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La data de 26 aprilie 2015 s-a împlinit un sfert de veac de la constituirea 
Asociației Memorialul Revoluției 16-22 Decembrie 1989, la inițiativa unui 
grup de consilieri locali, ingineri, arhitecți, artiști plastici, scriitori dar și la 
dorința regretatului arhipăstor al Mitropoliei Banatului, vrednicul de pomenire 
mitropolitul Nicolae Corneanu. Înființarea unui memorial al Revoluției la 
Timișoara,  unde s-a aprins această flacără a dorinței de libertate a oamenilor 
era nu numai necesară, ci și mai ușor de realizat, ținând seama de mulțimea 
informațiilor și a mărturiilor după acest moment important din istoria noastră. 
De-a lungul timpului, prin intermediul acestei Asociații au fost procesate măr-
turii, documente, fotografii, cărți, casete video și audio care au fost puse în 
valoare prin intermediul Centrului Național de Documentare, Cercetare și 
Informare Publică despre Revoluția Română din Decembrie 1989.   Aceste 
informații adunate, au ajuns apoi la dispoziția celor interesați de Revoluția din 
Decembrie 1989, pentru ca din anul 2011  să ia ființă o editură prin care este 
pusă în valoare munca de documentare și cercetare a angajaților și colabora-
torilor-cercetători și istorici- acestei instituții.

La acest moment aniversar s-a editat cel de-al 15-lea număr al revistei 
,,Memorial 1989. Buletin științific și de informare”, sub patronajul Centrului 
Național de Documentare, Cercetare și Informare Publică despre Revoluția din 
Decembrie 1989 dedicat împlinirii unui sfert de veac de la Revoluția din 
Decembrie 1989. Volumul  debutează cu o scurtă introducere semnată de 
președintele acestei Asociații, domnul dr. Traian Orban, care face o incursiune 
în timp de la punerea temeliei acestei Asociații pînă în prezent, cu greutățile și 
neajunsurile întâmpinate, dar și cu satisfacția și mulțumirea datoriei înfăptuite 
față de eroii martiri ai Revoluției, a căror memorie și jertfă nu trebuie uitată. 
Volumul continuă cu rubrica de Studii în care sunt prezentate instantanee din 
momentele de foc ale Revoluției, domnul prof. Dumitru Tomoni rememorând 
clipele de început ale scânteii Revoluției din data de 15 decembrie din fața casei 
pastorului Laszlo Tokes. Rubrica de Opinii și Atitudini continuă derularea șirului 
evenimentelor ce s-au succedat cu repeziciune. Părintele dr. Ionel Popescu în 
articolul ,,Biserica și idealurile Revoluției din Decembrie 1989”, menționează 
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că evenimentele  au fost atât de cutremurătoare încât nu vor fi uitate niciodată. 
La acest eveniment Biserica Ortodoxă alături de celelalte confesiuni creștine s-a 
alăturat idealurilor mărețe ale Revoluției, nu puțini preoți implicându-se activ 
în vâltoarea evenimentelor și a demonstrațiilor de stradă împreună cu enoriașii 
lor. Autorul rememorează mesajele de adeziune din partea Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române, din partea Arhiepiscopiei Timișoarei și Caransebeșului 
dar și din țară și străinătate la idealurile Revoluției, dar și necesitatea noii misiuni 
a Bisericii îndreptată spre cultivarea în societate a spiritualității creștine autentice 
și promovarea valorilor creștine și morale pervertite de regimul comunist ateu 
vreme de peste patru decenii. 

Revista mai cuprinde și pagini referitoare la teroarea comunistă,  prin pre-
zentarea unor norme de etică și comportament socialist riguros elaborat asupra 
tinerilor și chiar al elevilor care aveau incluse în programa școlară așa zisele 
ore de informare politică în care li se predau noțiuni marxist-leniniste. Rubrica 
de Artă și Cultură prezintă ultimele apariții editoriale ale Memorialului 
Revoluției. Revista se încheie cu secțiunea de Instantanee-Memorial în care 
se face bilanțul și obiectivele cu planuri îndrăznețe ale Memorialului Revoluției. 
Autorii constată cu amărăciune că lumea a uitat, sau este indiferentă deși între 
timp au ieșit la iveală tot mai multe mărturii ale acelor evenimente sângeroase. 
Generația mai veche fie nu este împăcată cu ce a fost, fie este și mai confuză 
datorită informațiilor contradictorii. În ceea ce privește tinerii, mulți dintre ei 
nu sunt conștienți de importanța Revoluției, considerând comunismul o orân-
duire înfloritoare în care se trăia mai bine.

Așadar au trecut mai bine de 25 ani de când în miezul iernii poporul român 
a învins dictatura comunistă, instaurată forţat în ţara noastră, de când ne bucu-
răm de libertate şi democraţie, laolaltă cu celelalte ţări democratice ale Europei. 

Se cuvine să nu uităm uşor cele întâmplate atunci. Câte vieţi şi câte destine 
le-a schimbat acel moment istoric e greu de spus. S-a schimbat soarta unei întregi 
naţiuni, dar mai ales  a unuia sau altuia dintre noi. Tocmai de aceea trebuie 
rememorat acel moment, dar mai ales se cuvine a fi omagiaţi acei eroi martiri 
care au ieşit cu piepturile goale în faţa armelor, mai întâi la Timişoara, apoi în 
toată ţara, pentru a striga: „Jos dictatura!”, „Jos comunismul!” şi „Libertate!”.

Dacă multe din revendicările cerute de acei eroi încă nu şi-au găsit împlinirea 
în practică, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre cererea expresă de „tragere 
la răspundere a celor care au dat ordin să se tragă în popor”. Au fost până acum 
nenumărate „procese ale Revoluţiei”, dar adevărul nu s-a aflat în totalitatea lui. 
Este simplu să aruncăm vina pe factorii de răspundere care au murit şi nu mai 
pot elucida anumite evenimente. Şi Scriptura spune că adevărul ne va face liberi. 
În conformitate cu libertatea câştigată, avem datoria de a căuta adevărul şi de 
a-l spune pentru o înţelegere cât mai clară a celor întâmplate atunci. Fără îndoială 
că editarea revistei amintite este în măsură să pună umărul la elucidarea 
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confuziilor create de-a lungul vremii și de a ține în continuare flacăra aprinsă 
idealurilor de libertate și democrație ale eroilor martiri. 

Astăzi mulţi dintre noi am uitat de Revoluţie şi de idealurile ei, cu toate că 
simţim cu toţii binefacerile victoriei ei. Au uitat sau nu ştiu mai nimic copiii 
de la şcoală, mai ales că majoritatea s-au născut după anul 1989. Ce vor ştii 
ei să spună generaţiilor viitoare despre Revoluţie? Să nu ocolim de aceea niciun 
efort pentru a mărturisii tuturor, ori de câte ori avem ocazia, despre cele ce 
s-au întâmplat atunci la Timişoara şi în toată ţara.

Să ne plecăm cu pietate fruntea înaintea memoriei celor care şi-au dat viaţa 
şi să făgăduim că nu vom uita idealurile de atunci, nu mai puţin că vom merge 
mai departe pe drumul luminos deschis prin jertfa eroilor martiri.


