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Lustra ie de catifea. Politica de reconsiderare critic   
a comunismului în Germania1 

I. Introducere 

„ i 20 de ani dup  realizarea unit ii germane, reconsiderarea dictaturii comuniste din zona 
de ocupa ie sovietic  i din RDG a r mas un obiectiv deosebit pentru stat i pentru societate. Nu 
se va trage o linie sub nedrept ile comise. Asta dator m nu numai victimelor, ci i valorilor 
democra iei noastre, oamenilor care au facilitat revolu ia pa nic  din 1989”. Aceste aprecieri 
apar in ministrului secretar de stat pentru cultur , cre tin-democratul Bernd Neumann, i au fost 
rostite în Bundestag, camera inferioar  a Parlamentului federal, cu prilejul prezent rii 
„Raportului guvernamental privind stadiul reconsider rii dictaturii Partidului Socialist Unit din 
Germania, PSUG” („Bericht der Bundesregierung zum Stand der Aufarbeitung der SED-
Diktatur”2), în martie 20133.  

Raportul guvernului german documenteaz  procesul reconsider rii din ultimele dou  dece-
nii. Totodat , Raportul este o dovad  c  actualul guvern cre tin-democrat/liberal a respectat tra-
tatul de coali ie prin care s-au stabilit m surile de continuare i intensificare a procesului de 
reconsiderare. Neumann s-a referit i la volumul bugetului de 100 de milioane de euro, alocat 
anual pentru sprijinirea muncii de reconsiderare. La aceast  sum  – care provine din bugetul 
federal – mai trebuie ad ugate i sumele alocate de c tre diferitele land-uri federale care sprijin  
studierea trecutului comunist.  

Neumann a atras, de asemenea, aten ia asupra unor tendin e de bagatelizare a trecutului 
recent, deplângând, în acela i timp, faptul c  mul i tineri nu posed  cuno tin e istorice minimale.  

Într-adev r, numero i tineri nu cunosc nici m car diferen a între un sistem democratic i o 
dictatur  cu o economie planificat .  

Dintr-un sondaj f cut în 2008 de c tre istorici ai Universit ii Libere din Berlin (FU), rezult  
c  din 5.200 de tineri chestiona i, între 16 i 17 ani, 42 la sut  nu tiau c  Zidul Berlinului a fost 
ridicat în anul 1961 de c tre autorit ile est-germane i nu de c tre puterile aliate sau Germania 
Occidental , precum credeau ei. 27 la sut  dintre tinerii est-germani chestiona i i 16 la sut  
dintre cei vest-germani cred c  RDG-ul nu a fost o dictatur . Tot 27 la sut  dintre tineri sunt de 
p rere c  fostul primar guvernator al land-ului federal Berlin i ex-cancelar al Republicii Fede-
rale, social-democratul Willy Brandt, era un politician r s ritean. Un procent de 13,5 la sut  
dintre tinerii berlinezi cred c  fostul cancelar federal cre tin-democrat i arhitect al unific rii 
Germaniei, Helmut Kohl, ar fi fost liderul RDG-ului, iar fiecare al treilea chestionat îl confund  
                                                           

1 Studiu elaborat cu sus inerea financiar  a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului i 
Memoria Exilului Românesc. 

2 Versiunea electronic  a raportului este postat  pe pagina de internet a guvernului federal:  
(www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/BKM/2013-01-08-bericht-aufarbeitung-sed-diktatur.pdf? 

_blob=publicationFile&v=1). 
3 Cf. W. Totok, 100 milioane € pentru reconsiderarea comunismului, RFI, 25 martie 2013.  
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pe Konrad Adenauer, primul cancelar al RFG-ului, cu Erich Honecker, penultimul ef de 
partid i de stat din Germania de Est4.  

Pentru a contracara aceast  stare de fapt alarmant , s-a creat în 2011 un birou de coordo-
nare a unor institu ii care faciliteaz  întâlniri cu martori. Între aceste institu ii se afl  Funda ia 
„Zidul Berlinului”5, Memorialul din fosta închisoare politic  berlinez , Hohenschönhausen6 i 
Funda ia federal  pentru reconsiderarea trecutului comunist7. Din Raportul guvernului citat, 
rezult  c  în cursul anului 2012, în toat  Germania au avut loc întâlniri cu 514 martori – în 
primul rând, fo ti de inu i politici i supravie uitori ai represiunilor comuniste – la care au 
participat 22.365 persoane.  

În Raportul amintit se face i un bilan  al sprijinului i desp gubirilor acordate victimelor 
supuse abuzurilor regimului, o trecere în revist  a reabilit rilor juridice, a urm ririlor penale a 
unor infrac iuni comise de c tre membri ai aparatului represiv est-german, ini iate dup  unifi-
care. Totodat , raportul sintetizeaz  stadiul cercet rii tiin ifice legate de comunism, activita-
tea informativ-educativ , întregul domeniu muzeistic i cel al monumentelor i memorialelor, 
munca arhivistic  i accesul persoanelor la studierea propriilor lor dosare întocmite de Stasi, 
fosta poli ie politic  r s ritean . 

A trage o linie sub trecutul recent, se eviden iaz  în prefa a acestei sinteze, este inaccepta-
bil  i nu va exista8.  

Continuarea procesului de reconsiderare critic  a trecutului comunist înseamn , deci impli-
cit, i o form  de contracarare a încerc rilor de bagatelizare a dictaturii, a cre terii num rului 
publica iilor memorialistice semnate de fo ti activi ti politici, de partid i de stat, reprezentan i 
ai birocra iei culturale, militari, ofi eri de Securitate sau simpli nostalgici ai sistemului apus9.  

 
 
 
 

                                                           
4 Cf. „Jeder 3. Berliner Schüler verwechselt Adenauer mit Honecker”, în BZ, 26 iulie 2008. Rezulta-

tele chestionarului au fost incluse într-un studiu semnat de: M. Deutz-Schroeder, K. Schroeder, Soziales 
Paradies oder Stasi-Staat? Das DDR-Bild von Schülern, ein Ost-West-Vergleich, Ernst Vögel Verlag, 
Berlin & München, 2008.  

5 Stiftung Berliner Mauer. 
6 Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. 
7 Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.  
8 Bericht der Bundesregierung zum Stand der Aufarbeitung der SED-Diktatur, p. 11. 
9 Iat  doar cîteva titluri din aceast  categorie de literatur  „nostalgic ”, ap rute în ultimii ani:  

R. Grimmer, W. Irmler, W. Opitz, W. Schwanitz, Die Sicherheit. Zur Abwehrarbeit des MfS (Securitatea. 
Despre activitatea contrainformativ  a Ministerului Securit ii Statului), cu o prefa  de P.-M. Diestel, 2. 
vol., Ed. Ost - Das Neue Berlin, Berlin, 2003; Egon Krenz, Gefängnis-Notizen (Note din deten ie), Ed. Ost 
im Verlag Das Neue Berlin, Berlin, 2009; W. Ulbricht, Das Neue Berlin, Berlin, 2013; E. Honecker, 
Moabiter Notizen. Letztes schriftliches Zeugnis und Gesprächsprotokolle vom BRD-Besuch 1987 aus dem 
persönlichen Besitz Erich Honeckers (Note din penitenciarul Moabit. Ultima m rturie scris  i procesele-
verbale ale convorbirilor din timpul vizitei în RFG, în 1987, din arhiva personal  a lui Erich Honecker), 
Ed. Ost im Verlag Das Neue Berlin, Berlin, 2012; Letzte Aufzeichnungen (Ultimele însemn ri), cu o 
prefa  de M. Honecker, Das Neue Leben Berlin, Berlin, 2012; M. Honecker, Zur Volksbildung. Gespräch 
(Despre educa ia popular . Convorbire), Das Neue Leben Berlin, Berlin, 2012.  
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II. Reconsiderarea critic  a trecutului comunist din fosta RDG 

2.1. Premisele istorice. R sturnarea regimului comunist i unificarea celor dou  
Germanii  

Activitatea opozi iei est-germane a creat facilit ile în vederea începerii unui proces profund 
de distan are, dep ire i reconsiderare critic  a sistemului politic, ideologic i economic 
instaurat în partea r s ritean  a Germaniei dup  1949, anul fond rii Republicii Democrate 
Germane (Deutsche Demokratische Republik – DDR). Dezbaterea teoretic  privind regimul i 
calificarea regimului ca unul totalitar sau doar autoritar au divizat de la bun început diferitele 
grupuri i organiza ii de opozi ie. Tot a a i problema re-unific rii celor dou  state germane.  
O parte a opozi iei – ca de pild  Noul Forum – chiar a militat pentru independen a RDG-ului 
dup  sfâr itul hegemoniei partidului conduc tor. A adar, unificarea celor dou  state germane nu 
a fost un obiectiv prioritar. Analizele teoretice privind sistemul au impulsionat strategiile 
politice adoptate de c tre opozi ia est-german  care dup  primele alegeri libere din prim vara 
anului 1990 a avut reprezentan i în Camera Popular  (Volkskammer), precum s-a numit parla-
mentul în RDG. Pe parcurs s-au cristalizat i conceptele privind caracteristicile generale ale 
sistemului i s-a renun at treptat la ideea celei de-a treia c i, între capitalism i comunism.  

Inclusiv Partidul Socialist Unit German (PSUG), debarcat de la putere, a încercat s  se adap-
teze realit ilor, trecând printr-un proces de modific ri de fa ad , schimbându- i deja în toamna 
lui 1989 denumirea, devenind apoi rapid, în februarie 1990, Partidul Socialismului Democratic 
(PDS), rebotezat în 2007 în Partidul Stângii (Die Linke).  

Sintetizând conceptele unor politologi occidentali, Marianne Birthler – care între 2001 i 
2011 fusese efa Oficiului pentru administrarea arhivelor Fostei Securit i Est-germane, Stasi 
(BStU), fost  activist  în cadrul organiza iei de opozi ie Ini iativa pentru Pace i Drepturile 
Omului (IFM), apoi, din martie pân  în octombrie 1990, purt toarea de cuvânt a organiza iei 
Uniunea `9010, iar din octombrie 1990 ministru al educa iei în guvernul din land-ul estic 
Brandenburg, condus de premierul social-democrat controversat Manfred Stolpe, din care 
demisioneaz  în semn de protest, în 1992, dup  aflarea leg turilor primului ministru cu Stasi11 – 
eviden iaz  6 elemente caracteristice sistemului est-german, calificându-l drept totalitar: 1) ideo-
logia unic ; 2) un partid de mase; 3) existen a unei poli ii politice; 4) controlul statului asupra 
comunica iilor de mas  (mass-media); 5) controlul asupra armatei; i 6) economia planificat  i 
centralizat 12. Ast zi aceast  descriere se bucur  de un larg consens, fiind considerat  drept cea 
mai pertinent  de c tre întregul spectru politic democratic.  

Una dintre revendic rile centrale ale opozi iei viza activitatea poli iei politice, perceput  ca 
principala institu ie de sprijin al statului totalitar. În acest context istoric, s-au pierdut din vedere 
celelalte institu ii subordonate controlului de partid, îns  mai pu in implicate în represiunea 
direct  a popula iei.  

                                                           
10 Bündnis `90 – Uniunea `90 – s-a creat în toamna lui 1989, în urma contopirii mai multor organiza ii 

de opozi ie est-german , Ini iativa pentru Pace i Drepturile Omului, Noul Forum (Neues Forum) i 
Democra ie Acum (Demokratie Jetzt), constituind, dup  unificare, un grup parlamentar de sine st t tor în 
Bundestag. În 1993, a fuzionat cu Partidul Ecologist (care s-a contopit deja în 1990 cu verzii est-germani, 
devenind Partidul Verzilor, cunoscut ast zi sub denumirea: Bündnis 90/Die Grünen – Uniunea ´90/Verzii).  

11 Pe larg, despre cazul Stolpe a se vedea: W. Totok, Dilemele mo tenirii Stasi, în Noua Revist  de 
Drepturile Omului nr. 2/2005, p. 37-54. 

12 M. Birthler, Freiheit ist Einsicht in die Akten, în S. Suckut, J. Weber, op. cit., p. 30.  
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2.2. Crearea Oficiului federal pentru studierea arhivelor fostei Securit i est-ger-
mane, Stasi i legea accesului la dosarele poli iei politice  

Deschiderea arhivelor Stasi s-a stabilit în acordul de unificare. Camera popular , parlamentul 
est-german, s-a pronun at deja în 1990 pentru conservarea i deschiderea arhivelor. Reticen e au 
fost articulate în Vest, unde mul i politicieni au pledat pentru aplicarea legisla iei arhivelor i un 
embargo de 30 de ani.  

Legea privind accesul la arhivele Stasi a fost votat  în 1991 de c tre Bundestag (parlamentul 
federal). În anii urm tori legea a fost u or modificat . La începutul anului 1992, cet enii puteau 
deja s - i consulte propriul dosar. În primul an de existen  a Oficiului federal pentru studierea 
arhivelor fostei securit i est-germane, Stasi (BStU), au fost înregistrate 420.000 de cereri venite 
mai ales din partea unor victime ale regimului care doreau s  afle ce se afl  în dosarele lor de 
urm rire i mai ales, cine au fost cei care i-au denun at, furnizând poli iei politice informa ii. 
130.000 de cereri au fost adresate atunci Oficiului în vederea investig rii trecutului unor persoane 
i stabilirii dac  au între inut leg turi conspirative cu Stasi sau nu13. Spre sfâr itul anului 1992, 

num rul cererilor privind accesul la propriul dosar a fost de 1,6 milioane, în 1997 de 3,8 milioane. 
În statistica Oficiului care cuprinde perioada 1991-2012 au fost înregistrate în total 6.793.201 de 
cereri, dintre care 2.918.000 au venit din partea unor persoane particulare (peten i)14. 

Mul i dintre peten i nu aveau dosare, ceea ce a declan at mai ales în primii ani dup  înfiin area 
Oficiului nenum rate specula ii care i-au pus amprenta i pe diverse articole i lucr ri publicistice. 
Între altele, s-a speculat atunci – ca de-altfel i-n celelalte ri post-comuniste – c  poli ia secret  ar 
fi distrus dosarele sau c  noile servicii ar fi ascuns anumite materiale. Cert este c  nu fiecare per-
soan  avea un dosar. Interesul atât de mare pentru informa iile cuprinse în aceste dosare a fost, pe 
undeva, rezultatul unei psihoze produse de un aparat conspirativ temut, pe de alt  parte al convin-
gerii c  fiecare individ care credea despre sine c  s-a manifestat într-o form  sau alta neconform cu 
linia oficial  a fost lucrat automat i într-un dosar de securitate. Dosarele cuprind nu doar probele 
materiale ale delatorilor; ele mai cuprind i faptele celor care, într-adev r, s-au opus sau au ac ionat 
în neconformitate cu linia partidului i statului. Tocmai aceste dou  aspecte fundamentale ale 
dosarelor le confer  o valoare istoric  deosebit . Informa iile, folosite cândva de servicii, repre-
zint  un material util pentru oricine, fie cercet tor, fie persoan  particular , care dore te s  
reconstituie diverse aspecte ale unui capitol din trecutul recent.  

Chiar dac  au existat i în Germania voci care au cerut ini ial o lege a lustra iei care ar fi dus la 
eliminarea reprezentan ilor nomenclaturii comuniste, a activi tilor de partid i a colaboratorilor 
oficiali i neoficiali ai Securit ii din via a public , ideea a fost respins  atât de numero i 
parlamentari, cât i de majoritatea reprezentan ilor fostei opozi ii est-germane. În consecin , 
legea15 votat  pe data de 14 noiembrie 1991 de c tre Bundestag prevede modalit ile de acces 
ale cet enilor la propriul dosar i define te condi iile de administrare, dup  reguli arhivistice, de 
c tre un Oficiu special creat. În documentele puse la dispozi ia cercet torilor sub forma unor 
fotocopii, respectiv peten ilor care doresc s - i vad  propriul dosar, datele i numele unor ter e 

                                                           
13 J. Gauck, Rückblick auf die Anfänge der Behörde des Bundesbeauftragten, în S. Suckut, J. Weber (ed.), 

Stasi-Akten zwischen Politik und Zeitgeschichte. Eine Zwischenbilanz, OLZOG, München 2003, p. 20. 
14 A se vedea pagina oficial  de internet a Oficiului, rubrica privind statistica, (http://www. 

bstu.bund.de/DE/BundesbeauftragterUndBehoerde/BStUZahlen/_node.html) – accesat, 25 iulie 2013.  
15 Gesetz über die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratis-

chen Republik, accesibil  pe pagina oficial  de internet a Bundestag-ului german: 
(http://dipbt.bundestag.de/doc/brd/1991/D729+91.pdf).  
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persoane sunt anonimizate, ceea ce a stârnit numeroase controverse. Persoane a c ror identitate 
a fost stabilit  din context i a fost f cut  public  s-au adresat justi iei cu scopul de a stopa 
r spândirea unor eventuale informa ii despre calitatea lor de colaboratori neoficiali ai Stasi. În 
copiile dosarelor înmânate la cerere peten ilor sau cercet torilor numele unor ter e persoane 
r mân, deci, anonimizate. Inclusiv date intime sau pur personale legate de rude apropiate care 
apar în materialele din aceste dosare.  

Pe de alt  parte, Oficiul este obligat s  ofere la cererea unor institu ii informa ii legate de 
anumite persoane în vederea verific rii unor eventuale leg turi cu Stasi. La cererea unor institu-
ii, angaja ii puteau fi obliga i s  r spund  într-un chestionar dac  au avut vreo rela ie neoficial  

cu poli ia politic . În urma unor discu ii cu persoanele care au declarat c  au existat astfel de 
leg turi, institu ia în cauz  decide dac  persoana poate s  mai ocupe un anumit post sau dac  i se 
desface contractul de munc . La solicitarea institu iilor adresat  Oficiului privind leg turile unor 
persoane cu Stasi, BStU este obligat s  r spund  printr-o simpl  adres , f r  a face vreo 
apreciere. R spunsul cuprinde doar o sintez  privind o eventual  activitate conspirativ  pentru 
poli ia secret . Dup  2006, acest „serviciu” din partea Oficiului a încetat, deoarece legiuitorul a 
considerat c  dup  o perioad  de 16 ani acest proces de verificare s-a încheiat16.  

O investigare automat  a tuturor persoanelor din partea Oficiului – în afara func ionarilor 
publici – nu a fost prev zut  de lege, deci nu a fost i nu este, ca atare, nici obligatorie. R mâne 
la aprecierea unei institu ii dac  dore te s  afle detalii despre trecutul unui angajat. Unele 
institu ii chiar au solicitat mai multe investiga ii asupra angaja ilor, dup  ce presa a publicat 
anumite informa ii legate de activitatea trecut  a unor persoane. De exemplu, postul de radio-
televiziune est-german, Mitteldeutscher Rundfunk (MDR), unde din 2000 de angaja i circa 100 
au fost colaboratori neoficiali ai Stasi17.  

Calitatea de colaborator al Stasi stabilit  de c tre Oficiul Gauck-Birthler-Jahn18 nu are nicio 
consecin  asupra unor persoane care au avut leg turi cu poli ia secret  dac  se constat  urm -
toarele împrejur ri: a) dac  a semnat un angajament ca militar în termen – într-o unitate militar  
a Ministerului Securit ii Statului (MfS); b) dac  a semnat un angajament, dar nu a furnizat note; 
c) dac  a semnat un angajament i mai era minor; d) dac  a lucrat pentru Stasi înaintea anului 
1970; e) dac  a colaborat f r  a da dovad  de zel sau doar pentru o scurt  perioad 19.  

O epurare general , deci, nu a avut loc în Germania. Doar în anumite cazuri persoane 
demascate pentru între inerea unor leg turi cu organele Stasi au avut de suportat consecin e din 
partea institu iei, fiind concediate. Circa 50 la sut  dintre judec torii, func ionarii, profesorii i 
poli i tii care au fost declara i colaboratori oficiali sau neoficiali au fost obliga i s  p r seasc  
serviciul.  

2.3. Reconsiderarea politic  prin comisia de anchet  a Bundestag-ului german  

Cea mai substan ial  contribu ie la procesul de reconsiderare critic  a trecutului comunist din 
Germania a avut-o, f r  îndoial , comisia de anchet  a Bundestag-ului german, înfiin at  pe data 
de 12 martie 1992, fiind îns rcinat  s  cerceteze toate aspectele sistemului din partea r s ritean  

                                                           
16 H. Both, Rechtliche und sachliche Probleme bei Mitteilungen zur Überprüfung von Personen, in 

Suckut/ Weber, op. cit., p. 294. 
17

 H. Both, loc cit., p. 300. 
18 Numele celor trei directori ai Oficiului: Joachim Gauck (1990-2000), din martie 2012, 

pre edintele RFG, Marianne Birthler (2000-2011) i Roland Jahn, director din martie 2011.  
19 H. Both, loc cit., p. 303.  
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a rii, din punct de vedere istoric i din punct de vedere a urm rilor i repercusiunilor asupra 
prezentului post-comunist. Înfiin area comisiei fusese i un r spuns indirect la polemicile iscate 
dup  intrarea în vigoare a legii privind deschiderea arhivelor Stasi, din 29 decembrie 1991. 
Dezbaterea public  a momentului era dominat  de un lan  de dezv luiri spectaculoase legate de 
persoane publice acuzate de colaborare – deseori i f r  dovezi – ceea ce a declan at o serie de 
procese care urmau s  clarifice veridicitatea învinuirilor. Cazul primului ministru din land-ul 
federal estic Brandenburg, social-democratul Manfred Stolpe, este exemplar. El a recunoscut c  
a avut contacte cu Stasi, fiind o persoan  din conducerea bisericii evanghelice, dar a respins 
acuza iile c  ar fi fost un colaborator neoficial. Din diversele materiale depozitate în arhiva 
Oficiului Gauck, îns , rezult  c  Stolpe, conspirat sub numele de „Sekretär” (Secretarul), a 
activat neoficial timp de 20 de ani, furnizând poli iei secrete nenum rate informa ii.  

În aceast  atmosfer  tensionat  s-a decis înfiin area celei mai mari comisii parlamentare din 
istorie, votat  de toate partidele democratice, inclusiv de cel post-comunist, în pofida unor 
disensiuni care s-au ivit referitoare la accentele pe care cele 43 de persoane nominalizate 
(deputa i i exper i – istorici, politologi, profesori etc.) – urmau s  le pun  pe diferitele probleme 
în raportul final. Astfel, o comisie parlamentar  s-a ocupat pentru prima dat  de istorie, 
sintetizându- i rezultatele ase ani mai târziu într-un raport final, intitulat: „Dep irea urm rilor 
dictaturii PSUG în procesul unific rii germane”20. Recomandarea central  a comisiei la adresa 
politicienilor a fost propunerea înfiin rii unei funda ii care s  se ocupe în exclusivitate pe o 
perioad  de timp nedeterminat  de cercetarea tiin ific  a trecutului comunist. Pe data de  
2 aprilie 1998, Bundestag-ul s-a pronun at pentru înfiin area funda iei („Stiftung Aufarbeitung”) 
care în anii urm tori s-a ocupat sistematic de reconsiderarea critic  a dictaturii est-germane, 
sprijinind diverse proiecte, asigurând conservarea memoriei (documentare i cea a martorilor i 
victimelor regimului), contribuind astfel activ la educa ia politic  prin publica ii sau conferin e.  

Rezultatele cercet torilor comisiei au fost publicate în 8 volume, structurate tematic în alte 
14 volume adiacente:  

- materiale privind politica economic , social  i ecologic ;  
- Germania divizat ;  
- Germania divizat  în Europa divizat ;  
- educa ie, tiin , cultur ;  
- puterea statului de drept în procesul dep irii sechelelor dictaturii PSUG, schimbarea 

elitelor în domeniul public, reconsiderarea juridic ;  
- probleme privind activitatea viitoare în domeniul reconsider rii, perspective interna ionale;  
- formule de prelucrare a celor dou  dictaturi i victimele lor;  
- via a cotidian  din RDG i în noile land-uri federale.  
Raportul comisiei nu a aplanat anumite diferen e existente între protagoni tii partidelor par-

lamentare. Unii post-comuni ti au continuat de-a lungul anilor s  repro eze membrilor comisiei 
c  ar fi încercat s  impun  o imagine ideologizat  a istoriei i o imagine unilateral  a defunctei 
Republici Democrate Germane. 

 

                                                           
20 Accesibil i într-o form  electronic  pe pagina Bundestag-ului german: Überwindung der Folgen 

der SED-Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit (http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/13/110/ 

1311000.pdf). 
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2.4. Reconsiderarea tiin ific , istoric  i artistic  

Prelucrarea trecutului est-german oscileaz , totu i, în mare m sur , între cercetare empiric  
i analiz  istoric , între diletantism i obiectivitate, între legende, conspira ionism i tendin e de 

r zbunare subiectiv , între forme ale discursului consternat i cel obiectiv- tiin ific, între 
colportaj i discursul ideologic resentimentar.  

Astfel, în multe lucr ri publicate de-a lungul anilor se poate constata utilizarea unor formule 
multiple de interpretare a documentelor i un discurs stilistic eterogen. Deschiderea f r  restric ii 
a arhivelor aparatului de partid est-german, f r  respectarea embargoului legal de 30 de ani 
(valabil în cazul arhivei ministerului de externe est-german, de pild ) a facilitat cercetarea, dar a 
impulsionat i diletantismul unor istorici necalifica i, proveni i din grupurile de opozi ie sau din 
rândurile unor jurnali ti în c utare de nara iuni inedite i senza ionale din via a nomenclaturii.  

Astfel, au ap rut o sumedenie de biografii i studii dedicate unor personalit i publice  
est-germane, de la liderul stalinist de partid, Walter Ulbricht, la eful Stasi, Erich Mielke, pân  
la cancelarul Angela Merkel, prezentat  în anul alegerilor 2013 într-o exagerat  postur  de 
activist  a organiza iei tineretului comunist (FDJ). Având o component  bulevardier-senza iona-
list  evident , în scrierea intitulat  „Prima via  a Angelei M.”, actuala ef  a guvernului federal 
este zugr vit  ca o comunist  reformatoare, repro ându-i-se, indirect, faptul c  nu fusese o disi-
dent  i c  s-a al turat abia înaintea pr bu irii regimului comunist mi c rii est-germane de 
opozi ie.21  

Multe dintre cele peste 3000 de c r i care se ocup  de problematica est-german  nu rezist  
unor analize tiin ifice serioase, mai ales cele strict subiective cu tent  autobiografic , tributare 
dihotomiei simplificatoare, victim -f pta .  

Pe de alt  parte, cercetarea serioas  s-a axat aproape exclusiv asupra problematicii legate de 
poli ia politic , numit  de c tre un cercet tor german „Stasiologie”22, ignorând aspectele cele-
lalte ale realit ii cultural-politice, economice i ideologice din fosta RDG.  

Încerc ri mai mult sau mai pu in reu ite axate pe tema reconsider rii trecutului pot fi 
identificate i în domeniul literaturii, cinematografiei sau artelor.  

Un exemplu arhicunoscut este filmul „Via a celorlal i” (Das Leben der Anderen), realizat de 
Florian Henckel von Donnersmarck în anul 2006, care a ob inut un premiu Oscar pentru cea mai 
bun  produc ie cinematografic  str in . În centrul ac iunii se afl  un ofi er Stasi, îns rcinat s  
urm reasc  pe un dramaturg. Ofi erul devine, în ultim  instan , un soi de complice al dramatur-
gului cu idei opuse liniei oficiale. Pe lâng  o serie de aspecte neverosimile privind activitatea 
Stasi (de pild , scena intercept rii convorbirilor dintr-un apartament în podul casei), criticii 
filmului au repro at regizorului, pe bun  dreptate, crearea unei imagini a „securistului bun” 
pentru care în realitatea est-german , practic, nu exist  – sau nu se cunoa te – vreun echivalent.  

Un alt film în centrul c ruia se afl  protestele pa nice din Leipzig, care în 1989 au impulsi-
onat mi c rile de opozi ie, contribuind astfel la pr bu irea regimului, este produc ia lui Frank 
Beyer, „Biserica Sf. Nicolae” (Nikolaikirche), din 1995. Filmul are la baz  un scenariu scris de 
fostul de inut politic est-german Erich Loest (1926-2013), autorul romanului omonim. Atât 

                                                           
21 G. Lachmann, R.G. Reuth, Das erste Leben der Angela M. (Prima via  a Angelei M.), Piper Vlg., 

München, 2013. 
22 J. Gieseke, Zeitgeschichtsschreibung und Stasi-Forschung, în Suckut, Weber, op. cit., p. 224. Lista 

titlurilor dedicate subiectului Stasi pot fi accesate pe pagina de internet a Oficiului Gauck-Birthler-Jahn 
(BstU), Bibliografie zum Staatssicherheitsdienst der DDR (http://www.bstu.bund.de/DE/Wissen/ 

Bibliothek/Auswahl-Bibliographie/bibliographie_Stand_2012.pdf?_blob=publicationFile).  
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romanul cât i filmul se pierd în simplific ri i colportaje de care sufer  i alte produc ii literar-
artistice care i-au propus s  tematizeze complexitatea i aspectele specifice fenomenului 
autoritar comunist din Germania r s ritean .  

i în literatur  a fost tematizat trecutul RDG-ului, îns  pân -n prezent lipse te marele roman 
de succes care s  prezinte într-un mod conving tor, estetic, fa etele complicate ale sistemului.  

2.5. Reconsiderarea juridic   

Odat  cu unificarea celor dou  state germane, pe data de 3 octombrie 1990, aparatul de 
justi ie est-german a disp rut. Cazurile prelucrate de organele de justi ie est-germane au fost 
preluate de cele federale.  

A adar i continuarea urm ririi penale a câtorva persoane, început  deja în ultima faz  a 
existen ei RDG-lui, a fost continuat  dup  1990. Procuratura est-german  a început urm rirea 
penal  a 30 de înal i demnitari ai partidului i statului, între care se aflau 10 membri ai Biroului 
Politic. Cei mai mul i au fost aresta i preventiv, ca de pild  Günter Mittag i Harry Tisch, 
învinui i pe data de 3 decembrie 1989 de risipirea banilor publici i îmbog ire personal . Pentru 
infrac iuni similare s-a început, pe data de 5 decembrie, i urm rirea penal  a lui Erich 
Honecker, liderul de partid demis în octombrie 1989. Din cauza unui cancer, Honecker a fost 
eliberat din arestul preventiv. Dup  unificare, cazul este preluat de c tre procuratura Germaniei 
federale care în noiembrie 1990 anun  c  Honecker urmeaz  s  fie cercetat i pentru 
complicitate la uciderea unor persoane la frontiera germano-german . Pentru a se sustrage cer-
cet rilor, Honecker reu e te, împreun  cu so ia sa Margot, s  fug , în martie 1991 la Moscova, 
de unde, îns , va fi expulzat pe 29 iulie 1992, dup  ce se refugiaz  temporar în ambasada 
chilian  din capitala Rusiei. În Germania, Honecker este din nou arestat, dar din cauza s n t ii 
sale precare se renun  la judecarea fostului lider care, dup  169 de zile petrecute în arest23, pe 
12 noiembrie 1992, este pus în libertate. Acesta ob ine azil în Chile, unde se va stabili i unde va 
muri pe data de 29 mai 1994.  

Un alt caz celebru intrat în vizorul justi iei a fost cel al lui Markus (Mischa) Wolf (1923-
2006), între anii 1952 i 1986 eful Direc iei pentru Informa ii Externe (Hauptverwaltung 
Aufklärung – HVA) din cadrul Ministerului Securit ii Statului (MfS). Wolf a încercat s  se 
sustrag  urm ririi penale, solicitând, în 1991, azil politic în Austria. Cererea i-a fost respins , iar 
el s-a predat autorit ilor federale. Un tribunal din Düsseldorf l-a condamnat în 1993 la 6 ani de 
închisoare pentru tr dare. Sentin a îns  a fost anulat  de c tre Tribunalul Constitu ional, 
deoarece faptele de spionaj – de care fusese acuzat – au fost comise în numele un stat suveran i 
în conformitate cu legisla ia din RDG. Wolf a mai fost condamnat la 2 ani de închisoare cu sus-
pendarea pedepsei, în 1997, pentru r pirea i v t marea corporal  a patru persoane.  

Cel de-al treilea caz emblematic, pe care-l schi m aici pentru a avea o imagine asupra 
felului cum s-au desf urat ac iunile extrem de indulgente ale justi iei în mai toate cazurile, este 
cel al ministrului Stasi, Erich Mielke (1907-2000)24. Sub învinuirea de subminarea economiei 

                                                           
23 Volumul postum al lui Honecker, prefa at de so ia sa Margot, intitulat „Ultimele însemn ri“ 

cuprinde o serie de note care nu sunt nimic altceva decât o încercare de a justifica sistemul politic din 
RDG. Nici din punct de vedere istoric, volumul nu are o valoare deosebit . Este mai degrab  un docu-
ment care reflect  dezam girile unui personaj istoric, izolat i frustrat. E. Honecker, Letzte Aufzeich-
nungen, Vorwort von Margot Honecker, Ed. Ost, Berlin, 2012. 

24 Pentru detalii biografice a se vedea excelenta monografie, semnat  de W. Otto, E. Mielke, Biogra-
phie. Aufstieg und Fall eines Tschekisten, Dietz-Verlag, Berlin, 2000. 
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na ionale, Mielke a fost arestat preventiv pe data de 7 decembrie 1989, fiind eliberat din motive 
de s n tate deja în martie 1990. În iulie fusese rearestat sub învinuirea de planificare a unor 
lag re pentru opozan i i primirea în RDG a unor membri ai grupului terorist vest-german, 
cunoscut sub denumirea Frac iunea Armatei Ro ii (RAF). În noiembrie 1991, îns , i se intentea-
z  un proces pentru infrac iunea de omor comis  în anul 1931. Procesul a durat din februarie 
1992 pân  în octombrie 1993. Tribunalul l-a g sit vinovat de uciderea a doi poli i ti i l-a 
condamnat la 6 ani închisoare. Dup  ce i-a isp it dou  treimi din pedeaps , Mielke a fost pus 
în libertate la finele anului 1995. Cinci ani mai târziu temutul ministru al Securit ii est-germane 
a murit într-un c min de b trâni25.  

Odat  cu desfiin area justi iei est-germane, nu s-a produs, îns , i o epurare automat  a 
personalului din acest domeniu. Pe parcurs, anumite persoane compromise din cauza comiterii 
unor abuzuri juridice sau apropierii de Securitate au fost eliminate în conformitate cu legisla ia 
adoptat  – schi at  mai sus.  

În vederea urm ririi unor delicte comise de reprezentan i ai nomenclaturii i aparatului 
politico-represiv al fostei RDG s-a înfiin at în cadrul poli iei din Berlin, la data de 1 septembrie 
1991, o sec ie special : Biroul central pentru investigarea criminalit ii guvernamentale i de 
unificare (germ. Zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität – 
ZERV). Biroul a existat pân  la sfâr itul anului 2000. În urma cercet rilor biroului, s-a recoman-
dat urm rirea penal  a 20.327 de persoane. Dintre aceste cazuri semnalate, 16.323 intrau sub 
inciden a a ceea ce s-a numit infrac iuni guvernamentale; în 4.004 de cazuri era vorba despre 
infrac iuni economice. Pe motiv de lips  a dovezilor probatorii sau din cauza unor gre eli de 
procedur  multe tribunale, care urmau s  judece prezumtivele infrac iuni, au decis oprirea urm -
ririi penale, ceea ce echivala i cu închiderea dosarelor de cercetare.  

Felul rezolv rii unor cazuri se desprinde dintr-o statistic  pe grupe de infrac iuni i pe  
land-uri. Astfel, pentru infrac iuni comise la frontier  au fost inculpa i în land-ul Berlin 228 de 
persoane, în land-ul Brandenburg 38, în Mecklenburg-Vorpommern 6, în Saxonia 3, în Saxonia-
Anhalt 38, în Turingia 48, în land-urile vestice 2 (în total 363)26.  

Toate procesele care s-au judecat dup  1990 s-au desf urat în conformitate cu prevederile 
Codului penal est-german. Practic nimeni nu a fost judecat – retrospectiv27 – în baza legisla iei 
noi vest-germane, preluat  i introdus  dup  unificare în noile land-uri federale din est. 
Totodat , sentin ele pronun ate au fost strict individualizate. În conformitate cu normele statului 
de drept au fost excluse din start sentin e colective în cazul mai multor persoane implicate în 
comiterea unei infrac iuni.  

Doar persoanele implicate în diverse forme de spionaj (politic, economic, militar) îndreptate 
împotriva Republicii Federale au fost judecate în baza legisla iei vest-germane. În aceast  
categorie intrau practic i spionii care la un moment dat s-au retras pe teritoriul est-german i a 
c ror activitate putea fi judecat  abia dup  dispari ia RDG-ului.  

 

                                                           
25 O analiz  a cazului a publicat M. Ringel, Gesetz und Gerechtigkeit. Kann der Rechtstaat Unrecht 

bewältigen?, în Horch und Guck, 2 (68), 2010, p. 10-68.  
26 K. Marxen, G. Werle, Die strafrechtliche Aufarbeitung von DDR-Unrecht. Eine Bilanz, de 

Gruyter, Berlin-New-York, 1999, p. 302. 
27 B. Jahntz, Die juristische Aufarbeitung der SED-Herrschaft – eine vorläufige Bilanz, în Suckut, 

Weber, op. cit., p. 309 i urm. 
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2.5.1. Procese intentate unor cadre responsabile pentru înc lcarea legilor din fosta 
RDG 

Justi ia din land-ul Berlin urma s  rezolve 23.000 de plângeri, dintre care 16.503 erau 
considerate mai pu in grave (cazuri de dopaj, de abuzuri juridice, violen e s vâr ite de securi ti 
f r  consecin e letale etc.). Odat  cu intrarea în vigoare a prescrip iei pe data de 3 octombrie 
2000, urm rirea penal  a încetat în cazul a 16.494 de persoane (226 de responsabili din aparatul 
superior de justi ie, procuratur  i procuratur  general ; 101 lucr tori ai Securit ii, 49 de înal i 
demnitari de stat i din sport, medici sportivi, antrenori etc. ).28 Condamn ri au fost pronun ate 
împotriva a 53 de inculpa i pentru abuzuri în justi ie (dintre care 5 la pedepse cu închisoare, 46 
la închisoare cu suspendare, 2 la amend ), 58 au fost achita i. Pentru infrac iuni comise de lucr -
tori Stasi au fost condamna i 33 de inculpa i (1 la închisoare, 28 la închisoare cu suspendarea 
pedepsei, 2 la amend , 2 au fost avertiza i), 32 au fost g si i nevinova i. Pentru dopaj au fost 
judeca i 36 de inculpa i (24 la închisoare cu suspendare, 12 la amend ), în cazul altor 8 s-a 
dispus încetarea urm ririi.  

Justi ia din Berlin s-a ocupat i de cazurile a 6.432 de persoane învinov ite de s vâr irea 
unor violen e la frontiera germano-german . Dintre acestea au fost condamnate 123 de persoane 
(7 membri ai conducerii politice i 36 de membri ai conducerii militare, cât i 80 de militari ai 
trupelor de gr niceri). În cazul a 61 de persoane s-a ordonat încetarea urm rii penale29.  

În urma dirij rii ac iunilor spre tribunalele diferitelor land-uri federale situa ia general  a fost 
cuprins  într-o statistic 30 pe care o reproducem aici i care ofer  o imagine exhaustiv  asupra 
procesului de reconsiderare juridic  a trecutului est-german:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28 Cf. Jahntz, loc cit., p. 325. 
29 Date suplimentare în Jahntz, loc cit., p. 326-328. 
30 K. Marxen, G. Werle, Die strafrechtliche Aufarbeitung von DDR-Unrecht. Eine Bilanz, de 

Gruyter, Berlin-New-York, 1999, p. 202.  
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Infrac-

iuni 

Ber-

lin 

Bran-

den-

burg 

Mecklen-

burg-Vor-

pommern 

Saxonia 
Saxonia 

Anhalt 
Turingia RFG 

Nr. 

total 
% 

Violen e 
la 

frontier  
228 38 6 3 38 48 2 363 30 

Abuzuri 
juridice 

136 13 61 115 21 27 - 400 33 

Falsifi-
carea 
alege-
rilor 

20 23 2 28 10 44 - 127 10,5 

Infrac i-
uni Stasi 

56 - 8 46 16 17  143 11,8 

Denun-
uri 

11 - - 2 1 - 1 15 1,2 

Violen e, 
torturi 

4 4 1 32 2 10  53 4,4 

Abuz de 
putere / 
corup ie 

30 - 5 1 5 15  56 4,8 

Infrac-
iuni 

econo-
mice 

31 4 - 4 2 1  42 3,5 

Dopaj 6       6 0,5 
Altele   2 3 2   7 0,6 

Total 549 82 85 234 97 162 3 1212 
100 
% 

2.5.2. Reabilitarea victimelor i abuzurilor justi iei est-germane  

În 1992, Bundestag-ul a adoptat legea privind reabilitarea victimelor justi iei est-germane31. 
Prin aceast  lege32 se urm rea înl turarea condamn rilor abuzive i eliminarea consecin elor 
administrative negative pentru persoanele condamnate politic, având cazier. Potrivit legii, 
fiecare persoan  din aceast  categorie are dreptul s  se adreseze justi iei care este obligat  s  
rejudece cauza i, de la caz la caz, s  stabileasc  dac  poate fi reabilitat . O reabilitare colectiv  
a tuturor condamna ilor pentru delicte considerate politice a fost exclus  de la bun început. În 
discu iile care au înso it aprobarea legii de c tre Bundestag s-a atras aten ia asupra faptului c  o 
reabilitare global  ar include i criminali nazi ti care, dup  r zboi, au fost condamna i în partea 
r s ritean  pentru crime de r zboi i contra umanit ii. Totodat , legea, care a suferit mici 
modific ri33, prevede o repara ie financiar  unic  pentru victime, însumând pentru est-germani 
550 de m rci pentru fiecare lun  de deten ie, iar pentru vest-germani 300 de m rci34.  

O problem  major  nerezolvat  satisf c tor pentru victimele regimului care au suferit 
condamn ri i au prestat dup  eliberarea din deten ie o munc  necalificat  a r mas cea a 

                                                           
31 Publicat  în monitorul oficial german (Bundesgesetzblatt), BGBl. I, p. 1814. 
32 A se vedea analiza lui H. Bräutigam, Der Versuch, SED-Unrecht wiedergutzumachen, în 

Deutschland Archiv, anul 40, nr. 6/2007, p. 1056-1066.  
33 P. Eisenfeld, Defizite bei der Rehabilitierung politisch Verfolgter des SED-Regimes, în Horch 

und Guck, nr. 39 (3/2002), p. 13-16. 
34 Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit, loc cit., p. 24. 
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pensiilor. În compara ie cu un fost ofi er Stasi, care dup  40 de ani de munc , prime te o pensie 
de 1770 DM (cca. 880 euro), un fost de inut (muncitor necalificat sau artist liber profesionist) 
prime te doar între 1200 i 1500 DM (respectiv între 600 i 750 euro) lunar. Asocia iile fo tilor 
de inu i politici consider  aceste deficite ale legisla iei ca o mare nedreptate, încercând, f r  
succes, s  intervin  în favoarea îmbun t irii situa iei materiale a victimelor dictaturii.  

III. Concluzii – bilan   

La ini iativa unui ziar de mare tiraj, 20 de persoane publice au fost rugate s -i adreseze 
pre edintelui federal, Joachim Gauck, câte-o întrebare, care urma s  fie publicat . Dirijorul 
Daniel Barenboim l-a întrebat cu acest prilej pe Gauck, în calitatea sa de est-german, dac  este 
mul umit cum au fost trata i fo tii membri ai PSUG (SED) dup  unificare în compara ie cu 
tratamentul aplicat dup  1945 fo tilor membri ai Partidului Na ional-Socialist Muncitoresc 
German (NSDAP). „În 1990, membrii PSUG au parcurs relativ u or calea spre democra ie. 
Partidul lor nu a fost interzis; el i-a schimbat denumirea i a fost, f r  întrerupere, politic activ. 
O decomunizare ca în Cehoslovacia nu a existat, dup  r zboi, îns , a avut loc o denazificare. Un 
grup cu mult mai mic decât cei 2,3 milioane de membri de partid, a avut de suferit fracturi reale 
în carier , mai ales în serviciul public, i anume acei oameni care au fost colaboratori oficiali sau 
neoficiali ai Stasi. Ace tia nu prezentau încrederea necesar  pentru a mai putea lucra ca 
judec tori, func ionari, profesori sau poli i ti. De-altfel, nu to i colaboratorii neoficiali au fost 
elimina i din serviciul public, ci doar aproximativ cincizeci la sut  dintre ei. Pe scurt, fo tii 
responsabili ai sistemului nu au avut de suportat consecin e prea împov r toare”35.  

                                                           
35 „Gaucks unbequeme Wahrheiten“ (Adev rurile incomode ale lui Gauck), în Bild am Sonntag, 25. 

august 2013. A se vedea i buletinul de tiri al postului na ional de radio Deutschlandfunk, 25 august 2013.  


