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Comunitatea internaţională a urmărit cu deosebit interes 

transformările din   România petrecute în decembrie 1989. Astfel mass-media 

a alocat spaţii largi pentru relatarea evenimentelor din ţara noastră.  Una dintre 

statele care a urmărit cu multă atenţie  şi a transmis prin media şi prin canale 

diplomatice informaţiile obţinute, mai departe, trăgând semnale de alarmă cu 

privire la evenimentele din ţara noastră, a fost Ungaria.  

Principalele cotidiene naţionale maghiare, Népszabadság şi Magyar 

Hirlap, au avut ca subiect central evenimentele din România. 

Şi în presa germană, a fostei Republici Federale Germane, au existat 

numeroase ştiri şi chiar analize asupra evenimentelor din ţara noastră încă din 

zilele de 19-20 decembrie 1989.  

Datorită faptului că autorităţile din România încercau să ascundă şi să 

refuze informarea comunităţii internaţionale asupra evenimentelor din ţară, 

Timişoara fiind izolată de restul ţării iar mai apoi graniţele României fiind 

închise, totuşi pe diferite căi neoficiale, prin relatări telefonice, prin turişti 

care au apucat să iasă din ţară sau prin alţi martori oculari, ştirile au ajuns la 

marile agenţii de presă. Sigur că, datorită acestui blocaj informatic şi lipsei 

unei reacţii oficiale din partea autorităţilor romnâneşti, informaţ iile care 

ajungeau în străinătate erau în general neverificate şi de multe ori false.  

Unul din subiectele cele mai controversate care au iscat numeroase 

discuţii a fost cel referitor la numărul morţilor din perioada 17-19 decembrie 

din Timişoara. Practic, în lipsa unor cifre oficiale, era imposibil să se poată 

face o estimare corectă a persoanelor ucise, rezultate în urma acţiunilor 

forţelor de represiune. 

Impresia generală a celor care au participat la evenimentele din 

Timişoara a fost că numărul victimelor a fost mult mai mare decât au fost ele 

în realitate. Această impresie putea fi cauzată din mai multe motive: numărul 

impresionant de forţe care au fost dislocate în oraş; cantitatea mare de muniţie 

folosită în acţiunile de represiune; faptul că cele mai violente acţiuni de 

represiune au avut loc după căderea întunericului şi lipsa unor cifre oficiale. 

Totuşi surprinde, oarecum, claritatea unor ştiri care au ajuns în 

paginile unor cotidiene din Ungaria şi din RFG, încă din zilele de 18 şi 19 

decembrie. 



Am să citez câteva din ştirile apărute pe această temă în presa 

maghiară şi germană: 

 

19 decembrie 

 

NÉPSZABADSÁG  

Armata, scoasă împotriva demonstranţilor din Timişoara 

Graniţele au fost închise - Poziţia Parlamentului Maghiar 

 

Sursele oficiale de la Bucureşti 

nu au dat niciun comunicat. 

Sursele fac referire asupra faptului că 

soldaţii au fost aruncaţi în luptă 

împotriva manifestanţilor, în cadrul 

căreia se găseau manifestanţi de 

naţionalitate română, maghiară şi 

germană. Aceştia au strigat sloganuri 

împotriva lui Ceauşescu, au ars 

fotografiile lui Ceauşescu, au incendiat 

maşini şi au fost devastate magazine.  

Informaţii precise despre morţi şi răniţi 

nu sunt, dar unele surse vorbesc despre 

300-400 de morţi - informaţia provine 

de la Radio Bremen - însă diaspora română din Paris consideră că această 

cifră este exagerată. 

Este sigur, însă, că au fost închise graniţele cu Ungaria şi Iugoslavia, 

iar paza graniţei cu Bulgaria şi URSS a fost înăsprită. Paza aeroportului din 

Bucureşti a fost întărită cu militari, iar din surse diplomatice am aflat că 

traficul turiştilor a fost întrerupt. 

Cert este că Timişoara a fost înconjurată de blindate, căile de acces în 

oraş au fost blocate, iar legăturile telefonice au fost întrerupte.  

Mai multe surse susţin că manifestaţii au avut loc şi la Arad, Braşov şi Cluj. 

În situaţia creată, au fost semnalate mişcări ale forţelor de represiune. 

Mai multe ţări au atras atenţia autorităţilor de la Bucureşti asupra 

nerespectării drepturilor omului şi a Convenţiei de la Helsinki. În Ungaria au 

avut loc mai multe demonstraţii. Luni seara, în Piaţa Eroilor din Budapesta, 

la chemarea Frontului Democrat Român, au participat câteva zeci de mii de 

persoane şi mai multe partide, inclusiv Partidul Socialist Maghiar. 

Mai multe ştiri întăresc informaţia că soldaţii Ministerului Apărării 

Naţionale au intervenit în forţă împotriva demonstranţilor, în sprijinul 



orânduirii ceauşiste. Manifestanţii au demonstrat împotriva evacuării forţate 

a pastorului reformat Tökés László şi a familiei sale.  

Sursele oficiale de la Bucureşti nu au dat niciun comunicat. 

 

„BILD“ 

Baionete contra poporului, 400 de morţi? 

Masacru în România 

de P. Michalski şi C. Sturm 

 

Teroare sângeroasă în România: dictatorul Partidului Comunist, 

Ceauşescu, a dat ordin de suprimare a demonstraţiilor din oraşele apropiate 

de graniţă, Timişoara şi Arad. Soldaţii au ieşit cu baionete ridicate contra 

poporului, au tras la întâmplare în mulţime. Scriitorul român Tötök a relatat 

la Radio Bremen că martori oculari i-ar fi comunicat că sunt până la 400 de 

morţi şi mai multe sute de răniţi.  

 Tancurile au înconjurat Timişoara (350.000 de locuitori), în vestul 

ţării; şi în Arad, aflat la 60 de km, domneşte forţa militară. Regimul stalinist 

al lui Ceauşescu a închis graniţele cu Iugoslavia şi Ungaria. 

 

 „Süddeutsche Zeitung“, München, 19 dec. 1989 

Demonstraţii contra preşedintelui statului, Ceauşescu 

 
Relatări despre sute de morţi la protestele în masă din România 

Unităţi ale armatei încercuiesc oraşele Timişoara şi Arad.  Graniţele cu 

Ungaria şi Iugoslavia închise ! Mass-media mobilizează populaţia la 

„respectarea strictă a tuturor legilor ». Nicio luare de poziţie de la Bucureşti 

 

MÜNCHEN (SZ) Valul protestelor cetăţeneşti din Europa de Est a 

cuprins, acum, şi România. În oraşele Timişoara şi Arad, în apropierea 

graniţei maghiare, s-a ajuns, la sfârşit de săptămână, la puternice demonstraţii 

de protest, cu mai mult de o mie de participanţi, contra şefului statului român 

şi al partidului, Nicolae Ceauşescu, şi contra regimului comunist al acestuia. 

Cf. relatărilor neconfirmate, ar fi rezultat  sute de morţi şi răniţi. Graniţele cu 

Ungaria şi Iugoslavia au fost închise. Până acum nu au existat declaraţii ale 

autorităţilor române. Oricum, postul public de radio şi ziarele au transmis 

apeluri în care populaţia era chemată „să respecte strict toate legile”.  

 

„Frankfurter Rundschau”, 19 dec. 1989 

Armata română înconjoară două oraşe 

Demonstraţii înăbuşite sângeros 



20 decembrie 

 

NÉPSZABADSÁG 

Comunitatea internaţională condamnă vărsarea de sânge de la 

Timişoara1 

România şi-a închis graniţele 

 

Comunitatea internaţională 

urmăreşte cu atenţie evenimentele 

tragice din România. Pe plan 

internaţional, autorităţile de la 

Bucureşti sunt condamnate pentru 

vărsarea de sânge de la Timişoara. 

Nu se ştie câţi morţi sunt. De la 

Bucureşti nu se comunică nimic 

oficial. Graniţele ţării sunt închise, 

iar partea iugoslavă anunţă că traficul 

pe Dunăre a fost restricţionat. 

În Ungaria au avut loc ample 

proteste. Nyers Resző, preşedintele 

Partidului Socialist Maghiar, a cerut 

suspendarea relaţiilor cu Partidul Comunist Român. 

Oltvány Ottó, corespondentul nostru de la Bucureşti, a relatat că 

ziarele centrale din Bucureşti nu au amintit nimic despre evenimentele din 

Timişoara. El a confirmat, însă, campania demarată de Bucureşti, prin care 

este atrasă atenţia poporului asupra respectării legilor ţării. 

„Frankfurter Rundschau“, 20 dec. 1989 

Martori oculari descriu atrocităţile din România 

„Practic, domneşte legea războiului”. Toate graniţele inaccesibile 

 

 VIENA/ BUDAPESTA, 19 decembrie (AP/AFP/KNA/dpa/Reuter). 

Tulburările care au izbucnit după înăbuşirea sângeroasă a demonstraţiilor din 

România, cf. informaţiilor din ţara aproape izolată de exterior, continuă şi 

marţi. În oraşul Timişoara, cf. declaraţiilor martorilor, informaţiile despre 

numărul victimelor atacului poliţienesc şi militar sunt foarte diferite. 

Rapoartele neoficiale indicau de la mai multe zeci până la mai multe sute de 

                                                
1 NÉPSZABADSÁG, nr. 301/20.12.1989, pag. 1. 
 

 



morţi. Conducerea şefului statului şi al partidului, Nicolae Ceauşescu, care se 

opune reformei, a închis, între timp, toate graniţele cu străinătatea şi a barat 

oraşele agitate cu soldaţi şi tancuri. 

 Conducerea română a făcut ţara inaccesibilă pentru călătorii şi 

jurnaliştii din străinătate, iar călătorii de tranzit relatează că domneşte, practic, 

legea războiului. Marţi au fost închise graniţele cu Ungaria, Iugoslavia, 

Bulgaria şi Republica Sovietică Moldova. Un redactor al agenţiei moldovene 

de ştiri a relatat că de luni dimineaţa puteau trece graniţa sovieto-română spre 

Bulgaria, în coloane, doar călătorii de tranzit. 

 Şi călătoriile organizate ale cetăţenilor DDR spre România au fost, 

deocamdată, oprite, cf. unui comunicat al agenţiei de ştiri a DDR, ADN. 

 Tulburările la care, cf. comunicatelor existente, s-a cerut căderea lui 

Ceauşescu şi au fost arse tablourile lui, au izbucnit când cetăţeni de origine 

maghiară din Timişoara au încercat să zădărnicească deportarea pastorului 

persecutat de regim, Tökés László. În Banat, al cărui centru este Timişoara, 

trăiesc cei mai mulţi din cei 1,7 milioane de maghiari ai României. 

 După informaţiile prim-ministrului maghiar Miklós Németh, întreaga 

armată română se găseşte în stare de alarmă, iar regiunea Timişoarei este 

ocupată complet de militari. În schimb, în Arad, unde s-a ajuns, de asemenea, 

la manifestaţii contra regimului, s-a restabilit liniştea; oraşul este înconjurat 

de tancuri. 

 Zvonuri cf. cărora protestele s-ar fi extins şi în Cluj, în Transilvania, 

nu au fost confirmate până acum. Trupele maghiare de grăniceri au comunicat 

că în localitatea Curtici ar fi năvălit oameni în biroul partidului şi l-ar fi 

devastat. În mass-media românească nu s-a relatat despre tulburări. 

 În Timişoara s-au auzit, din nou, în noaptea de marţi, împuşcături. 

Acest lucru l-a relatat postul maghiar de radio, cf. unor călători maghiari şi 

iugoslavi, care s-au aflat acolo în ultimele zile. După informaţiile lor, „au fost 

ucişi sute de oameni” în timpul atacului poliţiei şi al armatei. În oraş a preluat, 

între timp, armata controlul, după ce poliţia nu reuşise să oprească 

demonstraţiile. Martori oculari au relatat despre percheziţii sistematice ale 

caselor şi despre primele execuţii ale demonstranţilor. 

 Postul maghiar de radio a transmis marţi dimineaţa o convorbire 

telefonică cu un locuitor al Timişoarei. Când acesta a început să relateze 

despre împuşcături pe stradă, s-a întrerupt legătura. Un maghiar ale cărui rude 

sunt medici în Timişoara a indicat, cf. spuselor acestora, că numărul morţilor 

ar fi de 3-400. Studenţii arabi, care, după propriile informaţii, şi-au făcut 

practica într-un spital al oraşului, vorbeau de până la 1.000 de morţi în morgă. 

Un student grec a aproximat numărul victimelor până la 600. 



 Un alt martor ocular, un medic, a spus că soldaţii au tras fără somaţie 

în mulţime. „Cei din primele trei rânduri s-au prăbuşit, morţi sau răniţi. S-a 

iscat panică, unii voiau înapoi, mulţimea împingea de la spate. Au fost oprite 

maşini particulare şi au fost încărcaţi morţii şi răniţii în portbagaje.” După 

acest masacru, care a avut loc cam la 500 m de centrul oraşului, el a văzut 

„pretutindeni sânge, de jur-împrejur, erau bucăţi sfâşiate de îmbrăcăminte”. 

Noaptea s-a auzit foc de mitralieră până la ora 4.00. 

 Dimpotrivă, episcopul catolic maghiar din Szeged, Gyulay Endre, a 

cărui dieceză se află la graniţa cu România, n-a putut să confirme informaţiile 

despre sute de morţi. Din relatările a 30-40 de fugari care au venit luni din 

România, el ştie doar de doi morţi. Au fost împuşcaţi un bărbat de 29 de ani 

şi o bătrână. Cu toate acestea, el a caracterizat situaţia din Timişoara ca 

extraordinar de dramatică. Forţele de securitate ar fi băgat în luptă vehicule 

blindate. După declaraţiile fugarilor, oamenii loveau „cu lanţuri şi bastoane 

soldaţii. Aveai sentimentul că ar fi război”, a spus Gyulay. „Încordarea 

populaţiei este extraordinar de mare. Iniţial, 300 de oameni ar fi format un 

cordon în jurul parohiei comunităţii reformate din Timişoara, pentru a 

împiedica arestarea şi transportarea pastorului Tökés László. Mii de bărbaţi 

şi femei s-ar fi alăturat apoi. Ce s-a întâmplat, între timp, cu românul de 

origine maghiară Tökés László, nu se ştia marţi. 

 Şeful statului român şi al partidului, Nicolae Ceauşescu, a descris 

România, în acest timp, la vizita sa în Teheran, ca o ţară stabilă şi echilibrată 

şi a păstrat tăcerea în legătură cu tulburările sângeroase. În discursul său, 

transmis fragmentar de către agenţia oficială de presă Agerpres, a avertizat, 

global, asupra oricărei intervenţii din afară. 

 Cei 12 miniştri de externe ai Comunităţii Europene au condamnat 

marţi, la Bruxelles, într-o declaraţie, „represiunea brutală“ a manifestaţiilor 

de protest“. Doar România a întors spatele îndatoririlor convenite la 

conferinţa KSZE în domeniul drepturilor omului. Regimul român cunoaşte 

doar un răspuns la dorinţa legitimă de libertate a poporului său: forţa. 

Miniştrii Comunităţii Europene şi-au rezervat dreptul de a lua „măsurile 

potrivite”, în funcţie de evoluţia ulterioară a situaţiei. 

 Şi parlamentul polonez a protestat contra înăbuşirii protestului. 

Autorităţile române au fost condamnate, într-o rezoluţie unanimă, pentru 

intervenţia forţelor armate contra demonstranţilor neînarmaţi. România a 

reacţionat cu „o extraordinară brutalitate” şi a tras chiar şi în copii. 

 

„Die Welt”, Bonn, 20 dec. 1989 

În nebunia puterii, Ceauşescu îşi pierde simţul realităţii României 

În ciuda unei atrocităţi crescânde, strigătul libertăţii nu poate fi reprimat 



Carl Gustav Ströhm, Viena 

 

 Atrocitatea aproape completă din exterior, cu care regimul de la 

Bucureşti a reacţionat la recentele tulburări din Timişoara, Arad şi alte oraşe, 

are deja tradiţie în ţara lui Ceauşescu. Când neîndrăgiţii vecini maghiari şi-au 

desfiinţat, recent, faptic, partidul comunist, conducerea de la Bucureşti a 

ordonat deja, temporar, închiderea graniţei - probabil de teamă că bacilul anti- 

sau postcomunismului poate să pătrundă din Ungaria şi în România. 

 Izolarea aproape totală a României de sub Ceauşescu, atât de Vest, cât 

şi de Est, te face uşor să uiţi că totul a început, iniţial, altfel. Când, în 1965, 

Nicolae Ceauşescu, pe atunci încă relativ tânăr, la 47 de ani, care apăruse din 

organizaţia comunistă de tineret, a venit ca succesor al decedatului şef al 

Partidului Comunist, Gheorghe Gheorghiu-Dej, mulţi tovarăşi din Partidul 

Comunist au considerat asta o soluţie de tranziţie. Această tranziţie durează, 

de atunci, deja de un sfert de secol. 

 Dar şi populaţia României a aşteptat, pe atunci, de la noul om, o 

îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă şi o liberalizare politică. Faptul că 

Ceauşescu s-a comportat critic cu Uniunea Sovietică şi a căutat sprijinul 

Vestului a părut să confirme aceste speranţe. Astăzi, aproape s-a uitat că, în 

1967, România a fost singura ţară din Pactul de la Varşovia care a iniţiat, fără 

condiţii preliminarii, relaţii diplomatice cu Bonnul, că România s-a opus, ca 

singură membră a Pactului de la Varşovia (în afară de Albania, dar aceasta 

reprezintă un caz special), să ia parte la invazia Cehoslovaciei, că în 1969, 

încă în umbra evenimentelor de la Praga, preşedintele Statelor Unite, Nixon, 

a fost primit triumfal la Bucureşti.  

 Sub Ceauşescu a continuat rezistenţa României contra politicii 

sovietice de integrare în RGW, demarată deja la începutul anilor ’60. Deja 

Gheorghiu-Dej îi reproşase Uniunii Sovietice că a vrut să folosească România 

ca furnizor de materii prime şi alimente şi să-i interzică ţării o dezvoltare 

industrială proprie. 

 Cum s-a ajuns la transformarea României dintr-o ţară cu speranţe 

sigure în deşertul totalitar de astăzi? A fost, în primul rând, persoana şefului 

partidului: Nicolae Ceauşescu s-a dovedit un politician abil, dar chinuit de 

neîncredere - probabil asta a fost moştenire balcanică - credea doar în puterea 

lui absolută. Astfel, el a înlocuit aparatul de partid şi de stat cu membri ai 

clanului său de familie, şi i-a acordat soţiei sale, Elena Ceauşescu, o influenţă 

fatală asupra problemelor de partid şi de stat. În afară de asta, Ceauşescu s-a 

dovedit a fi un om care şi-a format întreaga experienţă politică în aparatul 

Partidului Comunist. Îi lipsea simţul toleranţei politice sau naţionale. Aşa a 



început el să orienteze politica de independenţă naţională pe o linie comunist-

naţionalistă românească.  

 S-a dovedit fatal faptul că Ceauşescu, prin criza petrolului şi prin 

greşeli în politica de industrializare, s-a simţit dezamăgit, subiectiv, de către 

Vest. Speranţa că creditele vestice şi cooperările ar salva România şi propriul 

ei regim nu s-a împlinit. Încercarea de a fundamenta viitorul României pe 

industria petrochimică s-a sfârşit cu un eşec. În 1983 s-a ajuns la o cotitură: 

Ceauşescu a întrerupt toate relaţiile cu fondurile valutare internaţionale, care 

i-au impus guvernului de la Bucureşti condiţii clare şi dure pentru o redresare 

a economiei, şi a început să achite datoria externă a României de 11 miliarde 

de dolari cu un efort puternic. Acest efort însemna o renunţare aproape 

completă la consum a populaţiei. Din acea perioadă trăieşte masa românilor 

într-o sărăcie şi strâmtorare de neimaginat. Implacabila demenţă a economiei 

merge atât de departe, încât nu numai în România temperatura birourilor şi a 

locuinţelor nu avea voie să depăşească 12 grade Celsius, ci şi ambasadele 

româneşti din străinătate sunt oprite să-şi mai încălzească încăperile. 

 Până atunci, Ceauşescu, care, cu anii, a devenit tot mai neîncrezător şi 

mai represiv, a crezut că poate să ţină totul sub control cu aparatul său 

poliţienesc. În România, un agent secret câştigă, în mod obişnuit, mai mult 

decât un inginer-şef. Concomitent, şeful de partid şi de stat şi-a căutat 

consolarea în grandioase proiecte de construcţie, cumva, o distrugere totală a 

vechiului Bucureşti, în locul căruia au fost plasate construcţii măreţe reci, 

monumente ale „Epocii Ceauşescu”. De mult şi-au pierdut Ceauşescu şi 

clanul său contactul cu realitatea. Dar acest lucru le-a fost fatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 decembrie 

 

NÉPSZABADSÁG 

Lupte dramatice împotriva dictaturii ceauşiste2 

 

Sosesc informaţii despre noi 

manifestaţii. La orele prânzului, 

manifestanţii au început să se adune 

din nou. Spre seară erau deja sute de 

mii de oameni pe străzile oraşului. 

Printre manifestanţi au fost văzuţi şi 

militari. S-au mai auzit focuri de armă 

sporadice, dar nu se ştie cine a tras şi 

în cine s-a tras. În oraş circulau 

diferite ştiri alarmante. Liniile 

telefonice nu funcţionau, oraşul fiind, 

practic, blocat. Pe căi ocolite, din 

surse diplomatice am aflat despre 

cererile demonstranţilor. Ei cer 

returnarea cadavrelor furate, restituirea lor familiilor îndoliate şi autorizarea 

pentru înmormântarea lor. De asemenea, se cerea prezenţa primului-ministru 

Dăscălescu la faţa locului. Manifestanţii au ameninţat că vor arunca în aer 

uzina chimică din oraş, dacă nu se va da curs cerinţelor lor. 

Miercuri, pe străzile Bucureştiului era linişte. Din interiorul ţării 

sosesc ştiri liniştitoare care, însă, nu pot fi verificate. Totuşi, sunt informaţii 

potrivit cărora în marile oraşe circulă patrule înarmate. 

Seara, după ce s-a întors din Iran, Nicolae Ceauşescu s-a adresat ţării 

prin intermediul radioului şi televiziunii. El a catalogat evenimentele de la 

Timişoara ca fiind huliganice, fasciste şi teroriste. Şi a susţinut că sunt acţiuni 

iredentiste şi şovine, în spatele cărora se află agenţi străini. El a afirmat, cu 

tărie, că ţara îşi va apăra suveranitatea, independenţa şi cuceririle socialiste. 

Totodată, a cerut ca armata să-şi facă datoria faţă de ţară şi popor.  

Un ziar iugoslav a afirmat că pastorul Tökés László a fost ucis în 

închisoarea din Timişoara. Ediţia de miercuri a ziarului îşi susţine afirmaţia 

pe baza unei telegrame cifrate trimise de un ziarist român. Acesta a comunicat 

ştirea pe baza afirmaţiei unui miliţian care l-a identificat pe pastorul Tökés 
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László în închisoare. Miliţianul a susţinut că, în urma tulburărilor şi a 

represiunii din oraş, şi-au pierdut viaţa în jur de 2.000 de persoane.  

Ştirea morţii pastorului Tökés László a fost întărită de Milan 

Opoczensky, secretar-şef al Organizaţiei Mondiale a Reformaţilor. 

Conform informaţiilor sosite din România, au avut loc manifestaţii în 

Timişoara, Arad şi Reşiţa.   

 

Bild 

România: baie de sânge, 2.500 de morţi 

Au fost împuşcaţi copii 

Serviciul secret arde cadavre 

 

Indignare în toată lumea privind îngrozitoarea baie de sânge din 

România: doar înTimişoara au fost ucişi 2.500 de oameni. Soldaţii au 

împuşcat cu arme automate mulţi copii care mărşăluiau cu părinţii lor în 

primele rânduri ale coloanei de demonstranţi. Şi 12 femei gravide în ultimele 

luni au fost ucise. Cadavrele au fost transportate de către Serviciul Secret în 

saci de gunoi şi au fost arse. 

15 fugari care au scăpat din masacru au cântat noaptea, în faţa sârmei 

ghimpate de la graniţa maghiară, corul robilor din Nabucco lui Verdi. 

 

 „Allgemeine Zeitung”, 21 dec. 1989 

Armata atacă la întâmplare şi brutal 

Timişoara pustiită. Masacre în rândul populaţiei neînarmate. Minorităţile, 

maltratate şi persecutate 

de la corespondentul nostru Gustav Chalupa 

 

 BUDAPESTA - În România s-a extins starea de necesitate în întreaga 

Transilvanie, partea ţării la vest de Carpaţi. Şoferii relatează că începând de 

la Braşov, la toate încrucişările importante de drumuri, de-a lungul a 350 km 

până la graniţă, au înaintat tancuri şi au fost efectuate controale riguroase ale 

persoanelor. În apropiere de graniţa iugoslavă şi ungară, acestea au fost mai 

frecvente şi mai neplăcute. Întreaga circulaţie din jurul oraşelor Timişoara şi 

Arad a fost deviată. Cf. relatărilor agenţiei Taniug, în Arad s-a declarat grevă 

generală. 

 Un grup de la Caritas-ul austriac, întors din România, care adusese 

ajutoare în Banat şi a fost surprins acolo de tulburări, relatează că centrul 

Timişoarei a fost complet devastat şi unele blocuri de locuinţe au ars. Ei au 

fost martori oculari ai demonstraţiilor la care Armata şi Securitatea au deschis 

focul asupra a aproximativ 10.000 de demonstranţi care treceau pe străzile 



principale ale Timişoarei, strigând „Libertate!”, „Pace!”, Jos Ceauşescu!”. 

Alţi martori oculari care relatează din Szeged, Budapesta, Belgrad şi Viena, 

confirmă cele mai groaznice temeri. Numărul victimelor ar putea fi de 2.000. 

Armata şi Securitatea au năvălit într-o adevărată beţie de sânge şi au declanşat 

un masacru în rândul populaţiei neînarmate. La întâmplare, sunt ridicaţi, 

maltrataţi şi luaţi cu forţa, de către  forţele armate şi poliţieneşti, suspecţi din 

case. Sunt urmăriţi la graniţă mai ales aparţinători ai minorităţii germane, 

maghiare sau sârbe. Dar nici cu românii suspecţi n-au făcut prea multe 

fasoane trupele azvârlite din Moldova în Banat şi acţionează cu toată 

brutalitatea.  

 Cf. declaraţiei tatălui pastorului Tökés László, a cărui arestare 

declanşase sâmbătă primele tulburări în Timişoara, acesta este maltratat la 

audiere într-un lagăr militar şi are un braţ rupt. Şi soţia lui a fost snopită în 

bătaie. Ea era însărcinată în luna a şaptea şi se poate să fi pierdut copilul. În 

timp ce tatăl lui Tökés László, în vârstă de 76 de ani, crede că fiul său a fost 

deportat în Moldova, publicaţia belgrădeană Expres Politika presupune, cf. 

unor români de încredere, că a murit. Pastorul Tökés ar fi fost supus unor 

maltratări inumane. 

 

„Frankfurter Allgemeine”, 21 dec. 1989 

Demonstraţii în mai multe oraşe româneşti 

Evident, mai mult de 1.000 de morţi. Relatări despre incinerări de cadavre. 

Discursul televizat al lui Ceauşescu.  Proteste 

 

 VIENA, 20 decembrie. După sângeroasa înăbuşire a demonstraţiilor 

contra regimului din oraşul Timişoara, România se află în pragul unui război 

civil. Au fost anunţate demonstraţii din mai multe oraşe din ţara aproape 

complet izolată de exterior. Românii în exil din Budapesta au relatat miercuri 

că populaţia din Timişoara şi-a procurat arme şi au izbucnit ciocniri armate. 

După informaţiile agenţiei de presă Tanjug, ar fi fost ucişi, în timpul 

tulburărilor, până marţi seara, cam 2.000 de oameni. Agenţia de ştiri a DDR, 

ADN, a relatat despre mai mult de 3.000 de persoane ucise. Valul de proteste 

s-ar fi extins, cf. Taniug, şi la Bucureşti, unde studenţii s-ar fi declarat solidari 

cu demonstranţii din Timişoara.  

 Deputatul sovietic Munteanu a relatat că oameni de încredere din 

România i-ar fi povestit despre demonstraţii şi în alte oraşe. Astfel, cetăţeni 

din Iaşi, aproape de graniţa sovietică, ar fi ars cărţi ale şefului statului şi 

partidului, Ceauşescu. Au fost anunţate tulburări şi în Arad şi Cluj. În Arad s-

a declanşat greva generală. Timişoara, al cărei centru, cf. declaraţiei unor 

martori oculari, nu mai este „decât o ruină”, şi Aradul sunt, cf. informaţiilor, 



încă blocate de tancuri. Graniţele ţării sunt închise. O asistentă din Timişoara 

a relatat miercuri că în morga spitalului s-ar fi aflat mai mult de 300 de 

cadavre. Serviciul secret le-ar fi luat în saci de plastic, pentru a le arde. În alte 

relatări a fost vorba de o intervenţie specială a forţelor armate româneşti 

contra ambasadei iugoslave, în care se refugiaseră nenumăraţi români. 

 Şeful statului şi al partidului, Ceauşescu, a fugit miercuri înapoi în 

România din Teheran, unde se aflase trei zile pentru o vizită oficială. Curând 

după întoarcerea sa, Ceauşescu a învinuit străinătatea că a provocat 

demonstraţiile din Timişoara. „Serviciile secrete” străine şi „imperialiştii” ar 

fi declanşat „acţiunile antinaţionale şi teroriste”, a spus el miercuri seara la 

Bucureşti, într-un discurs transmis în toată ţara. Ceauşescu le-a mulţumit 

expres soldaţilor. Ei „au adovedit multă răbdare” şi „şi-au îndeplinit 

îndatoririle faţă de patrie şi faţă de realizările socialiste”. 

 Miercuri domnea confuzia asupra situaţiei din ţară. Taniug a relatat că 

forţele de securitate se află, în întreaga ţară, în stare de alarmă. Radio Belgrad 

a comunicat miercuri după-amiază că mai mult de 50.000 de oameni au 

demonstrat pe străzile Timişoarei, iar poliţia şi armata n-ar fi intervenit. 

 

„Die Zeit“, Hamburg, 22 dec. 1989 

Revoltă contra „Conducătorului“ 

Tiananmen la Timişoara  

Nicolae Ceauşescu ordonă suprimarea cetăţenilor  

de Matthias Naß  

 

 Lucrul de la care Erich Honecker nu s-ar fi dat în lături, la 9 octombrie 

în Leipzig, dacă nu l-ar fi împiedicat alţii în ultimul moment, a devenit, în 

oraşul românesc Timişoara, la sfârşitul săptămânii trecute, cumplită realitate: 

dictatorul român Nicolae Ceauşescu a înăbuşit prima flacără a rezistenţei 

contra bizarei sale dominaţii de familie cu „soluţia chinezească”. Un masacru 

ca în Piaţa Păcii Cereşti (Tiananmen): mai mult de o mie de oameni ar fi 

decimaţi, de duminică, în capitala Banatului, de către armată. O asemenea 

baie de sânge este fără precedent în Europa, de la sfârşitul celui de-al Doilea 

Război Mondial. 

 Oraşul ar fi complet distrus, a relatat cineva care a telefonat din 

Timişoara, marţi seara, la televiziunea austriacă. Mai mult, ar fi fost căraţi 

munţi de cadavre pe camioanele armatei. Printre morţi ar fi mulţi soldaţi, care 

ar fi refuzat să tragă în compatrioţii lor. Ar fi fost scoşi oameni la întâmplare, 

din casele lor, şi arestaţi. Şi alţi martori oculari, chestionaţi de jurnalişti la 

graniţa iugoslavă şi maghiară, au relatat despre scene îngrozitoare de forţă. 



 Până acum, schimbarea în Europa de Est a avut loc, după un asalt 

iniţial al poliţiei, fără altă violenţă masivă. În Polonia conduce, între timp, un 

premier al Solidarităţii. În Ungaria s-a desfiinţat Partidul Comunist. În DDR, 

Cehoslovacia şi  Bulgaria, moşnegii încremeniţi din fruntea statului s-au 

retras. Pretutindeni, voinţa poporului şi-a deschis calea paşnic. Acum, la 

sfârşitul acestui an agitat, intervenţia groaznică, tot mai temătoare, a 

nemiloasei forţe de stat, Nicolae Ceauşescu însuşi, izolat de mult de aliaţii 

proprii, a urmat exemplul criminal al lui Deng Xiaoping: când cetăţenii au 

strigat libertate, a ordonat deschiderea focului. 

 Doar încă 15 ani ar trebui să rabde populaţia românească, le-a promis 

Ceauşescu, recent, celor 23 de milioane de supuşi ai săi. În anul 2005 va fi 

atins marele ţel: atunci, România socialistă va ajunge în „stadiul 

comunismului”. Până atunci, însă, ţara va merge, neabătut, pe calea sa, va 

tinde, mai departe, „spre cele mai înalte culmi ale civilizaţiei”. Delegaţii de 

la al XIV-lea Congres al comuniştilor români nu mai stăteau deloc pe scaune: 

îl ovaţionau în picioare pe „Conducător”. 

 Unanimă, explozia de bucurie în palatul partidului, unanimă, 

realegerea lui Ceauşescu la „congresul marilor victorii ale socialismului în 

România”. Dar, afară, sărăcia cumplită a oamenilor care au perspectiva unei 

a şasea ierni de foamete. Jalnica realitate,  abia ascunsă de către un regim cu 

propagandă bombastică şi cu teroare brutală, a ieşit la lumină, la sfârşitul 

săptămânii trecute, prin protestul violent şi deznădăjduit al cetăţenilor din 

Timişoara. 

 Revolta s-a aprins la arestarea preotului Tökés László, care de mult 

intervenea curajos pentru drepturile minorităţii maghiare. La mijlocul lui 

octombrie s-a retras în sacristia bisericii sale, din calea atacului poliţiei 

secrete; mai departe, l-au protejat membrii comunităţii sale. 

 

23 decembrie 

 

MAGYAR HIRLAP 

Poporul român a învins dictatura lui Ceauşescu3 

Ieri, mişcarea populară a măturat dictatura ceauşistă 

 

La prânz, răsculaţii au ocupat radioul şi televiziunea şi au comunicat 

că, împreună cu Corneliu Mănescu, au preluat puterea. Ceauşescu şi soţia au 
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fost prinşi în timp ce încercau să fugă şi închişi într-un loc necunoscut. În 

unele oraşe se mai aud focuri de armă, dar, în general, forţele armate s-au 

alăturat poporului. România şi-a redeschis graniţele, inclusiv cele cu Ungaria. 

Aseară la Bucureşti, confruntările dintre demonstranţi şi forţele loiale 

dictatorului au continuat.  

În zori, la Cluj, au demonstrat în jur de 50.000 de oameni, care cereau 

demisia lui Ceauşescu, dar forţele de represiune au ripostat cu foc asupra 

mulţimii şi, potrivit martorilor, au rezultat victime, morţi şi răniţi.  

Noaptea trecută, în centrul Bucureştiului, tancurile au intrat în plin în 

mulţime şi au lovit mortal în jur de 20 de persoane.  

În cursul nopţii, forţele de represiune au încercat, fără succes însă, 

împrăştierea manifestanţilor din centru, chiar dacă au folosit şi gaze 

lacrimogene. După împrăştierea fumului, manifestanţii s-au regrupat şi au 

strigat: „Noi de aici nu plecăm! Noi suntem poporul!”. Spre dimineaţă, au 

apărut blindatele, care au încercat să elibereze centrul oraşului de manifestanţi 

şi s-au auzit şi focuri de armă. 

În acest timp, în toată ţara au fost anunţate greve. În afara 

Bucureştiului, au fost greve la Timişoara, Cluj, Braşov, Craiova şi în alte 

oraşe mai mari. Muncitorii de pe platformele industriale au ocupat uzinele şi 

au împiedicat pătrunderea forţelor de securitate în incinta lor.  

Din relatarea unor martori, la Timişoara, în zilele trecute, numărul 

victimelor a crescut la 4.700 de morţi. 

Ieri dimineaţă, în jurul orei 8.00, în Bucureşti, manifestanţii afluiau, 

din nou către centrul capitalei, cerând demisia lui Ceauşescu. În jurul orei 10, 

manifestanţii au ajuns în centrul oraşului. Ei s-au îndreptat către Comitetul 

Central al partidului, care era apărat de tancuri. 

Înainte de prânz, radioul şi-a întrerupt programul pentru a comunica 

că pe tot teritoriul României a fost decretată starea de necesitate.  

Armata, Ministerul de Interne şi Gărzile patriotice au fost puse în stare 

de alarmă. Astfel, au fost interzise orice fel de întruniri sau deplasări în 

grupuri mai mari de patru, cinci persoane.  

În uzine, directorii au fost obligaţi să asigure continuarea fluxului de 

producţie. 

Nu mult după aceea, radioul a anunţat că Vasile Milea, ministrul 

apărării naţionale, a fost găsit vinovat pentru trădare, pentru că nu a condus 

în mod corespunzător represiunea demonstranţilor, făcând, astfel, jocul 

imperialiştilor. La scurt timp au anunţat că Vasile Milea s-a sinucis. 

În jurul prânzului, din centrul capitalei, au dispărut tancurile şi forţele 

armate. Forţele revoluţionare au ocupat radioul şi televiziunea care, rapid, au 



asigurat transmiteri în direct a cuvântării liderilor lor.  Ei au revendicat 

puterea şi au cerut înlăturarea totală a vechii conduceri. 

Pe străzi, manifestanţii demonstrau fără a fi împiedicaţi, defilând cu 

camioane şi steaguri cu stema decupată. Tot la prânz, Mircea Dinescu, un 

opozant al regimului, a anunţat că Ceauşescu a renunţat la putere şi că a fost 

înfiinţat Frontul Salvării Naţionale la care a aderat şi Corneliu Mănescu, fost 

ministru de externe. Corneliu Mănescu a afirmat că personal a preluat puterea. 

Despre Nicolae şi Elena Ceauşescu, soseau ştiri contradictorii. Iniţial, 

s-a zvonit că au fugit în Iran, mai apoi, că au pornit către China. La închiderea 

ediţiei, ne-a parvenit ştirea că persoane de rang înalt din armată au cerut 

arestarea lui Ceauşescu care s-ar fi aflat la Aeroportul Militar Titu, ştirea fiind 

transmisă şi la televiziune. 

La televiziune, generalul Nicolae Militaru a cerut, în calitate de 

conducător al armatei, ca toate forţele Ministerului Apărării să se retragă în 

cazărmi, să înceteze focul şi să renunţe la crime. A mai spus că va fi anchetată 

moartea ministrului apărării, Vasile Milea, pentru că el nu putea fi trădător. 

La Sibiu, prim-secretar a fost Nicu Ceauşescu, iar forţele de securitate 

se luptă cu armata. 

La televiziune, în faţa camerei, au apărut, rând pe rând, revoluţionari. 

Cineva a cerut să se oprească distrugerile, pentru că, după unele informaţii, în 

oraş circulă grupuri de vandali, care fură din magazine. Miliţia a anunţat că 

este alături de popor. 

Un ofiţer de armată, care avea acte în mână, a spus că a găsit 

documente în faţa Comitetului Central şi că ele nu trebuies distruse, ci 

păstrate, pentru că ar putea conţine informaţii importante. 

Spre sfârşitul zilei, a fost înfiinţat Frontul Salvării Naţionale, care a 

preluat problemele instituţionale. Din ministere şi sedii ale partidului, toţi 

angajaţii au fugit. Ziarul Informaţia Bucureştiului a fost transformat în ziarul 

democratic Libertatea, care, în aceeaşi după-amiază, a scos prima ediţie. 

Poetul Mircea Dinescu, care a fost urmărit şi a avut arest la domiciliu, 

a lansat apeluri la calm şi linişte, la radio şi televiziune, şi a condamnat 

vandalizările din capitală.  

La Timişoara s-au găsit două gropi comune, în care se aflau 632 de 

morţi. Se încearcă identificarea lor. 

Poporul român trăieşte beţia victoriei revoluţiei. Pe străzi circulă 

maşini cu steaguri tricolore, se bucură şi fac cu mâna grupurilor de oameni. 

Trăiesc libertatea, bucuria victoriei, scandează numele Timişoarei şi îi laudă 

eroii. Oamenii se felicită emoţionaţi. 



La televiziune, liderii revoluţiei şi conducătorii armatei, în discursul 

lor, felicită poporul, mulţumesc luptătorilor şi, separat, trimit salutări statelor 

socialiste şi vecine, inclusiv Ungariei. 

În Bucureşti existau, deja, două organizaţii aflate în ilegalitate: 

Comitetul de Acţiune Democrat Român şi Organizaţia Populară 

Revoluţionară, care, împreună, au început protestele joi, în timpul adunării 

populare organizate în 

sprijinul regimului ceauşist. 

Cele două organizaţii erau 

compuse, în mare parte, din 

muncitori tineri care şi-au 

riscat viaţa în aceste 

evenimente. 

Vineri, la ora 13.00, 

grănicerii români au luat 

legătura cu partenerii maghiari 

pentru a organiza fluidizarea 

traficului la frontieră. Cu 

actele în regulă, oricine poate 

intra în România. 

Pe toată perioada 

acestor evenimente, nu s-au înregistrat victime în rândul cetăţenilor maghiari 

aflaţi în România. 

 

 

 

 

MAGYAR HIRLAP 

Declaraţia Preşedinţiei Partidului Socialist Maghiar4 

 

Preşedinţia Partidului Socialist Maghiar a dat vineri o declaraţie cu 

privire la evenimentele din România. 

În timpul plenarei Partidului Socialist Maghiar, a ajuns ştirea despre 

transformările din România. Preşedinţia îşi exprimă speranţa că, după căderea 

regimului Ceauşescu, se vor face primii paşi către democraţie. 

Preşedinţia crede că, după schimbările petrecute în România, vor avea 

loc relaţii de apropiere între cele două state. 
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27 decembrie 

 

MAGYAR HIRLAP 

Tiranii au fost condamnaţi la moarte şi executaţi5 

Noua conducere din România este recunoscută pe plan internaţional 

În aprilie vor avea loc alegeri libere. Ajutoarele afluiesc spre România 

Telegrama adresată de Szürös Mátyás şi Németh Miklós lui Ion Iliescu şi 

Petre Roman 

 

Luni dimineaţa, Nicolae 

Ceauşescu, fost preşedinte şi 

conducătorul partidului, a fost 

adus în faţa tribunalului militar 

extraordinar şi, în aceeaşi zi, a 

fost executat. Primul punct al 

acuzării s-a referit la uciderea a 

peste 60.000 de persoane. A 

fost executată şi Elena 

Ceauşescu. Averea familiei, 

aflată în conturi din Elveţia,  a 

fost blocată.  

Preşedinte al Frontului 

Salvării Naţionale a fost ales 

Ion Iliescu, iar Petre Roman a fost desemnat prim-ministru.  

Marţi la Bucureşti se mai auzeau doar împuşcături izolate. 

S-a constituit Uniunea Democrată Maghiară din România.  

 

28 decembrie 

 

MAGYAR HIRLAP 

În Bucureşti se reinstalează pacea.6  

Sergiu Celac este noul ministru de externe. Contradicţii între grupările 

teroriste. 
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În România, ultimele 

24 de ore au trecut relativ mai 

liniştite, auzindu-se doar izolat 

focuri de armă. Bucureştiul 

începe să prindă, din nou, 

viaţă. 

Din Timişoara, 

corespondenţii agenţiilor de 

presă încearcă să trimită 

informaţii cât mai echilibrate.  

Sergiu Celac a fost 

numit ministru de externe, iar 

pastorul Tökés László a fost 

repus în drepturi. 

După unele informaţii, între grupările teroriste a intervenit un război 

intern, oamenii Securităţii încercând să provoace panică prin lansarea unor 

zvonuri alarmiste şi prin acţiuni de gherilă. 

Consiliul Frontului Salvării Naţionale a emis o hotărâre prin care sunt 

înfiinţate în toată ţara tribunale militare care să judece, în regim de urgenţă, 

pe cei care nu depun armele până în această după-amiază. 

La Timişoara situaţia s-a echilibrat în ultimele zile şi viaţa a revenit la 

normal, afirmă Lorin Fortuna, liderul Frontului Democrat din Timişoara. 

Aceasta a fost prima organizaţie înfiinţată în timpul revoluţiei. Fortuna a 

anunţat că sunt 60 de membri înscrişi, ei fiind, în majoritate, români, dar sunt 

şi doi de naţionalitate maghiară, doi germani şi un sârb. Frontul Democrat 

este susţinut şi de foştii membri ai Partidului Comunist Român, care au ieşit 

din partid. Fortuna a spus că la conflict au participat şi patru libieni însă nu se 

cunoaşte dacă aceştia se aflau în slujba lui Ceauşescu sau aparţineau 

guvernului libian. 

După luptele din Cluj, 24 de eroi au fost înmormântaţi. În zilele 

revoltei împotriva dictaturii, oamenii Securităţii au ucis câteva sute de 

persoane. Cei 24 de martiri au fost conduşi pe ultimul drum de peste 3.000 de 

persoane. În oraş a fost linişte, doar la periferii s-au mai auzit focuri de armă 

izolate. 

La Arad, adepţii dictatorului au pornit miercuri un atac asupra poştei 

centrale. Astfel, în centrul oraşului au fost întrerupte legăturile telefonice. 



Conducerea Ministerului Apărării Naţionale a atenţionat populaţia să 

nu se apropie, pe timpul nopţii, de oraşul Sibiu, deoarece grupări ale 

Securităţii sunt ascunse în zonă şi deschid focul asupra celor care încearcă să 

pătrundă în oraş. După cum se ştie, Nicu Ceauşescu, fiul fostului 

„Conducător”, a fost prim-secretar în Sibiu. 

Zilele trecute, un 

cetăţean italian şi-a pierdut 

viaţa în timpul luptelor din 

Bucureşti. Din spusele 

ministrului de externe italian, 

Francesco Rancati, de 42 de 

ani, a murit într-un accident. 

Rudele îndoliate susţin că 

lunetiştii ar fi împuşcat 

bărbatul la periferia capitalei. 

Ziarele italiene nu ştiu, 

deocamdată, cu ce scop se afla 

Rancati la Bucureşti.  

 

În încheiere vreau să menţionez că traducerile din limba germană au fost 

realizate de doamna Adina Abruda, iar fondul documentar este din arhiva 

Centrului de Documentare, Cercetare şi Informare Publică Memorialul 

Revoluţiei din Timişoara. 

 


