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Lucrarea Păcatul originar, sacrificiul fondator. Revoluţia din ’89
aşa cum a fost, al cărei autor este Emil Constantinescu, fostul preşedinte al
României din perioada 1996-2000, cercetător şi profesor universitar,
reprezintă o încercare de elucidare a adevărului, adevăr râvnit de opinia
publică.
Cartea este scrisă dintr-o răspundere morală faţă de cei ucişi şi răniţi
în perioada 16-22 decembrie 1989, dar şi faţă de victimele evenimentelor
petrecute după 22 decembrie 1989. Volumul a fost posibil, deoarece autorul,
„printr-un joc al destinului”, aşa cum mărturiseşte chiar el, a avut acces la
documente esenţiale care contribuie la clarificarea unor aspecte privind Revoluţia Română din
Decembrie 1989.
Motivele redactării volumului au fost diverse, de exemplu, autorul afirmă că a avut
ocazia să fie în contact direct cu mari actori ai jocului politic european şi mondial, că s-a aflat
în miezul unor evenimente care au hotărât cursul istoriei ultimelor două decenii, dar „mai ales
pentru că pot să spun fără ezitare lucrurile pe care le-am trăit şi pe care le-am aflat, să public
informaţii corecte şi documente despre persoane în viaţă care ocupă poziţii-cheie în politică, în
administraţia şi în economia României. Pot face acest lucru, pentru că nu pot fi şantajat cu
nimic din trecutul meu. Şi nu pot fi cumpărat cu niciun fel de avantaje pentru prezent sau viitor.
O pot face înfruntând pe cei care dirijează opinia publică, pentru că nu mă preocupă nici
voturile, nici ratingurile la televiziune care dau notorietate şi apoi, prin confuzie, aduc
popularitate şi încredere”. Ţin să-i amintesc domnului Emil Constantinescu că funcţia
importantă pe care a deţinut-o, de preşedinte al României, i-a oferit posibilitatea să ajute la
clarificarea adevărului privind evenimentele din 1989, să contribuie la aplicarea Punctului 8 al
Proclamaţiei de la Timişoara, dar din păcate nu au fost vizibile rezultatele efortului depus!
Din afimaţiile făcute de autorul cărţii în Cuvânt înainte, precum şi în Introducere reiese
foarte clar intenţia de a găsi adevărul şi de a prezenta doar acele informaţii veridice, verificate
pe baza documentelor, care pot să contribuie la elucidarea adevărului.
Cu ocazia lansării cărţii la Timişoara, fostul preşedinte Emil Constantinescu a afirmat,
privitor la evenimentele din Decembrie 1989: „Ceea ce se cunoaşte ca Revoluţia Română în
direct nu este, de fapt, Revoluţia Română, care s-a desfăşurat între 16 şi 22 decembrie
dimineaţa, ci este manipularea care a început atunci prin aşa numita operaţiune a teroriştilor.
Şi această manipulare a continuat, într-un fel sau altul, timp de 20 de ani”.
Un alt motiv al redactării lucrării ni-l oferă autorul tot în Cuvântul înainte: „Nu am
pretenţia că sunt deţinătorul unui adevăr politic, juridic sau istoric incontestabil şi sunt gata să
discut şi să accept orice documente, fapte sau mărturii care pot lumina mai bine sau chiar altfel
realitatea. Educaţia mea ştiinţifică şi religioasă m-a ajutat să cercetez faptele în mod obiectiv,
eliberat de ură sau intoleranţă. Recunosc însă o anume încrâncenare în ceea ce am scris venită
din durerea unui om care a trăit în miezul evenimentelor şi se simte lovit de acceptarea cinică
a crimelor, abuzurilor, corupţiei şi minciunii sau de indiferenţa la fel de cinică cu care sunt încă
privite de către o mare parte a societăţii româneşti… Am scris aceste cărţi de pe poziţia
victimelor minţite sau speriate, care nu-şi cunosc sau nu-şi pot apăra drepturile. Le-am scris de
pe poziţia milioanelor de români cinstiţi care cred în adevăr, în dreptate şi în demnitate”.
Păcatul originar, sacrificiul fondator este doar primul volum din seria de şapte volume
dedicate ultimelor decenii din istoria României. Volumul de faţă a fost dedicat martirilor şi
luptătorilor din revoluţia anticomunistă română. Autorul şi-a asumat scrierea acestor lucrări de
mare însemnătate pentru istoria României, pornind de la cuvintele Mântuitorului: „Cunoaşteţi
adevărul şi adevărul vă va face liberi”.

Celelalte şase volume au următoarele titluri provizorii: Mineriadele: Faţa violentă a
postcomunismului 1990-1999; Democraţia: De la naştere la majorat 1990-2007; Ţara ca o
pradă: Calea românească spre capitalism 1990-2007; Preţul schimbării: Administraţia
Constantinescu 1996-2000; De la ţara-problemă la model regional: Politica externă 19962000 şi Adevărul despre minciună: Manipularea opiniei publice 1989-2009.
Cartea în discuţie a fost publicată cu sprijinul Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului şi Memoria Exilului Românesc la Editura Minerva în anul 2009.
Volumul Păcatul originar, sacrificiul fondator se doreşte deci a fi primul din seria
intitulată „7 adevăruri despre România”. Există, totuşi, aici câteva informaţii eronate: de
exemplu, la pagina 43, autorul enumeră mai multe persoane care ar fi fost prezente la
evenimentele petrecute în Timişoara, în 16 decembrie 1989, la ora 17, în mulţimea adunată
lângă casa preotului László Tőkes, menţionându-i şi pe Marius Mioc şi pe istoricul Miodrag
Milin, printre mulţi alţii. Marius Mioc a precizat în cartea sa, Falsificatorii istoriei (1994), în
care relatează despre evenimentele din Decembrie 1989, că a ajuns în faţa casei lui parohiale a
lui László Tőkes abia după ora 20, deci la ora 17 nu se afla acolo. Istoricului Miodrag Milin i
se atribuie, pe lângă prezenţa despre care vorbeam, şi acţiuni revoluţionare în 20 decembrie
1989, la ora 19:50: „Lorin Fortuna şi Miodrag Milin, împreună cu cca. 2000 de oameni care îi
însoţiseră, se întorc în Piaţa Operei” (p. 111). Domnul Claudiu Iordache, domnul Traian Orban,
participanţi la evenimentele din Decembrie 1989, precum şi multe alte persoane au afirmat că
istoricul Miodrag Milin nu a fost prezent la evenimentele petrecute în Timişoara în zilele
Revoluţiei. În Revoluţia Românilor, volum publicat în 2010 la Editura IRINI (Bucureşti),
Claudiu Iordache ia în discuţie afirmaţia lui Alex Mihai Stoenescu, care îl înfăţişează pe
istoricul Miodrag Milin drept „cel mai serios şi mai echilibrat martor din Timişoara”, şi
precizează foarte clar că Miodrag Milin nu a fost prezent la evenimentele din Decembrie 1989
din Timişoara (vezi p. 24).
Istoricul Miodrag Milin nu a fost martor la evenimentele din Timişoara, ci este unul
din cei care au scris despre Revoluţia Română, utilizând documente şi interviuri luate mai
multor martori participanţi la evenimentele în discuţie, ajungând, astfel, să cunoască în
amănunt cele petrecute în Timişoara în Decembrie 1989.
Referitor la Revoluţia Română, Emil Constantinescu subliniază în mai multe rânduri că
poporul român a devenit învingător luptând în stradă, precizând că el însuşi a luptat împotriva
comunismului.
Autorul încearcă să demonstreze că la Timişoara s-a desfăşurat „o revoluţie completă”,
formându-se un partid antitotalitar. În cadrul acestui volum evenimentele din Timişoara sunt
asimilate termenului de „revoluţie”, iar cele din Bucureşti şi din alte oraşe ale României celui
de „revoltă populară”. Trebuie specificat că nu a existat o Revoluţie a Timişoarei, ci una a
românilor.
Cartea de faţă este structurată din două părţi: partea I cuprinde secţiunile Prezentarea
faptelor, Instalarea puterii neocumuniste şi primele nuclee ale opoziţiei democratice, iar partea
a II-a este centrată pe „Dosarul Revoluţiei”.
În Cuvântul înainte autorul afirmă că între anii 1989-1996 s-a aflat în stradă pentru a
protesta împotriva comunismului şi neocomunismului, care îmbrăcase forma democraţiei. De
asemenea, se referă şi la perioada 1996-2000, când, în calitate de preşedinte al României, a
căutat să fie „garantul” respectării legilor şi a altor principii democratice. Totuşi, nu a fost
grăbită rezolvarea dosarelor Revoluţiei şi nu s-a aprobat legea lustraţiei.
Cartea prezentată se axează pe câteva întrebări existente în mintea fiecărui om interesat
de evenimentele petrecute în 1989 în România, de cunoaşterea adevărului. Este vorba, de
asemenea, de o lucrare complexă, cu multe detalii şi cu o cronologie privind evenimentele
petrecute în Decembrie 1989 în România, care este împărţită în două volume: Revoluţia din
’89 aşa cum a fost şi Trepte spre adevăr.

În volumul de faţă sunt descrise amănunţit evenimentele petrecute în zilele Revoluţiei
din 1989, ceea ce face din volumul de faţă o carte dedicată specialiştilor, istoricilor, celor care
vor să se informeze riguros despre Revoluţia Română, precum şi celor care au trăit
evenimentele. Cred şi susţin că această lucrare şi-a atins scopul, şi anume acela de a reda o
cronologie a Revoluţiei Române. Filmul evenimentelor din Decembrie 1989 a fost realizat pe
baza „jurnalului de luptă al unităţilor militare, a declaraţiilor celor interogaţi de organele de
anchetă judiciară, a datelor deţinute de serviciile de informaţii, înregistrărilor video şi audio,
memoriilor publicate sau manuscrise [...]” (vezi p. 21). Cronologia se deschide cu luna ianuarie
a anului 1989, fiind prezentate cele mai însemnate mişcări anticomuniste şi anticeauşiste.
Mitingurile şi protestele denotă foarte clar atitudinea critică a unor români faţă de situaţia din
ţară. Aceste evenimente pot fi considerate paşii ce pregăteau Revoluţia din Decembrie 1989.
Revoluţiei de la Timişoara îi sunt consacrate în volumul lui Emil Constantinescu peste
80 de pagini. Sunt tratate pe date, ore şi zone evenimentele petrecute în Timişoara în Decembrie
1989 (vezi p. 73, unde se precizează că în 17 decembrie au fost ucise 63 de persoane, iar 326
au fost rănite prin împuşcare, şi p. 121, unde se face referire la cele trei persoane din rândul
populaţiei civile, care au fost rănite în 21 decembrie). Se folosesc surse bibliografice vaste,
autori precum: Claudiu Iordache, Gino Rado, Miodrag Milin, Marius Mioc, precum şi multe
documente şi declaraţii.
Secţiunea Revolta şi represiunea în alte oraşe din ţară este consacrată oraşelor Sibiu,
Cugir, Alba Iulia, Sebeş, Deva, Târgu-Mureş, Braşov, Cluj-Napoca, Turda, Caransebeş, Lugoj
şi Cisnădie (la p. 160 sunt prezentate victimele rezultate în urma evenimentelor din Decembrie
1989 petrecute în Banat şi Transilvania: 118 morţi, 583 de răniţi şi peste 1200 de arestaţi).
Sunt dezbătute pe larg evenimentele petrecute începând cu 21 decembrie în Bucureşti
şi este foarte bine subliniată represiunea asupra populaţiei ce a avut curajul să se ridice şi să
lupte împotriva regimului comunist. Au murit şi au fost rănite persoane ce au dat dovadă de
eroism, luptând pentru libertate.
În partea a doua a lucrării autorul se referă la aşa-numitul Dosar al Revoluţiei, deschis
în Decembrie 1989 şi încă nefinalizat. Se urmărea aflarea adevărului privind Revoluţia
Română, judecarea şi condamnarea vinovaţilor. Se menţionează numărul persoanelor trimise
în judecată, condamnările la genocid, procesul membrilor CPEx, procesele de la Timişoara,
chiar şi anularea condamnărilor pentru genocid (vezi p. 395-403). Lucrarea de faţă tratează
Revoluţia din Decembrie 1989 din întreaga ţară şi încearcă să surprindă aspecte esenţiale
privind acest important eveniment din istoria românilor. Românii au luptat pentru libertate şi
drepturi, ei trebuie să se bucure de adevăr, ei trebuie să-l cunoască.
Volumul Păcatul originar, sacrificiul fondator. Revoluţia din ’89 aşa cum a fost este
scris pentru românii care manifestă interes pentru cunoaşterea adevărului privind anul 1989 în
România şi doresc să pună capăt minciunilor vehiculate timp de mai bine de 20 de ani.
Scopul lucrării va fi atins în momentul în care adevărul va fi public, se va face dreptate,
iar persoanele vinovate pentru cele întâmplate vor fi pedepsite.
Ţin să afirm şi prin intermediul acestei recenzii că represiunea aspră asupra poporului
român din 1989 nu a fost făcută doar de cuplul Ceauşescu, comunismul, teroarea comunistă nu
înseamnă doar această familie. Este o greşeală ca, după aproape 22 de ani, să identifici regimul
comunist din România cu dictatorii Elena şi Nicolae Ceauşescu.
Există, pe buzele românilor, întrebări referitoare la Revoluţia Română, întrebări fără
răspuns, asupra cărora pluteşte minciuna şi misterul. Se doreşte aflarea adevărului... ce
împiedică găsirea lui? Sunt procese nesoluţionate... totuşi, au fost răniţi, persoane lipsite de
libertate, maltratate şi chiar ucise în Decembrie 1989. Unde sunt vinovaţii?
Volumului de faţă îi va urma cel intitulat Trepte de adevăr, prin care autorul încearcă,
după cum el însuşi afirmă, să găsească o explicaţie pentru evenimentele din Decembrie 1989.

Sperăm ca în viitorul volum să găsim răspuns la cât mai multe din întrebările privind Revoluţia
Română... iar vinovaţii de represiune asupra poporului să fie pedepsiţi.
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