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Reconcilierea

Cuvânt
ânt nainte
De-a lungul secolului al XX-lea (sau, cum spune Eric Hobsbawm,
„secolul scurt”, care începe cu declanşarea primului război mondial şi se
încheie la începutul anilor ‘90, marcat de prăbuşirea socialismului de tip
sovietic), democraţia a trebuit să înfrunte atacul (da, atacul!) celor două tipuri
de regimuri totalitare: cel de stânga (din Uniunea Sovietică, extins apoi la ţările
din Europa Centrală şi de Est) şi cel de dreapta ( din Italia, Germania etc.).
Confruntarea s-a încheiat – din fericire – cu victoria democraţiei, iar ţările care
cunoscuseră cele două tipuri de totalitarism s-au angajat pe drumul - deloc
uşor, deloc simplu - al tranziţiei democratice.
Însă problemele pe care le-au avut de soluţionat cele două grupe
de state – în ciuda obiectivului comun: democratizarea ţării – nu au avut
multe lucruri în comun, fapt explicabil datorită unor condiţii istorice şi locale
deosebite.
Primele ţări care au revenit la democraţie au fost cele cu regimuri
totalitare de dreapta. Este vorba de ţări învinse în urma celui de-al doilea
război mondial şi care s-au găsit în perioada tranziţiei lor spre democraţie
sub ocupaţia armatelor unor ţări democratice ca S.U.A., Anglia şi Franţa. În
al doilea rând, fostele regimuri totalitare de dreapta nu afectaseră sistemul de
proprietate privată, aşa că, în acest domeniu nu erau prea multe lucruri de
îndreptat. În al treilea rând, durata de viaţă a regimurilor totalitare fusese relativ
scurtă (Germania, 1933-1945, deci 12 ani; Italia, 1922-1943, deci 21 de ani). În
sfârşit, regimurile, nazist în Germania şi fascist în Italia, veniseră la putere prin
consultarea voinţei populaţiei, prin vot universal, democratic.
Situaţia era mult diferită în ceea ce priveşte ţările din Europa Centrală şi
de Est, care, la sfârşitul anilor 90 au reuşit să se salveze de sub regimul socialist
totalitar şi supremaţia sovietică şi să se înscrie pe linia democratizării.
În primul rând, ţărilor din această regiune, a ate la sfârşitul celui de-al
doilea război mondial în zona de ocupaţie sovietică, li s-a impus prin teroare un
regim politic pe care ele nu îl doreau. În al doilea rând, regimul instaurat a luat
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o serie de măsuri ce au dus la schimbări radicale în baza social-economică a
ţărilor respective: structura socială a marcat dispariţia unor clase şi categorii
sociale întregi, supuse de către regim unor politici de lichidare, inclusiv zică,
iar proprietatea privată în economie a fost redusă la cote minime, în avantajul
proprietăţii colective şi de stat (sau a întregului popor). În al treilea rând, perioada
în care aceste ţări se a aseră sub un regim totalitar era mult mai mare: între
41 de ani Cehoslovacia, 44 în România şi circa 50 de ani ţările baltice. În al
patrulea rând, în toate ţările din Europa Centrală şi de Răsărit comuniştii au
fost aduşi la putere prin teroare şi falsi carea rezultatului alegerilor. Chiar şi în
Cehoslovacia, singura ţară din regiune care în perioada interbelică avusese
un regim cu adevărat democratic, iar Partidul Comunist activase legal, unde
în 1944 armata sovietică fusese primită, într-adevăr, ca eliberatoare, iar la
alegerile din mai 1946 Partidul Comunist obţinuse cel mai mare număr de voturi
obţinut vreodată de un partid comunist la alegeri libere, netrucate – 38% - chiar
şi în Cehoslovacia comuniştii – cu binecuvântarea Moscovei – au organizat
o lovitură de stat în 1948 şi au preluat întreaga putere în stat, pe care nu o
putuseră obţine prin vot popular. Tradiţia democratică şi-a spus însă cuvântul
şi după 1989, în Cehoslovacia funcţionând astăzi un partid comunist, caz unic
în fostele ţări socialiste din Europa Centrală şi de Răsărit.
Evident, condiţiile de la care plecau fostele ţări socialiste la sfârşitul
anilor ’80 şi începutul anilor ’90 în drumul lor spre democraţie erau, din multe
puncte de vedere, mai grele şi mai complicate decât cele din Germania şi Italia,
chiar dacă acestea abia ieşiseră dintr-un război devastator. Desigur, în linii
mari, problemele cărora au trebuit să le facă faţă noile guverne din fostele
ţări socialiste erau aceleaşi pentru întreaga regiune, însă factori locali, condiţii
sociale şi economice concrete, dar şi tradiţia istorică au determinat răspunsuri
nuanţate, priorităţi diferite, precum şi ritmuri diverse şi chiar perioade de
stagnare în avansul acestor ţări spre democraţie.
Drumul ales a fost însă fără întoarcere, iar obiectivul nal - societatea
democratică – nu a fost pus în discuţie. Dacă problemele zilei erau multe şi
di cile, noile autorităţi au trebuit să gestioneze procesul de tranziţie având
permanent în vedere nu numai prezentul plin de griji de tot felul, ci şi viitorul,
liniştea naţiunii, adică reconcilierea naţională.
Asupra modului în care s-a derulat procesul de reconciliere naţională
în noile democraţii din Europa Centrală şi de Est, cu minusuri şi plusuri, cu
asemănări şi deosebiri de la o ţară la alta, cu dezbaterile teoretice care au

Reconcilierea
însoţit un astfel de proces, cu luările de poziţie, nu numai ale forţelor politice,
ci şi ale societăţii civile (acolo unde aceasta a existat şi în funcţie de prestigiul
şi in uenţa pe care a reuşit să şi-o câştige în societate), toate acestea şi încă
multe altele sunt prezente în lucrarea de faţă a lui Corneliu Vlad. Aveam nevoie,
noi, ca naţiune pornită pe calea democraţiei, de o astfel de lucrare, care să ne
spună ce au făcut şi fac alţii, să comparăm ceea ce am făcut noi cu ceea ce
au făcut vecinii noştri, porniţi pe acelaşi drum, şi să tragem concluziile care se
impun. Pentru că niciodată nu este prea târziu pentru a începe să faci bine ceea
ce faci, cu atât mai mult cu cât este vorba de viitorul a milioane de oameni, de
destine individuale, dar şi al tuturor, în ansamblu, de viitorul ţării.
Reconcilierea – ne arată în cartea sa Corneliu Vlad – este un proces
îndelungat, complex, care are – sau ar trebui să aibă! – ca punct de plecare
cunoaşterea adevărului, responsabilitatea individuală a celor care au făcut
fărădelegi în vechiul regim, şi nu responsabilizarea unor largi grupuri sociale, o
judecată dreaptă, fără ură, fără sete de răzbunare (Oare câte dintre victimele
fostului regim comunist-totalitar ar putea ca în clipa morţii să spună acea atât
de umană şi creştinească rugăminte a lui Mircea Vulcănescu: ”Să nu mă
răzbunaţi!”?), în care reparaţiile morale, în primul rând, dar şi cele materiale, în
subsidiar, să poată urmate de iertarea celor vinovaţi, care şi-au recunoscut şi
regretat sincer şi public faptele imputabile. Iertarea, atunci când se produce, şi
pentru cine se produce, nu înseamnă însă şi uitarea trecutului şi nici o amnistie
generală. Dar ea este o dovadă clară şi necesară noilor autorităţi pentru a
arăta unei populaţii a ată încă în faza de frică, de neîncredere şi de suspiciune,
că noua putere nu este animată de ură şi răzbunare, ci dimpotrivă, doreşte o
reconciliere cu dreptate.
Aveam, categoric, nevoie de această carte, care ne lipsea. Dar tocmai
acest lucru mă determină să spun: păcat că vine abia după aproape 20 de
ani de la revoluţia din decembrie 1989, dar bine că a venit şi acum, indcă
niciodată – sperăm – nu este prea târziu!
Şi indcă am amintit de zilele sângeroase din decembrie 1989, să
remarcăm faptul că modul în care s-a făcut trecerea de la regimul socialist
totalitar la tranziţia spre democraţie îşi pune amprenta şi asupra procesului
de reconciliere. O trecere „de catifea” sau, în orice caz, una nesângeroasă
determină o altă stare de spirit în cadrul populaţiei decât acolo unde vechiul
regim şi-a dat duhul, provocând o baie de sânge, ca în România. Jertfele din
decembrie 1989 au însemnat ultima răbufnire de ură şi de neputinţă a unui
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regim condamnat, ultima încercare de umilire a unui popor ce nu mai accepta
să e umilit. Toate acestea însă au fost de natură a radicaliza starea de spirit a
populaţiei, au făcut să crească numărul celor care, sub impactul momentului, al
pierderii unor apropiaţi doreau o justiţie imediată, expeditivă, aşa cum a fost în
cazul soţilor Ceauşescu, ceea ce ar îngreunat procesul de reconciliere dorit
de noile autorităţi şi necesar pentru viitorul ţării.
În decembrie 1989 ideea de reconciliere era prezentă printre
participanţii la revoluţie. Am rămas surprins să descopăr că acest cuvânt a
fost rostit de unul dintre cei prezenţi în balconul Operei din Timişoara. Într-un
vacarm ce face înregistrarea neinteligibilă, un om, un revoluţionar, pronunţă,
la 28 decembrie 1989, la microfon, un cuvânt ce conţine în el un adevărat
program politic. După care, din nou, înregistrarea devine neinteligibilă. Dar
cuvântul „reconciliere” – un singur cuvânt! – este clar, menit parcă să sublinieze
unicitatea şi importanţa acestui deziderat.
Tot în decembrie 1989, şi tot în ideea reconcilierii, un OM, un ziarist,
abia eliberat din închisoare pentru că se ridicase împotriva regimului dictatorial
– este vorba de Anton Uncu – publica în „România liberă” din 23 decembrie
un articol în care sesiza „pericole” pentru ţara liberă şi adresa concetăţenilor
lui îndemnul „să învăţăm să iubim”. Ziaristul se adresa celor care începuseră
deja „vânătoarea de vrăjitoare... cu furie, cu încrâncenare, cu ură, „o ură direct
proporţională cu „cât nu au învăţat să iubească”. Şi articolul continua: „Pentru
că iubirea nu e întreagă şi nici adevărată dacă se lasă mânjită de ură. Să ne
iubim deci şi să ne iertăm. Nici o iertare pentru criminali, doar îngăduinţă şi
înţeleaptă iertare pentru greşiţi...Şi cât sunt ei de mulţi! O, Doamne, Doamne,
cât de mulţi suntem... . Cât ura nu s-a domolit încă, cât încă fac unii vânători
de vrăjitoare, epoca neagră, epoca urii nu s-a încheiat. Se prelungeşte în noi,
ne face dinţii să scrâşnească şi ochii să fulgere. Dacă se va întâmpla aşa,
dacă din nou vom începe să pândim în poarta vorbelor şi a vinovăţiilor trecute,
câştigă tiranul. Continuă să ne otrăvească viaţa şi după moarte. Acum, când
trebuie să ne adunăm toate puterile pentru a face o ţară nouă şi o lume nouă,
când trebuie să punem pe picioare munca noastră paşnică, să însănătoşim
viaţa socială, să ne vindecăm su etele de tot noroiul, ne trebuie toată puterea
inimii, toată înţelepciunea şi răbdarea şi dragostea”.
Ce a urmat ştim, unde am ajuns vedem.
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Despre procesul soţilor Ceauşescu, domnul Corneliu Vlad spune
– şi înclinăm să-i dăm dreptate – că acest subiect rămâne, în continuare,
controversat, atât pe plan naţional, cât şi internaţional.
Să intrăm şi noi în această controversă! În primul rând, se pune
întrebarea dacă procesul, inclusiv sentinţa dată, erau necesare? Cred că
răspunsul nu este – acum, ca şi atunci – decât unul singur: da! Să nu uităm că
până la comunicarea sentinţei exista o stare de nelinişte, chiar teamă, în rândul
populaţiei, provocată atât de incertitudinea sorţii soţilor Ceauşescu şi pericolul
întoarcerii vechiului regim, cât şi de acţiunile celor pe care i-am desemnat
sub numele de „terorişti”. Or, după 25 decembrie 1989 „teroriştii” şi-au încetat
activitatea criminală, cuplul prezidenţial era un capitol al trecutului (şi vrem, nu
vrem, unul al istoriei noastre!), iar noi am căpătat siguranţa că ceea ce a fost
nu se va mai întoarce.
În al doilea rând, se pune întrebarea dacă procesul cuplului dictatorial
a respectat toate regulile unui proces normal? Răspunsul – credem – nu poate
decât: nu. Şi nici nu puteau respectate regulile unui proces normal pentru
că vremurile nu erau normale. Procesul era o parte dintr-un proces politic, iar
sentinţa nu putea una juridică, ci politică. Şi avem aici un precedent celebru,
pe care îmi permit să-l evoc acum. În timpul revoluţiei franceze, la tribunalul
revoluţionar ce-l judeca pe regele Ludovic al XVI-lea pentru trădare şi, în nal,
îl va condamna la moarte (a fost executat 21 ianuarie 1793), Robespierre s-a
adresat astfel judecătorilor ce dădeau semne de şovăială:”Nu ne a ăm în faţa
unui proces. Ludovic nu este acuzat şi Dumneavoastră nu sunteţi judecători;
sunteţi şi nu puteţi decât oameni de stat şi reprezentanţi ai Naţiunii. Nu trebuie
să pronunţaţi o sentinţă pentru sau împotriva unui om, trebuie să luaţi o măsură
în interesul salvării publice, să săvârşiţi un act de providenţă naţională... .
Popoarele nu judecă asemenea Curţilor de Justiţie; ele nu împart sentinţe,
ci aruncă fulgere, ele nu condamnă pe regi, ci îi nimicesc şi această justiţie
valorează tot atât cât şi Justiţia tribunalelor.”
A înţeles lumea largă semni caţia „procesului” soţilor Ceauşescu?
Iată o nouă întrebare la care, de asemenea, cred că răspunsul este: da.
Să-mi e permis să evoc în acest sens o întâmplare în care am
fost implicat. După prăbuşirea regimului Ceauşescu am lucrat o perioadă la
Misiunea României pe lângă Naţiunile Unite, participând la lucrările Comisiei a
III-a a Adunării Generale a O.N.U., care se ocupă, între altele, de problematica
drepturilor omului. Într-o zi, un diplomat olandez mi-a cerut informaţii cu privire
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la procesul cuplului Ceauşescu, pentru că – mi-a spus el – la Comisia O.N.U.
pentru Drepturile Omului de la Geneva se intenţionează să se pună în discuţie
modul în care s-a desfăşurat acest proces. I-am explicat, pe îndelete, stările
mele ca trăitor al acelui moment de istorie, uşurarea pe care am simţit-o toţi
după executarea sentinţei, şi i-am argumentat că procesul nu era un act de
justiţie în condiţii normale, ci revoluţionare, era o judecată a poporului care –
aşa cum declarase Robespierre – „aruncă fulgere”, nu condamnă, ci nimiceşte
pe tirani. Nu-mi arog vreun merit că problema nu a mai fost discutată în Comisia
O.N.U. pentru Drepturile Omului. Meritul este al membrilor Comisiei, care au
înţeles că se a au în faţa unei judecăţi a poporului român, de care ei trebuiau
să ţină seama şi să o accepte.
Şi este indiscutabil că sentinţa pronunţată laTârgovişte, la 25 decembrie
1989, a fost un element important în procesul de reconciliere care a urmat, atât
cât a fost, atât cât este. Autorul observă –şi îi dăm dreptate – că în România
postdecembristă, a tranziţiei şi posttranziţiei, în discursul politic şi cel public, în
general, „reconcilierea naţională” este foarte puţin (sau deloc!) prezentă. „Nu
e, probabil, ‹‹corect politic›› să se bată moneda pe ceva ‹‹naţional›› în epoca,
nu-i aşa, a globalizării – spune autorul. Şi totuşi - conclude Corneliu Vlad –
„coexistăm cu di cultate într-o Românie dezbinată, centrifugală, atomizată, dar
şi apatică faţă de interesele naţiei, cutreierată de nelinişti individuale care nu se
adună într-un crez colectiv.”
Din păcate, este vorba de România, ţara noastră, astăzi.
Prof.univ.dr. Ion Calafeteanu
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Reconcilierea de după trauma comunistă
Una dintre butadele emise imediat după prăbuşirea regimurilor
comuniste din Europa răsăriteană atrăgea atenţia că, în timp ce de la capitalism
la comunism s-a mai trecut, procesul invers n-a mai fost cunoscut în istorie. Cu
alte cuvinte, nu există o experienţă, un precedent al trecerii de la comunism la
capitalism.
Butada este, însă, şi falsă, şi tendenţioasă. Falsă, e şi pentru că
popoarele eliberate de totalitarism nici nu apucaseră măcar (slavă Domnului !) să
trăiască în societatea comunistă promisă. Dar falsă, mai ales, pentru că, după
1970 lumea a înregistrat destule exemple de tranziţie de la un regim autoritar
la un sistem democratic. În ultimele câteva decenii s-au petrecut tranziţii la
democraţie: în Europa de sud, în anii 1970 (Spania, Portugalia, Grecia); în
America Latină, în anii 1980; în Africa şi Europa centrală şi de est în 19891990. Este adevărat că nici o tranziţie nu seamănă până la detaliu cu alta,
după cum nici o ţară sau o formă de guvernământ nu este identică întru totul cu
alta, dar procesul de trecere la democraţie are cel puţin câţiva parametri care
se regăsesc în ecare situaţie istorică, iar experţii sunt tot mai preocupaţi de
identi carea şi descrierea lor.
Cercetătorii disting mai multe “tipuri de tranziţie” spre democraţie.
În unele cazuri, revenirea la democraţie se produce rapid şi fără di cultate.
Este cazul democratizării Greciei, în anii 1970. Foştii conducători militari de la
Atena îşi pierduseră încrederea opiniei publice, iar guvernul care le-a succedat
se baza pe o tradiţie democratică. Alte tranziţii democratice s-au dovedit mai
lente şi mai di cile. De exemplu, în anii 1990, revenirea la democraţie în Chile
s-a manifestat prin alegerea unui preşedinte civil, dar acesta a coexistat, o
perioadă, cu o puternică structură militară din care făcea parte şi şeful de stat
din timpul dictaturii, generalul Augusto Pinochet. Tranziţiile pot rezultatul unor
revolte populare, ale unor acte electorale, negocieri, crize politice sau chiar
intervenţii străine.
În ciuda diferenţelor, guvernele nou instalate se confruntă, adesea,
cu acelaşi tip de probleme morale, juridice şi politice în tranziţia democratică,
11
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iar una dintre problemele cele mai complexe şi mai delicate este gestionarea
trecutului. Toate ţările care s-au debarasat de un regim autoritar au moştenit
povara dureroasă a unor violări semni cative ale drepturilor omului şi ale
preceptelor umanitare. Această moştenire dramatică naşte o mare dilemă
al cărei răspuns a fost găsit în ceea ce se cheamă “justiţia tranziţională”.
Cercetătorul canadian Mark Freeman vede obiectivul ei în “gestionarea
sechelelor lăsate de către aceste violări, de o manieră amplă globală, luând
în considerare toate faţetele justiţiei : penală, corectivă, socială şi economică.
Ea se bazează pe ideea că o politică judiciară responsabilă trebuie să cuprindă
măsuri care să vizeze simultan sancţionarea crimelor trecutului şi prevenirea
crimelor în viitor. Această abordare recunoaşte, de asemenea, că presiunile în
vederea condamnării criminalilor nu trebuie să prevaleze în mod absolut şi că
ele trebuie compensate de necesitatea favorizării păcii, democraţiei, dezvoltării
echitabile şi statului de drept”.
În general, ţările care au ieşit din perioade de violări masive ale
dreptului la libertate sunt confruntate cu tentaţia de a se proceda la o “justiţie
expeditivă”. Într-un număr semni cativ de cazuri, guvernele de tranziţie sunt
puse în situaţia de a alege între justiţie şi menţinerea păcii interne, între justiţie
şi a rmarea democraţiei.
Funcţionarea normală a justiţiei întâmpină, adesea, mari di cultăţi, ce
provin din amploarea fărădelegilor săvârşite de fostele regimuri, slăbiciunea
sistemului judiciar, adoptarea legilor amnistiei sau penuria mijloacelor umane
şi nanciare necesare. Mark Freeman recomandă, ca soluţie pentru depăşirea
acestui impas, “două imperative concomitente : imaginaţie şi compromis”. Mai
ales că, observă el, “sistemele judiciare sunt concepute pentru a gestiona
crimele când acestea sunt excepţie şi nu regulă. Dacă crimele devin regula,
aceste sisteme nu sunt su cient de solide pentru a le face faţă”.
“Justiţia tranziţională” se sprijină, în general, pe patru instrumente sau
mecanisme: 1. Procesele (civile sau penale, naţionale sau internaţionale, în
ţară sau în străinătate); 2. Structurile de anchete (mai ales Comisiile de adevăr,
Institutele pentru memoria naţională, Comisiile pentru studierea crimelor
comunismului sau a dosarelor fostei poliţii politice etc); 3. Măsuri reparatorii
( e ele de natură simbolică sau vizând indemnizaţii, restituiri sau reabilitări); 4.
Reformele justiţiei (reformele legilor, instituţiilor şi ale gestiunii personalului).
Reconcilierea cu trecutul imediat, care încă “arde”, este, de regulă,
o acţiune complexă, dureroasă, dar nu o dată şi riscantă. “Ţinând seama de
12
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diversitatea s dărilor cu care se confruntă guvernele din timpul tranziţiilor
democratice, judecarea crimelor trecutului ar putea apărea ca un lux, chiar ca
un risc” – remarcă Mark Freeman. De aici, şi tentaţia noilor autorităţi de a se
consacra cu prioritate restabilirii economice şi sociale şi lăsarea de-o parte a
problemelor de justiţie. Dar nu este mai puţin adevărat că acolo unde guvernele
democratice succesoare ale dictaturii au reuşit, nu fără obstacole şi riscuri,
să clari ce, să trateze şi să soluţioneze violările drepturilor şi libertăţilor din
trecut, rezultatele au fost mai pro tabile, tranziţia mai e cientă, reconcilierea
naţională mai evidentă. Aşa s-a întâmplat, în perioada postbelică, în ţări ca
Germania, Grecia, Argentina, Peru, Africa de Sud, chiar dacă unele din aceste
ţări trecuseră prin războaie cu alte state sau războaie civile. Chiar dacă soluţiile
aplicate, prin justiţie, au fost uneori parţiale şi incomplete.
Asemenea experienţe sunt capabile să ofere o serie de lecţii şi statelor
din Europa fostă comunistă care trec printr-o perioadă oarecum asemănătoare,
în care justiţia este, de asemenea “tranziţională” şi reconcilierea naţională se
impune ca obiectiv prioritar. Cercetătorii în materie enunţă câteva din aceste
lecţii.
Se constată, de pildă, că guvernele instalate după regimuri totalitare
au de câştigat dacă trec la clari carea trecutului imediat după preluarea
puterii, adică atunci când dispun de sensibilizare la nivelul publicului şi dispun,
de asemenea, de un sprijin puternic pe plan internaţional, deci şi de resurse
internaţionale semni cative. În acest moment, şi sprijinul politic, şi cel popular,
intern, faţă de justiţia tranziţională este puternic. Să ne amintim, în context,
de interesul şi simpatia fără precedent, de imensul capital favorabil de care
dispuneau, imediat după schimbarea puterii, România si alte state din Europa
răsăriteană. Că asemenea oportunităţi nu au fost valori cate optim, că multe
ocazii au fost pierdute şi multe şanse ratate se explică e prin condiţii speci ce,
e prin incapacitatea sau lipsa de voinţă a noii puteri de a proceda la schimbări
salutare prompte.
Ceea ce nu înseamnă că justiţia tranziţională – prin Institute de
studiere a istoriei recente, Comisii ale adevărului şi reconcilierii, prin Comisii
de investigare a crimelor trecutului, prin procese – trebuie, neapărat, să
funcţioneze, din plin, de la bun început. De altfel, multe ţări a ate în asemenea
situaţii au preferat o abordare progresivă, precaută, ţinând seama de diversele
riscuri, rezistenţe sau chiar împotriviri.
Apoi, este foarte important să nu se procedeze la o justiţie expeditivă
în ce priveşte gestionarea crimelor trecutului (aşa cum s-a procedat, de
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exemplu, în cazul procesului soţilor Ceauşescu, subiect ce rămâne, în
continuare, controversat şi pe plan naţional, şi internaţional). Dacă se proclamă
ruptura totală cu politica şi practicile trecutului, abandonarea samavolniciilor,
arbitrariului şi abuzurile foştilor guvernanţi, noua justiţie trebuie să arate că este
cu adevărat dreaptă şi democratică, iar populaţia să o perceapă ca atare. “În
multe ţări din Europa de est – în anii ’90, remarcă Mark Freeman – persoane
suspecte că ar aparţinut fostei ierarhii comuniste au fost adesea excluse din
funcţii publice fără vreo formă de proces sau au făcut obiectul altor forme de
puri care. Iar aceste metode au afectat legitimitatea morală a noilor guverne
atât în propria ţară cât şi în străinătate”.
În acelaşi timp, regimurile de tranziţie trebuie să ducă politici care să
răspundă aşteptărilor opiniei publice, să nu dezamăgească speranţele populare,
să nu risipească marele capital de încredere iniţial. Noua putere, conştientă
ind că unele procese prezintă mari di cultăţi, că reabilitarea şi indemnizarea
morală a victimelor presupun mari cheltuieli, iar reconcilierea naţională este
greu realizabilă, trebuie să e prudentă şi realistă atât în promisiunile pe care
le face, cât şi în obiectivele pe care şi le propune. Altfel, va genera deziluzii şi
va pierde sprijinul popular.
Rezumând, justiţia tranziţională trebuie să inspire credibilitate şi prin
instituţiile, şi prin personalităţile, şi prin deciziile sale. Politicienii şi magistraţii
de probitate îndoielnică, aprecierile sau deciziile strâmbe pun sub semnul
îndoielii actul de justiţie al noilor autorităţi, chemate să restabilească, în sfârşit,
dreptatea şi echitatea după o perioadă de samavolnicii şi abuzuri.
Diverşi autori care examinează procesul de gestionare (inclusiv prin
justiţie) a trecutului totalitar apreciază că noile autorităţi trebuie să acorde
prioritate obiectivelor colective ale liniştii şi reconcilierii naţionale, dezvoltării
economice şi democraţiei, chiar dacă, uneori, pentru a nu periclita aceste
imperative, sunt nevoite să amâne ori chiar să sacri ce repunerea în drepturi
a victimelor. Oricât de condamnabilă şi de contestabilă ar părea, la prima
vedere, această abordare, ea a fost formulată explicit nu doar de exponenţi
ai regimurilor răsturnate sau ai foştilor torţionari, ci şi de analişti şi instituţii
internaţionale, ca o cerinţă pragmatică şi realistă, dar care nu forţează legea şi
principiile democraţiei.
Reconcilierea naţională (ca şi aceea între persoane sau între state)
după o perioadă represivă este un proces îndelungat şi cu diferenţe speci ce
în funcţie de ţară, dar ea trece, de regulă, prin trei faze : eliberarea de frică,
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restabilirea încrederii şi crearea empatiei. Instrument important în acest proces,
justiţia tranziţională are o misiune grea şi delicată. În mod pe deplin explicabil şi
justi cat, victimele sunt mai puţin dispuse să accepte o reconciliere în absenţa
eforturilor de responsabilizare a celor ce s-au făcut vinovaţi. Nu toate victimele
ar putea spune, asemenea lui Mircea Vulcănescu, în clipa morţii : “Să nu
mă răzbunaţi”. De aceea, justiţia, comisiile, instituţiile etc. sunt chemate să
individualizeze vinovăţia şi, prin aceasta, să reducă stereotipuri şi culpabilizarea
unui întreg grup, “în bloc”. Pot , oare, făcuţi vinovaţi, în sensul de complici sau
chiar instrumente ale fostului regim, toţi membrii fostelor partide comuniste, toţi
funcţionarii publici, toţi oamenii de cultură şi artă care s-au manifestat public în
trecut ? Miturile dureroase şi deformarea faptelor istorice, dacă nu sunt risipite
şi clari cate aşa cum se cuvine în mentalul colectiv, şi mai ales în memoria
victimelor, vor genera şi perpetua resentimente, vor alimenta con icte viitoare.
Situaţia din spaţiul ex-iugoslav este pe deplin edi cator în această privinţă.
Esenţial este şi raportul între adevăr şi reconciliere. Nu întâmplător,
în multe ţări post-totalitare există instanţe tranziţionale care se cheamă
Comisii pentru adevăr şi reconciliere. Se porneşte de la ideea că pentru
a se ajunge la reconciliere, mai întâi trebuie restabilit şi cunoscut adevărul,
în toată complexitatea sa, lămurindu-se pe cât posibil misterele şi tenebrele
unei perioade întunecate şi opresive. Dar experienţa arată că instanţele
împuternicite să aducă pe deplin adevărul la lumină, sunt nu o dată depăşite de
copleşitoarea misiune a ată în faţa lor. Puse în faţa unui trecut cu un angrenaj
gigantic, plin de taine şi capcane, şi care emană încă radiaţii mortale, aceşti
investigatori ai adevărului, mulţi dintre ei neprofesionişti (dar câţi profesionişti
infailibili ai descoperirii adevărului există, de la Hamlet încoace ?) se dovedesc
e neputincioşi, e interesaţi, e presaţi să facă jocuri obscure. Şi atunci se
instaurează un sentiment general de neîncredere, chiar de descurajare, faţă
de lucrarea lor.
Reconcilierea naţională presupune şi reconcilierea cu trecutul. Victimele nedreptăţilor trecutului nu pot ierta sau uita dacă nu au parte de reparaţii
morale şi/sau materiale. Vor considera că sunt, în continuare, persecutate,
umilite, ignorate, ca şi în timpul vechiului regim. Relaţia reconciliere-reparaţii
este, însă, una complexă, căci, în general, statul, bugetul naţional, traversează
o perioadă de sărăcie, austeritate şi privaţiuni. Compensaţiile materiale pot ,
de aceea, considerate insu ciente de către cei îndreptăţiţi să le revendice sau,
poate, nici nu le primesc. Iar cele care sunt, totuşi, acordate pot interpretate
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