Zilele astrale ale Timişoarei: 15 decembrie 1989 (I)
On December 10th 1989, at the end of the Sunday’s service, Pastor László Tőkes informed his parishioners
that he was going to be evicted from the church house and called for their support, asking them to gather around
the Reformed Church to peacefully witness his eviction that was to take place five days later, on December 15 th.
Little did Tőkés know that December 15th would be “the dawn of a ten days’ sequence of events that would shake
one of the most powerful dictatorships in Europe to the core. Ten days after that Friday, Ceauşescu, who, for
László Tőkes, was in fact a modern version of Herod Antipas, would end up in front of a firing squad and the
Christmas sermon the Pastor had already prepared would be completely changed”.
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La sfârşitul serviciului religios oficiat în duminica de 10 decembrie 1989, pastorul László Tőkés
şi-a anunţat enoriaşii că urma să fie evacuat din casa parohială şi le-a cerut să se adune în jurul Bisericii
Reformate în ziua de 15 decembrie, pentru a asista la această evacuare. 1 Nu ştia Tőkés că ziua de 15
decembrie va fi „începutul a zece zile care vor zgudui până în măduva oaselor una dintre cele mai
puternice dictaturi. Zece zile după acea zi de vineri, «Irodul» lui Tőkés, Ceauşescu, va fi în faţa unui
pluton de execuţie, iar predica de Crăciun pe care pastorul o pregătise va fi fost schimbată”.2 Posibilitatea
organizării unei manifestaţii este luată în calcul de către autorităţile locale, care i-au cerut pastorului săşi retracteze chemarea, sugerându-i că nu va fi mutat în ziua respectivă.3
Pentru că pastorul nu a dat curs acestei cereri, încă de la primele ore ale dimineţii zilei de 15
decembrie, câteva zeci de enoriaşi s-au adunat în faţa Bisericii Reformate: „Întâi câte 3-4, care n-aveau
curajul să steie în faţa casei (unde erau poliţiştii în uniformă). Se plimbau prin zonă, intrau în farmacie,
ieşeau, intrau în alimentară, ieşeau. La un moment dat, a apărut la geam Tőkés şi atunci toţi cei care erau
împrăştiaţi s-au adunat şi l-au întrebat dacă are nevoie de ceva.4 La apariţia enoriaşilor în faţa locuinţei
pastorului, a dispărut paza miliţienilor de la uşă, dar nu pentru mult timp, iar oamenii Securităţii, ce
asigurau filajul de la distanţă, i-au raportat ofiţerului de serviciu prezenţa enoriaşilor. 5
Fiind informat că în faţa locuinţei pastorului s-au adunat 25-30 de enoriaşi, maiorul Radu Tinu,
adjunctul şefului Securităţii Judeţului Timiş, l-a trimis la faţa locului pe lt. Petru Pele, şeful Serviciului
I A Informaţii Interne, ce se ocupa de supravegherea preotului, şi, în acelaşi timp, i-a raportat situaţia
creată la casa lui Tőkés colonelului Traian Sima, şeful Securităţii Judeţului Timiş. 6
În jurul orei 10,00 Tinu s-a deplasat în zona Bisericii Reformate, unde a constatat că, pe lângă
enoriaşi, s-au adunat şi aproximativ 30 de persoane care se interesau de situaţia pastorului. 7
Primind informaţii de la ofiţerii trimişi să supravegheze zona, colonelul Popescu Ion, inspectorşef al Inspectoratului Judeţean Timiş al Ministerului de Interne, a constituit o grupă de comandă, din
care făceau parte Traian Sima, Deheleanu Ioan, şeful Miliţiei Judeţene şi alte cadre cu funcţii de
răspundere din cadrul inspectoratului. În acelaşi timp, Popescu l-a informat pe ministrul de Interne,
Tudor Postelnicu, despre evenimentele de la Timişoara şi despre măsurile luate.
Timişorenii care călătoreau cu tramvaiele înspre şi spre gară, văzând oameni adunaţi la capătul
Străzii Timotei Cipariu, îi rugau pe vatmani să reducă viteza tramvaielor, crezând că este vorba despre
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un accident de circulaţie. În scurt timp, cei care trec prin Piaţa Maria află despre situaţia pastorului Tőkés
şi, o parte dintre ei, din curiozitate, se reîntorc în piaţă.8
În jurul orelor 12,00, secretarul II al Ambasadei S.U.A., Denis Curry, însoţit de o ziaristă de la
Ambasada Marii Britanii la Bucureşti – urmăriţi în permanenţă de către organele de filaj ale Securităţii
locale – au încercat să ia legătura cu pastorul Tőkés. Potrivit declaraţiilor ofiţerilor de Miliţie, Denis
Curry nu a reuşit să ia legătura cu Tőkés 9, în schimb, Árpad Gazda mărturiseşte că diplomatul american
a vorbit cu pastorul, la uşa locuinţei, în limba engleză. 10 Un lucru este cert, după plecarea diplomatului,
miliţienii au fost retraşi de la uşa pastorului.
După-masă numărul persoanelor din faţa bisericii ajunge la peste 100, iar comportamentul
trecătorilor oscilează între curiozitate şi nedumerire: „Oamenii veneau, priveau nedumeriţi în dreapta,
stânga, puneau o întrebare, două, mai toţi îşi continuau drumul, cei care rămâneau, să spunem nucleul
masei umane, fiind format din 70-80 de persoane.”11 Pe măsură ce orele treceau, pe lângă enoriaşii
bisericii au venit mai mulţi credincioşi baptişti şi penticostali. La propunerea secretarului Comitetului
Municipal P.C.R., Ion Rotărescu, primarul Petru Moţ a trimis mai mulţi activişti de partid la Biserica
Reformată, pentru a vedea ce se întâmplă în faţa locuinţei lui Tőkés. 12
Spre seară numărul celor adunaţi în spirit de solidaritate cu pastorul reformat creşte şi, pentru a
da o anumită semnificaţie protestului, se aprind lumânări. Momentul îl va impresiona şi pe pastorul
baptist Petru Dugulescu, care, contrar practicilor cultului, îi va permite unui credincios să cumpere
lumânări de la o biserică ortodoxă şi să le împartă celor prezenţi în faţa locuinţei lui Tőkés: „În 15
decembrie, înainte de lăsarea serii, unul din tinerii de la biserica noastră mi-a cerut încuviinţarea să
meargă la Biserica Ortodoxă din Piaţa Sinaia, foarte aproape, să cumpere lumânări. Peste zece minute
s-a întors şi mi-a arătat un mare pachet de lumânări. Le-a împărţit celor prezenţi. Era un tablou feeric,
neobişnuit pentru o ţară comunistă”13. Peste ani şi scriitorul Daniel Vighi rememorează acest episod:
„Era spre seară când am ajuns, pe la cinci, cinci şi jumătate... era o chestie care m-a izbit prin asemănarea
sa cu ceea ce se întâmplase cu vreo două-trei săptămâni mai înainte în Piaţa Venceslav din Praga, ceea
ce arată o anumită comunicare: lumânări aprinse, aceleaşi atitudini, acelaşi tip de protest mut. Imediat
m-a dus gândul, vezi, asta e, într-un fel, o atitudine care arată că zidul pe care Ceauşescu îl făcea, de
izolare, nu era eficient. Acelaşi model protestatar şi imaginile aduceau cu cele de la televiziunea sârbă,
de la jurnalele lor de actualităţi, care pătrundeau în Timişoara.”14
Fiind informat de către col. Sima că spre seară, în faţa bisericii erau 300-400 de credincioşi cu
lumânări aprinse, gen. mr. Gianu Bucurescu, adjunct şef al ministrului de Interne, a dispus ca Securitatea
să nu intervină şi să lase această situaţie în seama Miliţiei, Departamentului Cultelor şi Consiliului
Popular Timiş.15
Văzând că numărul celor adunaţi în faţa locuinţei creştea mereu odată cu lăsarea serii, Tőkés a
deschis fereastra şi le-a vorbit în limba română celor prezenţi: „Dragi creştini! Noi nu am făcut nimic
rău. Noi am propovăduit credinţa şi acum ei vor să ne evacueze. Probabil că astăzi nu vor acţiona, dar
mâine o vor face.”16 Prin strigăte, mulţimea şi-a manifestat solidaritatea cu pastorul şi l-a asigurat că nu
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îl vor părăsi şi îl vor apăra în faţa autorităţilor. Nu peste mult timp, auzind că în stradă se cântă
„Deşteaptă-te, române!”, pastorul a ieşit din nou la geam spunându-le celor din faţa locuinţei că, deşi îi
plac cântecele patriotice, nu crede că este momentul şi locul să se cânte. Fiind în grupul celor din stradă
împreună cu un coleg de serviciu, Victor Burghelea, tehnician la ELBA, îşi aminteşte cu o firească
emoţie secvenţa respectivă: „La un moment dat, de jos se înfiripă, destul de timid, dar se înfiripă, un
«Deşteaptă-te, române!». După a doua strofă, parohul se adresează mulţimii, sfătuind-o să nu cânte astfel
de cântece, nu că nu i-ar plăcea şi lui, dar este periculos şi pentru el şi pentru mulţime. Se aud «Nu vă
lăsăm!», «Nu vă lăsăm!». Nu-mi vine să crede ceva nemaipomenit. Mai rămân cu colegul meu şi apoi
mă îndrept spre casă, unde îi povestesc soţiei şi fiului.” 17
La adăpostul întunericului mulţimea devine mai agitată, având loc şi altercaţii între protestatari
– numărul lor depăşeşte cifra 100018 – şi forţele de supraveghere şi intervenţie. Văzând că un om mai în
vârstă, ce era târât de doi civili spre o maşină Dacia, striga după ajutor, regizorul Ştefan Iordănescu a
intervenit, izbindu-l pe unul cu capul în grilajul de fier al Magazinului „Progresul” şi lovindu-l în faţă
pe celălalt. Gestul curajos al tânărului regizor a fost urmat de intervenţia mulţimii, care „ca la un semnal,
a început să-i lovească pe securişti: i-au călcat în picioare.19 La scurt timp, în colţul bisericii, un tânăr
„se lupta cu alţi doi, mai în vârstă. Unul dintre „civili”, mai mic, în jur de 25 de ani, într-o geacă gri,
îmblănită, tuns scurt şi îngrijit, încerca să-i pună cătuşele adolescentului, pe care l-a smuls dintre lume,
trăgându-l de cap şi de păr.20 Şi în acest caz, mulţimea a intervenit, l-a eliberat pe tânăr, iar pe agresor la târât până în faţa roţilor unui tramvai care staţiona. Mai mult, câţiva protestatari au sărit în vagon, la
cabina vatmanului şi au vrut să pornească tramvaiul pentru a-l călca pe agresor. Acesta a fost salvat prin
intervenţia unui coleg mai voinic care l-a tras de pe şina de tramvai şi l-a scos din mijlocul mulţimii,
episod descris de Simion Popescu, muncitor la I. J. T. L. Timişoara: „Mulţimea a năvălit pe agresor,
scoţând puştiul din mâinile lui. L-au căclat pur şi simplu, umplându-l de sânge. Câţiva l-au târăt apoi
până în faţa roţilor tramvaiului care staţiona, cu direcţia spre gară. Alţii au sărit în vagon, la cabina
vatmanului şi au vrut să pornească, să-l calce pe cel pus jos în lume. Îl ţineau pe linie, de cap şi de
picioare. Spre norocul lui, un individ masiv, voinic, tot cu o căciulă de iepure, a reuşit să-l tragă de
picioare afară, căutând să scape prin faţa tramvaiului de lume, sărind gardul din staţie amândoi; s-au
postat peste drum, în faţa alimentării. Deşi în stare de şoc... păreau ameninţători, ţinând ceva sub
haine.”21
Fiind informat încă din cursul zilei de către secretarul cu probleme de propagandă Vasile Bolog,
primul-secretar Radu Bălan s-a deplasat seara în Piaţa Maria, pentru a vedea situaţia creată la locuinţa
lui Tőkés. 22 Întors în sediul Judeţenei de Partid, Bălan i-a raportat situaţia secretarului C.C. al P.C.R.,
Emil Bobu şi în acelaşi timp i-a trimis pe primarul Petru Moţ şi pe secretarul Rotărescu la locuinţa lui
Tőkés. Aceştia s-au deplasat la locuinţa lui Tőkés, i-au dat asigurări că nu va fi evacuat şi i-au promis
că îi vor realiza şi celelalte doleanţe: aprovizionarea cu lemne, punerea geamurilor sparte şi asistenţă
medicală pentru soţia gravidă.23 Conţinutul acestor negocieri este confirmat şi de către inginerul Bela
Sepssy: „Seara, pe la 9-10, a venit acolo şi primarul Moţ şi încă cineva. Aceştia au discutat cu Tőkés în
poarta casei. Au făgăduit că a doua zi vor fi înlocuite geamurile sparte ale casei, că Edit va putea fi
consultată de medici (era gravidă). Verbal au făgăduit că Lásló nu va fi evacuate dar când mulţimea a
vrut ca această făgăduială să fie făcută în scris au refuzat. Nu au am auzit în 15 decembrie scandări
politice. Unii oameni aveau lumânări aprinse. 24”
La discuţii au participat şi cinci reprezentanţi ai celor din stradă. Aceştia trebuiau să
comunice mulţimii că s-a ajuns la un acord şi să-i îndemne să plece acasă. Conform celor stabilite, Árpad
Gazda a vorbit mulţimii în limba maghiară, din uşa bisericii, iar inginerul Istvan Ion în limba română:
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„Oameni buni, aici primarul Petre Moţ şi Rotărescu au făcut nişte făgăduieli. Hai să le dăm şansa să
demonstreze că au spus lucruri adevărate. De aceea vă roagă şi domnul Tőkés să mergeţi acasă. De
mâine să veniți să vedeți dacă s-au ținut de cuvânt. Dacă nu, fiecare din voi să mai aducă şi vecinii,
pentru că aici se întâmplă o nedreptate.” 25
După acest apel, la miezul nopţii mulţimea s-a împrăştiat.
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05,30
În faţa casei parohiale în care locuia pastorul László Tőkés s-au adunat 30 – 35 de enoriaşi. La apariţia
enoriaşilor, a dispărut paza miliţienilor de la uşă, iar oamenii Securităţii ce asigurau filajul de la distanţă au
raportat ofiţerului de serviciu prezenţa enoriaşilor.
08,30
Radu Tinu, adjunctul şefului Securităţii Judeţului Timiş este informat că în faţa locuinţei lui László Tőkés din
strada Timotei Cipariu, nr.1, s-au adunat 20 - 25 de persoane care afirmă că îl păzesc pe Tőkés pentru a nu fi
evacuat din locuinţă.Tinu îl trimite la faţa locului pe lt. col. Petru Pele, şeful serviciului ce se ocupa de
supravegherea preotului.
09,30
Radu Tinu îl informează pe Traian Sima, şeful Securităţii Judeţului Timiş despre situaţia de la casa lui Tőkés.
09,45
Radu Tinu ajunge în strada Timotei Cipariu şi constată că pe lângă cei 20-30 de enoriaşi ai Bisericii Reformate
s-au adunat încă 20-35 de persoane care se interesau de situaţia preotului. Din ordinul lui Sima, Radu Tinu
rămâne în zonă pentru a supraveghea situaţia.
10,00
Gen. Nuţă Constantin, adjunct al ministrului de Interne şi şef al Inspectoratului General al Miliţiei, îi solicită
informaţii despre situaţia apărută la Biserica Reformată inspectorului şef al Inspectoratului Judeţean Timiş al
Ministerului de Interne, col. Popescu Ion. Acesta îl asigură că totul este sub control.
11,00-11,30
Secretarul II al Ambasadei SUA, Denis Cury, însoţit de o corespondentă de presă de la Ambasada Marii Britanii
la Bucureşti a încercat să ia legătura cu pastorul Tőkés.
14,30
La propunerea secretarului Comitetului Municipal P.C.R., Ion Rotărescu, primarul Municipiului Timişoara,
Petru Moţ a trimis mai mulţi activişti de partid la Biserica Reformată pentru a vedea ce se întâmplă în faţa
locuinţei lui Tőkés.
14,45
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Radu Tinu îi raportează col.Gheorghe Raţiu, şeful Direcţiei I din Ministerul de Interne, despre situaţia creată în
faţa casei lui Tőkés.
16,00
Radu Bălan a fost informat de către secretarul cu pro6
bleme de propagandă, Vasile Bolog, că în faţa
casei pastorului reformat se aflau aproximativ 100 de persoane, care erau paşnice.
16,00
Nuţă Constantin l-a contactat telefonic pe col. Deheleanu Ion, interesându-se despre situaţia lui Tőkés.
Deheleanu s-a deplasat în zonă, unde a constatat că „erau circa 50-80 persoane, în special femei în vârstă, cărora
pastorul le spunea să plece acasă”. Raportându-i această situaţie lui Nuţă, acesta i-a cerut să fie prudent: „să se
descurce Securitatea că este treaba lor”.
18,00
În faţa casei lui Tőkés, cei 300-400 de credincioşi adunaţi au aprins lumânări. Sima a raportat această situaţie
gen. mr. Gianu Bucurescu, adjunct şef al ministrului de Interne, care i-a ordonat să nu intervină şi să lase această
situaţie în seama Miliţiei, Departamentului Cultelor şi Consiliului Popular Timiş.
18,20
Tőkés comunică celor prezenţi în faţa locuinţei că urmează să fie evacuat a doua zi. Mulţimea îl asigură că îl va
sprijini şi se va opune evacuării, iar pastorul le mulţumeşte celor prezenţi.
19,00
Radu Bălan merge în Piaţa Maria şi constată că cei adunaţi aveau lumânări aprinse şi erau paşnici.
19,30 – 20,00
Tőkés a ieşit la geam şi le-a mulţumit celor din stradă în limba română şi maghiară. Mulţimea a cântat
„Deşteaptă-te, române!”. Pastorul le-a spus că, deşi îi plac cântecele patriotice, nu crede că este momentul şi
locul să se cânte.
21,00
În faţa locuinţei lui Tőkés erau peste 1000 de oameni cu lumânari aprinse în mână.
21,00-21,25
În colţul bisericii, un tânăr este luat din mulţime de doi „civili” şi tras spre linia de tramvai, din intersecţie.
Mulţimea a intervenit, l-a eliberat pe tânăr şi l-a târât până în faţa roţilor unui tramvai pe civilul care încercase
să-i pună cătuşe tânărului.
22,00
Radu Bălan îi raporteză lui Emil Bobu, secretar al C.C. al P.C.R. despre situaţia creată la locuinţa lui Tőkés, iar
acesta îi cere să ia măsuri pentru împrăştierea manifestanţilor din zona respectivă.
22,30 – 23,00
Din ordinul lui Bălan, Petru Moţ şi Rotărescu Ion, secretar cu probleme oragnizatorice al Comitetului Municipal
P.C. R. se deplasează la locuinţa lui Tőkés şi îi dau asigurări că nu va fi evacuat şi îi promit că se vor rezolva şi
celelalte doleanţe: aprovizionarea cu lemne, punerea geamurilor sparte şi asistenţă medicală pentru soţia
gravidă.
21,00 – 23,00
În diferite zone ale Pieţei Maria au loc altercaţii între protestatari şi forţele de supraveghere şi intervenţie
(securişti şi miliţieni).
23,30 – 24,00
După ce promisiunile primarului Moţ sunt comunicate celor aflaţi în faţa locuinţei pastorului, aceştia se
împrăştie.
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