plec, cinstit v\ spun,
mi-era un pic team\, c\ nu [tiam ce se înt`mpl\. Ma[ina în care am
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fost, ea este [i acuma, cred, pe la autobaz\, a fost lovit\ de un
glon], dar nu era a mea, era de undeva de pe aici. Nici nu [tiu unde
a putut s\ mai stea. Dup\ aceea mi-a raportat c\ a plecat. {i atunci
mi s-a adus totu[i un alt mijloc de leg\tur\ pentru c\, în situa]ie de
campanie, [eful Marelui Stat Major [i ministrul Ap\r\rii aveau
ni[te sta]ii, nu personale ale lor, [i ni[te re]ele în care intrau, iar
aceast\ sta]ie de radio a fost adus\ undeva aici, în zon\, [i tras\
pentru ac]ionare în biroul unde eram eu, de c\tre ni[te subofi]eri
de la o unitate de transmisiuni de la M\gurele, care r\spundeau de
aceast\ treab\. Unul din ei a fost r\nit undeva la [old [i altul, [oferul, nu [tiu, pe la o m`n\, dar au ajuns cu leg\tura. Asta c`nd? în
cursul nop]ii. Ce s-a înt`mplat? V-a[ ruga s\ m\ ierta]i c\ v\ spun,
dar toate se v\d, nu chiar toate pentru c\ la televizor s-a dat acea
celebr\ „Noapte a generalilor“, m\ rog, nu [tiu cu ce scop, dar
afirm aici c\, spre fericirea mea, am intrat [i eu în posesia casetei [i
e ceva mai lung\ dec`t s-a dat. A[ vrea s\ v\ propun s\ se foloseasc\ eventual aceast\ caset\, pentru a se vedea mai clar ce activitate am desf\[urat, ca s\ nu mai trec prin toate am\nuntele.
Oricum, mi-a venit foarte greu s\ stabilesc acele gre[eli grave care
s-au f\cut. {i în ce constau? {i le sus]in c`t oi tr\i. Cei care s-au dus
la Televiziune, din p\cate, institu]ia nu e de vin\, deci înc\ o dat\,
nu condamn institu]ia, îi condamn pe cei care au folosit aceast\
institu]ie [i au creat o panic\ nejustificat\, care a dus la multe
gre[eli. Chemarea unit\]ilor e o mare gre[eal\. Un obiectiv ca Televiziunea nu se ap\r\ de c\tre sute de unit\]i aduse din ]ar\, erau
destule unit\]i în Bucure[ti. Pe urm\, eu afirm cu toat\ certitudinea
c\ unitatea care asigura paza Televiziunii era suficient\, arhisuficient\ ca s\ apere Televiziunea. Poate c\ ar mai fi trebuit, m\ rog,
înt\rit\, dar ca s\ vin\ regimente din Foc[ani, Gala]i, R`mnicuS\rat [i Moldova, e o mare gre[eal\ [i cine a f\cut-o [i-a asumat o
r\spundere. De ce? Gre[eala a fost [i-a mea, c\ m-a prins aici. Unul
din vinova]i a fost marinarul pe care îl cheam\ Cico Dumitrescu. El
lucra la Ministerul Petrolului de vreo 20 de ani. Atunci era în concediu medical, dac\ nu m\ în[el. Trebuia, în caz de alarm\, s\ se
duc\ la unitatea de care apar]inea, nu acolo, la Televiziune. Dar
mul]i, domnule pre[edinte [i onora]i senatori, mul]i au vrut s\ intre
în istorie. |sta e adev\rul, din p\cate. {i au intrat în a[a hal înc`t
istoria asta s-a l\sat cu s`nge [i cu mor]i, de care to]i, într-un fel sau
altul, s`ntem vinova]i. Dar unii, prin ce-au f\cut [i cum au ac]ionat,
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n-au f\cut dec`t r\u. Din p\cate. Poate c\ n-au vrut s-o fac\, dar au
f\cut. În primul r`nd, c\ s-a creat acea spaim\, pentru c\ ap\r`nd pe
ecran [i cer`nd ca Gala]iul s\ vin\ la Bucure[ti, ce-[i închipuiau cei
din ]ar\? „M\i, înseamn\ c\ Bucure[tiul e asediat, e terminat, e distrus.“ Eu, c`nd am v\zut unele secven]e, inclusiv imaginea de la
Televiziune, am crezut c\ oamenii \[tia s`nt mor]i. Adic\ s-a f\cut,
ierta]i-mi expresia, o diversiune din interiorul Televiziunii.
Comisia Senatorial\: Da. A]i vrea s\ v\ continua]i, domnule
general, ideea sublinierii a ce-a]i f\cut pe linia elimin\rii gre[elilor?
General {tefan Gu[\: În primul r`nd, am dat ordin s\ se verifice, pentru c\ erau zvonuri, s\ se verifice toate informa]iile care se
primesc. Se continua, [i afirm clar c\ se continua, acea dezinformare care începuse la Timi[oara, îns\ cu mai mult\ intensitate,
pentru c\ acuma [tim c\ veneau de la CAT (Comandamentul
Ap\r\rii Teritoriului). La CAT era un general colonel (Mocanu) în
care trebuia s\ am încredere. Veneau de la Armata a III-a, de la
generalul Ro[u, pe care, din p\cate, în prima parte nu prea l-am
g\sit la telefoane, nu numai pe el, dar acuma îl g\sisem. Aceast\
dezinformare [i acest r\zboi combinat, r\zboiul psihologic – radioelectronic a continuat [i dup\ 22, dar cu mult mai mare intensitate.
Este cert c\ a[a s-a înt`mplat. C\ pe fondul \sta au fost [i gre[eli,
este iar limpede, nu putem s\ ne ascundem, s-au f\cut [i gre[eli.
Dar înc\ o dat\ v\ spun, dezinformarea a existat, panica s-a creat,
poate voit sau nevoit, dar s-a creat, [i din aceste cauze [i gre[elile
au existat. Poate [i din cauza asta au fost [i mai multe victime.
Comisia Senatorial\: C`nd nu l-a]i mai v\zut pe Victor
St\nculescu?
General {tefan Gu[\: Eu am stat aici. Abia a doua zi a trebuit s\
ies de aici. Deci n-am mai reu[it s\-l v\d.
Comisia Senatorial\: C`nd a]i plecat de la Ministerul Ap\r\rii
Na]ionale, el a r\mas acolo?
General {tefan Gu[\: Absolut.
Comisia Senatorial\: A r\mas acolo [i nu l-a]i mai v\zut p`n\ în
22 sau 23, dup\-amiaza, c`nd v-a]i întors la minister?
General {tefan Gu[\: În 23. Nu era dup\-amiaza, era c\tre pr`nz
pentru c\ îmi aduc aminte c\ am chemat la Comitetul Central un
TAB, chiar la sc\rile acelea din lateral, sau dac\ nu, chiar pe aici
am plecat.
Comisia Senatorial\: De aici, din fa]\.
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General {tefan Gu[\: De aici, de aici, aici, pentru c\ a venit un
locotenent de la Regimentul de Gard\ [i i-am zis: „Trage un TAB
– se tr\gea pe aici – c`t po]i de aproape, zic, s\ ne urc\m în el s\
mergem la minister“, [i a[a am venit cu ni[te solda]i. Ce se
înt`mpl\? Eu nu vreau s\ discut ce s-a înt`mplat aici, noaptea, pentru c\ inclusiv în aceast\ cl\dire s-a tras. Cum-necum, s-a stins
lumina la un moment dat, era o panic\, a ajuns zvonul c\ e minat\
cl\direa, era un zvon, lumea era speriat\, era panicat\. Alt zvon c\
era ocupat\ cl\direa de terori[ti. Lumea era panicat\. Ce se înt`mpl\, foarte mul]i aveau armament [i muni]ie. De aceea v\ spun c\
am r\mas (lips\ de audi]ie, n.n.). Nu vreau s\ m\ absolv de nici o
vin\, dar n-am în]eles nici în ziua de azi cu c`t\ u[urin]\ s-a dat
atunci armamentul [i muni]ia.
Comisia Senatorial\: Securitatea era sus, aici, la etajul doi?
General {tefan Gu[\: Domnule, eu n-am fost în Bucure[ti. Eu
v\ spun ce-am v\zut, venind din afar\ dup\ at`tea zile.
Comisia Senatorial\: Deci, tinerii care au intrat aici au g\sit
armamentul în camer\.
General {tefan Gu[\: Asta a fost nenorocirea, din p\cate.
Comisia Senatorial\: A]i putea s\ ne spune]i din ordinul cui sau
dac\ a]i aflat cine a stins lumina? A]i putea [ti?
General {tefan Gu[\: Nu, nici nu puteam atunci. Domnule senator, privind lucrurile dup\ trei ani [i jum\tate, putem s\ le analiz\m cu calm [i cu mult\ luciditate. Dar vreau s\ fiu foarte cinstit
cu dumneavoastr\, [i eu eram panicat, [i nu numai panicat, eram [i
obosit [i nu [tiam ce se înt`mpl\, eram at`t de nedumerit, c`nd, pe
data de 22, la pr`nz, era lini[te în toat\ ]ara [i a început aceast\
canonad\, c\ nu pot s\-i spun altfel, am r\mas efectiv surprins.
Pentru c\, s\ [ti]i, foarte greu mi-am revenit. Nu vreau s\-mi aduc
nici vin\, nici (lips\ de audi]ie, n.n.), dar asta e realitatea. De aceea
am [i r\mas surprins [i l-am [i întrebat pe generalul Vlad: „Ai cui
s`nt \[tia?“ Pentru c\ în prima faz\ am b\nuit, dar n-am probe, c\
s`nt oamenii Securit\]ii, [i toat\ lumea credea a[a. Ei spun c\ n-au
fost. Probabil c\ a[a este. Dar cert e c\ s-a început aceast\ canonad\ care s-a întins dup\ aceea la Comandamentul Ap\r\rii Antiaeriene, la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale, la Comandamentul
Serviciilor, dac\ nu m\ în[el, pe la Haiducului [i inclusiv, dac\ nu
m\ în[el, [i la Comandamentul Armatei I, pe Antiaerian\, pe
Ghencea [i pe urm\ la Otopeni.

CONDAMNAT LA ADEV|R

447

Comisia Senatorial\: Domnule general, p`n\ acum s-a strecurat
o mic\ inadverten]\, n-a[ zice contradic]ie. Poate reu[im s-o clarific\m. A]i spus c\ domnul general Vlad a declarat c\ l-a abandonat
pe Ceau[escu, dar a spus c\ nu tr\deaz\ poporul. Aici a]i putea s\
ne face]i poate o anumit\ lumin\. Dar nu asta vreau s\ v\ întreb.
Vreau s\ punem fa]\ în fa]\ aceast\ afirma]ie a domnului general
Vlad, care b\nuiesc c\ nu era rupt de propriile efective ale Securit\]ii, pentru c\ dumneavoastr\ v-a]i pus întrebarea cine a tras, cine
a stins lumina, cine a f\cut o serie de diversiuni. S-a emis [i ipoteza
c\ poate [i oamenii Securit\]ii? Avea în subordine domnul general
Vlad unit\]i care-l supravegheau chiar pe el? Era posibil s\ se fac\
un asemenea act contradictoriu cu comportamentul generalului
Vlad, favorabil revolu]iei?
General {tefan Gu[\: Nu cred c\ ar fi avut unit\]i de care s\ nu
[tie, c\ dac\ nici d`nsul nu [tia... Mi se pare absurd. Adic\ [eful
Securit\]ii s\ nu [tie, nu cred. Cert e c\ s-a stins lumina, c\ am fost
aici în cl\dire. C\ lumea a zis c\ se arunc\ în aer cl\direa, asta am
auzit-o aici, s`nt oameni care au fost aici [i au auzit tot. {i pe urm\
faptul c\ s-a tras peste tot unde erau unit\]i militare…
Comisia Senatorial\: Domnule general [i stima]i colegi, este
cunoscut faptul c\ Statele Majore ale G\rzilor Patriotice erau subordonate Comitetului Central [i c\ cel care era comandant, [ef al
G\rzilor Patriotice, î[i avea sediul sau locul de munc\ aici, undeva
în cl\direa asta.
General {tefan Gu[\: La etajul [ase, dac\ nu m\ în[el.
Comisia Senatorial\: Legat [i de abandonarea armamentului
de c\tre cei de la Securitate [i de posibilele m\suri care ie[iser\
de sub control – [i v\ amintesc deplasarea aceea iluzorie ca scop,
a G\rzilor Patriotice, la Timi[oara –, este posibil ca elemente
apar]in`nd acestor forma]iuni s\ fi f\cut ceea ce ast\zi nu în]elege
nimeni cum s-a produs? Pentru c\, cel pu]in din c`te [tiu eu din
cele înt`mplate la Gala]i, ca [i în alte mari garnizoane din ]ar\,
s-au petrecut o mul]ime de ciud\]enii legate de comportamentul
G\rzilor Patriotice.
General {tefan Gu[\: Domnule senator, eu nu [tiu ce ordine au
primit ei, îns\ [tiu ce ordine am dat eu, c`t am putut s\ mai dau.
Pentru c\ una din greut\]ile pe care le-am avut aici [i una din vini –
nu vreau s\ m\ absolv de ea – a fost c\ eu, dac\ [tiam ce se
înt`mpl\, nu veneam aici (la Comitetul Central). Dac\ [tiam ce se
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înt`mpl\, r\m`neam în mod sigur acolo (la Ministerul Ap\r\rii
Na]ionale), c\ aveam leg\turi mult mai multe. Dar [tiu c\, at`t c`t
am putut, le-am spus dup\ aceea s\ nu cumva s\ dea armament la
G\rzile Patriotice. Pentru c\ nu era r\zboi de ap\rare a patriei, deci
s\ suplimenteze ni[te for]e ale Armatei [i atunci am spus s\ nu se
dea la lume armament. De ce? Pentru c\ noi aveam o experien]\ cu
ei, s\ m\ ierte Dumnezeu, dar mai luau c`te un ]oi, se mai îmb\ta
c`te unul, adic\ mi s-a p\rut c\ aceasta era o m\sur\ care nu trebuia
luat\ în acele momente, mai ales c\ unii erau sub euforia acelei
fugi a lui Ceau[escu [i de bucurie mai tr\geau [i c`te ceva la m\sea.
De aceea cred c\ s-au [i înt`mplat, în unele locuri, ni[te nenorociri,
inclusiv la Buz\u. Dup\ revolu]ie am aflat c\ acolo, sub ac]iunea
b\uturii, s-au împu[cat în sediul Comitetului Jude]ean. Adic\ au
fost [i ni[te nenorociri. Nu [tiu, dar p\rerea mea personal\ este c\
cel care trebuie s\ [tie [i s\ r\spund\ este cel care a condus G\rzile
Patriotice. În unele jude]e [i ora[e nu s-a dat armament [i muni]ie
G\rzilor Patriotice. Sigur s-a dat la Bucure[ti, la Buz\u [i la Br\ila.
Probabil [i la Bra[ov.
Comisia Senatorial\: Domnule general, continua]i, v\ rog, ca s\
nu v\ pierde]i firul.
General {tefan Gu[\: Deci în acea noapte, multe din ele se
g\sesc pe caset\ [i n-a[ vrea s\ le mai repet. Ce vreau s\ concluzionez? S-a continuat cu aceast\ dezinformare, c\ la un moment
dat le-am [i spus: „M\i, verifica]i, c\ m-a]i înnebunit!“ În primul
r`nd, am c\utat s\ st\vilesc acele cereri care se f\ceau prin televizor, de a aduce în Bucure[ti unit\]i militare care nu erau necesare.
În primul r`nd, dou\ probleme se iveau [i, c`t eram eu de obosit,
îmi d\deam seama de ele. Se dezorganiza sistemul de ap\rare a
]\rii, pentru c\ unele unit\]i nu înt`mpl\tor s`nt dispuse în ni[te garnizoane, ele acoper\ o anumit\ parte din frontier\, în planurile
noastre operative. Or, lu`ndu-le de unde erau, descopeream practic
dispozitivul de ap\rare sau de acoperire. Al doilea. Erau suficiente
for]e în aceast\ capital\ a ]\rii. Apoi nu [tiu cine ne ataca, era vorba
de terori[ti, revin [i la treaba asta, dar terori[tii nu se nimicesc cu
regimente de tancuri, aduse de la T`rgovi[te. C\ una din probleme
– dac\ v\ aminti]i, e [i pe caset\ – a fost s\ m\ opun intr\rii în ora[
a acestor regimente, erau regimente cu tancuri moderne. Pentru c\,
din practic\ [tiu, o companie de tancuri, pe timp de noapte, este
foarte greu de condus, chiar dac\ [tim dinainte traseul. Dar o uni-
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tate care intr\ pentru prima dat\ într-un ora[ ca Bucure[tiul putea s\
produc\ mari nenorociri! Mai ales c\ leg\tura era cum era, iar
sta]iile de radio în mediul urban, în ora[e, de multe ori s`nt ecranate
de fel de fel de obstacole [i se pierdea leg\tura cu ele. Plus acel
haos care se crease, pentru c\ \sta e adev\rul [i de ce s\ n-o
spunem? Erau [i ofi]eri sau subofi]eri tineri, care, efectiv, erau speria]i, nu [tiau ce se înt`mpl\ cu ei. {i atunci, c`t am putut, am oprit
ca în Bucure[ti s\ mai aduc\ trupe. Pentru c\ descopeream, efectiv,
v\ spun, descopeream frontiera. De unde luam trupe? De la
Foc[ani, de la Gala]i? P\i e poarta Foc[anilor. Îi luam din Dobrogea? P\i atunci r\m`nea litoralul... Îi luam din Moldova? C\ s-a
luat [i de la Piatra Neam]. Adic\ ce f\ceam, descopeream partea de
est a ]\rii? Pentru c\ orice s-ar spune, domnule pre[edinte, [i asta
va r\m`ne s-o stabileasc\ istoria, toate pericolele pentru România
au venit totdeauna dintr-o direc]ie [i dumneavoastr\ o [ti]i foarte
bine. Din vest, nu ne-a atacat nimeni, niciodat\. {i n\v\lirile
înainte, ierta]i-m\ c\ fac o mic\ parantez\, tot din est au venit, [i
go]ii [i hunii [i gepizii, [i to]i au venit de unde au venit. {i atunci,
asta vreau s\ spun, am încercat s\ împiedic ace[ti oameni s\ mai
cheme prin televizor. Culmea, c\ s-a f\cut din ordinul [efului
Marelui Stat Major. Eu nu puteam s\ dau asemenea ordin. Orice
militar cu un pic de preg\tire nu putea s\ fac\ asemenea gre[eal\.
C\ era necesar s\ fie înt\rit\ Televiziunea, îns\ de acord, erau
destule unit\]i în Bucure[ti. {i a[a s-a [i înt`mplat, de fapt.
Comisia Senatorial\: Domnule general, dac\ a]i f\cut aceast\
afirma]ie, c\ toate necazurile [i evenimentele alea au venit din est,
pute]i s\ ne explica]i cam de ce crede]i c\ de data asta au venit tot
din est?
General {tefan Gu[\: Poate e [i ceva împ\m`ntenit, ca s\ zic
a[a, în mintea mea...
Comisia Senatorial\: Special, particular.
General {tefan Gu[\: În particular, poate s\ se consemneze sau
nu, niciodat\ n-am putut s\ înghit „m\rea]a Armat\ sovietic\“.
Pentru c\ totdeauna ne sfidau [i asta s-a înt`mplat [i în func]ia pe
care am avut-o, s\ [ti]i, [i-am avut totdeauna cu ei ni[te discu]ii [i
se pot verifica aceste discu]ii, am avut inclusiv [edin]e în care,
efectiv, au ie[it afar\ [i au aruncat cu h`rtiile pe jos, mai ales c`nd
eram la Moscova sau în alte capitale ale ]\rilor din Tratatul de la
Var[ovia. Ne priveau ca pe ultimii. {i v\ spun înc\ o dat\ c\ poate
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[i prin forma]ia mea, crescut la ]ar\, taic\-meu a luptat pe front,
n-am avut încredere în ei [i nici n-o s\ am niciodat\. {i pericolele,
înc\ o dat\ spun, istoria ne-a spus c\ au venit de acolo. Se [tie clar
c\ toate au venit de acolo, nu? {i cred eu c\ dac\..., fereasc\ Dumnezeu, s\ nu mai fie, tot de acolo vor veni. S\-mi fie gura blestemat\, dar e o p\rere a mea, personal\. Înc\ o dat\ afirm, s\ [ti]i c\
nu mi-era fric\ de unguri, mi-era fric\ de cine era în ]ara lor. Erau
peste 60 000 de ru[i cu divizii mecanizate, cu tancuri [i cu avia]ie,
care puteau, în momentul c`nd Armata României era împr\[tiat\ în
plutona[e [i plutoane pe la toate obiectivele, puteau p\trunde în
mar[ triumfal, cum s-a înt`mplat la Praga, în 1968.
Comisia Senatorial\: 67 000 de ru[i erau în ]ar\ în momentul
\la, v\ spun eu.
General {tefan Gu[\: Nu [tiu c`]i erau, nu i-am num\rat, dar eu
[tiu ce se înt`mpla în afar\. {i [tiu ce s-a înt`mplat în 1968, c`nd
Armata ceh\, spre ru[inea ei, n-a tras un glon]. Pentru c\ noi,
indiferent ce s-ar fi înt`mplat, chiar dac\ nu voia generalul Gu[\,
soldatul nostru din porumb sau \la de la min\, tot tr\gea, \la luat
de pe Canal. Erau at`t de porni]i înc`t tr\geau, s\ [ti]i, [i atunci era
într-adev\r motiv s\ fie ocupat\ România. Marele pericol [ti]i care
a fost? C\ dac\ ei ar fi solicitat un pic de ajutor, chiar specializat, [i
un singur rus ar fi fost împu[cat, era motivul pentru ocuparea
României în c`teva ceasuri. Era motiv. Dar o s\ revin la ele dac\-mi
permite]i. Deci asta s-a înt`mplat pe la orele (lips\ de audi]ie, n.n.),
în cursul nop]ii, nu mai [tiu, c\ eram foarte obosit. În acea noapte
am încercat c`t de c`t s\ m\ l\muresc. Am vorbit cu cei de la Ia[i.
La Ia[i era comandant înlocuitorul comandantului de divizie, actualul colonel Cioar\, care e la Oradea, [i care mi-a spus c\ are informa]ii c\ dinspre est e posibil s\ fie ataca]i [i m-a întrebat ce face.
„Mori pe brazd\, m\i b\iatule, acolo mori, pe brazd\!“ El poate
confirma, poate fi chemat aici. Aveam acelea[i informa]ii, de fapt
ni[te dezinform\ri, p`n\ la urm\, dac\ o lu\m a[a, o fi fost [i ceva
real, eu nu [tiu, n-am fost pe frontier\, dar prea veneau ni[te informa]ii, inclusiv de la gr\niceri. Au fost ni[te episoade destul de
bizare, în zona Gala]ilor [i a Foc[anilor, care trebuiesc l\murite. Nu
numai pe 22 noaptea, ci [i dup\ 23, 24. Dar o s\ revin la ele. Deci,
în cursul nop]ii, am c\utat pe c`t posibil s\ reu[im s\ men]inem
(lips\ de audi]ie, n.n.), pentru c\, ce s-a înt`mplat (lips\ de audi]ie,
n.n.) aceste puncte care s-au creat, de foc, au dus, din p\cate, la un
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fenomen care s-a generalizat, foarte mul]i solda]i au început s\
trag\. Fie de team\, fie c\ (lips\ de audi]ie, n.n.) pentru c\ v\ spun,
unul singur care tr\gea aici, a]i v\zut c\ toat\ pia]a r\spundea cu
foc, datorit\ acestei st\ri care s-a creat, din p\cate, [i s-a creat, \sta-i
adev\rul. În cursul nop]ii, a venit generalul Militaru [i m-a întrebat
dac\ e util s\ m\ ajute cu ceva. {i i-am spus s\-[i vad\ de treab\.
Eu nu [tiu, îmi pare r\u c\ trebuie s\ spun asta, dar nu vreau nici
s\-l disculp, nici s\-l inculp, îns\ p\rerea mea e c\ la v`rsta lui trebuia s\ fi stat acas\. M\ rog! |[tia care eram [i care dusesem greul
[i la porumb, [i la Canal, [i la Casa {tiin]ei, cred c\ eram în stare s\
conducem Armata, dar, din p\cate, a venit s\ m\ întrebe dac\ e
nevoie de el. „Nu-i nevoie, domnule, de dumneata, du-te [i vezi-]i
de treab\!“ Surpriza a fost a doua zi, c\ l-am g\sit în minister. Pentru c\ el afirm\ undeva, într-un ziar, c\ a fost numit de-abia pe 26.
Dar cum poate s\ afirme acest lucru?
Comisia Senatorial\: Pe 25.
General {tefan Gu[\: Nici pe 25, domnule senator. Pe 24,
noaptea, a participat la [edin]a cu omor`rea lui Ceau[escu, c`nd s-au
pus la punct detaliile. P\i, s\ m\ ierte Dumnezeu, asta nu se poate,
n-are cum! El, în momentul c`nd a venit în Ministerul Ap\r\rii
Na]ionale – generalul Gu[\, cu urechile lui, a auzit c`nd a pus m`na
pe telefon [i a zis: „Alio – cu semnul moale –, alio, Maskva, ia bîl
gheneral Militaru...“ Nu se poate! Pentru mine a fost o lovitur\. El
degeaba spune c\ nu. Îmi pare foarte r\u, am impresia c\ omul nu
prea-i... Dar a[a am\r`]i cum eram, cu înlocuitori la comenzi de
divizii, a[a am putut s\ facem sarcinile alea [i a[a puteam s\ facem
[i în continuare. Pentru c\ Armata nu l-a înghi]it, s\ [ti]i, [i nici
acum nu-l înghite.
Comisia Senatorial\: Domnule general, s`nte]i sigur c\ a f\cut
afirma]ia asta, a vorbit ruse[te la telefon?
General {tefan Gu[\: Dar în fa]a mea a vorbit, domnule senator!
Comisia Senatorial\: Pentru c\ noi l-am audiat [i nu ne-a spus
dec`t o singur\ rela]ie cu exteriorul, cu consulatul de la Constan]a.
V\ mul]umesc.
General {tefan Gu[\: Domnule senator, dac\ exist\, [i exist\ un
Dumnezeu, ar trebui s\-i fie fric\, m\car la v`rsta asta, sau m\car
un pic de ru[ine s\ aib\. Pentru c\, oricum, nu eu am fost scos din
Armat\ de c\tre Ceau[escu pentru anumite motive, ci el. N-au fost
sco[i degeaba [i trimi[i în economie, nici el, nici generalul {erb [i
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al]ii. Se [tie de c\tre toat\ lumea treaba asta, nu trebuie s-o ascundem. Au fost tr\d\tori, din p\cate. Dar Ceau[escu nu i-a omor`t,
\sta-i adev\rul istoriei, i-a l\sat s\ tr\iasc\. Eu n-am f\cut treaba
asta [i nu vreau s\ (lips\ de audi]ie, n.n.), dar nu se poate.
Gre[elile-s gre[eli. Pentru c\ în cursul nop]ii, dac\ v\ aminti]i în
„Noaptea generalilor“, sovieticii m-au c\utat, s\ [ti]i, nu [tiu dac\
din ambasad\ sau de la ei. Dar am fost c\utat cu insisten]\. Din
p\cate, nu [tiam bine ruse[te. M-am folosit de o student\, erau g`rl\
pe acolo studen]i, ca s\ vorbesc. Ei m\ c\utau. {i de ce m\ c\utau?
Pentru c\ în Tratatul de la Var[ovia, domnul general [tie foarte
bine, erau trei organisme legal constituite: era Comitetul Politic
Consultativ, care erau [efii de stat, deci unde erau Ceau[escu [i
ceilal]i, era Comitetul Mini[trilor Ap\r\rii, unde era r\posatul general Milea, Dumnezeu s\-l ierte, [i ceilal]i, [i era Comitetul {efilor
Marilor State Majore, unde eram [i eu. Or, o alt\ Praga nu se f\cea
f\r\ ca s\ m\ consulte c`t de c`t. Pentru c\ ei [tiu ce-au f\cut la
Praga [i c`t i-au hulit [i acum oricum ]ineau cont de singurul care
mai era în via]\ [i cu semn\tur\ pe tratat [i \sta eram eu. Nu vreau
s\-mi aduc nici un merit. Ei m-au c\utat. {i eu i-am c\utat în 23 [i
nu la Televiziune, cum s-a dat. I-am c\utat din Ministerul Ap\r\rii
Na]ionale [i am document c\ i-am c\utat. Documentul este în arhiva ministerului. {i l`ng\ mine a fost generalul Mircea care mi-a
f\cut tranzla]iile cu generalul Moiseev ([eful Marelui Stat Major
sovietic). Pentru c\, v\ spun, ei întrebau dac\ e nevoie de ajutor.
Da, dac\ e nevoie de ajutor sovietic. În noaptea aceea ei asta m-au
întrebat. Eu am spus: „Nu, n-am nevoie de nici un fel de ajutor.“
Iar în 23 noaptea, inclusiv cu Vatsek (ministrul Ap\r\rii al
Cehoslovaciei) am vorbit, inclusiv cu Karpati (ministrul Ap\r\rii
din Ungaria), [i cu al]ii care solicitau, m\ solicitau la telefon s\
vad\ dac\ Armata noastr\ [i noi avem nevoie de ceva, chiar ajutor
militar dac\ e posibil. Or, acest lucru e un adev\r, nu-l putem
ascunde. În 23 au venit la mine s\ cerem ajutor pentru c\ moare
lumea.
Comisia Senatorial\: Cine?
General {tefan Gu[\: Cine? Generalul Militaru. Domnul Iliescu era de fa]\. La vremea respectiv\, era cine era. Îmi pare r\u,
acum e pre[edintele ]\rii [i tot respectul, dar istoria e istorie, a fost
el, a fost Gelu Voican-Voiculescu. Degeaba declar\ c\ n-au fost. Au
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venit inclusiv la mine în birou, la Marele Stat Major, [i am martori.
A zis: „Moare lumea!“
Comisia Senatorial\: În ce dat\ era?
General {tefan Gu[\: Pe 23, domnule senator. Dup\ ce am plecat de aici. Au venit, nu [tiu de unde au venit.
Comisia Senatorial\: Au venit de la Televiziune. Pe 23,
diminea]a, au venit la Ministerul Ap\r\rii Na]ionale.
General {tefan Gu[\: De acolo au venit. Au venit la minister [i
au spus: „Lumea moare“. {i am spus: „Poate s\ moar\, c`t oi fi [ef
al Marelui Stat Major nu admit.“ {i atunci am pus m`na eu [i am
sunat Moscova. Pentru c\ nu [tiam ruse[te, i-am chemat pe
colonelul Mircea, actualul general Mircea, [i pe colonelul Lungu,
[i avem document în acest sens. {i am spus c\ „indiferent ce se va
înt`mpla, nu avem nevoie de ajutor sovietic“. {i m-a întrebat, cred
c\ Denisov era pe fir, pe Mircea l-a întrebat, pe generalul Mircea:
„Dar m\car medicamente?“ „Nici medicamente. Dac\ o fi nevoie,
v\ cerem noi.“ E un adev\r, nu se poate ascunde. Oamenii au
cerut-o poate din teama c\ se înt`mpl\ ceva. Dar eu am zis-o foarte
limpede, c`t de am\r`t\ era Armata noastr\, at`ta mai lipsea, s\ vin\
ru[ii. Pentru c\ un singur soldat sau para[utist rus împu[cat (lips\
de audi]ie, n.n.). Pentru c\ s-a cerut clar: „M\car o brigad\.“ {i
Militaru [tie. De ce ascunde treaba asta? Istoria e istorie.
Comisia Senatorial\: Domnule general, hai s-o lu\m mai sistematic pu]in. În leg\tur\ cu subiectul \sta cu Uniunea Sovietic\,
deci spune]i-ne ce [ti]i dumneavoastr\ în leg\tur\ cu aceste conversa]ii cu Moscova. Cine le-a avut [i unde?
General {tefan Gu[\: Domnule senator, eu l-am v\zut pe generalul Militaru vorbind din biroul ministrului Ap\r\rii.
Comisia Senatorial\: Asta era în ce zi?
General {tefan Gu[\: 23, dup\-amiaz\, cred.
Comisia Senatorial\: Dumneavoastr\ plecase]i?
General {tefan Gu[\: El era pus ministru de p\c\tosul \la de...,
ierta]i-m\, de Lupoi. |sta a fost un dezertor, a luat o pu[c\ [i s-a
postat în spatele domnului Iliescu. Asta a f\cut, [i el a început s\
dea acolo sfaturi, la Televiziune. Mul]i dintre ei, pentru mine, generalul Gu[\, indiferent ce mi se înt`mpl\, îi consider c`t oi tr\i ni[te
dezertori, care înc\ n-au fost...
Comisia Senatorial\: Pe cine?
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General {tefan Gu[\: Pe Lupoi, pe Cico Dumitrescu. N-aveau
ce c\uta acolo, trebuiau s\ fie la locul lor, nu la Televiziunea
Român\. Acolo erau al]ii care trebuiau s\ se duc\.
Comisia Senatorial\: Da. Domnule general, hai s\ încerc\m s\
deslu[im treaba asta cu Moscova. Deci cum, cum [ti]i dumneavoastr\ c\ (lips\ de audi]ie, n.n.). S-o lu\m de c`nd era]i aici, în localul
\sta. A fost discu]ia asta despre Moscova?
General {tefan Gu[\: Eu am fost c\utat la telefon [i mi s-a vorbit în limba rus\. C\ a fost de la ambasad\, c\ a fost de la sovietici,
e foarte clar c\ mi s-a vorbit ruse[te [i re]in exact: „Unde e generalul Eftimescu?“ (în rus\). C\ mai [tiu ceva rus\, nu chiar perfect,
dar oricum, m\ mai descurc [i eu. „Domnule, nu, e generalul
Gu[\.“ „Cine e ministrul Ap\r\rii?“ Zic: „Ministrul nu mai e.“ A
întrebat de ministru [i dup\ aceea a început ceva care nu mai
în]elegeam, am în]eles ceva de „pomoci“ – ajutor. {i am spus:
„Domnule, cine [tie ruse[te?“ {i am dat-o pe o cet\]eanc\, care era
acolo. „M\i, [tii ruse[te? Ia vezi ce vrea [i tradu-mi.“ C\ solicit\m
ajutor? Dac\ dorim, avem nevoie de ajutor? Pe mine m-a speriat
treaba asta.
Comisia Senatorial\: Adic\ ei ofereau ajutor.
General {tefan Gu[\: Ofereau ajutor. Dar, domnule senator,
domnule pre[edinte, un ajutor poate s\ fie în dou\ feluri oferit,
adic\ dat: ori din proprie ini]iativ\, ori dac\ cineva l-a cerut. Dar
Dumnezeu [tie de ce au venit ei la telefon s\-l întrebe pe generalul
Gu[\ dac\ avem nevoie de ajutor militar? Fie c\ s-a cerut, fie c\
oamenii, din bun\voin]a lor, voiau s\ ne ajute. E un adev\r, nu se
poate ascunde.
Comisia Senatorial\: Da. {i dumneavoastr\ le-a]i spus c\ nu?
General {tefan Gu[\: „În nici un caz.“ „În nici un caz.“ {i
asta am repetat-o a doua zi. De ce, domnule pre[edinte? Ca s-o
l\murim cu ru[ii. În momentul c`nd m-am dus în minister [i s-a
lansat ideea, [i din p\cate era [i domnul pre[edinte actual acolo,
c\ ar trebui ni[te trupe specializate, m\car o brigad\ care s\ lichideze terori[tii care tr\geau, atunci, efectiv, am f\cut urm\torul
ra]ionament.
Comisia Senatorial\: Cine f\cea propunerea asta?
General {tefan Gu[\: Ca s\ fiu cinstit, cred c\ pre[edintele Iliescu era mult dus de acest general Militaru, care propunea. {i el a
venit acolo, dar cel care a vorbit mai mult a fost generalul Militaru,
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care trebuie s\ recunoasc\, n-are încotro, dac\ are un pic de caracter, ceea ce nu cred. Deci se conta pe un ajutor nu masiv de tancuri,
ci pe trupe specializate în lupta asta antigheril\, în ora[. Or, treaba
asta cum se putea petrece? Deci aici erau dou\ probleme. Una, c\
ei totu[i nu puteau s\ dea ajutorul cerut, f\r\ aprobarea mea. Oric`t,
ei m\ cuno[teau totu[i, lucrasem de-at`]ia ani cu ei, în Tratat. Al
doilea. Pericolul era fantastic pentru c\ ai no[tri, a[a am\r`]i cum
erau, din porumb, de unde i-am adus, erau porni]i s\ trag\. S\ [ti]i
c\ ceea ce v\ raportez acum, la Comisie, este adev\rul adev\rat,
erau, erau, cum s\ spun eu, cu o ur\ în ei nemaipomenit\, [i solda]i
[i ofi]eri. Deci nu se punea problema ca s\ se... Se înt`mpla un incident nenorocit. De ce? Se crea precedentul [i motivul ca într-adev\r
s\ ocupe ]ara.
Comisia Senatorial\: Da.
General {tefan Gu[\: |sta este adev\rul, domnule pre[edinte.
Comisia Senatorial\: Am în]eles.
General {tefan Gu[\: Dac\ noi am fi tras într-un singur para[utist sovietic, noi eram ocupa]i, pentru c\, indiferent c\ muream
p`n\ la ultimul, erau prea mul]i [i prea mari, cum s`nt [i-acum. Dar
nu trebuia s\ cre\m motivul. Pentru asta nu am cerut ajutor Moscovei [i pentru c\ mi-era team\ s\ nu cear\, în continuare, altcineva, acest ajutor.
Comisia Senatorial\: Cine altcineva?
General {tefan Gu[\: Crede]i c\ la data aceea generalul Gu[\
[tia cine s`nt cei din conducere?
Comisia Senatorial\: La cine v\ g`ndi]i acum?
General {tefan Gu[\: P\i, puteau oricare din ei. Fie pre[edintele, fie Roman, fie Militaru. Mi-a fost team\ pentru c\, înc\ o dat\,
nu vreau s\ fac afirma]ii gratuite. În momentul c`nd am auzit ideea
de solicitare, efectiv m-au speriat urm\rile a ce putea s\ se
înt`mple. {i atunci eu am sunat Moscova. |sta e adev\rul, iar generalul Mircea poate fi chemat [i întrebat. Pentru c\ dup\ aceea mi-a
spus: „Domnule general, m-am speriat.“ „De ce, m\i?“ „P\i am
crezut c\ suna]i s\-i chema]i.“ „Cum, m\i, e[ti nebun? A[a am
ajuns?“ Deci am fost speriat de aceast\ treab\ [i am ac]ionat. În
plus, v-am raportat c\ în noaptea de 23, în localul Ministerului
Ap\r\rii, am fost c\utat de ata[atul militar sovietic, era contraamiral. Dup\ aceea, de ata[atul militar ungur, Arady Sandor, care mi-a
dat ni[te date cu sta]iile, s\ le nimicim ca s\ termin\m cu terori[tii.
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{i i-am spus: „M\i, ]i-ai f\cut meseria ca lumea“ – c\ [tiam – un
bun spion, adev\rat, pentru asta, jos p\l\ria! Karpati m-a întrebat
dac\ elicoptere de la noi se duc s\ survoleze Ungaria. „Domnule,
nici vorb\“, zic. C\ a fost informat, c\ nu [tiu ce. Deci (lips\ de
audi]ie, n.n.) Vatsek era ministrul cehilor pe vremea aceea, la
Armat\. M-a întrebat dac\ avem nevoie de muni]ii. I-am r\spuns
foarte obraznic chiar. „Dac\ tu – zic – ai impresia c\ Armata Român\ st\ în l\zile de muni]ii care s-au tras, ai o p\rere foarte proast\
despre dotarea noastr\.“ Deci, în noaptea aceea, ei au fost cei care
m-au c\utat, din Tratat. Cu ce scop? Nu [tiu. Testare? Pu[i de al]ii?
Dar, oricum, adev\rul este c\ m-au c\utat. {i ceea ce m-a intrigat
este c\ nu în ruse[te am vorbit cu ei. L`ng\ mine erau Str\jescu,
Iv\nel... Erau subordona]ii domnului general, din cei mai tinerei, c\
cei mai mari nu prea au avut (lips\ de audi]ie, n.n.), e o durere s\ o
spun, dar unii n-au prea fost l`ng\ mine, din p\cate, atunci. Vreau
s\ v\ spun c\ ei aveau la cap de linie translator deja preg\tit, în
limba român\. Pentru c\ cu to]i am vorbit [i „nu-i nevoie de
ruse[te, c\ vorbim noi“. M\ rog, erau familii care [tiau. Deci s-au
preg\tit oamenii ca s\ poat\ merge repede convorbirile. Au fost
deci aceste oferte de ajutor, inclusiv din partea alia]ilor. C\ ele s-ar
fi f\cut sau nu, am fost dator s\ le previn. C\ este a[a, o pot dovedi
cu acte. Omul care mi-a tradus tr\ie[te iar documentul a fost înregistrat în minister [i se poate verifica. Deci asta ar fi referitor la ce
m-a]i întrebat dumneavoastr\. Cam asta a fost, în mare, povestea.
Comisia Senatorial\: Da. V\ rog s\ ne spune]i dac\ prima dat\
a]i vorbit dumneavoastr\ [i le-a]i spus c\ nu e nevoie. Acum cine
le-a spus c\ e nevoie?
General {tefan Gu[\: Domnule, cu ru[ii se putea vorbi din mai
multe locuri. Se putea vorbi inclusiv de la Televiziune. Noi aveam
oricum leg\tura cu ei din mai multe birouri: biroul ministrului,
biroul [efului Marelui Stat Major, biroul... sau de la ambasad\... Eu
[tiu de unde se putea vorbi? De la Direc]ia Opera]ii, exact, aveam
mai multe locuri de unde se putea vorbi.
Comisia Senatorial\: Domnul Iliescu cu cine a vorbit?
General {tefan Gu[\: Eu [tiu c\ domnul Iliescu a vorbit cu
ambasada (sovietic\) [i chiar a recunoscut. C\ i-a informat, c\ nu
[tiu ce. Dac\ a vorbit mai departe, ar fi p\cat s\ afirm, dar c\ s-a
solicitat ajutor, asta au f\cut-o în fa]a mea. Mi-au spus mie s\
solicit\m.
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Comisia Senatorial\: Cine? Cui?
General {tefan Gu[\: Deci v-am spus, echipa era a[a: era domnul Iliescu, domnul Voican-Voiculescu, Militaru...
Comisia Senatorial\: Petre Roman era?
General {tefan Gu[\: Petre Roman era, ave]i dreptate, dar nu
[tiu dac\ mai era Mihai Montanu.
Comisia Senatorial\: {i Montanu era, a fost cu ei tot timpul.
General {tefan Gu[\: Nu erau în toate situa]iile, c\ de multe ori
mai lipseau, nu [tiu cum.
Comisia Senatorial\: {i ce-au f\cut, domnule general?
General {tefan Gu[\: P\i asta a fost, ce v\ spuneam, domnule
pre[edinte. E necesar, uite moare lumea... Ce se înt`mpl\? Eu am
impresia c\ a fost un cui pe undeva. Pentru c\ se pare c\ sovieticii
nu acordau ajutor f\r\ s\ zic eu ceva. Întruc`t în toate documentele
existam, totu[i, ca organism, eu [tiu, ca un om care tr\ie[te (lips\
de audi]ie, n.n.). {ti]i c\ noi aveam statutul la r\zboi, cu care n-am
fost de acord. Dar aveam statutul la pace, cu care am fost de acord,
iar semn\turi în documentul \sta aveau ministrul, Gu[\ [i
Ceau[escu. Adic\ poate \sta a fost motivul sau poate (lips\ de
audi]ie, n.n.).
Comisia Senatorial\: Cred c\ da.
General {tefan Gu[\: Nu [tiu dac\ \sta a fost, dar oricum ei au
fost obliga]i s\ m\ caute. Iar eu c`nd am v\zut c\ se încearc\
aceast\ cerere, am fost obligat s\ vorbesc cu generalul Moiseev
([eful Marelui Stat Major al Armatei Sovietice).
Comisia Senatorial\: Corect!
General {tefan Gu[\: {i nu singur, ci l-am pus pe Mircea [i i-am
spus: „Domnule, înregistreaz-o, c\ nu se [tie.“ {i bine am f\cut.
Comisia Senatorial\: Acum spune]i-ne cine a vorbit...
General {tefan Gu[\: Cu ei?
Comisia Senatorial\: Da, ca s\-i cheme în ajutor.
General {tefan Gu[\: S\-i cheme în ajutor? Domnule, în fa]a
mea n-au vorbit. |sta e adev\rul. Dar în fa]a mea s-a solicitat s\
cerem ajutorul. Mie mi s-a solicitat s\ cerem ajutorul [i nu am fost
de acord. Cei care au solicitat, v-am spus, erau Militaru, Iliescu...,
grupul care v-am spus. |[tia au fost.
Comisia Senatorial\: Asta acolo, la localul ministerului.
General {tefan Gu[\: La minister, sigur c\ da. Iar ce-a fost la
televizor... m\ c\uta, dar nu [tiu de unde, cineva. Deci s-a încercat,
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în 22 noaptea, s\ se ia leg\tura cu mine. Eu am rugat-o pe fata
aceea s\ le spun\ c\ nu solicit\m nici un fel de ajutor, c\ m-au
întrebat dac\ avem nevoie de ajutor. Au continuat s\ m\ caute în
minister [i m-au g\sit. Nu m-au c\utat sovieticii, s\ fie limpede.
Deci numai ata[atul lor, care m-a întrebat dac\ s`nt ceva probleme
[i avem nevoie de ajutor.
Comisia Senatorial\: O întrebare: Victor St\nculescu era
prezent în acele momente?
General {tefan Gu[\: Nu. Victor St\nculescu, în 25, a fost la
T`rgovi[te, în 24, noaptea, a participat [i el la [edin]a aceea unde se
hot\ra soarta Ceau[e[tilor, la care n-am participat pentru c\ n-am
fost chemat. Nici eu, nici generalul Vlad. {i apropo de generalul
Militaru: el spunea c\ nu. P\i în 24, noaptea, a participat la aceast\
[edin]\, deci era ministrul Ap\r\rii, îl numise... Lupoi, din 22
noaptea. Dar nu asta e important. Victor St\nculescu nu a participat
la aceste discu]ii cu ajutorul. Victor St\nculescu a participat c`nd a
fost numit Militaru ca ministru al Ap\r\rii, de c\tre domnul Iliescu,
în biroul ministrului, iar mie mi s-a spus c\ r\m`n în continuare
[eful Marelui Stat Major. Dup\ care Victor St\nculescu a mers [i
pe la departament, pentru c\ la un moment dat, probabil c\ avea [i
alte probleme [i el (lips\ de audi]ie, n.n.). Iar, din 24, n-a mai venit
dec`t pe 25 seara, un pic, dup\ care s-a dus la Economie, sau nu
mai [tiu unde a plecat.
Comisia Senatorial\: Dup\ 26.
General {tefan Gu[\: Sau dup\ 26.
Comisia Senatorial\: Am în]eles c\ în fapt au existat dou\
nop]i, a[a-numite „ale generalilor“, [i c\ în seara de 23 spre 24, la o
astfel de [edin]\, de reuniune...
General {tefan Gu[\: N-a fost o reuniune, domnule senator.
Comisia Senatorial\: M\ rog, „noaptea generalilor“, conven]ional, cumva.
General {tefan Gu[\: A[a au fost numite.
Comisia Senatorial\: C`nd se pecetluia soarta lui Ceau[escu...
General {tefan Gu[\: Nu, aia a fost în 24-25. El spune 23-24.
Aia e o alt\ (lips\ de audi]ie, n.n.). În 23-24 eu am fost în birou,
împreun\ cu o grup\ operativ\ format\ la direc]ia (DIA) unde aveam
b\ie]ii de la cercetare. O grup\ operativ\ de la ei. De ce? N-a[ fi
vrut s\ spun treaba asta, dar m\ v\d nevoit s\ o spun. Dup\ ce
m-am întors de la Comitetul Central, am sim]it o r\ceal\ din partea
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ajutoarelor directe [i, dup\ aceea, spre m`hnirea mea, pe care o s-o
am toat\ via]a, ajutoarele mele directe nu prea m-au b\gat în
seam\. Nu îi condamn, s\-i condamne Dumnezeu, dac\ e. Nu-i
condamn, dar \sta e adev\rul. {i atunci am f\cut apel, ca s\ pot
totu[i s\ lucrez, la ace[ti copii, care erau foarte apropia]i de mine.
{i to]i erau. {i ei au venit cu hart\, cu ei aveam leg\turile, deci în
birou la mine s-a f\cut grupul operativ. Pentru c\ în nop]ile acelea,
s\ [ti]i, m-au c\utat mul]i din fo[tii mini[tri. Mi-aduc aminte c\
m-a sunat Aron, dar m-au sunat [i al]ii, Dumnezeu [tie, nu-mi mai
amintesc acum, trebuie s\ m\ g`ndesc bine, dar erau speria]i...
Comisia Senatorial\: Aron, cel care a fost la Transporturi?
General {tefan Gu[\: Exact, exact, exact. A[a. Eram solicitat s\
le spun... Ce s\ le spun? Pe urm\ mai e o problem\ pe care a[ vrea
s\-mi permite]i s\ o relatez. Cei de la trupe, m\ refer chiar din cei
de la Gala]i, dar mai ales marinarii [i cei de la Ia[i tr\iau cu impresia [i au [i informat c\, sau probabil c\ a[a au fost ei informa]i, c\
totu[i pe grani]a de est se fac mi[c\ri de trupe. De la Marin\ mi
s-au semnalat acele ]inte care zice-se c\ au fost elicoptere. Le-am
spus: „Nu trece nimic, nici musca.“ Era atunci parc\ Angelescu.
Angelescu venise la comand\. Nu, nu, ave]i dreptate. Comandant
era Mu[at. Da, da, da, a[a este. Iordache era... Dar nu, dup\ aceea a
ap\rut [i Angelescu, s`nt sigur c\ a ap\rut. Deci aveam ni[te informa]ii c\ totu[i..., dar astea nu erau certe, din p\cate, dar de fric\ îmi
era fric\ s\ nu fie adev\rate, pentru c\ s-au f\cut diversiuni. {i aici
a fost o diversiune, s`nt convins de asta, s-a profitat de ni[te informa]ii, deci ne-au intoxicat cu ni[te informa]ii „c\ vin, c\ nu vin“,
de fapt n-au venit, sau or fi fost, dar n-au intrat pe teritoriu. Revin
la ce v-am raportat dumneavoastr\, la Comisie. Adic\ s-a ajuns
p`n\ acolo c\ s-a tras. Ce s-a tras, c\ n-au fost milioane? Cum s-a
tras? {tie foarte bine generalul c\ nu pleac\ racheta de pe rampa de
lansare dac\ n-are ]int\, [i totu[i a plecat. Deci îmi era foarte team\,
c\ pe undeva, profit`ndu-se de situa]ia de haos în care era ]ara – c\
a început dup\ aceea s\ se trag\ la Cluj, s\ se trag\ la Bra[ov –,
deci s-a întins aceast\ nenorocire, ca s\-i spun a[a, [i atunci era
posibil\ o interven]ie. De aceea mi-a fost foarte team\ ca nu cumva
s\ p\trund\. Erau speria]i cei de la Ia[i. Aici a[ vrea s\ scot în eviden]\, totu[i, un mare merit al acestui copil: era maior, at`t, totu[i
st\p`n pe el, înc`t în Ia[i nu s-a tras un foc, de[i e ora[ mare, n-au
fost necazuri. La fel în toat\ zona Moldovei. Nici acum nu-mi dau
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seama dac\ s-a p\strat ca tampon, dar, oricum, au fost totu[i ora[e
unde a fost lini[te, ora[e mari. Au fost ora[e unde de-abia în 23,
noaptea, s-au înt`mplat necazuri, cum a fost la Buz\u. Deci, la
Buz\u, pe 22 n-a fost nimic, pe 22 noaptea nimic, de-abia pe 23,
c\tre 24, a început. La Br\ila, unde, ierta]i-m\, [i din gre[eala conduc\torilor militari de acolo ca [i a dezinform\rii, intoxic\rii care a
fost f\cut\, s-au f\cut ni[te gre[eli, au murit oameni nevinova]i,
\sta e adev\rul. Cum, unde? Trebuie v\zut, luat\ fiecare cas\ în
parte.
Comisia Senatorial\: Domnule general, fiindc\ timpul dumneavoastr\ e scurt, hai s\ ne concentr\m asupra unor puncte care,
pentru mine [i pentru domnii senatori de aici, nu s`nt clare. Dumneavoastr\ [ti]i [i a]i v\zut multe lucruri, dar nu toate s`nt foarte
importante. V-a[ ruga s\ ne l\muri]i asupra acestei chestiuni: a]i
vorbit [i totu[i nu ne-am l\murit. Dumneavoastr\, at`ta timp c`t a]i
fost aici, în Comitetul Central, [i a]i stat, p`n\ c`nd a]i stat aici, p`n\
în 23, p`n\ c`nd?
General {tefan Gu[\: 23, pe la 10,30-11, c\tre pr`nz, nu [tiu
exact.
Comisia Senatorial\: Atunci a]i plecat?
General {tefan Gu[\: Da.
Comisia Senatorial\: Dar at`ta timp c`t a]i fost aici, conversa]iile astea cu ru[ii le-a]i avut de aici?
General {tefan Gu[\: Înc\ o dat\: ru[ii m-au c\utat pe 22
noaptea.
Comisia Senatorial\: Aici?
General {tefan Gu[\: Aici, pentru c\ apare [i studenta, sau ce
era, care mi-a tradus, e pe caset\, e clar. Convorbirea cu Moiseev
am avut-o din localul Ministerului Ap\r\rii Na]ionale.
Comisia Senatorial\: Dup\ 23?
General {tefan Gu[\: Nu, pe 23 seara. La ea a participat generalul Mircea actual, colonelul Mircea atunci, care era translator,
[i [eful biroului de translatori, el [i cu ai lui, eu l-am chemat, pentru c\ nu puteam s\ m\ descurc [i el trebuia s\ traduc\.
Comisia Senatorial\: Da. Am în]eles.
General {tefan Gu[\: {i pe el l-am rugat, m\ ierta]i, s\ consemneze treaba asta [i a consemnat-o.
Comisia Senatorial\: Da. Dar c`nd era]i aici, vreau s\ zic înainte
de a pleca de aici, a]i plecat la minister?
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General {tefan Gu[\: Da.
Comisia Senatorial\: Aici fiind dumneavoastr\, a]i avut conversa]ii cu cineva în leg\tur\ cu acest ajutor, cu de-ai no[tri? Nu cu
ru[ii, cu ru[ii a]i vorbit.
General {tefan Gu[\: Nu aici, în localul \sta, nu.
Comisia Senatorial\: Cu domnul Iliescu n-a]i vorbit?
General {tefan Gu[\: Nu. Domnul Iliescu venea [i pleca. De
fapt, seara, dup\ ce s-a f\cut acel comunicat, nu prea l-am mai
v\zut dec`t la minister.
Comisia Senatorial\: L-a]i g\sit la minister.
General {tefan Gu[\: L-am g\sit la minister.
Comisia Senatorial\: Dar la telefon n-a]i vorbit cu d`nsul?
General {tefan Gu[\: Cred c\ o dat\, da. Mi-e foarte greu, trebuie s\ m\ g`ndesc, s\-mi iau ni[te însemn\ri. Eu mai am ni[te
noti]e pe undeva. Dac\ mai e nevoie, mai vin o dat\ sau v\ pot
relata în scris, domnule pre[edinte. Mi-e greu acum s\-mi aduc
aminte toate fazele. Ierta]i-m\, nu vreau s\ fac (lips\ de audi]ie,
n.n.), dar eram tare obosit. S\ [ti]i c\ uneori sim]eam c\ plutesc, nu
mai [tiam ce e cu mine. Eram dup\ cinci zile de Timi[oara, era pe
22 noaptea, c`nd începuse aceast\ canonad\, mascarad\ care m-a
deranjat foarte mult [i, efectiv, eram destul de tracasat.
Comisia Senatorial\: Dar de ce a]i plecat de aici? V-a chemat
cineva sau singur...?
General {tefan Gu[\: Nu. Aici mi-am dat seama c\ nu aveam
cum s\ mai conduc nimic, pentru c\ telefoanele erau foarte reduse
[i îl mai aveam pe cel militar, pe care mi-l adusese plutonierul
major, Scurt se nume[te.
Comisia Senatorial\: Nu v-a chemat domnul Iliescu?
General {tefan Gu[\: Nu m-a chemat, eu am plecat din proprie
ini]iativ\. Nu mai aveam ce c\uta. Eu am gre[it c\ am venit aici,
domnule senator. Eu, dac\ nu plecam din minister, poate c\ era mai
bine. Zic poate. De ce? Poate de acolo preveneam mai u[or (lips\
de audi]ie, n.n.). În ce sens? C\ aveam leg\turi mai multe. Al
doilea: cei care au lucrat at`]ia ani cu mine poate erau mai apropia]i. {i apropia]i au fost to]i cei din Marele Stat Major, o afirm cu
toat\ certitudinea, cu excep]ia a doi, trei generali care, din p\cate,
nu m-au vrut. E p\cat c\ o spun, dar am sim]it-o.
Comisia Senatorial\: Îmi pare foarte r\u, dar trebuie s\ constat
c\ multe lucruri le-a]i uitat.
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General {tefan Gu[\: S-ar putea, e posibil, au trecut at`]ia ani.
Comisia Senatorial\: Eu vreau s\ v\ amintesc lucrul urm\tor,
dac\ vi-l aminti]i.
General {tefan Gu[\: Da.
Comisia Senatorial\: Aici, din acest local, de undeva de pe sus,
nu [tiu unde era]i dumneavoastr\, a]i vorbit la telefon cu domnul
Iliescu, care se afla la minister.
General {tefan Gu[\: În 22 noaptea.
Comisia Senatorial\: Eu nu am auzit ce spunea domnul Iliescu,
dar am auzit ce spunea]i dumneavoastr\. {i dumneavoastr\
spunea]i a[a...
General {tefan Gu[\: Ierta]i-m\, cred c\ am vorbit dup\ convorbirea cu sovieticii, nu [tiu. Mi-e greu s\ precizez.
Comisia Senatorial\: De sovietici nu [tiu eu, dar v-am auzit eu,
cu urechile mele, pe dumneavoastr\ personal, c`nd vorbea]i la telefon cu domnul Iliescu [i spunea]i a[a: „Nu, domnule Iliescu, nu e
nevoie, nu face]i gre[eala asta, nu avem nevoie de nici un ajutor, nu
asta ne mai trebuie!“
General {tefan Gu[\: La asta se referea.
Comisia Senatorial\: Eu v\ spun ce-am auzit cu urechile mele.
General {tefan Gu[\: Eu ar trebui s\-mi reîmprosp\tez un pic
memoria...
Comisia Senatorial\: A[a spunea]i dumneavoastr\, c\ mi-a
r\mas în memorie, am v\zut un general român, eu eram un cet\]ean
oarecare, am v\zut un general român ap\r`ndu-[i ]ara. La ce or\
era, domnule general?
General {tefan Gu[\: Îmi amintesc c\ am avut o convorbire
(lips\ de audi]ie, n.n.), c\ eu vorbeam cu mai mul]i atunci... inclusiv cu Mocanu (de la CAT) am vorbit, cu Ro[u (Armata de la
Craiova), am vorbit cu Gheorghe de la Marele Stat Major.
Comisia Senatorial\: Eu nu [tiu, cu \[tia nu [tiu. Eu [tiu c\
spunea]i a[a: „Nu e nevoie, domnule Iliescu, nu trebuie, nu face]i
gre[eala asta! Eu s`nt comandantul Armatei, v\ garantez c\ Armata
Român\ poate s\ fac\ fa]\ oric\ror terori[ti, nu avem nevoie de nici
un ajutor.“ Am auzit-o cu urechile mele.
General {tefan Gu[\: Da, a[a este, ave]i dreptate. Era în cursul nop]ii, s\ [ti]i.
Comisia Senatorial\: {i în final, s\ m\ ierte stimata doamn\,
„nu domnule Iliescu, nu, d\-i în... etc.“, scuza]i.
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General {tefan Gu[\: Da, din p\cate, mai foloseam unele
expresii, îmi pare r\u.
Comisia Senatorial\: Dar ce or\ era? Dac\ nu v\ aduce]i
aminte, v\ l\s\m... Dar era]i în noaptea aceea aici. În noaptea de 22
spre 23, a]i fost aici?
General {tefan Gu[\: Da, da.
Comisia Senatorial\: Domnule general, eu v-am auzit, a]i vorbit
cu Iliescu.
General {tefan Gu[\: Da, da, îmi amintesc acum. El nu era aici.
Iliescu era ori la Televiziune, ori la (lips\ de audi]ie, n.n.). Nu era
aici, nu era în acest local.
Comisia Senatorial\: Domnule pre[edinte, noi to]i am luat act
de acest dialog. V\ propun s\-l l\s\m pe domnul general s\-[i verifice noti]ele, ca s\ fie o chestiune definitiv\.
General {tefan Gu[\: Nu, nu, nu. A fost în noaptea aceea, dar
nu mai re]in exact ora, ave]i dreptate, cred c\ era (Ion Iliescu) la
Televiziune sau la minister.
Comisia Senatorial\: Domnule general, pu]in timp dup\ aceea
v-a]i luat mantaua [i a]i plecat.
General {tefan Gu[\: Mai t`rziu am luat mantaua.
Comisia Senatorial\: În noaptea de 22 spre 23, domnul Iliescu
se afla la Televiziune, domnul general a plecat diminea]a, în jur de
ora 10. În jurul orei 10, a plecat de aici pe 23 diminea]a, deci ce
spune]i dumneavoastr\, s\ spune]i dac\ era zi sau noapte, însemna
c\ domnul Iliescu a vorbit de la Televiziune cu d`nsul, aici. {i
numai în noaptea aceea putea s\ fie.
General {tefan Gu[\: De undeva m-a sunat, nu-mi mai
amintesc. Da]i-mi voie s\ rev\d caseta [i s\-mi rev\d un pic (lips\
de audi]ie, n.n.).
Comisia Senatorial\: Avem un martor aici. Marian Coman e
aici? Care a stat toat\ noaptea cu dumneavoastr\.
General {tefan Gu[\: Nu mai [tiu cine e.
Comisia Senatorial\: Hai s\ v\ l\s\m s\ continua]i dumneavoastr\. Domnule general, a[ vrea s\ ne preciza]i cine a participat
la [edin]a din 24 spre 25, care a hot\r`t soarta familiei Ceau[escu.
General {tefan Gu[\: În 24 spre 25. În 23, de fapt, seara, a venit
la minister [i generalul Vlad. În 23 era, îmi amintesc bine. El a
r\mas în Comitetul Central, în orice caz, dup\ ce am plecat. În 24
seara, m-am culcat, nu mai puteam. În spate, acolo, aveam o cana-
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pea, unde era biroul [efului Marelui Stat Major, în spatele biroului.
La un moment dat, am fost trezit de aghiotant, c\pitanul Gheorghe
Ionel. Mi-a spus: „Domnule general, s-au adunat cei care s`nt conduc\torii – cam a[a ceva –, jos, la generalul Nicolescu“, deci în
biroul generalului Marin Nicolescu; era la etajul înt`i, biroul meu
este la etajul doi. Ora n-o mai [tiu exact, era în cursul nop]ii, c\tre
diminea]\ dac\ nu m\ în[el, destul de t`rziu, pentru c\ nu m-am
culcat nici eu devreme, m-am întins destul de t`rziu. În birou la
mine, era Iv\nel de serviciu, sau Str\jescu, unul din \[tia doi. {i
atunci eu, c`nd am plecat, l-am g\sit pe generalul Vlad, care nici el
nu a fost informat c\ se face aceast\ [edin]\. {i atunci am cobor`t la
etajul înt`i [i am mers pe culoar c\tre spa]iul unde este biroul generalului Nicolescu. N-am fost opri]i de nimeni, c\ eram [eful Marelui Stat Major, m\ cuno[teau to]i care erau în paz\, deci nu m-a
oprit nimeni. În biroul generalului Nicolescu, mascat, îmi amintesc
[i acum, un felinar, de[i eu aprindeam lumina, erau perdelele care
mascau, îmi amintesc c\ erau domnul Iliescu, Brucan, VoicanVoiculescu, Militaru, St\nculescu [i cred c\ [i Roman, dar nu s`nt
sigur, dar \[tia erau sigur. De ce spun asta? Pentru c\ am auzit
secven]ele urm\toare: „Da, domnule, mergem cu dou\ elicoptere.
P`n\ la T`rgovi[te c`t e?“ Se f\cea discu]ia, planul pentru a doua zi,
episodul T`rgovi[te. {i atunci am p\truns împreun\ cu generalul
Vlad [i am zis, îmi amintesc foarte clar: „Nu în]eleg, nu prezint
încredere?“ „Nu, dar era]i obosit, v-am l\sat, nu [tiu ce...“ {i c`nd
am zis asta, a avut loc o ceart\, efectiv, o disput\ foarte dur\ între
Silviu Brucan [i generalul Vlad, care îl acuza c\ Securitatea nu [tiu
ce-a f\cut. Brucan avea de pl\tit ni[te poli]e [i a început un dialog
foarte dur între ei. Dup\ care am spus: „Domnilor, eu plec [i v\ las
s\ v\ vede]i de treab\, nu r\m`n aici.“ {i am plecat împreun\ cu
generalul Vlad.
Comisia Senatorial\: N-a]i men]ionat aici pe domnul Militaru.
A fost [i d`nsul?
General {tefan Gu[\: P\i sigur c\ da.
Comisia Senatorial\: Nu l-a]i men]ionat, l-a]i sc\pat.
General {tefan Gu[\: Sigur c\ da. Vreau s\ v\ spun o treab\,
uita]i c\ îmi revine în minte acum, ierta]i-m\ c\ sar de la una la
alta, s\ nu v\ sup\ra]i, zic, c\ sar un pic la altele. În 24 seara, dumneavoastr\ a]i venit în minister, pare-mi-se.
Comisia Senatorial\: Da, eram acolo.
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General {tefan Gu[\: Îl c\uta]i pe St\nculescu, nu mai ]in
minte.
Comisia Senatorial\: Nu, eram acolo, [i la dumneavoastr\ am
fost, în birou.
General {tefan Gu[\: Îmi amintesc c\ atunci i s-au adus
medicamentele lui Ceau[escu. Este vorba de doctorul, nu mai [tiu
care a venit, Georgescu sau Mincu, în orice caz, doi au fost care au
venit cu un plic în care erau insulina [i seringa. Generalul Militaru
era în biroul ministrului, deci, în 24, el era ministru. M-a chemat ca
s\ fac ca aceste medicamente s\ ajung\ la T`rgovi[te. Realitatea
este urm\toarea: acel plic l-am luat, l-am dat viceamiralului Dinu,
[i i-am spus s\ fie trimise cu o ma[in\ comandantului unit\]ii unde
era Ceau[escu, la T`rgovi[te. Comandant, pe vremea aia, era
Chemenici. De aceea v\ spun c\ mi-a venit în minte, în 24 seara
era treaba asta, el a doua zi, pe 25, a fost executat. I s-au trimis deci
medicamentele cu o zi înainte, în seara respectiv\. {i atunci i l-am
dat (pachetul) [i i-am spus: „Iei un ARO, ni[te oameni foarte buni,
de la tine, ofi]eri, s\ ajung\ \sta la...“ [i am scris adresa pe plic –
col. Chemenici, T`rgovi[te, nu [tiu c`t avea num\rul unit\]ii militare. {i s-a dus cu un ARO de la Direc]ia Informa]ii. C\ le-a luat,
c\ nu le-a mai luat, nu mai [tiu ce s-a înt`mplat, mi se pare c\ nu
le-a luat p`n\ la urm\, c\ nu le-a f\cut (injec]iile).
Comisia Senatorial\: Au ajuns.
General {tefan Gu[\: De ajuns, au ajuns, dar nu [tiu dac\ [i
le-a f\cut... Deci asta s-a înt`mplat seara, pe 24, iar noaptea, pe
24, este episodul pe care vi l-am relatat, c`nd aceast\ [edin]\ s-a
f\cut în biroul generalului Marin Nicolescu, la etajul înt`i. Am
plecat de acolo [i am spus: „Domnilor, dac\ nu prezint încredere,
eu am plecat.“ N-am mai asistat, dar, cinstit v\ raportez, mi-am
dat seama c\ despre asta era vorba. Pentru c\ unul din motive a
fost \sta: „Domnule, se trage, trebuie lichidat \sta, ca s\ înceteze
tragerea.“ Asta nu s`nt eu în drept s\ (lips\ de audi]ie, n.n.), dar
faptele a[a s-au petrecut. Deci a doua zi s-a înt`mplat episodul cu
T`rgovi[te, s-au dus, ce-au f\cut...
Comisia Senatorial\: Vreau [i eu s\ v\ întreb ceva, v\ rog mult
s\ v\ g`ndi]i [i s\ v\ aduce]i aminte. M\ intereseaz\ noaptea de 22
spre 23, deci dumneavoastr\ s`nte]i în Comitetul Central, sus, la
etajul 6, în camera...
General {tefan Gu[\: Nu...
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Comisia Senatorial\: ...dincoace la 1, cu generalul Vlad împreun\..., nu, era]i la 2, dincoace, în cl\direa Ministerului S\n\t\]ii.
General {tefan Gu[\: Eram [i colo [i colo.
Comisia Senatorial\: Deci era]i cu domnul general Vlad împreun\. {i d`nsul d\dea telefoane, [i dumneavoastr\ d\dea]i telefoane.
Încerca]i s\ v\ aduce]i aminte ce eforturi a f\cut d`nsul în leg\tur\
cu aceast\ tragere diversionist\, care începuse în dup\-amiaza zilei
de 22; ce telefoane, cui d\dea [i ce spunea.
General {tefan Gu[\: Exact... (lips\ de audi]ie, n.n.), a întrebat
ni[te unit\]i dac\ s`nt to]i în dispozitiv. Nu [tiu exact pe cine chema
el, pentru c\, cinstit, eu p`n\ la revolu]ie nici nu i-am cunoscut
organizarea ca lumea.
Comisia Senatorial\: Deci întreba dac\ s`nt prezen]i to]i în dispozitiv.
General {tefan: Întreba dac\: „S`nt to]i oamenii prezen]i în dispozitiv? M\i, precis, i-ai verificat?“ Dup\ aceea a verificat dac\
USLA-[ii s`nt to]i. L-a chemat la el pe colonelul Ardeleanu (comandantul USLA).
Comisia Senatorial\: Deci el b\nuia c\ ar putea fi oamenii lui?
General {tefan Gu[\: Putea s\ fie [i atunci i-a pus la verificat.
Tot atunci, îmi aduc aminte c\ a atras aten]ia, cui nu [tiu, c\ v-a[
spune, s\ se aib\ mare grij\ de arhive, s\ nu se ia de acolo, s\ fie
foarte aten]i. Treaba cu arhivele mi-a r\mas, pentru c\ nu eram [i
eu chiar atent cu arhiva, s`nt sigur, iar cu oamenii, o spun, de ce...
Eu i-am zis „S`nt oamenii dumneavoastr\?“ „Nu s`nt ai mei“, a zis
d`nsul. „P\i atunci cine s`nt?“ {i atunci a început s\-i verifice, s\-i
ia la telefon. „M\i, precis s`nt to]i?“ Cu care dintre ei o fi vorbit nu
[tiu, dar probabil cu [efii unit\]ilor subordonate.
Comisia Senatorial\: Dar a f\cut un efort în sensul \sta, a f\cut
un efort s\ controleze toate unit\]ile lui?
General {tefan Gu[\: Exact, exact.
Comisia Senatorial\: Deci credea]i c\ aceast\ ac]iune ar fi putut
fi dus\ de oamenii lui?
General {tefan Gu[\: Absolut, nici n-am ascuns treaba asta.
Comisia Senatorial\: Mul]umesc. Deci, domnule general, dumneavoastr\ n-a]i luat parte la consiliul acela unde s-a hot\r`t
moartea lui Ceau[escu?
General {tefan Gu[\: Domnule pre[edinte, nu am luat parte.
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Comisia Senatorial\: Dumneavoastr\, domnule general, v\ odihnea]i atunci. Nu cumva, în timp ce v\ odihnea]i, l-au întrebat pe
aghiotantul dumneavoastr\ dac\ pute]i s\ v\ duce]i, nu [ti]i...
General {tefan Gu[\: Nu. Aghiotantul mi-a spus exact asta:
„Domnule general, s-au adunat, dumneavoastr\ nu merge]i?“
Comisia Senatorial\: Rezult\ din asta c\ el nu fusese informat...
General {tefan Gu[\: Nu, am fost dat de-o parte, oarecum.
Comisia Senatorial\: A]i sim]it aceasta [i de la acei colegi generali pe care nu i-a]i numit, dar i-a]i subliniat...?
General {tefan Gu[\: Nici n-am s\-i numesc, v\ rog s\ m\
ierta]i... nici n-am s\-i numesc.
Comisia Senatorial\: Bine, nici nu v\ cerem. A]i sim]it o
r\ceal\, vorbesc de noaptea de 23 spre 24, a]i sim]it o r\ceal\ fa]\
de dumneavoastr\?
General {tefan Gu[\: Da.
Comisia Senatorial\: Pentru c\ avea]i o stare nervoas\, v-o spun
eu acum, o stare nervoas\ anormal\ [i cred c\ acest lucru se datora
faptului c\ a]i fost sau v-a]i sim]it oarecum marginalizat. E
adev\rat?
General {tefan Gu[\: Este foarte adev\rat, ave]i dreptate. Deja
era [i senza]ia asta c\ s`nt marginalizat [i era [i faptul c\ subordona]ii mei, pe undeva, nu to]i, înc\ o dat\ spun, poate minim unu,
doi, de fapt doi au fost, sau trei, am sim]it c\ nu-mi acord\ nici o
aten]ie [i s-au îndreptat c\tre generalul Militaru. {i atunci am zis:
„Domnule, e limpede!“ Am sim]it, ave]i dreptate, am sim]it aceast\
r\ceal\. Mi s-a confirmat pe 24, c`nd n-am fost invitat la acea
[edin]\ secret\. S-au dus acolo, în alt birou, puteau s-o fac\ în
biroul ministrului, dar s-au retras în acel birou, care era neocupat
atunci, mi se pare. Se pensionase Nicolescu [i era un birou disponibil, practic nu era nimeni în el. Pentru c\ oarecum am r\mas
surprins c`nd am intrat. „Domnule – zic –, nu mai prezint nici o
încredere, n-am în]eles...!“ Dar intr`nd pe hol [i în birou am re]inut
c\ se vorbea de elicopter [i de (lips\ de audi]ie, n.n.). Deci am f\cut
aceast\ leg\tur\ [i dup\ aceea am f\cut-o [i mai bine, g`ndindu-m\
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la ce s-a înt`mplat. Dar ca s\ r\spund domnului pre[edinte, nu am
participat la acea [edin]\.
Comisia Senatorial\: Domnule general, a[ vrea s\ v\ întreb [i
eu ceva. Eu nu s`nt prea priceput în problemele de organizare militar\. Voiam s\ v\ întreb dac\ generalul Militaru, care era ministru
în momentul acela, ar fi vrut s\ v\ schimbe pe dumneavoastr\ din
func]ia de [ef al Statului Major, crede]i c\ ar fi putut, ]in`nd seama
de evenimentele care erau în desf\[urare?
General {tefan Gu[\: Probabil c\ a f\cut-o, domnule senator.
V\ rog s\ m\ ierta]i, a f\cut-o.
Comisia Senatorial\: A f\cut-o, dar c`teva zile mai t`rziu.
General {tefan Gu[\: Nu c`teva zile mai t`rziu, a f\cut-o pe 25.
Comisia Senatorial\: Pe 25? M\ ierta]i, nu [tiam exact.
General {tefan Gu[\: Deja nu mi-a mai dat nici o aten]ie, iar
la Televiziune a [i dat comunicatul în 26 deja – „eliberat din
func]ie“.
Comisia Senatorial\: Pe 26 a]i fost dumneavoastr\ eliberat din
func]ie.
General {tefan Gu[\: Eliberat. La Televiziune a dat comunicat.
Comisia Senatorial\: De fapt, era dinainte.
General {tefan Gu[\: De fapt, din ziua de Cr\ciun. Vreau s\
sesizez un aspect aici, dac\-mi permite]i. Da, în 25 a fost treaba
(lips\ de audi]ie, n.n.), nu mai [tiu exact la ce or\ a fost, c`nd mi
s-a spus c\ voi fi schimbat, mi s-a spus c\ voi fi schimbat pentru c\
eu n-am trecut pe la e[alonul Armat\ [i e bine s\ trec. Spre binele
meu. Asta a spus-o generalul Militaru. Spre binele meu. Atunci am
dat ordin s\ adune de fa]\ [efii de sec]ii independente [i, spre regretul meu, mi-am dat seama c\ o parte din fo[tii mei colegi, subordona]i, mai în v`rst\, e adev\rat, n-au zis absolut nimic. A fost un
sentiment cu care, indiferent de ce s-o înt`mpla, r\m`n, un sentiment de mare sil\. Pentru c\, at`ta c`t am lucrat cu ei, am c\utat s\
nu-i pun niciodat\ într-o situa]ie de inferioritate, av`nd în vedere c\
eram mai t`n\r. Spre regretul meu, ei m-au considerat un trupet,
\sta e adev\rul, veneam de la trupe, e adev\rat, dar [tiam [i eu c`te
ceva, mai ales c\ f\cusem [i o facultate tehnic\, f\cusem [i dou\
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cursuri postacademice, de un an de zile, dar unii m-au considerat
mai t`n\r dec`t trebuie. Spre ne[ansa noastr\, s-au manifestat în
acest sens, din p\cate, în noaptea de (lips\ de audi]ie, n.n.), sau în
nop]ile acelea, vreo doi, trei. Da]i-mi voie s\ nu-i numesc. Dar
oricum am r\mas cu un gust amar [i voi r\m`ne toat\ via]a. Bine c\
n-a fost r\zboi!
Comisia Senatorial\: Domnule general, ca s\ v\ atenuez pu]in
din am\r\ciune...
General {tefan Gu[\: Nu, nu vreau s\ abuzez dar, oricum, m-a
am\rît treaba aceea.
Comisia Senatorial\: To]i am gustat în via]a pe care am avut-o,
în diferite împrejur\ri, elemente similare, a[a c\ vreau s\ v\ îndulcesc pu]in, e un comportament uman care trebuie studiat, e behaviorismul care se ocup\, în general, cu treaba asta, dar noi nu prea
[tim despre el nimic, la noi, în literatura noastr\ vorbind.
Domnule general, hai s\ revenim pu]in la evenimente. A[ vrea
s\ fi]i amabil s\ ne spune]i, c`nd s-a înt`mplat atacul acela împotriva Ministerului Ap\r\rii, unde era]i?
General {tefan Gu[\: Eram în Minister, dar n-am [tiut dec`t a
doua zi. Nu [tiu, dar cred c\ cineva i-a chemat ca s\ vin\ la Minister. În momentul c`nd s-a înt`mplat, eu n-am [tiut de ei. De ce?
C`nd am v\zut aceast\ r\ceal\ între mine [i generalul Militaru, eu
l-am întrebat urm\torul lucru: „Domnule general, eu am lucrat cu
generalul Milea [i generalul Milea mi-a dat anumite libert\]i în
func]ia de [ef al Marelui Stat Major, cu dumneavoastr\ cum dori]i
s\ lucr\m?“ Nici nu mi-a r\spuns. Eu v\ spun, nu vreau s\-l condamn, dar generalul Militaru, în momentul c`nd a venit pe scaunul
ministrului, a pus m`na pe telefon [i a început s\-[i caute prietenii.
Asta a f\cut. Fo[tii colegi. O mare gre[eal\, nu vreau s\-l judec, dar
\[tia care st\teau pe func]ii de înlocuitor, de at`ta timp, a[teptau s\
fie numi]i în func]ii [i peste noapte le-au venit, pu[i peste cap, ni[te
comandan]i care erau de mult în pensie [i puteau s\-[i vad\ de
treab\. Deci \sta e un aspect care a nemul]umit foarte mult Armata,
plus altele, nu vreau s\ le judec acum.
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Comisia Senatorial\: Am auzit c\ au fost ni[te lupte la minister,
acolo...
General {tefan Gu[\: La minister s-a tras cum s-a tras peste
tot, se auzea un glonte pe undeva, toat\ garda de acolo tr\gea.
Am c\utat, [tiu c\ am dat telefoane pe la to]i: „Înceta]i domnilor!
Merge]i la solda]i, s\ nu mai trag\!“ Îns\ eu [tiu la ce v\ referi]i
dumneavoastr\, nu la asta v\ referi]i, c\ s-a tras. S-a tras [i la
Armata I, s-a tras [i la CAT. Probabil c\ v\ referi]i la episodul
Trosca.
Comisia Senatorial\: Nu numai.
General {tefan Gu[\: Episodul Trosca s-a petrecut, mi se pare,
în noaptea de 23, am aflat de-abia în 24...
Comisia Senatorial\: Diminea]a, pe 24...
General {tefan Gu[\: Nu, am aflat pe 24 c\ s-a înt`mplat acest
episod nenorocit, în care un ABI a fost lovit de un tanc [i chiar în
fa]a ministerului au fost omorî]i oameni. Dar cine i-a chemat? E
posibil s\ fi fost chema]i, asta trebuie s\ vedem, e posibil s\ fi fost
chema]i chiar de Ardeleanu, care era în Ministerul Ap\r\rii atunci,
e posibil. La indica]iile cui?
Comisia Senatorial\: Era cu generalul Militaru. N-a]i fost atunci în discu]ie?
General {tefan Gu[\: Nu.
Comisia Senatorial\: Nici n-a]i participat la discu]ie? E vorba
de 23 dup\-amiaza.
General {tefan Gu[\: Nu, m-am retras sus, în biroul [efului
Marelui Stat Major [i, ierta]i-m\, apropo de verificare, am vorbit cu
foarte mul]i la unit\]i, pentru c\ erau mul]i speria]i, începuser\ s\
se manifeste destul de multe nereguli, de trageri anapoda, [i am
vrut s\-i lini[tesc pe oameni, s\ fie foarte aten]i s\ nu se înt`mple
nenorociri. Din p\cate, s-au înt`mplat. Dup\ aceea am vorbit cu
gr\nicerii, la Ia[i, la Oradea. În noaptea aceea de 23, am vorbit
aproape cu to]i cei din Tratat, pentru c\ unii din ei m\ c\utau. Spre
exemplu, în seara aceea m-a c\utat, am dat exemplul cu Arady,
m-a c\utat [i mi-a dat exact toate sta]iile care trebuiau distruse de
noi, ca s\ nu mai aib\ posibilitatea s\ discute între ei terori[tii. V\
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da]i seama c\ era s\ distrugem ce aveam; sta]iile erau unele ale
Armatei, altele ale Securit\]ii, c\ omul le [tia destul de bine, corect.
Sigur c\ i-am zis-o, într-un fel: „Bine, mul]umesc, ]i-ai f\cut datoria...“ Deci în noaptea aceea am fost ocupat, de aceea mi-a sc\pat
acest episod, eu în 24 am aflat de nenorocirea asta, dar la minister,
jos, s-a [tiut c\ ei vin.
Comisia Senatorial\: Exist\ o variant\ [i trebuie s\ v-o spun.
Exist\ o versiune, s\ spunem a[a, în care se încearc\ s\ fie culpabilizat\ Armata, spun`ndu-se c\ locurile acestea, care au fost atacate
de terori[ti, în ghilimele, sau diversioni[ti, cum spunea]i, ar fi
f\cute de c\tre unit\]i sau subunit\]i ale DIA – deci din subordine,
respectiv oamenii dumneavoastr\ de la Buz\u – în condi]iile în
care sub forma aceasta, a terori[tilor, Armata trebuia s\ lupte [i s\
salveze poporul, sc\p`nd de culpabilizarea Timi[oarei. A]i citit
aceast\ versiune în materialele (lips\ de audi]ie, n.n.), în special
acele materiale care s`nt supuse influen]ei fostei Securit\]i.
General {tefan Gu[\: Vreau s\ v\ precizez un lucru, domnule
senator. Cei de la DIA au fost în Ministerul Ap\r\rii Na]ionale [i în
cazarma lor de la Buz\u, deci n-au ac]ionat, în nici un fel, în alt\
parte. Ca s\ fi f\cut a[a ceva trebuia s\ fie planta]i pe grupuri, prin
anumite locuri, or, în Bucure[ti au fost at`tea locuri unde s-a tras.
Cei care au venit în Bucure[ti au asigurat paza în localul ministerului. Deci au fost to]i sub supraveghere permanent\. Este total
exclus ca oamenii din DIA s\ fi fost implica]i în aceast\ (lips\ de
audi]ie, n.n.). C\ [i mie mi s-a raportat de c\tre colonelul Mandra
c\ s`nt terori[ti prin[i, unii chiar în subsolul unor cl\diri din Marele
Stat Major, c\ s`nt cu c\tu[e la m`ini, [i chiar mi s-au prezentat
ni[te bilete de o anumit\ m\rime, cu un ceas [i ni[te semne, mi s-au
p\rut cifre arabe. La mine au venit cu ele pe mas\ [i am zis: „Domnule, p\zi]i-i foarte serios, pentru c\ \[tia s`nt în stare s\ ne arunce
în aer. N-am avut, din p\cate, timpul s\ m\ fi dus atunci s\ v\d cine
au fost. Cert e c\ mi s-a spus dup\ aceea, c`nd am întrebat, c\ au
fost preda]i organelor de mili]ie. Or, predarea unor terori[ti trebuie
s\ se fac\ cu documente, cu tabele, cu indicatori, nu se poate
oricum. Deci acest episod trebuie l\murit cu cei care s-au ocupat de
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ei. Pentru c\ terori[ti se zice c\ au fost, dar unde s`nt? Au disp\rut.
E un semn de întrebare mare, care ar l\muri foarte multe probleme.
Cine au fost \[tia? Au fost sau n-au fost?
Comisia Senatorial\: Ce p\rere ave]i dumneavoastr\?
General {tefan Gu[\: C\ s-a f\cut diversiune, este sigur. C\
aceast\ diversiune nu s-a f\cut singur\, ci de c\tre ni[te oameni,
iar este sigur. C\ la ea au participat mai mul]i sau mai pu]ini, dar e
posibil s\ fi fost c`]iva care acum tr\geau (lips\ de audi]ie, n.n.),
dar foarte bine instrui]i, acum tr\geau de pe Palatul Regal, peste o
jum\tate de or\ tr\geau în Drumul Taberei, sau peste trei ore
puneau un imitator nu [tiu pe unde. E posibil. Era destul s\ fac\
acest lucru.
Comisia Senatorial\: Deci civili oarecare nu puteau...
General {tefan Gu[\: Nu, oameni preg\ti]i, domnule senator.
Asta presupune c\ erau mult mai bine preg\ti]i dec`t am\r`]ii no[tri
de solda]i. De aceea s-a [i pus la un moment dat problema ca lupta
împotriva acestora s\ se fac\ de c\tre noi împreun\ cu USLA. Pentru asta a venit în minister colonelul Ardeleanu. Pentru asta i-am
adunat, în 23 noaptea, pe Ardeleanu, pe Hortopan, pe (lips\ de
audi]ie, n.n.), [i le-am spus: „Domnule, dac\ e nevoie, le da]i [i
haine, le facem [i legitima]ii la noi, nu cumva s\ ac]ioneze separat
Armata [i USLA [i s\ se împu[te.“ Dar nu s-a mai dus la bun sf`r[it
pentru c\ a durat timp. Deci s-a lansat [i aceast\ idee ca, pentru
cur\]irea locurilor de ace[ti zi[i terori[ti, s\ se foloseasc\ USLA,
împreun\ cu cerceta[ii.
Comisia Senatorial\: S-au folosit. USLA a ac]ionat (lips\ de
audi]ie, n.n.).
–V-am ruga foarte mult s\-l l\s\m pe domnul general s\ spun\
ce [tie el...
General {tefan Gu[\: N-am [tiut de sosirea acestor ABI-uri, am
în]eles c\ au fost trei, în prima faz\, dou\ au ajuns, din care unul a
fost nimicit. Am aflat de-abia pe 24. Sigur c\ mai t`rziu am aflat c\
a fost (lips\ de audi]ie, n.n.).
Comisia Senatorial\: Da. Domnule general, eu nu [tiu cum a
fost, v\ spun ce am auzit, dar v\ întreb a[a: am auzit c\ acolo au
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fost ni[te lupte groaznice, prin Cimitirul Ghencea, cu interven]ie în
elicopter, c\ s-au tras rachete în Cimitirul Ghencea, c\ toate
blocurile alea din fa]\ erau pline de tr\g\tori care atacau ministerul.
Ce-i cu chestia asta?
General {tefan Gu[\: Din p\cate! Eu personal n-am v\zut nici
un tr\g\tor. Chestia asta este tot ca urmare a panicii create [i a unor
(lips\ de audi]ie, n.n.), c\ cineva a fost de a tras de acolo, e imposibil, totu[i, eu v\ spun, plec de la acest exemplu, de aici, din pia]a
asta. Domnule, cineva a început-o sus, altfel (lips\ de audi]ie, n.n.),
eu le-am v\zut cu ochii mei cele patru cuiburi de foc. La fel putea
s\ fie [i acolo. Or, dac\ un singur glon] care s-a tras de pe undeva,
de pe un bloc, sau s-a imitat flac\ra de la gura ]evii, \[tia de jos
tr\geau ca lumea, cu tot ce aveau. Eu personal n-am v\zut, pe bloc,
pe nimeni. Referitor la luptele care s-au dus în Cimitirul Ghencea,
nu [tiu cine a solicitat, dar p\rerea mea – este o mare gre[eal\ s\
bagi un elicopter s\ lupte între dou\ unit\]i, pentru c\ între minister
[i Ghencea, în linie dreapt\, e o distan]\ foarte mic\. Or, se crease
aceast\ psihoz\ c\ din Cimitirul Ghencea ac]ioneaz\ securi[ti,
terori[ti. Pentru asta s-a folosit, am în]eles, un elicopter. Din
ordinul meu, în nici un caz. Ordinul meu a fost, [i poate fi verificat,
la unitatea de elicoptere de pe Alexeni, care era cea mai bine dotat\
la acea vreme [i care m-a interceptat. Pentru c\, am uitat s\ precizez, eu am fost auzit atunci de actualul colonel sau general
Alexandru, [i de Suciu, c`nd am spus: „Nu se ridic\ nimic.“ De ce
am spus asta? Pentru c\ era marele pericol, v-am spus, ca din cauza
necunoa[terii [i a haosului care era, s\ ne împu[c\m singuri
avioanele. C\ s-au ridicat (lips\ de audi]ie, n.n.). A[ vrea s\ mai
completez [i cu un alt exemplu. Era oare necesar ca generalul Nu]\
s\ fie adus noaptea de la Deva, c`nd putea s\ fie adus a doua zi, pe
lumin\? Cred c\ nu. Deci el putea s\ r\m`n\ p`n\ a doua zi, c\ era
sub paz\ militar\, la unitate militar\...
Comisia Senatorial\: Dar cine a ordonat s\ vin\ Nu]\ la
Bucure[ti?
General {tefan Gu[\: P\i, [tiu c\ a ordonat ministrul, prin generalul Hortopan. Poate s\ fie întrebat generalul Hortopan. Rus mi-a
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declarat mie c\ a primit ordin de la Hortopan, dar la ordinul ministrului.
Comisia Senatorial\: Ministru fiind cine?
General {tefan Gu[\: Militaru.
Comisia Senatorial\: Militaru a dat ordin s\ vin\ Nu]\?
General {tefan Gu[\: Militaru a dat acest ordin prin Hortopan,
pentru c\, la un moment dat, în biroul ministrului Ap\r\rii
Na]ionale a ap\rut un sergent-major sau plutonier, pe care [i l-a
adus d`nsul, fost subordonat. A mai fost un general, care a murit
acum, Dumnezeu s\-l ierte, Cerbu, care era la telefoane l`ng\ Militaru, [i mai era generalul Hortopan, care se înv`rtea printre ei, mi se
pare c\ au lucrat împreun\. Eu v-am spus, din momentul în care am
fost privit cu oarecare suspiciune [i scos oarecum din schem\,
m-am dus sus [i, cu grupul operativ, am c\utat s\-i lini[tesc [i s\
l\muresc ni[te probleme care erau vitale. Pentru c\ exist\, din
p\cate, o mare (lips\ de audi]ie, n.n.). El poate s\ dea vina pe mine,
dar n-are dreptate. Generalul Militaru n-a comandat nimic c`nd a
venit acolo, în zilele acelea. El a început, înc\ o dat\ v\ spun, d`nd
primul telefon la Moscova, apoi cu urm\toarele telefoane î[i c\uta
fo[tii colegi: „B\i, generalul cutare, eu s`nt, hai s\ vii încoace, la
minister, vino, cutare!“ Eu l-am auzit, cu urechile mele. {i l-au
auzit [i cei care erau l`ng\ el. Or, Armata nu de asta avea nevoie
atunci. Trebuia, în primul r`nd, s\ vedem ce Dumnezeu se înt`mpl\,
pentru c\ zvonurile erau, domnule pre[edinte, c\ [i la Gala]i nu [tiu
ce se înt`mpl\ sau pe la Giurgiule[ti, zvonuri erau c\ [i pe la Ia[i nu
[tiu ce se înt`mpl\, c\ la Bac\u deja s-a interceptat o coloan\. Deci
erau zvonuri care ne puneau sub ni[te presiuni [i trebuiau luate
ni[te m\suri. Întrebam gr\nicerul: „M\i, tu ce-ai v\zut? Nu mai
da]i dezinform\ri, mai verific\ o dat\.“ Deci era nevoie de alte preocup\ri, Armata sim]ea nevoia ca cineva s\ le spun\ ceva. A fost
îns\, din p\cate, pauz\, c`nd trupele au suferit din cauza lipsei de
conducere. Nu vreau s\ m\ absolv de vin\, dar p\rerea mea e c\,
dac\ nu venea nimeni atunci [i-l l\sa Dumnezeului în pace (pe Militaru), ne descurcam noi cum puteam, împreun\ cu comandan]ii
respectivi.

CONDAMNAT LA ADEV|R

475

Comisia Senatorial\: Domnule general, v\ rog s\ m\ verifica]i
dac\ am în]eles bine o leg\tur\ care mi se pare c\ se face între
ac]iunile terori[tilor [i ofertele care ni s-au f\cut din exterior, pentru o brigad\ sau un desant, ceva, aerian, special, care s\ lupte, din
afara ]\rii, care s\ lupte împotriva terori[tilor. Am în]eles bine
aceast\ leg\tur\?
General {tefan Gu[\: În cazul brig\zii de trupe aeroportate nu a
fost o ofert\, ci o propunere. De ce?
Comisia Senatorial\: O propunere, da. Am în]eles bine aceast\
leg\tur\?
General {tefan Gu[\: Da, „m\car o brigad\“ a fost expresia.
Comisia Senatorial\: Dac\ este a[a, domnule general, înseamn\
c\ ne apropiem destul de mult de r\spunsurile pe care le c\ut\m.
Poate ne pute]i da elemente în plus, în jurul acestei chestiuni. {i v\
întreb asta pentru c\ în raportul elaborat sub conducerea domnului
senator Sergiu Nicolaescu, se formuleaz\ mai multe ipoteze cu
privire la terorism. Or, ideea aceasta, corela]ia între terori[ti [i oferta, propunerea care ni s-a f\cut, pare s\ spun\ c\ factorul extern a
jucat un rol major în aceast\ (lips\ de audi]ie, n.n.). Sigur, poate [i
cu unele leg\turi din interior, pentru a gr\bi intrarea, într-o form\
sau alta, a sovieticilor, pentru a crea mari probleme în ]ar\. În
raportul domnului Sergiu Nicolaescu se formuleaz\ vreo 4-5-6
ipoteze cu privire la cei care au tras. Or, din expunerea dumneavoastr\, f\r\ s\ cunoa[te]i, probabil, aceste concluzii, aceste ipoteze,
rezult\ c\ ar trebui s\ acord\m pondere acestei corela]ii între
ac]iunile terori[tilor [i oferta din afar\, de desant, de oameni capabili s\-i neutralizeze pe terori[ti. Mul]umesc.
General {tefan Gu[\: Domnule senator, pentru a r\spunde
corect, consider c\ ne lovim de o singur\ problem\. Va trebui ca
m\car unul dintre oamenii care au fost prin[i, pentru c\ au fost [i la
minister, au fost [i pe Olteni]ei, m\car unul din ace[ti oameni s\
l\mureasc\ o problem\: unde [i cui i-au predat [i cine au fost ace[ti
terori[ti. Nu se poate altfel. Vorbim tot a[a, cu presupuneri, dar
dac\ ei au fost preda]i, pentru c\ mie mi s-a raportat chiar la Minis-
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terul Ap\r\rii c\ au fost prin[i [i au fost preda]i, cine i-a predat, cu
\sta trebuie vorbit.
Comisia Senatorial\: Dar cine a dat ordinul de predare, domnule general?
General {tefan Gu[\: Ordinul de predare l-a dat cine comanda
atunci...
Comisia Senatorial\: Da.
General {tefan Gu[\: Nu? {i atunci putem face o leg\tur\, dar
înc\ o dat\, ne trebuie aceste dovezi certe, pentru c\ mi-ar fi foarte
greu s\ zic „da, a[a e“, at`t timp c`t nu g\sim m\car o leg\tur\, unul
care a avut, unul care l-a predat, cui l-a predat [i cine a fost \la. {i
atunci se poate face aceast\ leg\tur\. Cert e c\ prea se leag\ ni[te
lucruri, dar n-avem ceva, ceva care lipse[te. La minister, spre
exemplu, [tiu c\ s-a ocupat de asta Mandorli, o perioad\, dar nu
mai [tiu dup\ aceea. Pentru c\ eu am plecat la Cluj. Dup\ ce-am
venit de acolo, am fost un pic bolnav. Dup\ ce-am venit de acolo,
am v\zut multe. Am v\zut casetele de la Televiziune, nu le
v\zusem. Am auzit de adun\rile care au fost la minister, pe 6 [i 7,
c`nd generalul Militaru a fost efectiv for]at s\ plece, de c\tre ofi]erii
din Marele Stat Major, unde a fost chemat, mai înt`i, domnul
M\gureanu [i dup\ aceea, a doua zi, chiar domnul Iliescu, mi se
pare c\ a fost la ei, ca s\-i potoleasc\, s\-i lini[teasc\. N-am [tiut de
aceste lucruri, am aflat t`rziu, dup\ aceea am aflat. Dar înc\ o dat\,
v\ rog s\ m\ ierta]i [i îmi pare r\u c\ nu v\ pot r\spunde exact [i
nu vreau s\ fac ipoteze dac\ n-am date.
Comisia Senatorial\: V-am rugat doar s\ m\ ajuta]i s\ cred sau
s\ nu cred. Am în]eles totu[i bine c\ exist\ o leg\tur\. Asta v-am
rugat. V\ mul]umesc.
– Domnule general, a[ mai avea [i eu problema aceea c\ a circulat un zvon c\, în afar\ de problema unui eventual ajutor din
partea ru[ilor, care s\ fie cerut, [i-ar fi oferit [i francezii ajutorul în
aceast\ problem\. {ti]i ceva de aceast\ poveste, c\ [tiu c\ s-a discutat la vremea respectiv\?
General {tefan Gu[\: N-am cuno[tin]\ de acest ajutor.
Comisia Senatorial\: N-a vorbit nimeni?
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General {tefan Gu[\: Absolut nimeni.
Comisia Senatorial\: Da, mul]umesc.
– Domnule general, eu tot nu v\ las cu ni[te întreb\ri. A fost
b\t\lie la Ministerul Ap\r\rii sau n-a fost?
General {tefan Gu[\: N-a fost.
Comisia Senatorial\: P\i cum, c\ zice c\ cimitirul \la a fost
r\scolit, c\ rachetele... au scos mor]ii din morm`nt, cum e?
General {tefan Gu[\: Din p\cate! Cine a comandat s\ trag\ cu
elicopterul acolo, trebuie s\ spunem, a f\cut o mare gre[eal\. În
primul r`nd, asta trebuie s\ spunem.
Comisia Senatorial\: Era]i acolo c`nd cu elicopterul?
General {tefan Gu[\: Am fost, în nop]ile alea, acolo. Pe 25,
c`nd m-a schimbat, n-am plecat înc\ din minister, am r\mas în
spate, la birou, am c\utat s\-mi str`ng [i eu ni[te lucruri [i s\ plec la
noua destina]ie. A fost o gre[eal\. {i s\ [ti]i c\ gre[eala n-a fost
numai în Bucure[ti. Datorit\ [i dezinform\rii, panicii, au fost cazuri
c`nd s-a tras de la o unitate c\tre alta. Cred c\ acela[i lucru s-a
înt`mplat între unit\]ile de la minister [i unit\]ile din Ghencea.
Comisia Senatorial\: {ti]i ceva de ac]iunea elicopterelor pe 22
diminea]a?
General {tefan Gu[\: Nu, nu [tiu. Pe 22 diminea]a, eram la
Timi[oara.
Comisia Senatorial\: Pe 23, diminea]a, aceste elicoptere din
ordinul cui ar fi putut s\ se ridice de pe aeroport?
General {tefan Gu[\: Numai cu ordinul comandantului
Avia]iei, primit de la ministrul Ap\r\rii, [i al [efului Marelui Stat
Major.
Comisia Senatorial\: Deci, pe 23 diminea]a (lips\ de audi]ie,
n.n.), sau al dumneavoastr\. Dumneavoastr\ nu a]i dat acest ordin?
General {tefan Gu[\: Nu.
Comisia Senatorial\: {i cu toate astea au zburat elicoptere.
General {tefan Gu[\: Cineva probabil c\ a ordonat, trebuie
v\zut. Rus trebuie s\ [tie, c\ era comandantul Avia]iei [i r\spundea
de fiecare (lips\ de audi]ie, n.n.).
Comisia Senatorial\: Da, credeam c\ [ti]i [i dumneavoastr\.
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General {tefan Gu[\: Nu.
Comisia Senatorial\: 23 diminea]a?
General {tefan Gu[\: Pe 23, diminea]a, cred c\ eram înc\ aici.
Comisia Senatorial\: Dumneavoastr\ era]i înc\ aici?
General {tefan Gu[\: Da.
Comisia Senatorial\: Domnule general, unit\]ile care ap\rau
Ministerul Ap\r\rii, în b\t\lia aia teribil\, au avut pierderi?
General {tefan Gu[\: Dup\ 22, [tiu c\ au avut. E vorba de ni[te
militari de la Regimentul de Gard\... A fost o gre[eal\ c\ s-au trimis [i de la Academie. |ia n-au fost ofi]eri. Nu [tiu dac\ din ofi]erii
din interior au mai fost.
Comisia Senatorial\: A]i v\zut mor]ii din curte?
General {tefan Gu[\: Nu.
Comisia Senatorial\: Dar [ti]i c\ erau împu[ca]i în cap?
General {tefan Gu[\: Nu.
Comisia Senatorial\ : Aici v-a[ ruga, domnule general, exist\
informa]ia c\ la Ministerul Ap\r\rii, apropo de ce spune domnul
coleg Sergiu Nicolaescu, mai mul]i ofi]eri tineri au fost împu[ca]i
în cap, în ceaf\, într-o diminea]\. {ti]i ceva despre acest episod [i
b\nui]i cine [i de ce?
General {tefan Gu[\: C\ au fost omor`]i, dar de c\tre cine?
Comisia Senatorial\: Repet, ofi]eri tineri.
General {tefan Gu[\: N-am reu[it s\ cercetez. E vorba, cred, de
ofi]erii de la Academie. |[tia au fost tineri.
Comisia Senatorial\: Nu, în interiorul ministerului.
General {tefan Gu[\: În interiorul ministerului, nu [tiu. Vede]i,
eu am dat ordin atunci generalului dr. St\nicioiu, pentru c\ [i pentru mine erau ni[te cifre care m\ cutremurau, [i atunci îmi amintesc
c\ în 23 seara, da]i-mi voie s\ m\ g`ndesc bine, sau 24 seara, i-am
dat ordin generalului dr. St\nicioiu s\-mi spun\ clar [i precis c`]i
ofi]eri [i subofi]eri sau c`]i oameni r\ni]i au fost du[i la Spitalul
Militar sau la alte spitale, [i am [i luat aceast\ situa]ie la minister, la
grupa operativ\, nu mai [tiu unde e situa]ia acum.
Comisia Senatorial\: Dar cunoa[te]i unde se practic\ în lume
împu[catul în cap, în ceaf\, dinspre spate în fa]\.
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General {tefan Gu[\: Eu [tiu, comandourile astea p\c\toase...
Comisia Senatorial\: Încep`nd de la Ca (lips\ de audi]ie, n.n.) [i
de la revolu]ia mexican\...
General {tefan Gu[\: Sigur c\ da...
Comisia Senatorial\: Mul]umesc.
General {tefan Gu[\: S`nt trupe specializate. Spre exemplu,
\[tia care ac]ionau prin Afganistan cred c\ erau foarte preg\ti]i s\
fac\ treaba asta. Erau, nu toate trupele, m\ refer la cele care erau
specializate.
Comisia Senatorial\: Domnule general, ce facem cu terori[tii
\[tia?
General {tefan Gu[\: Va trebui s\ prindem m\car unul, domnule pre[edinte.
Comisia Senatorial\: P\i, dac\ nu i-am prins acum patru ani...
General {tefan Gu[\: Se poate, mai greu într-adev\r. Este totu[i
o problem\ deosebit de grav\ c\ din to]i c`]i au fost prin[i nici
m\car unul nu poate fi scos la iveal\. Eu cred c\, dac\ se insist\ la
cei care s-au ocupat de ei, trebuie s\ scoatem m\car unul, ca s\
putem da [i ni[te concluzii c`t de c`t reale.
Comisia Senatorial\: Dumneavoastr\ [ti]i c\ Procuratura a cercetat un num\r foarte mare de terori[ti. Peste vreo 300 [i ceva.
General {tefan Gu[\: Unii n-au fost, at`ta [tiu.
Comisia Senatorial\: Nici unul n-a fost.
General {tefan Gu[\: Din cei pe care i-au cercetat ei?
Comisia Senatorial\: Da.
General {tefan Gu[\: Dar oare au fost cerceta]i to]i, ierta]i-m\?!
Comisia Senatorial\: Dar m\car \ia 300 pe care cineva i-a trimis în cercetare, Procuratura a concluzionat c\ nu s`nt probe.
General {tefan Gu[\: Domnule pre[edinte, dac\-mi permite]i o
p\rere personal\. În afar\ de terori[ti, poate zic c\ au fost, din
p\cate, n-am prins nici unul, dar era bine dac\ prindeam. A[ zice c\
o parte din mor]i se datoreaz\, o dat\, lipsei de instruire a oamenilor, care au tras de fric\, dar se datoreaz\ [i celor care au primit
arme f\r\ drept [i care au tras aiurea [i cine [tie unde s-au dus
gloan]ele alea. S-au datorat acestei psihoze, acestei st\ri, pentru c\
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toat\ lumea se a[tepta s\ fie atacat\, pentru c\ soldatul, c`nd a auzit
c\ se trage undeva, el se a[tepta ca pe el s\-l omoare [i atunci trage
din fric\ [i haide]i s\ nu excludem aceste accidente nefericite, care
nu [tiu dac\ au fost f\cute cu bun\ [tiin]\. Poate, dar au fost
gre[eli. Au fost gre[eli, \sta e adev\rul.
Comisia Senatorial\: La ce v\ referi]i?
General {tefan Gu[\: M\ refer la (lips\ de audi]ie, n.n.) at`tea
cartu[e, mii, milioane care s-au tras, sigur c\ s-au tras în sus, dar
unele s-au tras [i prin cl\diri, s-au tras [i pe str\zi, au fost oameni
lovi]i de gloan]e nu numai în ceaf\, au fost lovi]i [i prin geam,
chiar în apartament am avut un caz în Drumul Taberei, c`nd prin
geam a fost lovit. Îns\ au fost [i accidentele astea nefericite. De ce?
Pentru c\ în ora[ nu este o lupt\ care se duce în mod normal, ca în
c`mp, unde ai pozi]ia de tragere, inamicul, distan]ele clare,
în\l]\toare, sectoare de siguran]\; în ora[ e foarte greu s\ duci
lupta. În general, nu se duc ac]iuni de lupt\ în stilul \sta în care a
fost pus\, din p\cate, Armata Român\ s\ lupte. Eu nu vreau s\
mi-i ap\r, dar e foarte greu, mai ales noaptea, soldatul s-a speriat,
tr\gea, Dumnezeu [tie unde s-au dus gloan]ele alea, cred c\ s-au
mai dus [i-n oameni. |sta e adev\rul, crud...
Comisia Senatorial\: Dar dumneavoastr\ a]i v\zut patru locuri
cel pu]in, cu ochiul dumneavoastr\.
General {tefan Gu[\: Domnule senator, am v\zut, [i nimeni
nu poate s\ m\ contrazic\, pentru c\ am desf\cut perdeaua,
m-am uitat de aici, din birou, [i am spus: „Ce Dumnezeu se înt`mpl\? Cine-s \[tia? Armata nu s-a urcat pe Palatul Regal“,
chiar a[a am spus.
Comisia Senatorial\: Deci s-a ac]ionat în acela[i timp. Anumi]i
oameni împu[ca]i, nu înt`mpl\tor, v-am spus, de ofi]er care trage cu
o arm\ foarte bun\ cu lunet\. S`nte]i de acord cu mine? Deci v\
îndoi]i de existen]a terori[tilor?
General {tefan Gu[\: Din punctul \sta de vedere nu, dar poate
s\ fie [i înt`mplarea s\ nimereasc\ chiar acolo. Dar dac\-s mai
mul]i, nu-i o înt`mplare. Dac\-i unul, se înt`mpl\, dar dac\-s doi,
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trei sau în mai multe locuri, se poate trage o concluzie. De-asta
spun c\ e p\cat c\ n-am prins m\car unul.
Comisia Senatorial\: Domnule general, voiam s\ v\ întreb, în
noaptea de 24 spre 25, s-au înt`lnit aceia care au hot\r`t soarta
Ceau[e[tilor. Crede]i, opinia dumneavoastr\, crede]i c\ era absolut
necesar\ solu]ia care s-a dat? A avut vreun efect asupra luptelor
care s-au dat în continuare?
General {tefan Gu[\: Opinia mea personal\?
Comisia Senatorial\: Da, opinia personal\. V\ mul]umesc.
General {tefan Gu[\: P\rerea mea este c\ s-ar fi putut lua în
cauz\ [i faptul acesta. C\ dac\ s-ar fi omor`t (lips\ de audi]ie,
n.n.). Deci se putea trage concluzia asta. Opinia mea îns\, personal\, este c\ nu (lips\ de audi]ie, n.n.). Dac\ se mai a[tepta o zi,
dou\, se potoleau oricum, pentru c\ deja începuse s\ se pun\
ordine în subunit\]i.
Comisia Senatorial\: V\ mul]umesc foarte mult. M\ interesa
opinia dumneavoastr\ fiindc\ [ti]i c\, în general, în presa str\in\
noi am fost imediat foarte grav acuza]i pentru decizia care s-a luat
atunci, c\ nu ar fi fost cazul s\ fie f\cut\, spuneau unii str\ini, c\,
în orice caz, a fost o judecat\ sumar\.
General {tefan Gu[\: Tot în opinia mea, v\ raportez c\ [i eu
s`nt de acord cu asta.
Comisia Senatorial\: V\ mul]umesc, domnule general.
– Unitatea de la T`rgovi[te, unde s-a înt`mplat evenimentul
\sta, mai era sub comanda dumneavoastr\ c`nd s-a f\cut execu]ia?
General {tefan Gu[\: Nu.
Comisia Senatorial\: Nu mai era. Nu mai era]i [eful Marelui
Stat Major?
General {tefan Gu[\: Nu, p\i mi-a zis c\ m\ schimb\...
Comisia Senatorial\: C`nd a]i fost dumneavoastr\ eliberat...?
General {tefan Gu[\: În ziua de Cr\ciun.
Comisia Senatorial\: În ziua de Cr\ciun. Adic\ în ziua aceea a
fost împu[cat [i Ceau[escu.
General {tefan Gu[\: Da. De ce spun asta? Pentru c\ în 26, deci
pe 25 seara, se rula caseta asta în biroul lui Militaru, deci pe 25
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seara. Iar pe 26 [tiu c\ a ap\rut pe ecran la Televiziune schimbarea,
nu, eliberarea, re]in exact scrisul, eliberarea din func]ie a generalului Gu[\. {tiam, nu m-am mirat, c\ se înt`mplase faptul seara…
Asta doar a confirmat. Din momentul \la îns\, n-am plecat din
minister, am a[teptat p`n\ c`nd a venit generalul Ionel s\ preia
func]ia de [ef al Marelui Stat Major.
Comisia Senatorial\: Vi s-au spus cauzele schimb\rii?
General {tefan Gu[\: Una din cauze este c\ mi s-a spus de c\tre
generalul Militaru c\ e bine s\ trec [i pe la acest e[alon, c\ eu am
venit direct de la divizie [i c\ e spre binele meu s\ trec [i pe la
acest e[alon, s\ cap\t experien]\, de[i am solicitat ca în cazul acesta s\ vin\ [i ajutoarele, trec peste asta, am solicitat s\ merg la
Buz\u, pentru c\ o aveam pe mama, dar nu mi s-a aprobat. La Cluj,
într-un fel mi-a convenit, c\ am lucrat în Transilvania dou\zeci de
ani, dar ceea ce am spus generalului Militaru [i cred c\ î[i
aminte[te, c\ de dou\ ori i-am repetat, c\ nu va avea succes în
func]ia de ministru al Ap\r\rii Na]ionale pentru c\ Armata nu-l mai
cunoa[te. I-am spus-o [i în spate acolo, în birou, i-am spus-o [i în
biroul propriu-zis al ministrului, [i nu vreau s\ spun altceva dec`t
sim]eam. |[tia mai mici care erau pe acolo nu-l acceptau. {i [tiam
[i altceva: c\ de zece ani, de c`nd plecase el, cam a[a ceva, se petrecuser\ multe schimb\ri în Armat\, or, din p\cate, el n-a avut
cuno[tin]\ de ele [i, mai ales, se [tia prin cercurile noastre c\ nu
degeaba a fost scos din func]ie [i trimis în Economie. Ceea ce s-a
confirmat, a fost în data de 6 [i 7, eu nu eram aici, eram în aceast\
func]ie de loc]iitor al [efului Marelui Stat Major, la Cluj. Ofi]erii
din Marele Stat Major s-au revoltat efectiv împotriva lui [i a trebuit s\ plece. Am ascultat atunci caseta, cred c\ mai exist\ pe la
minister, trebuie s\ existe, am ascultat-o în luna februarie [i am
v\zut c\ a fost un adev\rat scandal acolo. Deci n-a rezistat, eu
i-am dat trei s\pt\m`ni, dar mi se pare c\ a stat o lun\. I-am spus:
„Dumneavoastr\ nu sta]i mai mult de trei s\pt\m`ni. De ce? Armata nu v\ cunoa[te, îmi pare r\u, nu mai s`nt ofi]erii pe care îi [ti]i
dumneavoastr\, \[tia s`nt chinui]i, au fost la munci, nec\ji]i, pentru
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c\ n-au fost avansa]i.“ Era exact dup\ perioada aceea, 23 august,
da, dup\ ce-am f\cut parada aceea aici, la...
Comisia Senatorial\: Domnule general, a]i spus dumneavoastr\
în cursul expunerii de ast\zi de diminea]\, c\ de la Timi[oara a avut
loc o plecare sau dou\ plec\ri. Au avut loc dou\ plec\ri precipitate
cu avionul. Una a domnului St\nculescu...
General {tefan Gu[\: N-a[ zice precipitate, dou\ plec\ri.
Comisia Senatorial\: La care v-a]i pus probleme? Desf\[ur\rile
ulterioare ale evenimentelor aveau s\ v\ clarifice pozi]iile pe care
le-au avut ace[ti oameni în desf\[urarea lor? }in`nd seama de elementele pe care ni le-a]i dat, ne-a]i spus c\ domnul St\nculescu a
ocupat o pozi]ie relativ dubl\, era [i la Armat\ [i avea rela]ii [i cu
„Dun\rea“.
General {tefan Gu[\: Nu, aia pe vremea c`nd lucra erau rela]ii
normale, pentru c\ tot în comer] se desf\[urau. Ce se înt`mpl\?
Deci el a plecat (la Bucure[ti) în 21. Eu n-am [tiut nici de treaba
care s-a înt`mplat în C.C., eu n-am aflat am\nuntele astea. Eu le-am
aflat de-abia dup\ ianuarie. Deci dup\ ce-am ajuns la Cluj am aflat
o serie de am\nunte. La ceea ce am fost martor, a fost urm\toarea
scen\. În biroul generalului Militaru, deci al ministrului Ap\r\rii,
generalul Chi]ac a fost numit ministru de Interne. Expresia a fost
urm\toarea: „B\i, Mi[ule, iei tu Internele“ [i eu i-am spus:
„Tovar\[e general...“ „Las\-m\, domnule, în pace!“, Chi]ac a avut
oarecum, a[a, un gest de revolt\ fa]\ de mine [i oricum eram [eful
Marelui Stat Major, chiar dac\ eram mai t`n\r, dar ce s-o mai ocolim, oamenii [i-au vizat ni[te func]ii [i le-au [i ocupat. Într-adev\r,
Chi]ac a fost numit ministru de Interne.
Comisia Senatorial\: Era vorba doar de a ocupa ni[te func]ii
sau erau ni[te merite pe care le revendicau în desf\[urarea evenimentelor?
General {tefan Gu[\: Nu era vorba de merite, n-a avut nimeni
merite, pentru c\ am fost pu[i într-o situa]ie nenorocit\. Ce merite
î[i poate aroga un om c`nd e pus s\ trag\ în poporul lui, pus fa]\ în
fa]\ cu \la (lips\ de audi]ie, n.n.), merit\, poate, s\ fie ocolit...
Comisia Senatorial\: Mul]umesc foarte mult.
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– Domnule general, v\ rog s\-mi r\spunde]i la urm\toarea
întrebare. În leg\tur\ cu generalul Militaru – deci el a fost scos din
Armat\ pe ni[te motive, v-a[ ruga s\ ne spune]i cu sinceritate ce
[ti]i. Ce leg\tur\ putem face între activitatea generalului Militaru
atunci c`nd era el în Armat\ sau dup\ ce a fost scos, între telefoanele date pe la Moscova [i insisten]a de a-l împu[ca pe Ceau[escu? Ce leg\tur\ facem între aceste evenimente? Putem face vreo
leg\tur\, ce crede]i?
General {tefan Gu[\: O lua]i ca opinie personal\?
Comisia Senatorial\: V\ rog.
General {tefan Gu[\: Sigur c\ fac o leg\tur\. El a fost scos din
Armat\ pentru c\ a fost dovedit c\ a avut rela]ii cu KGB.
Comisia Senatorial\: Dovedit?
General {tefan Gu[\: P\i la vremea respectiv\ a fost dovedit,
pentru c\ el a fost racolat de un oarecare c\pitan Jelev. Ceea ce v\
spun dumneavoastr\ am aflat [i eu de la al]ii, nu tr\it de mine, eu
eram comandant de pluton c`nd generalul Militaru a venit general
de la Ia[i, comandant al Diviziei de la Craiova. Eram comandantul
unui pluton de tancuri. L-am avut [ef dou\ luni, deci nu l-am
cunoscut, dar am aflat [i noi, pentru c\ la vremea respectiv\ au fost
dou\ cazuri. A fost cazul {erb, de care se [tie, care a fost tot a[a
dovedit c\ avea leg\turi cu Serviciile de spionaj sovietice, [i a fost
cazul Militaru, care a fost scos [i trimis în Economie. Ni s-a prelucrat, ca la orice militar la vremea respectiv\, dar într-un cadru, cum
se f\cea, s\ nu [tie trupa... Deci noi [tiam c\ el a avut aceste p\cate,
[i le-a avut. S`nt convins c\ nu degeaba a fost scos. Dar cine [tia de
treaba aceasta? Probabil c\ cel mai bine [tia [eful statului. P\i c`nd
un general al Armatei tr\deaz\, cine-i primul informat? {eful statului, care era [i comandant suprem, Ceau[escu era comandant
suprem. {i atunci, cine [tia mai bine ce s-a înt`mplat? {eful statului. Oare era nevoie s\ mai vorbeasc\ \sta? Poate vorbea. V\z`ndu-l acum în fruntea Armatei, ar fi spus ceva despre el. Deci din
acest punct de vedere eu fac aceast\ leg\tur\. C\ existau ni[te
interese ca lui Ceu[escu s\ i se închid\ gura, c`t mai repede. Poate
c\ interesele erau s\ nu se afle [i alte treburi, mai sus... Pentru c\
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revin la ce spuneam diminea]\. Soarta lui Ceau[escu a fost hot\r`t\
de al]ii, omor`rea lui s-a f\cut de c\tre ai no[tri, dar soarta lui a fost
pecetluit\ în alt\ parte, respectiv, p\rerea mea, fie la Moscova, fie
la... la Malta, cred. Deci din acest punct de vedere a[ face o
leg\tur\. Existau ni[te interese [i, dac\ vre]i, pot s\ intru în am\nunte, dar nu cred c\ s`nt chiar at`t de competent, existau ni[te
interese ca Ceau[escu s\ nu poat\ vorbi. N-a[ vrea îns\ s\ exclud
cu des\v`r[ire [i ceea ce au spus unii: „C\, domnule, dac\ nu-l
omor`m, se mai omoar\ lume.“ Ca o p\rere personal\, pentru c\
a[a v-am spus de la început, c\ e personal\, cred c\ într-o zi, dou\,
oricum se lini[teau apele. Pentru c\ începuser\ s\ se lini[teasc\ [i
militarii intraser\ to]i în caz\rmi, se mai tr\gea, dac\-mi amintesc
bine, numai diminea]a [i seara sau la anumite ore, dar începuser\ s\
se lini[teasc\ treburile, \sta e adev\rul. Dac\ o fi altfel, Dumnezeu
[tie, dar v-am spus c\ a fost opinia generalului Gu[\.
Comisia Senatorial\: Domnule general, sigur c\ soarta lui
Ceau[escu o fi fost pecetluit\ la Malta, s-or fi în]eles oamenii mari,
acolo – „Hai, domnule, s\-l înl\tur\m pe Ceau[escu.“ – dar ca s\-l
împu[c\m a[a sumar...
General {tefan Gu[\: Nu, asta n-au hot\r`t-o ei. Pentru c\ una
este înl\turarea lui [i alta este omor`rea lui.
Comisia Senatorial\: Bineîn]eles. Au fost înl\tura]i în toate
]\rile...
General {tefan Gu[\: A trebuit s\ fie înl\turat, dar s-a f\cut
înl\turarea nu printr-o revolu]ie de catifea, ci printr-una s`ngeroas\.
E p\cat c\ s-a f\cut a[a. Noi trebuia s\ fim altfel dec`t al]ii. Dar
revenind la omor`rea lui, nu cred c\ a fost justificat\. E p\rerea
mea. Nu acesta a fost motivul c\ se tr\gea în continuare.
Comisia Senatorial\: Cine a avut interesul s\-l asasineze?
General {tefan Gu[\: P\i, domnule, ierta]i-m\ c\ spun, probabil
c\ cei care s-au întrunit. Eu a[a cred. E numai p\rerea mea.
Comisia Senatorial\: Da. Ierta]i-m\, domnule general, domnilor
colegi, eu m\ înt`lnesc periodic cu colegi din fostele ]\ri socialiste,
la Bruxelles. Ei, îmi aduc aminte, în special polonezii, „c\ voi,
românii, v\ omor`]i domnii, [efii [i a[a mai departe“. Dumneavoas-
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tr\ acum a]i spus un lucru foarte important, c\ soarta a fost hot\r`t\
în alt\ parte [i de al]ii, dar de omor`t, l-am omor`t noi. E foarte
important pentru istoria noastr\ [i pentru imaginea României în
lume, dac\ chiar noi, românii, l-am omor`t pe Ceau[escu. Într-un
fel, se poate spune da, dar ar trebui examinat rolul factorului
extern, c\ uneori nu m`na, ci decizia conteaz\ a cui este, pentru c\ e
foarte important în acest raport, pe care ne c\znim s\-l ducem la
liman, s\ [tim dac\ au fost omor`]i de români, de noi, [i deci dac\
merit\m blazonul, în ghilimele, c\ ne omor`m domnii, noi, românii,
în istorie. Mul]umesc.
General {tefan Gu[\: Tot o opinie personal\ [i v\ rog s\ m\
ierta]i c\ spun asta. C\ ne omor`m domnii, din p\cate, istoria spune
asta, a[a a fost. C\ au fost alte conjuncturi, alte motive sau alte
(lips\ de audi]ie, n.n.), asta e alt\ treab\. Vreau s\ raportez Comisiei Senatului c\ una e a-l urî, pentru c\ [i Armata nu-l mai înghi]ea, crede]i c\ nou\ ne convenea c\ ne trimitea la porumb, la...?
Crede]i c\ ne-a convenit c`nd, la 23 august, dup\ ce-am f\cut acea
parad\ [i am chinuit oamenii \ia, nu s-au f\cut avans\ri legale ale
ofi]erilor superiori, deci o serie de lucruri. Deci asta este. Dar a-l
urî este una [i a-l omorî este cu totul alta. P\rerea mea e c\ se poate
r\spunde în felul urm\tor celor care au g\sit ca motiva]ie revolta [i
c\ oamenii mor. Dar c`nd toat\ lumea [tia c\ este prins, c\ este în
m`n\ sigur\ la Armat\, lumea se potolea [i o judecat\, pentru c\,
iar\[i o opinie personal\, orice criminal, cel mai mare criminal din
lume are dreptul la o ap\rare, [i pentru noi prezenta un mare interes
s\ [tim ce-a g`ndit, ce-a f\cut... Eu nu cred c\ Ceau[escu, a[a cum a
fost, cu p\catele lui, s\ nu fi [tiut multe lucruri, inclusiv despre unii
oameni. Pentru c\ eu nu [tiu, dac\ a[ fi fost [ef de stat [i a[ fi prins
pe unul c\ tr\deaz\, indiferent cum era, dac\ l-a[ fi iertat sau nu.
Eu nu [tiu dac\ Ceau[escu i-a iertat pe {erb, pe Militaru, pentru c\
a vrut el sau pentru c\ a[a i s-a ordonat de undeva. I-a iertat, asta e
limpede, nici nu i-a închis m\car. Le-a luat func]iile de r\spundere
[i i-a trimis în alt\ parte. Deci au existat ni[te interese ca lui s\ i se
închid\ gura. Este o opinie personal\. Cei mari sigur c\ i-au hot\r`t
soarta. Era incomod, s`nt convins c\ era, inclusiv pentru ru[i.

CONDAMNAT LA ADEV|R

487

Comisia Senatorial\: Nu [tiu în ce m\sur\ a fost incomod pentru americani, dar pentru ru[i o în]eleg integral.
General {tefan Gu[\: Da, pentru ru[i nici n-o mai spun, pentru
c\ voiam s\ vin cu ni[te argumente...
Comisia Senatorial\: Pofti]i.
General {tefan Gu[\: V\ dau un singur exemplu. Chiar dac\
noi ajunsesem la anumite certuri în cadrul Tratatului de la Var[ovia,
noi eram ferici]i c\ Ceau[escu totdeauna îmi d\dea un mandat, c\
îmi permitea s\ m\ cert cu \[tia. {i le-am spus: „Domnule, la mine
nu vii cu trupe!“ Clar. Putea s\ bat\ rusul în mas\ p`n\ tr\snea, eu
spuneam: nici nu discut cu tine. Deci pe undeva el nu era înghi]it
de ru[i. Asta e limpede. S`nt multe exemple. În ce m\sur\ era sau
nu înghi]it de americani? M\ dep\[e[te. Ierta]i-m\ c\ v\ spun, de
forma]ie eu n-am fost un om politic, dar poate i-a deranjat [i pe \ia
cu ceva. De ce s\ nu lu\m [i aspectul \sta? Oricum eu cred, a[a
cum bine a spus [i domnul pre[edinte, eu cred c\ la Malta nu s-a
hot\r`t dec`t înl\turarea lui [i a regimului, nu [i înl\turarea fizic\.
Înl\turarea fizic\, din p\cate, \sta e adev\rul, s-a f\cut de c\tre
cine? La hot\r`rea unor persoane de la noi. Dac\ ar fi altfel, poate
afl\m, dar nu cred c\ e altfel.
Comisia Senatorial\: Se spune, domnule general, despre
Ceau[escu c\ a depus sume mari de bani în str\in\tate. Eu cred c\
aceste sume au fost de ordinul miliardelor de dolari. Din ni[te
socoteli pe care le-am f\cut [i din ni[te informa]ii primite, n-are
importan]\ cum [i c`t de corecte s`nt, nu-mi dau seama, crede]i c\
omor`rea lui a avut leg\tur\ [i cu acest fapt? Poate e o întrebare
prea complicat\.
General {tefan Gu[\: M\ ierta]i, pentru mine e un pic complicat\, n-a[ crede c\ are o leg\tur\ direct\. Eu nu [tiu dac\ are
într-adev\r aceste sume. S-a dovedit cumva? Atunci s-ar explica,
dar dup\ c`te [tiu nu s-a aflat nici un cont.
Comisia Senatorial\: Da, conturile nu s-au aflat, dar eu [tiam
înc\ de pe vremea aceea c\ erau o serie de indivizi, aflasem a[a, pe
c\i l\turalnice, c\ erau indivizi care plecau cu avione în str\in\tate,
avea ni[te curieri, se spuneau asemenea lucruri. C`t de adev\rate

488

DANIELA VERONICA GU{| DE DR|GAN

erau, nu [tiu, n-am idee exact\, dar însu[i faptul c\ el era în bune
rela]ii cu generalul Marcos din Filipine, care a depus 10 miliarde
de dolari în str\in\tate...
General {tefan Gu[\: E posibil.
Comisia Senatorial\: E posibil ca o activitate din aceasta s\ fi
fost?
General {tefan Gu[\: E posibil. Din p\cate, eu n-am avut acces
la alte date. {tiu c\ Armata avea ca sarcin\, într-adev\r, ca la acest
aport valutar s\ participe [i ea. {i v-am raportat în ce consta.
Sumele nu le pot raporta. Le [tiam, le b\nuiesc adic\.
Comisia Senatorial\: Domnule general, a[ vrea s\ v\ mai fac o
întrebare. Pe generalul de aviarie {tefan Ispas l-a]i cunoscut?
General {tefan Gu[\: Da, l-am cunoscut.
Comisia Senatorial\: Pot s\ v\ întreb ce p\rere ave]i despre el?
General {tefan Gu[\: Nu mi-a fost rector la Academia Tehnic\
Militar\, dar [tiu c\ era foarte bine preg\tit în domeniul aeronauticii, un bun metodist, mi s-a spus de c\tre cei care l-au avut profesor. Personal, l-am avut ca un bun amic, un om de treab\. El se
ocupa mult cu structura materialelor de rezisten]\, din astea u[oare,
pentru avia]ie, [i am citit ni[te studii foarte interesante din acest
punct de vedere. L-am apreciat ca inginer [i ca om.
Comisia Senatorial\: (lips\ de audi]ie, n.n.) Clubului Aeronautic.
– Domnilor senatori, v\ rog s\ ne limit\m la întreb\ri directe în
leg\tur\ cu subiectul nostru. Alte lucruri, înseamn\ c\ n-ajungem...
– Domnule general Gu[\, în revolu]ie au c\zut, eu zic dup\ o
apreciere destul de precis\, 1033 de oameni. Deci în decembrie
1989. Se apreciaz\ c\ Timi[oara are în jur de 100. Dumneavoastr\ pretinde]i, nerecunosc`nd existen]a terori[tilor (lips\ de audi]ie, n.n.).
General {tefan Gu[\: Ierta]i-m\, nu nerecunosc`nd, neprinz`nd
nici unul.
Comisia Senatorial\: E bine c\ a]i precizat lucrul acesta. Deci,
ar însemna c\ cei (lips\ de audi]ie, n.n.) s\ desp\r]im deci mor]ii
dinainte de 22 de cei de dup\ 22, cei dinainte de 22, conform
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majorit\]ii p\rerilor, se datoresc Armatei, inclusiv cei de la Timi[oara. Sigur c\ p\rerea mea personal\ este c\ nu este a[a, dar r\m`n
circa 900 de mor]i, în Bucure[ti majoritatea [i în restul ]\rii. Puteau
ace[ti mor]i, crede]i dumneavoastr\, s\ fie numai din înt`mplare [i
din gre[elile Armatei? Sau ale civililor care au avut arme?
General {tefan Gu[\: Nu. O parte din ei da, o parte nu.
Comisia Senatorial\: M\ ierta]i, domnule general, a[ vrea s\
completez întrebarea domnului coleg. Cum v\ explica]i [i faptul c\
s-a tras numai în anumite ora[e, iar în altele nu [i nu s-au organizat,
n-au fost asemenea evenimente? V\ mul]umesc.
General {tefan Gu[\: Domnule senator Nicolaescu, vede]i,
dup\ revolu]ie imediat au fost ni[te ac]iuni în care s-a verificat
armamentul, la Armat\... Armata a fost prima care a recunoscut, da
domnule, [i eu am recunoscut, s-a tras cel mai mult, milioane de
cartu[e. Bineîn]eles c\ aceste milioane de cartu[e n-au fost trase pe
plan orizontal, pentru c\ ar fi fost [i milioane de oameni, sau zeci
de mii de oameni, sau sute de mii de oameni mor]i. Mor]i au fost [i
unde au fost trupe ale Ministerului de Interne [i unde au fost trupe
ale Armatei. Asta din ce am citit în pres\, ce s-a cercetat de procuratur\ [i de c\tre alte organe. Mor]i au fost [i unde n-au fost trupe
[i atunci revin un pic, nu c\ nu recunosc, n-am reu[it s\ prindem
terori[tii, nu c\ nu au existat, deci am putea pune [i pe seama lor o
seam\ de mor]i. În nici un caz, [i ar fi o mare gre[eal\, nu pentru c\
eu s`nt îmbr\cat kaki, ar fi o mare gre[eal\ s\ pun\ to]i mor]ii în
seama Armatei. Are [i Armata partea ei de vin\, are gre[elile ei, dar
ar fi o mare gre[eal\. Eu nu [tiu, oare toat\ lumea a verificat tot
armamentul [i al Ministerului de Interne, dup\ 22 decembrie, [i s-a
g\sit c\ tot a fost furat? Dac\ eu am recunoscut [i recunosc oric`nd
c\ în Armat\ am avut oameni care au gre[it, oare la ei chiar n-a
gre[it nici unul din toat\ ]ara?
Comisia Senatorial\: Nici unul.
General {tefan Gu[\: Deci, din acest punct de vedere, da]i-mi
voie ca la r\spunsul pe care vi-l dau s\ zic c\ o parte din vin\,
probabil, apar]ine [i altora, nu numai Armatei. C\ Armata a fost cel
mai mult implicat\? P\cat c\ a fost implicat\. Vreau s\ închei cu
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urm\torul lucru. Cu toate p\catele ei, Armata a fost l`ng\ popor,
pentru c\ altfel nu s-ar fi f\cut revolu]ia, domnule Nicolaescu. S\
m\ ierte Dumnezeu dac\ v\ spun c\, dac\ ace[ti nenoroci]i de
solda]i ar fi tras unde trebuie, nu se f\cea revolu]ia. P\cat c\ am
avut [i necazuri, dac\ nu recunoa[tem, iar e p\cat, trebuie s\
recunoa[tem, neinstruire, gre[eli, dar înc\ o dat\ v\ spun, pe mine
m\ deranjeaz\ un lucru, c\ toate p\catele revolu]iei s-au dat tot pe
am\r`ta de Armat\. Noi, [i înainte de revolu]ie, la construc]ii, la
Casa Republicii, la Canal, la c\i ferate, la agricultur\, tot noi cu
p\catele [i acum... S\ nu uit\m c\ inclusiv la Timi[oara, unde a
început revolu]ia, în 20 decembrie totu[i, [i solda]ii \ia am\r`]i, [i
ofi]erii, [i chiar cadrele mari au fost l`ng\ \[tia care au luptat, care
au ie[it în strad\ cu curaj, l`ng\ copiii \[tia. E posibil, dac\ lu\m [i
analiz\m fiecare caz, probabil c\ a tras soldatul, din gre[eal\, de
fric\, dar în nici un caz s\ nu punem în seama Armatei toate. Trebuie verificat [i, înc\ o dat\, poate chiar eu am s\ v\ aduc, zic
poate, s\ v\ aduc ni[te dovezi cu armament care a fost montat [i de
la alte categorii de for]e ale Armatei, nu ale Armatei. Deci, din
acest punct de vedere, da]i-mi voie s\ v\ spun c\ unii apar]in [i
gre[elilor celor care tr\geau aiurea. Dac\ n-am prins terori[ti e o
mare gre[eal\, eu îmi exprim totu[i speran]a c\ o s\ prindem unul,
atunci s-ar l\muri multe aspecte. Ar mai fi o problem\. În haosul
care a fost atunci, nici noi n-am putut s\ ne conducem a[a cum trebuia ac]iunile. {i nu în ultim\ instan]\, din p\cate, nu ne-am confruntat [i nici nu ne-am g`ndit c\, în loc s\ lupt\m pe alineamentul
Prut, sau Meze[, sau Some[, sau Siret, din p\cate, a trebuit s\
lupt\m în ora[e. Nu ne-am a[teptat la asta [i ne-a surprins. Ne-a
surprins [i pe noi care am condus, i-a surprins [i pe cei care au fost
în front. {i numai în front s\ nu fii c`nd ai în fa]\ unul care-]i
arunc\ cu sticla în cap, sau cu piatra sau cu b\]ul, [i [tii c\ e fratele
t\u, iar tu e[ti de cealalt\ parte a baricadei, pentru c\ Dumnezeu a
vrut ca în 1990 s\ faci armata, sau în 1989. S`nt multe de spus.
Deci nu vreau s\ disculp Armata, dar în nici un caz nu s`nt de acord
cu cei care au culpabilizat-o. O ap\r pentru c\ e institu]ia în care
m-am format [i am tr\it, o ap\r pentru c\ a[a e normal s\ o ap\r,
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pentru c\, cu p\catele ei, totu[i a fost l`ng\ revolu]ie, cu toat\
r\spunderea, [i cu asta închei, v\ rog s\ m\ ierta]i c\ am vorbit mai
mult acum. Cu toat\ r\spunderea afirm c\ nu s-ar fi f\cut revolu]ia
dac\ Armata era o Armat\ nenorocit\ care s-ar fi opus p`n\ la
ultimul cartu[. Îmi cer scuze c\ am...
Comisia Senatorial\: Domnule general, a[ vrea s\ v\ mai pun,
dac\ nu v\ sup\r, înc\ o întrebare. În Armat\ existau ofi]eri de contrainforma]ii, cum existau [i prin alte p\r]i, în institutele de
proiectare unde am lucrat... A[ vrea s\ v\ întreb dac\ dumneavoastr\ a]i remarcat o schimbare în comportamentul lor, s\ zicem dup\
15-16 decembrie, sau dup\ 22 decembrie, s-a putut constata o
schimbare notabil\ în comportamentul lor?
General {tefan Gu[\: Domnule senator, n-am observat pentru
c\, din p\cate, dac\ a[ fi fost poate mai atent un pic, a[ fi observat,
dar nu mi-am dat seama. De fapt, eu aveam rela]ia urm\toare: ca
[ef al Marelui Stat Major m\ înt`lneam cu un singur om, era [eful
lor. El de regul\ venea [i îmi relata ni[te nereguli din astea care
erau pe teritoriu, referitor la siguran]a armamentului, despre unii
din ofi]eri, mai guralivi, pe care-i sc\pa gura [i vorbeau mai mult
dec`t trebuie, problema documentelor secrete; la modul general
vorbind, m\ informa din c`nd în c`nd [i eu eram obligat s\ iau sau
s\ nu iau ni[te m\suri. Ceilal]i mai mici se opreau la ni[te e[aloane
mai mici. Lucram de multe ori [i cu [eful Direc]iei, generalul
Vasile, cu care foarte rar m\ înt`lneam. Dar atunci n-am fost atent
la treaba asta [i n-am observat ceva deosebit.
Comisia Senatorial\: Domnule general, la proces, Nicolae
Ceau[escu a formulat o acuza]ie, uit`ndu-se la o persoan\ prezent\,
la domnul St\nculescu. Ce crede]i dumneavoastr\ c\-i repro[a?
General {tefan Gu[\: Probabil c\ Ceau[escu se a[tepta ca el s\l salveze cumva. Am v\zut o singur\ dat\ secven]a [i [tiu c\ întradev\r s-a îndreptat cu privirea c\tre el. Vede]i, domnule senator,
mi-e greu s\ fac ni[te aprecieri. St\nculescu a fost cel care i-a
chemat elicopterul... N-a[ putea spune ceva. Cert e un lucru, c\ s-a
vorbit de tr\dare, dac\ nu m\ în[el [i dac\ e adev\rat ce spunea un
mili]ian de pe la T`rgovi[te. {i despre mine s-a afirmat c\ am fost
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un tr\d\tor. {i am fost, vizavi de Ceau[escu. Poate c\ a[a o fi
crezut [i despre el. Pentru c\ am avut de ales totu[i.
Comisia Senatorial\: N-a]i tr\dat poporul.
General {tefan Gu[\: În nici un caz asta (lips\ de audi]ie, n.n.),
nu eu, pentru c\ nici un ]\ran român nu f\cea treaba asta, [i eu sper
s\ r\m`n un ]\ran român. Dar, v\ spun înc\ o dat\, au fost momente
grele. Privind retrospectiv, retroactiv, privind acum în urm\ cu
patru ani, foarte multe îmi vin în cap. Dac\ ar mai fi o revolu]ie,
cred c\ a[ [ti cum s\ ac]ionez. Atunci îns\... ne-a prins de unde nea prins.
Comisia Senatorial\: Ceea ce spune]i dumneavoastr\ este foarte
impresionant, domnule general, [i vreau s\ relatez [i eu un fapt
care rimeaz\ cu ceea ce a]i spus dumneavoastr\. Fratele meu, care e
mai mic ca mine cu vreo nou\ ani, c`nd f\cea armata, un ofi]er pe
care-l avea spunea: „B\i, b\ie]i, voi crede]i c\ ]\ranul român, care a
luptat în 1916 [i 1940 pentru bucata de p\m`nt, [i acum, dac\ se
înt`mpl\ ceva, va mai lupta la fel ca atunci?“ M-a impresionat acest
lucru pe care avusese curajul s\-l spun\ acest ofi]er, prin anii 1970.
General {tefan Gu[\: Dac\-mi permite]i s\ completez. De aceea
ne-a fost team\, pentru c\ o interven]ie ruseasc\, în România, s-ar
fi produs cu mari necazuri. Eu nu glumesc deloc c`nd raportez
Comisiei Senatoriale c\ aveam, efectiv, o pornire..., nu a generalului Gu[\ sau a generalilor, a coloneilor, inclusiv a solda]ilor.
Deci nu s-ar fi admis de c\tre solda]i s\ fim ocupa]i. Cred c\ asta
poate s\ o spun\ [i domnul senator, c\ era]i la trupe atunci.
Comisia Senatorial\: Da, domnule general. A]i amintit dumneavoastr\ de momentul Giurgiule[ti. Eram [eful grupei operative
atunci, am luat m\surile militare, de cercetare a zonei, [i exista
aceast\ hot\r`re unanim\ a trupei, a corpului de cadre, ca în eventualitatea... Nu exist\ nici o îndoial\.
Comisia Senatorial\: Domnule senator, mai ave]i întreb\ri?
–Nu.
Comisia Senatorial\: Domnule general, eu mai am o ultim\
întrebare [i dup\ aceea v\ d\m voie s\ v\ duce]i acas\.
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General {tefan Gu[\: V\ mul]umesc, dac\ mai e nevoie, mai
revin.
Comisia Senatorial\: Domnule general, în leg\tur\ cu r\zboiul
psihologic, în leg\tur\ cu r\zboiul electronic, [i p`n\ la urm\ cu
lipsa de terori[ti, a[ vrea s\ [tiu p\rerea dumneavoastr\, dac\ acest
r\zboi electronic a existat, dac\ acest r\zboi psihologic a existat,
cine le putea organiza?
General {tefan Gu[\: Merit\ s\ le lu\m pe r`nd. Referitor la
r\zboiul electronic, fiind inginer mecanic [i nu electronist [i nici de
ap\rare antiaerian\, deci radiolocatorist, ca s\ simulez, pentru c\ e
vorba de o simulare, de fapt, ca s\ creezi un r\zboi radio-electronic
trebuie s\ dispui de ni[te mijloace sofisticate. România nu [tiu dac\
dispunea de aceste mijloace sofisticate, ci numai marile puteri [i
alte ]\ri care aveau o tehnologie deosebit\, capabil\ s\ creeze
aceast\ imagine real\. Deci r\zboiul radio-electronic putea fi creat
fie în acest mod, fie cu alte dispozitive care puteau fi amplasate pe
l`ng\ dispozitivele de lupt\ ale Antiaerianei [i care puteau bruia
sta]iile de radio sau crea imaginea unor ]inte. Spun acest lucru,
domnule senator, [i ierta]i-m\ c\ fac o parantez\, fiind la Cluj mi
s-au adus dou\ reflectoare poliedrice cu ni[te baloane [i, respectiv,
cu ni[te sta]ii meteorologice dedesubt, unele chiar cu bec. Aceste
reflectoare poliedrice, trimise în atmosfer\, creeaz\ imaginea unor
]inte. La un moment dat curen]ii le pot duce în fel de fel de direc]ii
înc`t le po]i asimila perfect cu un elicopter. Ceea ce s-a [i înt`mplat
din p\cate, în multe situa]ii, în dispozitivele ap\r\rii antiaeriene,
at`t prin Ardeal, c`t [i prin Oltenia, dac\ nu m\ în[el. Deci se poate
crea acest r\zboi radio-electronic, iar România, afirm cu toat\ certitudinea, a fost supus\ acestui r\zboi. C\ a fost creat de ru[i, e foarte
posibil. {i eu zic c\ e mai posibil dec`t de al]ii, care s`nt prea
departe. E foarte posibil, aveau cum. S\ nu uit\m o treab\: aproape
toat\ tehnica pe care trupele de ap\rare antiaerian\ ale României o
au în dotare, este de produc]ie sovietic\, deci e vorba nu numai de
sta]ii de radio, ci chiar de rachete, care s`nt numai de produc]ie
ruseasc\. Deci din acest punct de vedere înclin s\ cred, ca p\rere
personal\, c\ era posibil s\ ne-o fac\ prietenii. Nu vorbesc din
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resentimentul pe care-l am vizavi de ei, ci, logic vorbind, puteau
s-o fac\. În ce prive[te r\zboiul psihologic, nu se putea face dec`t
cu ni[te oameni care dispuneau de ni[te date. În primul r`nd, de dispunerea corect\, deci ni[te oameni care au spionat România. Trebuiau s\ cunoasc\ dispunerea unit\]ilor militare, telefoane, leg\turi
care s`nt între unit\]i militare [i dispozitive, trebuiau s\ dispun\ de
ni[te date privind comandan]ii unit\]ilor, marilor unit\]i, dispunerea pe teritoriu a diferitelor unit\]i [i mari unit\]i. {i atunci s-a
putut ac]iona prin telefon, prin radio, prin zvon, prin lansarea unor
diversiuni, [i a[a mai departe. Aceast\ parte a r\zboiului psihologic
a vizat în primul r`nd cadrele de conducere, deci în primul r`nd
cadrele de conducere care, efectiv, unii din ei erau speria]i de ce se
putea înt`mpla sau de ce auzeau. Acest r\zboi psihologic putea fi
creat, [i fac leg\tura cu a treia component\, pe care dumneavoastr\
mi-a]i spus-o, cu terori[tii. Foarte bine ace[ti terori[ti puteau s\
creeze acest r\zboi psihologic, dispun`nd de telefoane, dispun`nd
de date, foarte bine se duceau la un telefon public [i formau un
num\r. Nimeni nu poate s\ m\ contrazic\ at`t timp c`t n-am prins
nici unul. Dar e posibil ca ei, dispun`nd de aceste c`teva date, s\
creeze aceast\ component\ a r\zboiului psihologic, la care, înc\ o
dat\ spun, România a fost supus\. Instruirea noastr\, pe care am
f\cut-o în Armat\ privind preg\tirea psihologic\, acum ne-am dat
seama, nu era cea mai bun\ sau nu viza ce trebuia. Acum ne-am dat
seama c\ prin aceast\ arm\ psihologic\ ne puteau produce un r\u
mult mai mare dec`t c`teva divizii de tancuri. Lipsa terori[tilor. Terori[tii lipsesc acum, dar poate c\ în viitor nu vor lipsi. Este
imposibil totu[i ca s\ nu se afle. Eu plec de la urm\torul aspect.
Totu[i, pentru mine, generalul Gu[\, care am fost aici, la etajul
înt`i, am tras perdeaua... Cine a creat acele patru cuiburi de foc?
Garantez cu capul [i cu ce vre]i, cu libertatea mea, c\ nu a fost
Armata, pentru c\ Armata nici nu avea acces în acest obiectiv. Era
un obiectiv unde Armata nu avea acces, efectiv. {i atunci mi-am
pus întrebarea cine a f\cut-o, dac\ nu securi[tii? {i p`n\ acum se
pare c\ nu. Atunci, au f\cut-o într-adev\r ace[ti terori[ti, c\ or fi
români, c\ or fi spioni, c\ or fi din afar\, dar cineva a f\cut-o.
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Comisia Senatorial\: Dar [ti]i c\ aceast\ cl\dire era p\zit\ de
Securitate?
General {tefan Gu[\: {tiu c\ era p\zit\ de ei, nu mai [tiu îns\
cum, interior, exterior, nu mai am date. Deci, referitor la aceast\
concluzie, domnule pre[edinte, România într-adev\r s-a aflat, din
p\cate, în decembrie 1989, sub influen]a acestui r\zboi dublu, psihologic [i radio-electronic, cu gre[elile de rigoare. Totu[i, a[ vrea
s\ men]ionez un lucru. Pe parcurs, nu Gu[\ [i nici generalul
Codrescu, mul]i dintre ofi]eri au reu[it s\ sesizeze acest aspect [i s\
elimine multe din... hai s\ zic necazurile care s-ar fi putut produce.
C\ s-au produs [i necazuri, este vina noastr\, dar pe unele le-am
putut elimina, le-am putut scoate din circuit, din plan. P\rerea mea
este c\ atunci mul]i au cunoscut [i cunosc, eu s`nt convins c\ în
]ar\ mai s`nt oameni care cunosc multe probleme, dar care din
team\ [i de fric\ nu le spun. C`nd se va învinge aceast\ team\ de
c\tre to]i, [i vor veni cu curaj s\ spun\ „pe X l-am prins eu, în data
de...“ [i se va afla mai mult, atunci poate adev\rul va ie[i, a[a cum
trebuie s\ ias\, la lumin\. {i, ierta]i-m\, Armata a avut, din p\cate,
necazurile ei [i a f\cut [i gre[eli. Gre[elile nu le arunc\m pe umerii
solda]ilor, gre[elile apar]in [efilor [i în primul r`nd [efilor mai mari.
Deci, din acest punct de vedere, poate [i noi am fost de vin\. Dar
închei cu asta. P\cat dac\ se încearc\ cumva s\ se culpabilizeze
numai Armata. V\ rog s\ m\ ierta]i c\ m\ opresc la aceast\ (lips\
de audi]ie, n.n.).
Comisia Senatorial\: Domnule general, totu[i o mic\ chestiune.
Ne-a]i recomandat cu amabilitate interviul din cartea domnului
Pavel Coru].
General {tefan Gu[\: Da.
Comisia Senatorial\: {i o s-o citim cu interes, eu care n-am
citit-o. Ce altceva ne recomanda]i [i dac\ totu[i ave]i anumite documente sau ne pute]i trimite la anumite documente care ne-ar fi de
folos în sprijinul elucid\rii în general a problemei [i mai ales în
zona asta, mai pu]in cunoscut\ de c\tre noi [i de c\tre comisie, c\
nu s-a putut acoperi tot.
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General {tefan Gu[\: Da, s`nt convins c\ e foarte greu. {i s\ m\
ierta]i c\ fac aceast\ apreciere, s\ nu m\ considera]i obraznic. Cred
c\ sarcina comisiei e deosebit de grea, s\ nu cumva s\ ne apuce ani
mul]i p`n\ vom afla adev\rul. Va trebui, nu [tiu, ar fi p\cat s\ fie
a[a, dar va trebui ca mul]i care [tiu s\ vin\ cu curaj s\ spun\ [i
poate c\ vor veni. Referitor la problema aceasta, eu nu dispun de
bombe, dar de ni[te documente care s\ m\ fac\ s\ merg cu fruntea
sus, dispun. Adic\ nu compromi]\toare, ci mai mult de disculpare a
mea, dac\ cineva ar încerca s\ m\ implice în ceva. Deci, nu bombe.
De asemenea, mai dispun de ni[te confesiuni, dac\ vre]i, confesiuni ale mele, c\tre mine [i c\tre cineva, f\cute imediat dup\ revolu]ie, care s`nt valabile [i peste 100 de ani. Pentru c\ ceea ce am
spus ast\zi, aici, am spus [i acum trei ani, am spus-o [i la proces [i
o voi spune întotdeauna c`nd m\ va întreba cineva. Mai mult nu
[tiu. Ah, detalii, am\nunte, mai s`nt multe aspecte pe care nu cred
c\ comisia [i-a propus s\ le afle acum, ast\zi. Eu o s\ m\ mai
g`ndesc între timp, pentru c\ nu mi-am propus nici s\ devin scriitor, nici s\ c`[tig bani din memorii, poate nici n-apuc s\ le scriu,
dar cred c\ în viitor o s\-mi fac timp s\ mi le a[tern pe h`rtie a[a,
un pic, pentru c\ v\d c\ deja azi – m-am convins în fa]a Comisiei –
unele am început s\ le cam uit. Dac\ voi afla, cu mare pl\cere s`nt
dispus. Chiar dac\ ar însemna s\ fiu [i eu (lips\ de audi]ie, n.n.).
S`nt dispus s\ spun tot ce-a fost [i despre to]i de care am vorbit
ast\zi. S\ nu se supere, dar istoria e istorie, indiferent ce func]ii au
azi. Istoria se face nu pe func]ii, ci dup\ ce-a fost [i ce-a f\cut
fiecare la vremea respectiv\.
Comisia Senatorial\: Domnule general, domnul senator v-a
întrebat ceva mai devreme despre modul în care s-a dus r\zboiul
electronic. S`nt absolut convins c\, dac\ eu voi spune ceva, ce
anume s-a înt`mplat, dumneavoastr\ probabil v\ ve]i aduce aminte.
În noaptea de 23 spre 24 decembrie, mie, la Gala]i, mi-a fost semnalat\ de c\tre comandan]ii unor unit\]i de specialitate, respectiv
care dispuneau de radioloca]ie, existen]a unor elicoptere [i, m\ rog,
avioane, în regiunea Dobrogea, mun]ii M\cin [i în B\r\gan.
Încerc`nd s\ iau leg\tura cu comandamentul diviziei, fapt care s-a
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dovedit imposibil, am vorbit cu comandan]ii unit\]ilor de la Boboc,
Bac\u, Borcea, [i domniile lor ne-au confirmat existen]a unor ]inte,
s\ le numim a[a. Intriga]i fiind de faptul c\ ni s-a comunicat c\
direc]ia general\ de zbor este spre Gala]i, i-am întrebat dac\ se
cunoa[te la minister, la CAT, [i de[i toat\ lumea confirma existen]a
]intelor, lipseau m\surile de ap\rare. {ti]i cumva cine anume a dat
ordin pentru o noninterven]ie, întruc`t era foarte aproape de ru[i?
{ti]i c\ de la Gala]i p`n\ la Prut s`nt vreo 4-5 km, cel mult? A doua
problem\ despre care a[ dori s\ v\ întreb. A]i amintit mai înainte
de domnul general Cerbu. Ce func]ie avea d`nsul, pentru c\ în acele
zile, deci în perioada 22 p`n\ c\tre 28, m-am înt`lnit în repetate
r`nduri cu acest nume, despre care nu auzisem p`n\ atunci [i care,
ulterior, a disp\rut de pe firmamentul de conducere...? {i ultima
întrebare. Ave]i cuno[tin]\ despre o eventual\ sau mai multe
încerc\ri sau chiar reu[ite ale domnului general Militaru, de sustragere a unor anumite documente din arhiv\, care îl priveau? Eu
am ni[te date [i informa]ii în acest sens.
General {tefan Gu[\: Am în]eles. Referitor la perioada aceea,
23-24, ave]i dreptate. Mi s-au semnalat [i mie nu numai dinspre
Gala]i. O dat\ dinspre Gala]i [i dinspre litoral, deci din Dobrogea,
]inte aeriene. {tiu c\ am vorbit atunci cu Comandamentul Marinei
[i am zis: „Domnule, în caz c\ s`nt reale [i se încearc\, trebuie
dobor`te.“ Deci asta a fost. Alte ordine pe care le-au dat al]ii, nu
[tiu. E posibil. Asta numai în 22. În 23, eram deja la minister [i nu
[tiu cine ar mai fi putut s\ mai dea ordine. Poate din biroul ministrului s\ fi dat, c\ eu nu m-am mai dus acolo. Am r\mas sus. Dar
alte ordine nu [tiu. În leg\tur\ cu Boboc, [i mie mi-au semnalat,
într-adev\r, ce v-au semnalat dumneavoastr\. Nenorocirea era îns\
alta. La un moment dat, am început s\ nu mai cred nici eu.
„Domnule, zic, dac\ a]i dobor`t...“, c\ mi s-a raportat, v\ dau un
exemplu, la Craiova, generalul Ro[u, comandantul Armatei, pe
care, din p\cate, în prima faz\ c`nd eram la Timi[oara nu prea l-am
g\sit, dar acum l-am g\sit, mi-a raportat c\ a dobor`t [apte elicoptere. I-am spus: „D\-mi [i mie o bucat\, c\ o m\n`nc, o bucat\
m\car din acestea [apte!“ Pe baza exploziei, ei raportau ]int\
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dobor`t\, dar nu era. Apropo de r\zboiul \la electronic, c\ a fost o
diversiune. Deci [i mie mi s-au semnalat. Vreau s\ mai completez
aici ceva. Au fost [i pu]ini, foarte pu]ini, dar au fost [i comandan]i
pe care nu-i prea g\seam. {i v\ spun de ce. Nu-l g\seai, cum a]i
p\]it dumneavoastr\. Nu g\sea]i leg\tura cu divizia. Omul se
sustr\gea de la o r\spundere. În momentul c`nd îi raportezi, trebuia
s\ decid\, e o mare r\spundere [i mai ales în situa]ii din astea, c`nd
subordonatul î]i zice ceva [i trebuie s\-i dai r\spunsul. Deci unii nu
prea au r\spuns. Se pare c\ la Br\ila nu prea au r\spuns. Referitor
la zona unde a]i lucrat dumneavoastr\, nu prea au r\spuns [i, dac\
au r\spuns, au f\cut-o cu înt`rziere. Referitor la generalul Cerbu, un
nefericit, din p\cate, el a decedat ca urmare a unui necaz pe care
l-a avut cu fiul s\u. I-a murit b\iatul [i din cauza asta a murit [i el.
Era colonel pe vremea aia [i îndeplinea o func]ie în Comandamentul Trupelor de Transmisiuni. C\ a fost în grupa operativ\, c\ l-a
chemat cineva, nu [tiu, dar [tiu c\ acest om s-a lipit de telefoanele
din biroul ministrului Militaru [i a r\mas lipit de ele, c\ la un
moment dat m\ [i miram – \sta nu mai m\n`nc\, nu mai are [i el
nevoie de…, c\ era lipit de telefoane, [i acolo a r\mas, lipit de
aceste telefoane. Generalul Militaru c`nd a fost scos, a disp\rut din
minister. A plecat, cel pu]in a[a mi s-a spus de c\tre cei din Ministerul Ap\r\rii, f\r\ s\ fi f\cut o adunare în care s\-[i ia r\mas-bun.
Pur [i simplu s-a urcat în ma[in\ [i a plecat. Cu privire la documente, nu am dovezi certe, dar se poate verifica prin [eful Arhivelor. Se pare c\ în perioada c`t a fost ministru el a cerut totu[i
ni[te documente. E greu s\ spun dac\ le-a [i luat cu el. Trebuie
contactat colonelul respectiv [i întrebat. {i s\ aib\ curaj s\ r\spund\ dac\ Militaru a luat documente. {i acum s\ vorbim pe fa]\,
pentru c\ tot am zis c\ discut\m deschis. Probabil îl interesa
dosarul personal, nu cel de cadre, pentru c\ pe \la îl avea la Direc]ia Personal, ci dosarul „Corbu“. Asta cred c\ l-a interesat.
Comisia Senatorial\: Bun. V\ mul]umesc.
– Domnule general, ce era dosarul \sta „Corbu“?
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General {tefan Gu[\: Dosarul „Corbu“ erau, de fapt, datele
adunate în care se aduceau dovezile leg\turilor pe care generalul
Militaru le-a avut cu KGB.
Comisia Senatorial\: Unde se afla dosarul \sta „Corbu“?
General {tefan Gu[\: Ele, de regul\, s`nt la Arhiv\. Dup\ c`te
cunosc eu, iar domnul general Codrescu e mai experimentat ca
mine, unele din aceste documente se [i microfotografiaz\ parc\, [i,
chiar dac\ dispar ni[te originale, r\m`n microfilmele.
Comisia Senatorial\: La Securitate.
General {tefan Gu[\: Nu [tiu la cine s`nt. Eu dosarul acestui
om nu l-am v\zut niciodat\.
Comisia Senatorial\: Nu pot s\ dispar\, nu?
– E greu s\ dispar\ toate.
General {tefan Gu[\: Toate nu. Dispare un dosar, r\m`ne
microfilmul.
Comisia Senatorial\: Are noroc istoria.
– Domnule general, în leg\tur\ cu ce ne-a]i spus mai înainte, în
leg\tur\ cu r\zboiul \sta electronic [i cu presupunerea c\ ar fi fost
pus la cale, [i electronic [i psihologic, c\ ar fi fost pus la cale de Uniunea Sovietic\. E o supozi]ie. Acum, o întrebare a[ vrea s\ v\ pun:
care e p\rerea dumneavoastr\, dac\ a[a a fost sau a[a este, care era
interesul ru[ilor, al Uniunii Sovietice pe vremea aceea, s\ provoace
în ]ar\ o asemenea (lips\ de audi]ie, n.n.). Ce voiau ei s\ fac\?
General {tefan Gu[\: P\rerea mea personal\, domnule senator,
domnule pre[edinte, este c\ tocmai asta lipsea: motivul p\trunderii
lor. Adic\ creau acest r\zboi radio-electronic, noi trebuia s\
ac]ion\m, trebuia s\ ajungem fie s\ ne omorîm între noi, fie la un
r\zboi civil, fie ca ei s\ g\seasc\ motiva]ia ajutorului fr\]esc. E
posibil [i asta, e tot o supozi]ie, dar trebuie luat\ în seam\.
Comisia Senatorial\: Deci cu r\zboiul radio-electronic [i psihologic asta e supozi]ia. Poate s\ fie cea mai veridic\, dar dac\ au
avut personal aici, pe teritoriul nostru, care a fost în slujba lor, [i
dac\ \[tia au ac]ionat, [i dac\ au fost [i terori[ti în slujba lor, s\
zicem, dac\ au f\cut r\zboi radio-electronic [i psihologic, poate c\
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au avut [i pu[ca[ii \ia care au tras de aici, de colo, sau simulatoare,
ce-au avut, în sf`r[it.
General {tefan Gu[\: Da. Nu e exclus nici asta. Nenorocirea
noastr\ este c\ nu am prins... A[ vrea s\ completez un pic, dac\-mi
permite]i. Se pare c\ în perioada respectiv\ – c`t o fi de adev\rat,
trebuie verificat – se pare c\ inclusiv aprovizionarea Ambasadei
Sovietice s-a f\cut cu mult mai multe produse dec`t de obicei.
Poate se aprovizionau de Cr\ciun oamenii...
Comisia Senatorial\: Da. Dar vede]i dumneavoastr\, foarte
mul]i au fost aresta]i sub b\nuiala c\ ar fi fost terori[ti, trimi[i de la
Armat\ nu [tiu unde. Au fost trimi[i la Poli]ie...
General {tefan Gu[\: La Poli]ie.
Comisia Senatorial\: ...[i elibera]i. Cine a dat ordinul \sta s\ fie
pu[i în libertate?
General {tefan Gu[\: Domnule senator, dac\-mi permite]i, o
prim\ parte a r\spunsului: din cei foarte mul]i aresta]i, au fost
foarte mul]i nevinova]i, pentru c\ în înv\lm\[eala de atunci...,
vedeai unul cu o fa]\ mai... Îl luai de terorist. Deci, s`nt convins c\
printre \[tia mul]i aresta]i, mul]i au fost [i nevinova]i, dar au fost
probabil [i vinova]i. În ce prive[te a doua parte, cine a dat ordin,
mi-e greu s\ v\ r\spund pentru c\ eu nu mai eram în Bucure[ti. Ei
au fost elibera]i, am în]eles, dup\ 1 ianuarie.
Comisia Senatorial\: Încep`nd din 28.
General {tefan Gu[\: Aici trebuie v\zut în concret, luat pe
unit\]i, lu`nd persoana care s-a ocupat de ei [i atunci afl\m cine a
dat ordin.
Comisia Senatorial\: Dumneavoastr\ nu [ti]i?
General {tefan Gu[\: Eu, în primul r`nd c\ n-am dat ordin [i în
al doilea r`nd c\ nu cunosc. N-am dat acest ordin. O singur\ precizare am f\cut colonelului Mandra: s\ fie foarte atent c\, dac\
într-adev\r \[tia scap\ din c\tu[e, arunc\ în aer tot ministerul, pentru c\ s`nt oameni cu o preg\tire deosebit\ ca lupt\tori.
Comisia Senatorial\: Deci cineva totu[i a dat un ordin, c\ nu
putea s\ fie a[a...
General {tefan Gu[\: Absolut.
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Comisia Senatorial\: Absolut. Trebuie s\ afl\m cine.
General {tefan Gu[\: Cine? {i afl\m de la cei care i-au predat...
Comisia Senatorial\: Ce facem cu Procuratura actual\ sau de
acum trei ani? Procuratura General\ care, av`nd în m`n\ 300 de
oameni [i cercet`ndu-i, n-a g\sit nici o prob\. Putem face o leg\tur\
între cel care a dat ordin s\ fie pu[i în libertate [i între cei care
cerceteaz\ [i nu g\sesc nimic? Ce explica]ie...?
General {tefan Gu[\: Nu pot s\ r\spund, v\ rog s\ m\ ierta]i,
poate e singurul lucru la care (lips\ de audi]ie, n.n.) n-am v\zut
dosare...
Comisia Senatorial\: Dar [ti]i c\ aici e miezul problemei, p`n\
la urm\. R\zboiul electronic a existat, r\zboiul psihologic a existat,
terori[tii au existat, terori[tii au fost aresta]i, terori[tii au fost elibera]i, terori[tii au fost cerceta]i [i g\si]i nevinova]i...
General {tefan Gu[\: Este într-adev\r miezul problemei. Se
pare c\ prima parte se poate afla, [i deja am [i aflat-o, c\ a fost
r\zboiul electronic, a fost [i psihologic, pentru c\ l-am sim]it. Noi
am primit informa]ii. De la cine? Probabil cei de la cap de linii,
care d\deau (lips\ de audi]ie, n.n.), am v\zut aceste baloane, care
nu [tiu de ce au fost at`t de multe în perioada aceea. Am v\zut
aceste ac]iuni pe care le-a avut ap\rarea antiaerian\ pe ]inte simulate, sau a[a de bine simulate înc`t (lips\ de audi]ie, n.n.). Treaba
cealalt\ este singura despre care mi-e greu s\ fac ni[te afirma]ii.
P\rerea mea este c\ dac\ Comisia va reu[i ca unul din cei care s-au
ocupat de terori[ti, pentru c\ au fost [i pe Olteni]ei, dup\ c`te [tiu
eu, prin[i, îmi spunea generalul (lips\ de audi]ie, n.n.) c`nd era aici,
unul din cei care s-au ocupat cu (lips\ de audi]ie, n.n.), atunci se va
face lumin\ mai mare în problema asta. E jenant, pe undeva, c\ din
at`tea sute de oameni n-am g\sit unul pe care s\-l putem cataloga
ca terorist.
Comisia Senatorial\: Ce ne sf\tui]i s\ facem ca s\ intr\m pe
aceast\ pist\?
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General {tefan Gu[\: Eu a[ sta de vorb\ cu foarte mul]i care au
ac]ionat în zona respectiv\, chiar grade mai mici, subofi]eri,
ofi]eri...
Comisia Senatorial\: Domnule general, este ora 18, a[a cum vam promis. V\ mul]umim!
General {tefan Gu[\: V\ mul]umesc [i eu.
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EXTRAS DIN REGISTRUL UNIC AL MINISTERULUI
AP|R|RII NA}IONALE, 507/1, NR. 55/522, PRIVIND
CONVORBIREA TELEFONIC| A GENERALULUI
{TEFAN GU{|, CU GENERALUL DE ARMAT|
SOVIETIC MOISEEV, DIN DATA DE
23 DECEMBRIE 1989

NOT|
cu unele aspecte mai deosebite, privind rela]iile cu unele armate
din statele participante la Tratatul de la Var[ovia [i reprezentan]a
comandantului [ef la Bucure[ti (convorbiri telefonice, `nt`lniri etc.)
`ncep`nd cu data de 20 decembrie 1989.
23 decembrie, dup\ ora pr`nzului, la `napoierea generaluluimaior Gu[\ de la sediul fostului C.C. al P.C.R., a avut loc o convorbire cu generalul de armat\ Moiseev (traduce col. Mircea D.)
c\ruia i-a comunicat c\, `n calitatea sa de [ef al Marelui Stat Major
al Armatei Române, nu a solicitat [i nu va solicita ajutor militar
sovietic.

POSTFA}|
La 15 ani de la procesul revolu]ionar prin care a trecut na]iunea noastr\ la sfîr[itul anului 1989 [i începutul anului 1990, încep
s\ se împr\[tie norii [i s\ adune seninul peste gîndurile noastre
tulburi de atunci. De[i, fragmentar, unele fapte au mai fost dezv\luite – cu predilec]ie în ultimul an –, felul haotic, propagandistic sau r\u inten]ionat de a reconstitui evenimentele continu\ s\-i
]in\ pe români în penumbra minciunii. În mod paradoxal, fie prin
dinamismul vie]ii politice, fie pe calea publicisticii curajoase, fie
prin gestul generos al unor oameni care refuz\ s\ uite [i s\-[i
îngroape mor]ii f\r\ epitaf – ca în cazul volumului de fa]\ – adev\rul începe s\ ias\ la lumin\.
O femeie puternic\ – doamna Veronica Daniela Gu[\ de Dr\gan –, fiica generalului {tefan Gu[\ [i so]ia celui mai bogat român
din lume, public\ un volum de documente în memoria tat\lui s\u,
volum care dep\[e[te îns\ prin consisten]\ nivelul operei biografice
[i se înscrie în categoria operelor revelatoare, pentru orice anotimp
politic [i pentru orice secol. Generalul {tefan Gu[\ nu a fost doar
[eful Marelui Stat Major al Amatei în momentul revoltei populare,
a[a cum îl descriu statisticile, ci un actor important [i, mai ales,
unul din martorii-cheie. Volumul de fa]\ este valoros nu numai
pentru cunoa[terea public\, ci [i pentru istorici [i cercet\tori, fiind
vorba de una din pu]inele m\rturii autentice r\mase pe urma evenimentului. Documentele s`nt în realitate transcripturi ale înregistr\rilor audio f\cute în timp real de generalul Gu[\ cu diferi]i
interlocutori, avînd astfel [i prospe]imea relat\rii imediate, [i greutatea informa]iei directe. Evaluînd acest fond de documente, nu am
putut rezista tenta]iei de a-l pune în leg\tur\ cu cercet\rile f\cute de

mine, cercet\ri pe parcursul c\rora, fie sursa ofi]er de Securitate,
de Armat\ sau politician, am întîlnit aceea[i imagine pozitiv\, chiar
admirativ\ la adresa generalului Gu[\. A fost [i cea mai rapid\
r\sturnare de imagine înregistrat\ de un personaj al revolu]iei – de
la acuzat de genocid la erou na]ional.
Volumul doamnei Veronica Daniela Gu[\ de Dr\gan vine s\
confirme, înainte de toate, b\nuielile istoricilor asupra naturii
conflictuale externe, subversive, a evenimentelor declan[ate atunci
în România. {tim ast\zi c\, la ora ajungerii generalului Gu[\ la
Timi[oara, Ceau[escu îl min]ise pe generalul Milea c\ a decretat
starea de necesitate, iar ministrul Ap\r\rii d\duse deja ordine de
angajare a Armatei în lupte de strad\. Mai [tim c\ principala preocupare a generalului Gu[\ a fost s\ apere frontierele [i s\ regrupeze for]ele din Timi[oara în pozi]ii defensive. Afl\m îns\ c\
Armata a fost supus\ diversiunii prin telefon, zvonuri [i mijloace
electronice înc\ din 18 decembrie, ceea ce dezv\luie caracterul
artificial al declan[\rii incidentelor de la Timi[oara [i condi]iile
speciale în care s-au g\sit for]ele militare [i de ordine public\. Dar
cele mai mari revela]ii le avem dup\ întoarcerea generalului la
Bucure[ti, acolo unde erau în plin\ desf\[urare lovitura militar\,
revolta popular\ [i preluarea puterii de c\tre grupul Iliescu. Un rol
central joac\ am\nuntele apari]iei fenomenului terorist [i ale
chem\rii trupelor sovietice, momente care se dovedesc, prin spusele generalului Gu[\, ca indisolubil legate. De fapt, m\rturia de dincolo de mormînt a generalului Gu[\ – a[a cum spunea chiar el:
„Adev\rul se va afla, se va afla [i dincolo de noi“ – leag\ cel mai
bine faptele [i informa]iile disparate aflate pîn\ acum. Marele avantaj a acestei m\rturii este credibilitatea de excep]ie a acestui militar
patriot, cinstit [i curajos, pus împreun\ cu armata lui într-o situa]ie
imposibil\, între subversiunea extern\ [i diversiunea intern\. Pe
fondul s\u profund, volumul de fa]\ nu este doar o m\rturie calificat\ despre tragedia generalului {tefan Gu[\, ci [i despre tragedia
Armatei române [i a ]\rii.
ALEX MIHAI STOENESCU
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