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Noi accente  
în activitatea IICCMER
De aproape trei ani, 

iiccmer înţelege să îşi res‑
pecte obligaţiile legale, dar 
nu mai puţin şi pe cele care 
derivă din aşteptările legiti‑
me ale societăţii în ansam‑
blu, prin câteva noi accen‑
te în câmpurile de activitate. 

primul: investigaţiile 
au fost mai numeroase şi, în 
plus, rezultatul lor urmează 
să fie valorificat printr‑o ban‑
că naţională de date genetice 
ale victimelor terorismului 
de stat. concret, institutul a 
lansat apelul la colectarea de 
probe biologice pentru iden‑
tificarea fără dubii a celor pe 
care i‑a exhumat. deja sunt 
în lucru analize ADN la In‑
stitutele de medicină Lega‑
lă din Bucureşti şi iaşi. ulti‑
ma conferinţă internaţională 
anuală a iiccmer, în oc‑
tombrie 2016, a fost dedica‑
tă schimbului de experienţe 
şi bune practici la nivel euro‑
pean, fiind reconfirmată im‑
portanţa completării cunoaş‑
terii istorice, având la bază 
studiul documentelor, prin 
acţiuni de arheologie nemij‑
locită, cadavrele celor care 

au murit sub opresiunea co‑
munistă reprezentând, la rân‑
dul lor, tot atâtea „documen‑
te”, adică dovezi ale naturii 

ilegitime şi criminale a regi‑
mului. cu alte cuvinte, cri‑
mele comunismului nu re‑
prezintă o metaforă. 
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crimele comunismului  
nu reprezintă o metaforă
În deceniul trecut de la înfiinţare, la finalul lui 2005, institutul 
de investigare a crimelor comunismului, devenit, prin comasa‑
re ulterioară, şi al Memoriei Exilului Românesc (iiccMER), a reuşit 
performanţa, mai rară pentru o instituţie guvernamentală, aflată 
nemijlocit în coordonarea Prim‑ministrului, să trezească şi să men‑
ţină interesul opiniei publice privind trecutul recent totalitar.
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al doilea: analiza regi‑
mului comunist din perspec‑
tiva şanselor unei minime 
justiţii reparatorii. ultimii 
ani au fost marcaţi de arun‑
carea pe piaţă a unei fanto‑
matice liste de 35 de poten‑
ţiali torţionari. din păcate, 
criteriile care au guvernat 
această selecţie s‑au dove‑
dit mai mult decât discuta‑
bile, dovadă numărul relativ 
mic de sesizări penale şi ace‑
la nesemnificativ de procese. 
doar două: unul terminat cu 
o condamnare definitivă (ca‑
uza Vişinescu) şi altul aflat 
încă pe rol (cauza Ficior). Si‑
gur, asemenea figuri nu sunt 
de ignorat, contribuţia lor 
reală la exterminarea siste‑
matică a elitei anticomunis‑
te neputând rămâne fără un 
răspuns din partea statului de 
drept actual. Grav este altce‑
va: prin această „listă a celor 
35” s‑a deturnat atenţia de la 
problema esenţială: lanţul 
decizional care începea cu 
ordinul de natură politică al 
comuniştilor, care se conti‑
nua prin organele aparatului 

de justiţie al epocii (procu‑
rori, anchetatori, judecă‑
tori), pentru a ajunge în final 
la şefii de plutoane de execu‑
ţie şi la conducerea închisori‑
lor, lagărelor şi coloniilor de 
muncă. iată de ce, în ultima 
vreme, inclusiv printr‑o cola‑
borare susţinută cu Parchetul 
General, IICCMER încear‑
că să lumineze cum un cu‑
vânt se transforma în sentin‑
ţă, în ordin de executare sau 
în condiţii improprii de viaţă. 
La urma urmelor, asta ne şi 
interesează: care au fost me‑
canismele prin care statul a 
fost deturnat de la menirea 
lui, devenind cel mai mare 
duşman al propriilor cetă‑
ţeni. Lecţia democraţiei poa‑
te fi învăţată mai bine tocmai 
prin acest contrast absolut cu 
statul totalitar.

al treilea domeniu: 
educaţia şi memoria. În ul‑
tima vreme, Institutul, con‑
tinuând proiectele gândite 
la începuturile sale, a acor‑
dat o atenţie sporită mijlo‑
cirii prin instrumente spe‑
cifice a cunoaşterii despre 

perioada comunistă unui 
public tânăr, mai puţin sau 
chiar deloc empatic. astfel, 
numărul evenimentelor de‑
dicate tinerilor, dar nu nu‑
mai, a crescut considerabil. 
institutul a continuat să ofe‑
re burse de cercetare, selec‑
ţia fiind pe măsură. acestora 
se adaugă facilitarea luă‑
rii la cunoştinţă a istoriei co‑
munismului prin noi baze de 
date şi pagini web organizate 
de iiccmer: de la începu‑
tul unei sinteze bibliografice 
a ceea ce s‑a scris/tradus în 
româneşte despre comunism 
la digitalizarea datelor des‑
pre foştii deţinuţi politici şi 
de la o fototecă aflată în pli‑
nă restructurare la subvenţi‑
onarea publicaţiilor pe aceas‑
tă temă. Legat de acest ultim 
aspect, în ultimii aproape trei 
ani au fost publicate cu spri‑
jinul iiccmer peste 30 de 
volume. cât priveşte man‑
datul memorial, am spus de 
la început, când am venit, că 
am două obiective: depoliti‑
zarea institutului şi realiza‑
rea unui muzeu al (crimelor) 
comunismului în românia. 
Realizarea acestuia nu este 
uşoară, iar asta are mai mul‑
te explicaţii: de la necesita‑
tea unui consens istoriogra‑
fic la identificarea soluţiilor 
administrative. cadrul legal 
există deja şi poate fi găsit în 
recenta Hotărâre de Guvern 
care completează şi preci‑
zează competenţele în ma‑
terie muzeală şi memorială 
ale institutului. Până să gă‑
sim pereţii, am realizat ceea 
ce ar putea fi miezul unui po‑
sibil muzeu prin organizarea, 
în colaborare cu Fundaţia 
„Konrad adenauer”, cel mai 

„unanimităţile” regimului comunist
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important partener extern al 
nostru, a expoziţiei „comu‑
nismul în România”, verni‑
sată anul trecut şi cuprinzând 
100 de panouri care sinteti‑
zează aproape jumătate de 
secol. ea poate fi văzută la 
Biblioteca naţională, dar şi 
prin intermediul unui e‑book 
editat în parteneriat cu Editu‑
ra Humanitas. 

al patrulea: memoria 
exilului românesc. ei bine, 
acesta este unul dintre cele 
mai ignorate capitole de is‑
torie recentă. exilul este vă‑
zut de unii doar drept o fugă, 
o scăpare geografică de sub 
urgia unui regim nemilos. nu 
este chiar aşa. ar fi suficient 
să ne gândim doar la exilul 
regelui mihai sau al gene‑
ralului rădescu, ultimul pre‑
mier democrat al României 
precomuniste şi fondatorul 
de facto al exilului românesc 

organizat politic. Fără voci‑
le exilului, de la început şi 
până în ultimele zile ale lui 
decembrie 1989, soarta celor 
de acasă ar fi fost, fără dubii, 
mult mai cruntă. de la situa‑
ţia luptătorilor anticomunişti 
din munţi la cea a deţinuţilor 
politici, de la cazurile punc‑
tuale ale unor dizidenţi pre‑
cum Paul Goma sau Doina 
Cornea la demolarea biseri‑
cilor, de la demascarea încăl‑
cărilor drepturilor omului la 
operaţiunea de sistematiza‑
re a satelor – exilul, mai ales 
prin intermediul postului de 
radio europa Liberă, dar nu 
numai, a întreţinut atenţia lu‑
mii occidentale asupra reali‑
tăţilor din una dintre cele mai 
ermetic izolate ţări ale blo‑
cului comunist. Pe scurt, da‑
torăm exilului anticomunist 
enorm de mult. este şi mo‑
tivul pentru care am început 

acţiunea de recuperare a unor 
fonduri arhivistice, ultimele 
aduse în ţară fiind arhiva per‑
sonală a ultimului director de 
anvergură de la europa Li‑
beră, nicolae Stroescu‑Stâ‑
nişoară, şi arhiva scanată a 
asociaţiei „Opération Vil‑
lages roumains”. La aces‑
tea se adaugă munca depusă 
de institut, la faţa locului, de 
organizare a arhivei ion ra‑
ţiu de la Londra.

Gânduri de viitor
acum, evident că mai 

avem de lucru. Legat de in‑
vestigaţii şi de sesizările sau 
plângerile penale, ne dorim 
să aducem în atenţia justiţi‑
ei române aspecte ignorate 
sau prea puţin studiate până 
acum: frontieriştii, crimele 
din căminele de copii, abu‑
zurile datorate politicii pro‑
nataliste violente, folosirea 
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Piteşti:  Şcoala de Vară
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psihiatriei în eliminarea ad‑
versarilor regimului, cenzura 
sistematică şi, cu voia dum‑
neavoastră, orientarea atenţi‑
ei nu doar asupra colaborato‑
rilor Securităţii, de voie sau 
de nevoie, ci în egală măsu‑
ră asupra celor care făceau 
Securitatea posibilă, care au 
fost în fapt stâlpii regimului 
totalitar alături de alte cate‑
gorii amnistiate tacit precum 
membrii Comitetului Cen‑
tral sau ai Guvernului. Toate 
aceste dosare nu sunt născu‑
te din dorinţa de a vâna, ori‑
cum tardiv în multe cazuri, 
vrăjitoare, ci pentru a ilus‑
tra faptul că actul de justi‑
ţie nu are limite în timp. La 
invitaţia iiccmer, a fost 
la Bucureşti în toamna anu‑
lui trecut Jens rommel, pro‑
curorul‑şef care se ocupă de 
criminalii nazişti. iată: la mai 
bine de şapte decenii de la 

terminarea războiului, justi‑
ţia germană nu a clasat pro‑
blema vinovăţiei pentru cri‑
mele naţional‑socialismului!

La nivel educaţional, îmi 
menţin părerea că în şcoala 
de astăzi se vorbeşte neper‑
mis de puţin despre perioada 
comunistă, informaţiile des‑
pre aceasta fiind de găsit doar 
în câteva manuale alternative 

de istorie. institutul îşi propu‑
ne reeditarea şi aducerea la zi 
a propriului manual destinat 
liceenilor, adăugând unul de‑
dicat şcolarilor, dar şi unul 
având drept ţintă publicul 
universitar. În acest sens, am 
colectat în ultima vreme ex‑
perienţa altor ţări, în primul 
rând a Germaniei, pentru a 
vedea care sunt mijloacele 

Europa Războiului Rece:  
Virgil Tănase în greva foamei
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pedagogice adecvate. exper‑
tiza acumulată o dorim re‑
flectată şi în viitorul muzeu 
al (crimelor) comunismului 
în românia. un exemplu des‑
pre cum funcţionează cultura 
memoriei ar putea să îl ofere 
inclusiv viitorul memorial de 
la fosta închisoare din râm‑
nicu Sărat, aflată în admi‑
nistrarea iiccmer, a cărei 

renovare şi adaptare în sco‑
puri educaţionale sper să în‑
ceapă cât de repede. 

una pesta alta, preţul li‑
bertăţii noastre de azi este 
extrem de mare, motiv să nu 
ne lăsăm amăgiţi că avem un 
bun câştigat pentru totdeau‑
na. cine ar fi gândit că ge‑
neraţia care a făcut românia 
mare, în 1918, a modernizat 

ţara, aducând‑o la rangul 
de economie europeană, va 
sfârşi la Jilava, aiud, Sighet, 
Gherla sau Piteşti? Sunt con‑
vins că istoria nu se repetă, 
dar păcatele oamenilor sunt 
constante, iar pentru asta 
avem nenumărate şi înfrico‑
şător de actuale exemple. 

Radu PREDA
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