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- Asa cum am convenit,' vă
rugăm." domnule general, să vă
referiti in continuare Ia activi
tatea dumneavoastră inO=lJind
din 22 decembrie 1989
orele
1;;,30-16, cind aţi vorbit Ia Te
leviziunea Română Liberă.
- De
Ia Televiziune
am
plecat imediat cu o maşină Ia
Ministerul Apărării Na~ioilale.
Acolo, in' cabinetul ministrului,
i-am initInit pe domnii
Ion
II iescu , Petre Roman,
Gelu
Voican. 'care se aflau împreună
cu domnul general Stănculescu
şi altoi generali. S-a hotărit de
comun aoard <să mergem
la
fostul sediu' al c.e. pentru
a
vorbi oamenilor care <se "flau
adunati in piaţă. Am propus
Ca inainte de a merge
să
concepem o schemă de Comu
nIcat şi fiecare a notat
pe
hirtie citeva idei pe care
le
considera de primă
urgentă.
In ce mă priveşte, am subli
niat că arma.ta
este in
in
tregime cu poporul, cu revo
luţia, am propus ca trupele de
grăniceri să' revină sub onlinea
ministerului nostru, să se în
chidă frontierele pentru citeva
zile şi aUc măsuri pe
care
le-am
considerat
necesare.
APQi am plecat la sediul c.c.
in care am pătruns cu destulă
dificultate. Erau pe scări, pe'
, coridoare,
in birouri
foo.rte
mulţi oameni
care ocupaseră
<sediul. Am 'ieşit in balcon d'e
unde domnul I1icscu şi
a.poi
şi eu am vorbit multimii. Este
de retinut că în acele mGmen
te nu se trăgea. in piaţă şi nici
nu se intuia pericolul care ne
păştea. ,Ne-am retras apoi in
tr-un birou pentru a ' lucra,
dar datorită
aglomera~iei
a
trebuit să-I schimbăm cu unul
relativ mai liniştit care dispu
nea de două sau trei telefoa
ne de unde
lluteam
vorbi.
Acolo, i-am găsit pe Ver
deţ,
Iulian
Vlad,
PopoviCÎ
şi incă multe alte
persC'ane.
Cred că nc-am
instalat
in
fOlStul birou al lui
Apostoiu.
Era mare agitaţie. vinzoleală.
unul intra. altul ieşea. Destul
dc gren de oondus in aseme
nea condiţii. Am luat legătura
cu Marele stat Major, cu, co
mandanLul armatei din Bucu
reşti şi am incercat să
mă
edific
asupra
dispozitivului
trupelor din Bucurcşti pc c:lrc
nu-l cunoşteam. Era intuneric
,cind a inrcput să se tragi dc
deasunra Palatul'li Reţlublicii.
Am fOlSt
surprins
decarece

ministrul apărării naţionale ,?
netă în număr de
ţionat conducerea politică
pină atunci
fusesc
Iinl.şte.
- Nu, nu pot 'spunc
aşa
IUiÎ!ălori şi în armament grcu.
membrii ConsiliulUi. Frontului
Ne-am dat relativ repede sca
AIh considerat, aşadar,' că. nici ceva. Relaţiile n'o astre au fost
Slllvării
NaţIonale,
domnii
ma că era vorba de elemente
cele regulamentaro de la ~er
nui se putea pune
problema
IIIescu, Roman,. Cazimir
Io
din garda dictatorului.
insâ
la subordonat. Sigur, .deosebiri
cererii de ajutor militar
din
nescu, VQican şi altii pe care
nu puteam şti eare este, numă
de opinii
asupra
rezolvării
,af~ră.. ln acest <sens
am
şi
nu-i cunoşteam. Intre contlu
rul şi forta lor. Unii afir
luilt legătura (prin intermediul ,unor situaţii au Jost, cum era
cerea politică şi cea militară' II'
mau că aceştia sint în sub
unor ofiţeri din M.St.M., care
şi nQrmal. De fiecare daUl insă
existat o legătură permanentă.
solul clădirii in care ne aflam
am căutat să-I, jnformez ,pe
auI fă.cut translaţia) cu Marcle
Probleme mari ne-au 'pus insă
şi au multe tuneie d~ legătu
domnul
ministru a<Supra. posibi
stat
Major
al
;armatei.
sovieti
unele
intervenţIi
şI
ordine,
ră spre exterior. Aproape imc
IitătiIor reale de care dispucare s-au dat di~t ,prin Te
cc;' romunicindu-i , că nu cste
diat au inceput să curgâ. in
leviziune,
citeva
chiar
in
nea armata.
'
neCesar nioi un fel de ajutor,
formaţii despre atacuri la T.V..
- Cînd ati fost inlocuit din
numelc meu, privind mi~carea
mUitar.
.,,'
la Radio,
la Telefoane,
s-a
lII1Ol', unităţi
de pe teritoriu.
funcţie şi d~ ce?
"i- Care
a fost adi'Jltatea
anunţat că un des"",t
aerian
- Dacă mi-amintesc
bine,
Se ştIe că asemenea
măsuri
dumneavoastră după numir-ea
se indreaptă spre Otopeni. In
inlocuirea mea s-a produ~ 1"
tr-un cuvint, am fost oarecum
1
data
de
25
sau'
26
decembrie.
luati prm surprindere
şi
a
In orice caz pe 27, de Sfintul
,~,
trebuit să fa.cem faţă cu po
Ştefan, ziua
mea onomastică.
sibilităţile pe care le aveam.
nu mai eram in funcţie. De
Am chemat trupe care să apere
ce? Nu mi s-au dat explicaţii,
sediul in care ne aflam. Am
dar am inţeles că s-a. oollside
cerut să fie dirijate subunităH
rat că, dat fiind faptul că nu
spre obiectivele vitale din Ca
ţ~j
trecusem în cariera mea, ,pe la'
pitală 'despre care aflam că
eşalonul Armată,
cra PQtrivit
sint atacate. In sfirşit 1im ac
să mi se incredinţeze o func
tionat in funcţie de informa
tie
la
acest
nivel;
Ceea
ce, s-a
tiile pe care. le. primeam. Din
şi intimplat după citeva zile.
păcate era foarte greu să ve
cind am plecat in provincie şi
rific autenticitatea tuturor in
mi-am luat in' primire
noul
formaţiilor primite.
post.
- Toată tara' a putut vedea
- La intilnirea de citeva ore
o parte din ceea ce s-a intim
pe care domnul Gelu Voican
plat in biroul in care vă aflaţi
a avut-o
in
februarie
cu
din imaginile' transmise' in ul
~i!
delegaţi ai unor unităţi
'mi
timele săptămini duminica ,la
litaxe
care
prezentaseră
Ia
Te
..Faptul divers". ,O Intrebare
leviziune un Apel, v:izind de
se' impune:
Ce căuta şi
ce
mocratizarE'-1 armatei, dumnea
fă= acolo fostul general Iu
Interviu cu domnul general-locotenent STEFAN
GUŞĂ
•
,j-;:l
lui a arătat că, la un moment
Han Vlad?
•
;;11
dat, atitudinea dumneavoastră
- După cum am mal spus,
e. fost ambiguă. că nu
aţi
l-am găsit a.oolo; i-am cerut
panică. Cred
că.
era
ora
inspirat incredere. E
ade';ă
oomportă o coordonare
I:JInu
să incerce să facă tot ce
se
ministru al aparam 71a
rat?
opt-nouă dimineaţa. in ziua de
ţloasă,
Ilu pot fi lua.te
la
poate pentru a opri acţiunile
ţlopale
a domnului
general
23.12 cind am reuşit !Iă plec
intimplare, am intervenit deci
teroriştilor.
Ca
urmare,
a
MiJitaru ?
...,. N-am prea inţeles această
cu
un
T.A.B.
Ia
MiIlÎ5Lcrul
foade
energic
pentru
a
curma
vorbit la telefon cu unii sub
afirmatie. N-am
mai inspirat
.::... Am continuat să acţionez
Apărării
Naţionale.
asemenea
fenomene,
care
deşi
ordonati, asigurindu-ne că face
incredere cui 1! Armatei
snu
in)' calitatea mea de sef' al
Aici erau,
fireşte,
condiţii
erau bine
tntenţionate, nu
uno'r persoane? Sigur, condiţii
tot oo-i stă in putinţă. pentru
Marelui Stat Major, executind,
mult mal bune de lucru. Am
llerveau bunei conduceri
mi
a ne ajuta. 'In această situaţie,
fireste, dispoziţiilc
domuului
le in care ,am lucrat au fost
putut să mă informez mal in
litare.
eram interesa.ţi să. facem orice
deosebite, verlisein la'. Bucure~ti
mÎ1listru,
Am
cooperat
de
amănunt asuPra situaţiei şi <"li!.
- In acele ore de incordare
pentru incctarea focului.
De
piÎdă cu colonelul Stelian Pen
după zi.Jele extrem de
solici
stabilesc împreună eu ofiterii
v-aţi' gindit vreodată să
se
fapt, acesta a' fost acceptat de
tante de la -Timişoara. despre
tetie si cu colonelul
Popescu
,
din
subordine
măsuri
cont:rete
ceară ajutor din străinătate?
cei cu care m-am deplasat Îm
Ntcolac la elaborarea şi
pu
care am 'vorbit pe larg iu in
pentru apărarea. obieetivelGl' şi
- Pel'BOnal, niciodată.!
Dar
preună la fostul sediu al
c.C.
n:~'rea în practică a unui plan
terviul pe care vi I.am acordat
trecerea
la
organizarea
tIe
ela.
un
moment
dat
s-a.
propus
şi a participat şi in zilele ur
anterior; eram oboolt şi traca
dc' blocare a legăturilor con
chipe pentru
depistare-a
~î
o asemenea Iloluţle, con;;idetriilate do securitate, chiar
mătoare la stabilizarea situa
sat. mulţi' dădeau sfaturi, pă
neutralizarea
teroriştilor.
A, rindu~, că, datorită
dotării
ţiei. Consideram că trupele de
daci prin aceasta a trebuit să
reri. fără si cunoască situatia
fost o muncă oomplexă şi nu
şi instruiril speciale pe care o
securitate (nu mă refer la toa
renunţăm pe lIi1lumite pcrioade
şi fără să aibă. .pregătirea mi
aveau teroriştii, aceştia ar fi
cred că e cazul să Intru
in
te organele de securitate) pu
litară neeesară.
Admit că in
la; o parte din legăturile noas
amănunte. flricum. aş dod să
putut
pune
in
diti,eultate
teau şi trebuiau să ne ajute in
tre cu garnizoanele din
ju
asemenea, condiţii ':am avut şi
sublinicz că acţiunile
radio
armata. Sigur, ne măsuram cu
acele momente.
Practic,
vă
deţe. Iniţiativa, venită de
la
unele iesiri nervojlS~, chiar ,am,
electronIce
ca
şi presiunea
un InamJc viclean, [oa.rte bine
şi reţlczil unele' persoane', pe
dati seama. nu aveam timp să.
colonelUl Pentelie (azi general
psihologică
Ce
s-a
exercit:l.t
incrm&t
şi
Instruit,
practic
In
mă ocup de Vlad, problemele
maior fii ministru al Tele
care nici 'nu le cunoşteam prca
general
vizibil, pe de altă parte mi
se ţlrecipitau. erau chestiuni, asupra ·noastră şi În
cO~lunicaţiiIor) a , dat roade.
'bine.
Nu a fost timp 'pentm
asupra trupelor au fost
de~
litarii ,noştri aveau doar
trci
foarte grele de coopcrare, de
intrucit am observat că actiu
menajamente.
pentru
expli
osebit d.. mari şi bine dlrijatc'
legături, de, conducere 8
tru
luni de Instructie, nu
erau
llill' teroristilor slăbeau
tIin
carea fiecărei' decizii. 'De 'aici
pelor, mai 1I.1e<S că nu aveam
intensitate.
probabil
nomai
insii şi pinii la· a susţine
l'ă
şi nu ştiu de cătl'e ei'ne. "In
pregătiţi pentru ~ asemenea
Iingă mine o g.upă operativă,
;,vind posibilitatea de a fi ro
anI intrat in panică. l"ă anl
luptă de fMl'iIă urbană.
Dar
cadrul ministerului ~-a orga'
iar dună. lăsarea scrii şi îuce
Qraonate.
fost "depăşit, de evenimrnte"
nizat şi un punct de comandă
ei erau hotărlţi să-şi facă da
pcrca fJcului, cu greu se mai
.:... Au existat
conflicte
in
estc un drum lung'! Nu
?om
ca să spun aşa, în care a acputclI Ieşi din sedii!. Am ;uo.t
toria cu orice preţ şi aveau o
colaborarea dumneavoastri'!. cu
prctenţia că amgiLsit
intotlegătura

pe rind
cu
Marele
Stat Major, eu comandanti de
armate şi arme, ,căutînd să mă
ediflc pc cit era pooibil 'IIlU
numai asupra situatiei 'din
Bucureşti dar şi asup'ra
celei'
din intreaga ţară. A fost
o
noapte foarte grea in eare a.m
simtit din plin precaritatea le
găturilor, faptul că de
mulle
ori in reţelele noastre intrau
prin diverse mijloace elemente
ostile; teroriste, care transmi
teau Informaţii false
căutind
să ne dezorienleze, să producă

su3erioritate

CONTRIBU1HI
'ii

A' DEVA- RULUI~I(II)
~I

c.a:;i

dea una sotutiile cele mai bune,
că am luat deciziile optimc in
fiecare caz, insă atunci
pru
blema numărul unu era să iei
O hotărire
care să' răspund:l
situaţiei şi declar
cu
toată
răspundcrea că toate hotărîrile
Pc care le-am luat au
fost
subordonate apărării cu orice
preţ a Revoluţiei.
llSignrării
conducerii armatei
in
acele
zile dramatice de luptă
cu
arma in mînă.
'
- Inteleg că incercaţi
Lln
s~ntiment de amărăciune
in
urma felului Cum S-a procedat
ulterior
cu' dumneav·.xJstr-ă,
Care ar fi motivere?
- Intr-adcvăr,
incerc
uu
asemenea sentiment. Am rămas
nedumerit, ca să nu spun mai
mult, cind, pe data de 11 sau
12 februarie. adjunctul procu
}'orului general s-a deplasat la
Cluj pentru II mă cerceta asu
pra ,celor întîmplate în zilele de
17 şi 18 decembrie la Timişoa
ra. Numai pentru această pe'
rioadă. Deşi am, menţionat că
am ajuns la Timişoara in seara
zilei de 17. cind se petreeuseră'
multe evenimente şi că nu am
nimic de a.'5cuns, că. am fost
tot timpul, lingă.
un
mare
număr de ofiteri. Sint convins
că aceştia sînt oameni ae bună
credinţă şi vor avca un r<>1 de
osebit 'in elucidarea adevă.ru
lui, in legătură cu evenimen
tete de la Timişoara.. Am ar",!"!
in interviul publicat
anterior
ce inf{)rmaţii deţinea a.Tma!a
şi că nu în
rîndui
accsteia
trebuie găsiţi vinovaU. l'otuşi,
s-a incercat in mod
ră.spi C:Lt
să

mi se

aducă

acuze,

fără să

se

fi cunoscut situalia.
- Ce părere aveţid€spre
măsurile care s-au luat dUDă
intii ianuarie in 'arrr ată,d?s
pre protestul unui număr im
portant de militari
impotriva
unora din acele măsuri?
-'Nu doresc si fa.c procese
do intenUe nimănui.
Practic.
din 30 decembrie am
pleca!
din Bucureşti şi nil am
mai
f{);5t consultat asupra deeiziilM
lua-te la nivclul
ministerului.
Ca unUl care am însi o eX!1c
rienţă oarecare, crcd că
1"1':1
rea intenţie, dar şi fără cu
noaşterea tcmeinică a rea\ifă(i
lor şi. mai ales.
fără
con
sultarea t'"aloanelor mai miri.
a masei de cadre si militari.
s~au făcut unele crori care an
creat tC:Ifiiuni rc' puteau
fi
evitate.

rcaclh'atc

nllnr.oar;i.
şi

au

de . colnducere

ca.dre adu.'ie (Tia

rezervă,

capabile,
nimic
de
zis, dar rupte de realitatea e
xistentă la data respectivă in
cadrUl organismului"
nnstru
ostăşesc.
S-au făcuI av::nsări
in grabă, fără. o analiză :1.tenti
a meritelor.
S-au; concentrat
eforturile spre oanceperea
şi
realizarea unei noi
stn:cturÎ
organizat-or;ce a armatei, lucru
important dar care nu
con
stituia <> prioritate. In ,;firşit,
a cxistat un refuz al dialogu
lui cu oamenii. o tendinţă de
a le rczolva pro-blemele
de
sus, in joo, ceea ce a iritat. a
supărat, a creat premise pen
tru reacţii destabilizatoare. O
dovadă in aC:lSt sens
o CO!1
stituie acţiunile intreprinse . in
replică de diferitc caLcgorii de
militari. dintre care cea
1!I Ji
iniportanti este. fără indchlă.
Apclul in 13 punc!e al G\'lega
ţilor dintr-un important număr
de unităţi militare la cal'e pe
parcurs' s-au raliat. după cnm
se stie, şi alte colective ostă
şesti.
Justcţea cererilor Ivr 
care 'nu conţin
revendicări
persllnalc.
ci
probleme
de
principiu rcfcrit'])OJrc la dcmn
cr3.ti~area armatei fi pusă la Îndoii'.!ă.

nn Întirn"lfi!o'Îndreptăţite
,""?i
mal'C

Mă

~i-al1

nu r--oatc

De
îapt..
acestI> r~red
gf!sit În· cea
rcZ~,i\·Dre~.

narte
să

bucur fiincc.

","'l~l2t

domnul gcn{'ra1-r.Q\nnl'! Vi~t:)r
Stfinrnlescn d(}"\·C0~c:;~~ recr.ptivl
t,.. te faţă de prob!cmc l ('
mi

litnTilor nc t",t"

g-';l[fl't~

si
s ....'utlonaren
efectiv;;' a acc,tnra, PI';nCÎpa 1,,1
a-~t1lJ'nează.

p~"trll

rstc ca. pl> mai departe. toţi
::::i\ dcpllnem

... rflod 11·ri

nen~l'l1

intărirea

o;t?,bilHii.tii
on:a,nlo;
mu!ui no"tru milila~.' pentru
aşezare'a, jelaţHlof d,n

a1·m;d5.

"p. baze <'11 adrvăra!, dernl,c~:I
tic~. nrouice 3~1~nrăriî
lnrle

plinir;; de di!.re fi~car~ p.1Hitar
;\ ind::'.f Qriril.<Jo:' r!'.-; rf'...:h~.
a
misilloii ;nrrr.t1in!:'l fr rl~ c;1!·... ~
nopor
armatri 'rmnân("',
dp.
aor;,·:l.r....
;I
!5riL ;] inte~rit:lt1i

tpritflria lc.
'
- Mulţumindu-va P"11tru ~o
!ici tudln<':a C\l rare ali
răs
puns întreh~rilnr nlJast;~!:"~. '.'13

asigurăm

că

in

îOloâ;1-ele ::lrl

rului nostru
veti gă~i oricind
loc şi pentru
<Il! e amiif1t~"te
sau opinii 1'31''' [JOI [·,,~,tT:hl\i
la

elucid3r{'~

fl:l~V[):·L11u;.

fo<::t

numitc În funcÎii

d,

COndt1Cf'i~ fl l\linistciului
Apărării NaEonatc.
PCl'~::l:lal

noua

Colonel CRISTIAN LEON

