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,'Domnule general, sÎn'teri nu numai o
personalitate foarte agreatii În anuatii, dar
şi un .pel"SOnaj foarte cunoscut, discutat şi
controversat de marele public, pentru ceea
ce aII fiicut in decembrie '89. ge doI ani' şi
ju mii ta !':1 v.al.... retras din prima linie, ca să
zic aşa. Intreb~reu este: De ce? Vii simliti
vinovat?

sITrşit,

~ţ::zi1ri,

ti/npJlj de
de
eu, a 'sosit, fn
limpeziri, cînd asemepea 'Jude~111 por fi
raCUle. De.aceea" am şi ,acc~r.wt salPisculilm
acum.
"
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• ,fiun, dar
Intrebare...

mi

mr-U/i
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r1iPuns ,Ia ultima
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I DBSERVATORUL MILI~AB

DRAMA c~l~plBltlTĂŢU
sau
Între dorintd1
,
. , -1'
şi putinta;.
:I

I
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- Daca mil sinu vinoJal'! klgur mn si'ml'
- Sa punem lucrurile la punct de la bun
{'enl ru cei aproape 30 dd lani Î~ care am
incepul: nu m-am relras! Am 52deani, am . aceCfJlat if)eepUI~ di~ /naiviIRle, apoi,
fost numit ia comanda unei armate şi ma
dillolr-un soi dc falaJiLClr.c - o ideo;ogie
slraduiesc sa-mi fac ci! mai bine d,llOria, atît.
mincinoasa şi Orracliqj r(]IJl\c~ dejllSlrUollsâ
Cîl priveşle senlimentul culpabilila\ii, Silua\ia
pc llJ<lle planurile. Fiin!lt;a 11~ta a reprczcnl,U
eSle mull mai complexa. In genere, de la
comunismul pentru ,pop,drul rllOlan - [)
r<;voiulie, inCf'~ce, s·a.mers pe simplificarea.
dOCirina ce r;-arc nifl1i~ ('orlJfJD CUJ'rm!i1iile ~i
judecalilor: cutare e 'un "foSl", a' slujit vechiu'J
. spiritul nostru ~rcştin:. I<tfl noi! 'cneratiile
regim, a fOSl implicat fn evenimentele 'din
creSCUle şi imrate fn vi'lla tanii'
'60, am
decembrie, deci e vinovat! Ei bine; am avuI
iO.Sl .vic~i~ete acestei id~.~IOgii ~'Şi praclici
timp sa ma gÎndesc~.roate aceslea şi, va rog
pohlice mSldloase, vlclţne §/dczu amzame.
sa ma credeli, m·am gfndit foarte serios.
A,ta nu inseamna, irisaj Ica la i am fosl
Parerea mea eSle ca nu se poale fmpllqi totul
rilu inl(;nlionali, ca nu rye-alll iubillara şi n-am
. imre alb şi negru, fnlre da şi DU, aprecierea
incercaI sa o servim ~ crfpin(a. C!Ji<Jr dileii"
. implicarii şi atitudinilor oamenilor care au
sloganurile care se veh cul,!~ erau ra1se, uncic"
fOSl alunci, cu sau fara voia lor,' fn mijlocul
de-a dreptul aberanl .. ce~mai f11ul\i dimre
evenimentelor trebuie,facuta mull mai
noi am ştiul sa păstra~si .lui mtsurii şi am
nuanlal, fara palimi, fara etiehelari. Şi, cred
fn(:Crcal sa ne .,facem mesJ
,m cu am pUlUl
I
Ţ

la

p-

Dacă

aşa,/

mai bine,'
n-ar fi· fosl
nu
supravielJiam, nu construiam nimic, se
d.ucea lOl~l, efectiv, de ril,'!!. ~unul.ncjst~u
Slm\ tllranţSC - pe care mOI IOll fi purtam 10
noi rrin fili,nie şi iu birea de palrie~Ceai
ndevarala,: adinc ascunsa În inima, nu cea'
mimata şi ciamala fn adunari şi şedin\c - c-a:
ajulal, crcd eu, sa nu cedam cu lotul la ra~, sa
nu renuntam la v~lorilc umanisle car~ SinI
proprii flOfXlrului r9mân: cinstea, resp[ctl.J1
pentru muncă şi roadele ei, ,loleranta şi,
inainle de IOale, credinta in DumnezeuLDar,
din pAcale, cei cuc au f05l, Îl1lr-adbvar,
vinov,,\i nu i1U simlit sau nu vor Să simlii ilCCSl
SCl1lilllcnt dc culpabiliiQlC.
1,
Deci, ppnlru ct:ca ce am grcş~( in ginqirc şi
rafJl~, În a~el 30 de ani care cupnnd viilltl mea
dc la icşirea din cofJilarie şi pina fn moniell1UI
'8'J, m:l siml vinovnl. Ma siml, inlr.uh ici,
vinoval şi penlru ca am acceplaL cu ibun!i
eredin(ă sa vin, În I'JIUi, la cond~ereil
Marclui Slal Major, deşi nu aveam ici o'
inclinatie şi nici o dorin\a;;a ma afirm ',Jli!ie.
Creucam ai ve)i pu lca fi ceea ce iusc eni şi '
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mcnlalitali, trebuie sa probezi aceasta prin
ceea ce faci.

(Urmare din pagina 1)

pina latuncl:, un: profesionist imperfect, dar
ondl. Naivitllle, "marii maeştri" ai
comynismLjlui nU te admiteau in apropierea
lor fara sa-li ceara sa-li vinzi sunetull
-:!,
il ~
vi I-~ii vindu t?

-,;h

~reau ~ cre~,

din toata inima, c!! nu, dar
puterea tolalitara maculeaza totul, ea I'lu
admile opiMi separate. A§a ca, de ee sa nu
recuqosc, aM facu t şi compromisuri. Sper c!!
nu atît de gNve şi, mai ales, m-am straduit sa
nu loresc nlcioc!ata în oameni. Prin urmare,
dinCOlO de fcrea'la, de continua nesiguranta
'ce li-.o inculca kpartenenla la structurile
inalte' ale pJierii,' vreau sa cred ca am ramas
onesd Asta /JţJt s-o judece mai bine camarazii
mei.

iil •

- ~u vrem. să vii liniştesc indoielile,
ciici ei bin'e ~ă ne mai ~i indoim, din cind in
cind! IVii rog doar sii YenitJ la concret, 111
evenimentele din decembrie 1989.

-Jni

şi

vorb;t pe larg despre acest su biect
. n'-l aş dori ~!i-I reiau, acum, in extenso. Pe
scurt: admit
am comis greşeli de apreciere
a sitJatiei lhtre 17 şi 20 decembrie, la
Timişbara şilbu v~eau sa invoc nid un fel de
scuze'lnu peh'tru
acestea ar lipsi, ci fiindca, .
acum, am in\~les în profunzime dramatismul
şi eroi,~mu Icylor care au ridicat la lupta oraşul
de pe IBega;1 din ~0l1!entul cind. mi-am da~
seama de sensul ŞI propoqllie luptei
populllre, ar!Jiopri! oricc amestcc al armatci
fn dehaşurhrea !cvenimentelor - pra 20
L1ecen,brie! ~;'L1uRi1 venirea la Bucureşti, am
avut
9~!ecliv:: ~pr!jinir:a rev~lu2i:!
rani intervenţie ~tralna ŞI opnrea varsarll
de sfnge.! :Cu 1 toate stingaciile şi
disfuntlionalitii\ill!, pinl1 in 26.12.1989, cînd
am fost inloduit iri func~ia de şef al Mare~ui
i
Stat Major, Jt!este obiective erau inLlepfinite..
Puneli!şi dv. tti balan\il: ccam făcut bine şi ce
am facut raul i
.
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E
oamenii inleleg
"
multe forbell Acum, vii intreb, domnule
generol' credHi i~: p{Jsibili~tea convertlrii
celor dIn generalla noastra?
-Sgur ~! da.l Oamenii işi pot schim ba
oPliunile politieei modul de a gindi. Cu
condilia sa
bihe in formati şi I~sali sa
judece r' u caRJI IOf' Ruperea de comunism,
de ideo ogia ş\ practicile c[Jmunistc nu numai
ca este posibIli!, cj este, dupa opinia mea,
singura !atitudihe normala, determinata de o
analizal:orecla ia retultCltclor dezastruoase pc
C<lre arilicard~ acestei ideologii a avut-o
pretutindeni lin IJme. Pentru ca nu pOli.
rcrsevdfa la nHlîfşlf. in eroare! Insa asta este
o chestiune ~t cţ' ştiinla a fiec!!ruia. lar
oPliunea nu 1~e p ale limita la declaralii
desp'.. re 1emOj::fblie" ea. trc.biJie sa ~c insolita
de fapLe, de geslufl concrete In sensul
schimb~rii. AI tintbri, nu.te crede nim~ni!
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~ll '\tl1s J probJemfi extrem

de
existii o dramil a
pcietutea romiio~asca

senSlbi~-' d~del~. cii

credibi, itii1ilij.n
actualii . .
1
I
:
- Cu. sa n lfie'fînd am tr!iit şi traiesc eu
insumi' . ase en a dr<im:t?! Este, rara
·.exagera e, dep~lma t sa vezi cum li se pun la
indOialaj.bunei ' int~nlii. \:lar nu r:oli.sa le
superi p .cei ai,!' ,dupa ce auf~,t mlOll\latf1.a
amar de vreme nu\se mai arata dispuşi sa
dea, c. uş~rinl' creza.re vorbelor!
declarali lor. aea reI
fiI crezut ca eşti.

sa

democrr' c Jre

SCh~:~~rea vechilor

- Sii ne Întoarcem la concret.
Dumneavoastra personnl percepell
sentimentul de neincredere din partea
celorlalli?
.
- La mine, este o silua\ie mai specială.'
Avind fn vedere ca am fost ce am fost, mi se
pare normal ca unii, mai ales cei care nu ma
cunosc direct, sa ma 'suspecteze de
conserVatorism, de nostalgie dupa trecut. De
unde şi atitudinea alit de controversata din
partea opiniei publice fala de ceea. ce am
mCU! eu in decembrie 1989.
- Aveli, totuşi, extraordinarul atu de a fi
respins categoric intervenlia striiiaii!
- E adevarat, insa nu toala lumea percepe
exact ce ar fi insemnat acest lucru şi atunci
prevaleaza, uncori, suspiciunile. Unii ma
bănuiesc de oportunism, cred ca aş fi vrut
sa-mi pastrez poziliile, allii mi-au reproşat ca
aş fi fost şovilitor. Ma rog, fiecare are dreptul
sa-şi dea cu parerea. Eu ştiu, insa, ca nu m~
am' gindit atunci la soarta mea şi nici de'
putere nu m-am cramponat, dovada ca am
acceptat filra cricnire s!l merg intr-o funqie
reIat iv obscura, unde nu aveam acces la
luarea deeiziilo.r majore. N-avea mare
importanla, eram cu inima impilcatil;
filcusem
ceva
pentru
p:tstrarea
independen\ei Iării.

- Şi acum?
- Şi acum sint cu ininla impacala, peiJtru
cii, dc pe locul meu, am incercat şi Încerc să
contribui la buna preg3tire a organismului
nostru militar. in armata pe care o comand,
facem instrucţie, concepem aplica Iii in arara.
oricaror şabloane, avem un clima t in care
fiecare işi poate spune p~rcrea fara frica,
personal ascult pe oricirie şi, pe cit pot, mă
slrl1quiesc sa ajut oamenii. De aceea, in ceea
ce priveşte credibilitatea fala de subordona\i,
fala L1e cei care 0111 cunosc, nu am nici o
emolic, ştiu câ oamenii au Încredere in mine..

';',.;-:.'.

- Ce ~li face dacă ati n readus in
structurile innlte, de conducere, ale
armatei?
.
- Asta-i O intrcbare capcanil! in primul
rind, trebuie sa spun rl1spicat ca nu urmaresc
aşa ceva. Nu doresc dccit sll fiu 11153t sa-mi fac
datoria ca profesionist.
- Totuşi ...
- Ei bine, dac!!, totuşi, aş fi vreodata in
situa\ia sa particip la .decizii care privesc
armala, trebuie sa spun cu toati! sinceritatea
ca aş fi foarte tranşant şi rerm. Personal, sint
total deschis la o schimbare in bine. Dar nu
dispunem de modcle clarc. Aj insista sa .Ie
discute şi sa se aprobe, neintirziat, conceplia
privind securitatea naliona\a şi cadrul
legislatiV necesar aparllrii nalionale. Cred ca
trebuie facut tot posibilul ca armata sa nu mai
fie niciO<J,Ha pusa fn situalil anibigui, cum a
fost in decembrie 19H9. Aş insista, de
asemenea, pentru asigurarea resurselor care
sa permita pregatirea inlensivl1 a armatci.
.'!blul, 'repe~, fn cadru.legal, nu la bunllvoin\a
cuiva! fn slîrşit, aş pretinde foartc mult de la
militari, fiindc!! eu cred.. cl1 democralia, in
general, dar mai cu. seaml1 in armat~, '
inseamna respectarea stricta a legii, i
îndeplinirea' impecabilc1 a indatoririlor de

catre fiecare. Dar, fnca o datl1 Spuni personal,
. n-am rj'o,init şi 'nu rivnesc puterea. Aşa c.'\ ccle
de 'mai sus trebuie luale doar ca sugestii; C<1
propu neri 'pentr'u cei caresini şi vor fi investili
'
. I
.. sa ia deciZii.
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