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Ceea ce este valabil pentru indivizi este valabil şi pentru comunităţi. Amintirile
reprimate sunt periculoase căci, atunci când ies la suprafaţă, pot distruge ceea ce este sănătos,
deprecia ceea ce este nobil, submina ceea ce este măreţ.
O naţiune, sau o persoană, poate găsi diverse modalităţi de a se confrunta cu propriul
trecut dar nici una pentru a-l ignora. Acesta a fost principiul care l-a motivat pe preşedintele
României să îndrepte anii de uitare şi să răspundă cerinţelor Istoriei prin crearea acestui
organism de cercetători şi martori, profesori şi sociologi. În numele lor am onoarea de a-i
vorbi şi de a-i prezenta preşedintelui României, poporului român şi întregii lumi civilizate,
raportul pe care Comisia Prezidenţială Internaţională l-a elaborat referitor la rolul ambivalent,
dar nu singular, pe care l-a jucat România în evenimentele implacabile şi tragice din anii
Holocaustului.
În ce mă priveşte, le sunt îndatorat membrilor comisiei – toţi cercetători eminenţi,
profesori şi sociologi, din diverse ţări şi cu varii domenii de expertiză – pentru eforturile
extraordinare depuse în analizarea acestei perioade unice cu pricepere, talent, sensibilitate,
sinceritate şi corectitudine. Strădania lor va constitui o contribuţie inestimabilă pentru istoria
acelei epoci şi, poate, pentru înţelegerea ei, cu aberaţiile sale negative cât şi cu martirii săi
eroici.
De ce atât de mulţi cetăţeni au trădat umanitatea, a lor şi a noastră, alegând să
persecute, să chinuiască şi să ucidă bărbaţi, femei şi copii inocenţi şi fără apărare? Desigur,
evreii nu au fost singurii selectaţi; au fost şi alţii, mai ales romii. Ne întrebăm acum: deşi nu
toate victimele au fost evrei, toţi evreii au fost victime – de ce? Au existat români buni şi
curajoşi care şi-au riscat propriile vieţi şi au salvat onoarea naţiunii lor opunându-se
opresiunii şi uciderii concetăţenilor lor – şi aceştia merită adânca noastră recunoştinţă – dar
de ce au fost atât de puţini? Şi în plus, de ce a aşteptat România atât de mult pentru a se
împăca cu propriul ei trecut?
Toate aceste întrebări şi multe altele legate de ele, toate pertinente şi referitoare la
acest subiect dureros, au fost studiate şi explorate în profunzime, fără nici o rezervă sau partipris. Toate documentele relevante au fost examinate, toate mărturiile disponibile investigate.
Atunci când problemele au fost ambigue sau insuficient de clare, am menţionat acest lucru.
La fel am făcut atunci când a apărut o divergenţă de opinii privind interpretarea anumitor
evenimente sau cifre.
Pentru noi, aceasta a fost o misiune sacră: să onorăm adevărul prin amintirea morţilor.
Pentru ei, este prea târziu; dar nu şi pentru copiii lor – şi ai noştri.
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