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(The peaceful Revolution and the fall of the Wall. GDR in the 

fall of 1989) 
 

Robert GRÜNBAUM 
 

Abstract. Twenty-five years have passed since the citizens of GDR protested 
successfully against the German Socialist Union Party regime (SED) through a 
peaceful revolution. Armed with only their courage and with candles in hands 
took to the streets by the hundreds of thousands, to defy the power device. With 
the cry of "We are the people" they have strongly given a sustainable idiom to 
their requirements for freedom and democratic rights. The emotional climax of 
the revolutionary autumn of the 1989 was clearly the fall of the Berlin Wall on 
November 9. The word that everybody was able to hear again and again, was 
simply: "Crazy!". And even that was indeed like a miracle. The wall, which had 
decided the destiny of millions of citizens of the GDR for decades, became all of 
a sudden a monument. In this article there will be, at first, a retrospective on the 
day of the fall of the Wall, and then there will be an analysis on the reasons in 
terms of internal and external policy that led to the success of the Peaceful 
Revolution in the GDR. 
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09.11.1989: Ziua căderii Zidului 

Ziua de 9 noiembrie 1989 era o 
zi rece de toamnă. De câteva zile 
graniţa RDG către Cehoslovacia era 
din nou deschisă – iar oamenii 
părăseau în şuvoiuri RDG. Pentru a 
nu rămâne complet fără oameni, 

guvernul promitea o nouă reglemen-
tare a călătoriilor.  În spatele culi-
selor se duceau discuţii febrile. 
După ce la data de 7 noiembrie, sub 
presiunea crescândă a demonstran-
ţilor din toată ţara, guvernul demi-
sionase, la data de 8 noiembrie a 
fost convocat Comitetul Central al 
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Partidului Uniunii Socialiste Ger-
mane (SED) pentru a dezbate pe 
marginea evenimentelor recente şi a 
pregăti măsuri pentru paşii ulteriori.  

Pentru a demonstra deschidere şi 
pentru a transporta către public cât 
mai repede cu putinţă hotărârile, se 
susţinea o conferinţă de presă în 
fiecare seară la orele 18:00, care se 
transmitea în direct la televiziunea 
RDG-ului. În prima zi, după guvern 
şi-a dat demisia şi biroul politicie-
nilor din cadrul Partidului Uniunii 
Socialiste Germane (SED) – cel mai 
înalt centru de putere. Apoi a venit 9 
noiembrie. În rândul jurnaliştilor s-a 
instalat plictiseala, pentru că nu mai 
aveau nimic esenţial de relatat. Pe 
când conferinţa de presă era aproape 
pe sfârşite, un jurnalist italian s-a 
interesat de stadiul actual al condiţii-
lor de călătorie. Günter Schabowski, 
care trebuia să citească hotărârile 
Comitetului Central în faţa came-
relor de luat vederi în direct, a scos 
o foaie, al cărei conţinut nu părea 
să-i fie foarte familiar. Ceea ce a 
anunţat el avea să intre în cărţile de 
istorie. Tuturor cetăţenilor RDG    
le-ar fi permis, fără condiţii deose-
bite, să călătorească în afara grani-
ţelor RDG. La întrebarea din ce 
moment ar intra în vigoare această 
reglementare, a răspuns, în mod vi-
zibil pentru oricine pentru că nu era 
familiarizat cu detaliile: Acest lucru 
ar fi valabil din momentul de faţă. 

Plictiseala se risipise, jurnaliştii 
erau foarte emoţionaţi. Agenţiile de 
ştiri anunţau senzaţia. Berlinezii din 
Est se îndreptau şuvoi către punctele 
vamale pentru a vedea dacă fron-

tiera e într-adevăr deschisă. Spre 
orele 23:30 erau atât de mulţi, pre-
siunea maselor era atât de mare, că 
nu a mai rămas decât o singură posi-
bilitate. Punctul de trecere a fron-
tierei de la Bornholmer Straße a fost 
deschis pentru toţi, după mai mult 
de 28 de ani zidul devenise din nou 
accesibil. Numeroase alte puncte de 
trecere a frontierei aveau să urmeze 
în aceeaşi noapte. La Kurfürstendamm 
în centrul Berlinului de Vest era 
stare de necesitate, oamenii dansau 
la Poarta Brandenburg pe Zid. Ceea 
ce cu câteva săptămâni în urmă 
părea încă absolut iluzoriu, deodată 
era realitate: în urma schimbărilor 
revoluţionare, care au fost impuse 
de populaţia RDG, a căzut simbolul 
cel mai marcant al Războiului Rece. 
Berlin, Germania şi lumea aveau să 
se schimbe1. 

Catalizatori şi evoluţia 
Revoluţiei Paşnice 

Declinul comunismului a început 
în 1980 în Polonia. Înfiinţarea sin-
dicatului independent Solidarność, 
la care au aderat zece milioane de 
oameni, a fost lovitura de graţie, pe 
care Blocul Estic nu a mai putut-o 
depăşi. Întronarea lui Mihail 
Gorbaciov ca secretar  general al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice în martie 1985 a repre-
zentat încercarea de a lansa un pro-
iect de reformă comunistă pentru a 
salva comunismul. Însă el a ajuns, 
fără voia lui, să fie sicriul sistemului 
comunist2. 
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Politica reformatoare a lui 
Gorbaciov a dat speranţe în rându-
rile societăţii RDG. Sloganul oficial 
„Von der Sowjetunion lernen, heißt 
siegen lernen”/ „Învăţând de la 
Uniunea Sovietică înseamnă să 
învingi” a devenit, aproape peste 
noapte, o armă subversivă. Dacă în 
Moscova sunt posibile reforme, 
după parerea multor oameni, atunci 
ar trebui să se poată schimba ceva şi 
în RDG. Însă conducerea Partidului 
Uniunii Socialiste Germane (SED) 
din jurul lui Honecker, Krenz, 
Mielke şi Mittag s-a distanţat în 
mod conştient de politica reforma-
toare  a lui Gorbaciov. Ei ştiau că, 
dacă ar începe să implementeze re-
forme în RDG, atunci i-ar scăpa 
repede de sub control, precum în 
1956 la Budapesta sau în 1968 la 
Praga, iar societatea ar merge pe 
propriul său drum – fără de Partidul 
Uniunii Socialiste Germane (SED) 
ca „forţă conducătoare”. 

Profunda criză politică, în care 
RDG-ul se găsea, a ieşit brusc la 
iveală în primăvara din 1989. La 7 
mai 1989 au avut loc alegerile 
comunale în RDG. Prezenţa la 
urnele de vot avea să simuleze, ca 
de obicei, acordul populaţiei cu 
politica Partidului Uniunii Socialiste 
Germane (SED). Însă înscenarea a 
degenerat într-un film poliţist despre 
alegeri, care se putea vedea doar la 
Televiziunea din Vest. În faţa came-
relor de luat vederi, care transmiteau 
în direct, activişti ai drepturilor 
cetăţeneşti verificau numărarea 
voturilor şi demonstrau statului 
Partidului Uniunii Socialiste 

Germane (SED) falsificări ale ale-
gerilor. Opoziţia RDG a demonstrat 
aici nu doar capacitatea de a acţiona 
solidar, ci a şi arătat ipocrizia 
conducerii partidului şi a statului. 
La 4 iunie 1989 masacrul din „Piaţa 
Păcii Cereşti” din Peking a revoltat 
mulţi cetăţeni ai RDG-ului. Mai 
mult însă i-a revoltat faptul că înă-
buşirea sângeroasă a protestelor a 
fost sprijinită demonstrativ de către 
conducerea Partidului Uniunii 
Socialiste Germane (SED), ai cărei 
reprezentanţi se deplasaseră special 
în acest scop la Peking. S-a ajuns la 
primele demonstraţii. 

Totodată, din ce în ce mai mulţi 
oameni voiau să părăsească RDG-ul 
pentru totdeauna. În 1989 aşteptau 
mai mult de 100.000 de cetăţeni ai 
RDG-ului aprobarea solicitărilor de 
emigrare în RFG3. Când la data de 2 
mai 1989 Ungaria anunţa ridicarea 
Cortinei de Fier la graniţa cu 
Austria, s-a pus în mişcare un val 
mare de refugiaţi. Sute de mii de 
oameni întorceau spatele RDG-ului. 
Societatea se pusese în mişcare. 
Mulţi se întrebau dacă nu ar trebui 
să se refugieze. Căci nu doar condu-
cerea Partidului Uniunii Socialiste 
Germane (SED) era deconcertată şi 
evident neputincioasă, ci şi criza 
socială se accentua tot mai mult. 
Aproape nimic nu mai funcţiona, 
economia ajunsese în mod vizibil 
într-un punct mort, în plus peste tot 
lipseau forţele de muncă, astfel încât 
sistemul ameninţa să se prăbu-
şească. 

Însă abia când mica opoziţie cu 
ale sale sloganuri, care chemau la 
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mişcări pentru câştigarea drepturilor 
cetăţeneşti, la finele verii a ieşit în 
public, cetăţenii RDG au prins din 
nou curaj. Şi-au învins teama, s-au 
implicat, au demonstrat şi au cerut 
sfârşitul dictaturii. În timp ce 
oamenii din toată ţara ieşeau pe 
stradă, mai întâi cu miile, apoi cu 
sutele de mii, în septembrie şi 
octombrie, pentru a demonstra 
împotriva dictaturii Partidului 
Uniunii Socialiste Germane (SED), 
în acelaşi timp s-a organizat opoziţia 
RDG4. Au apărut noi partide şi 
organizaţii. Partidul Uniunii Socia-
liste Germane (SED) s-a arătat a fi 
neajutorat. Şi pentru că nu au inter-
venit tancurile sovietice, pentru că 
din Moscova nu li s-a dat niciun 
ordin în acest sens, revolta nu a fost 
înăbuşită. La data de 18 octombrie 
secretarul general Erich Honecker în 
cele din urmă a demisionat. Succe-
sorul său a devenit Egon Krenz. Însă 
oamenii nu aveau încredere în 
colaboratorul apropiat de ani buni şi 
ales al lui Honecker. Presiunea 
străzii creştea neîncetat. Şi apoi a 
venit ziua de 9 noiembrie 1989. 
Spargerea Zidului, săvârşită de către 
cetăţeni la data de 9 noiembrie 
1989, a pecetluit de facto declinul 
definitiv al dictaturii Partidului 
Uniunii Socialiste Germane (SED). 
Un an mai târziu, la data de 3 
octombrie 1990, Germania avea să 
fie reunificată5. 

Factori de politică internă 

Declinul statului Partidului 
Uniunii Socialiste Germane (SED) 

în toamna 1989 nu a fost urmarea 
unui automatism istoric, el nici nu a 
avut doar o singură cauză, ci o 
întreagă serie de cauze6. 

Mai întâi ar fi de menţionat lipsa 
legitimităţii regimului în rândurile 
populaţiei. Conducerea Partidului 
Uniunii Socialiste Germane (SED) 
nu s-a putut baza nicio clipă pe un 
sprijin activ din partea majorităţii 
cetăţenilor RDG-ului. Cea mai bună 
dovadă a acestui fapt este emigrarea 
şi refugierea milioanelor de oameni 
de-a lungul celor 40 de ani în partea 
statului vest-german. Partidul 
Uniunii Socialiste Germane (SED) a 
reacţionat în concordanţă cu princi-
piul „Zuckerbrot und Peitsche”/ 
„pâine şi bici”/ Capul plecat, sabia 
nu-l taie. Încă de la început, violenţa 
şi represiunea au jucat un rol impor-
tant în instaurarea şi menţinerea 
dictaturii Partidului Uniunii Socia-
liste Germane (SED). Oamenii îşi 
luau zilele sau dispăreau în puşcării. 
Orice formă de comportament 
deviant era urmărit riguros, mai 
exact în decursul deceniilor, cu mij-
loace şi metode diferite. Totodată 
partidul a încercat, prin preţuri mici, 
posibilităţi de a avansa profesional 
şi diferite avantaje sociale, să-şi 
cumpere un anumit fel de loialitate. 
Cu acest schimb statul într-adevăr a 
ajuns la o anume stabilitate. Dar, 
când aceasta a început să se clatine, 
aparatul de stat a intervenit cu 
determinare, ca de exemplu la 
revolta populară din 17 iunie 1953 
sau la construirea Zidului în 1961. 
După aceste faze de represiune au 
urmat întotdeauna şi momente de 
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relaxare politică, în care Partidul 
Uniunii Socialiste Germane (SED) 
s-a îndreptat către popor, de 
exemplu promiţând îmbunătăţiri de 
ordin material. Această alternare 
dintre represiune şi cooperare a 
străbătut în valuri istoria RDG-ului. 
Până la jumătatea anilor 1970 a 
reuşit într-adevăr să creeze o stare 
de aşteptare cel puţin inactivă în 
rândurile unei părţi semnificative 
din populaţie7. 

În anii 1980, după cum urma să 
se dovedească, loialitatea presupusă 
era doar o stabilitate aparentă. Regi-
mul nu reuşise să construiască forţe 
coagulatoare de nădejde, care  să-i 
adune pe cetăţeni. Într-un val subit 
de politizare a unor părţi semnifica-
tive de populaţie, dorinţa de liber-
tate a devenit mai puternică decât 
experienţa fricii şi obişnuinţa resem-
nării. Când oamenii în sfârşit au 
putut alege, când s-au ridicat hotă-
râţi împotriva sistemului, regimul 
comunist s-a clătinat şi a căzut. 

O a doua premiză pentru declinul 
statului Partidului Uniunii Socialiste 
Germane (SED) a fost raportul 
RDG-ului cu Vestul şi mai ales cu 
Republica Federală, un raport care 
se configura din concurenţa între 
două sisteme, delimitare/distanţare, 
infiltrare medială şi culturală pre-
cum şi dependenţă economică. 
Ambele existaseră neîndoielnic 
peste patruzeci de ani şi demolaseră 
până atunci dictatura Partidului 
Uniunii Socialiste Germane (SED). 
Acelaşi lucru este valabil, în al 
treilea rând, pentru lipsa randa-
mentului economic şi problemele 

structurale imanente sistemului, care 
s-au accentuat la sfârşitul anilor 
1980. Problemele crescânde de trai 
şi standardul de viaţă scăzut au 
exacerbat nemulţumirea populaţiei 
faţă de regimul Partidului Uniunii 
Socialiste Germane (SED). Criza 
economică a fost prin accentuarea ei 
o premisă importantă pentru sfâr-
şitul RDG-ului8. 

Pe lângă aceste cauze structurale 
trebuie amintiţi şi factorii actuali, 
care au pus în mişcare cele întâm-
plate în toamna anului 1989. Miş-
carea cetăţenilor i-a dat regimului 
lovitura de graţie, în urma căreia el, 
în cele din urmă, s-a prăbuşit. Fără 
mişcarea organizată a cetăţenilor, 
fără curajul unor oameni, la început 
încă relativ puţini, de a întemeia 
partide şi organizaţii noi de opoziţie 
şi de a lupta activ pentru schimbarea 
condiţiilor impuse de o dictatură, 
această prăbuşire a statului ar fi fost 
de neconceput. 

Mişcarea de emigraţie a fost în 
cele din urmă un protest clar vizibil 
împotriva regimului de dictatură şi a 
servit ca un catalizator pentru miş-
carea cetăţenilor din cadrul RDG. 
Zeci ce mii de oameni, care şi-au 
părăsit căminul pe căi uneori aven-
turoase, care nu voiau să mai aibă 
nimic de-a face cu RDG, erau nu 
doar un semn de protest. Ei au lăsat, 
în fiecare familie, în fiecare casă, în 
fiecare fabrică, un gol imens. Faptul 
că dictatorii au reacţionat doar cu 
propagandă banală i-a revoltat mai 
ales pe cei care au rămas în RDG. Şi 
i-a încurajat să ceară, public şi pe 
străzi, prin intermediul unor de-
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monstraţii în masă impresionante, 
schimbări politice durabile. Nu se 
mai spunea „Noi vrem să plecăm” 
în octombrie 1989. Noul slogan 
suna ca o ameninţare: „Noi rămâ-
nem aici”. Aici s-au corelat opoziţia, 
care se formase, şi mişcările de 
mase9. Criza refugiaţilor a devenit o 
criză de stat. Această criză se con-
frunta cu un regim incapabil de re-
formă şi de reacţie10. Astfel, un 
sistem de dictatură aparent stabil, de 
fapt însă neajutorat, în cursul 
câtorva săptămâni s-a prăbuşit pre-
cum o construcţie din cărţi de joc. 

 
Factori de politică externă 

Declinul RDG nu se poate expli-
ca doar cu ajutorul motivelor de 
politică internă. Fără o constelaţie 
internaţională favorabilă, RDG, 
chiar dacă era deja terminată, ar mai 
fi putut exista încă mulţi ani.  

Când în decembrie 1991 s-a 
strâns steagul roşu de deasupra 
Kremlinului, s-a încheiat conflictul 
dintre Est şi Vest, care dominase 
politica internaţională pentru aproa-
pe o jumătate de veac. Începuturile 
sale se aflau în Primul Război 
Mondial, când doi noi actori, orien-
taţi global şi motivaţi ideologic, au 
intrat pe scena internaţională: SUA 
pe de o parte şi Uniunea Sovietică 
comunistă pe de altă parte. După al 
Doilea Război Mondial, acest anta-
gonism între lumea statelor estice şi 
cea a statelor vestice sub conducerea 
superputerilor SUA şi Uniunea 
Sovietică avea să devină caracteris-
tica principală a politicii interna-

ţionale. Ambele sisteme aveau pre-
tenţia de a fi universal valabile şi 
contestau de principiu dreptul de a 
exista al celeilalte. Totodată, din 
punct de vedere al ameninţării nu-
cleare reciproce, era vital să coabi-
teze într-un fel sau altul11. 

În 1989 au concurat mai multe 
evoluţii internaţionale, care se con-
turaseră deja în anii 1980. La 
începutul anilor 1980, o nouă cursă 
pentru înarmare şi războiul sovietic 
din Afghanistan au dus la o înrăută-
ţire a politicii mondiale, atât cât 
priveşte superputerile din Războiul 
Rece cât şi cele din interiorul sferei 
de influenţă comunistă. Profunda 
criză din Uniunea Sovietică s-a 
extins, stădaniile de reformă ale lui 
Gorbaciov la nivelul politicii interne 
nu au dat roade. Totodată 
Gorbaciov, în urma dublei decizii 
NATO, care printr-o înarmare ma-
sivă a Vestului de facto a ruinat 
Uniunea Sovietică, a mizat la scară 
internaţională pe dezarmare şi rela-
xare12. 

Renunţarea la doctrina Brejnev, 
care însemna renunţarea la ames-
tecul Uniunii Sovietice în afacerile 
celorlalte state comuniste, a fost de 
fapt sfârşitul Blocului Estic13. În 
locul dictaturii forţate şi-a făcut 
locul independenţa acelor state, nu 
demult satelit. În rândurile guver-
nanţilor din RDG şi URSS Glasnost 
şi Perestroika au fost respinse. 
Chiar în DDR era mai mult decât 
clar că un stat al Partidului Uniunii 
Socialiste Germane (SED) autonom 
nu ar putea exista. Deja în iulie 
1970 şeful partidului sovietic 
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Leonid Brejnev i-a spus lui Erich 
Honecker: „Erich, îţi spun asta 
deschis, să nu uiţi niciodată: RDG 
fără noi, fără Uniunea Sovietică, 
fără puterea şi forţa ei, nu poate să 
existe. Fără noi nu există RDG”14. 
Honecker reţinuse acest lucru. 
Polonia şi Ungaria în schimb îşi 
luau rămas bun, pas cu pas, de la 
comunism. În Polonia sindicatul 
Solidarność era din nou permis. În 
august 1989 s-a ajuns la alegeri pe 
jumătate libere, la care comuniştii 
erau clar inferiori iar opoziţia a 
putut sărbători o victorie convingă-
toare. În Ungaria reformatorii comu-
nişti, determinaţi de opoziţie, au 
nivelat drumul către democraţie. 
Deschiderea graniţei austro-ungare 
în septembrie, când a căzut „Cortina 
de Fier“, a accentuat criza finală a 
RDG, în care emigrarea în masă şi 
demonstraţii din ce în ce mai puter-
nice au îngenunchiat conducerea 
Partidului Uniunii Socialiste 
Germane (SED). Căderea Zidului 
din 9 noiembrie 1989 a devenit un 
simbol al revoluţiilor paşnice împo-
triva dictaturilor comuniste din 
întreaga Europă de Est, care însă în 
România şi în Ţările Baltice au fost 
umbrite de violenţă15. 

Revoluţiile paşnice din Europa 
Centrală şi de Est au pregătit calea 
pentru a depăşi divizarea Europei16. 
Deja la data de 3 octombrie 1990 
Unificarea Germaniei era facută cu 
acordul vecinilor ei. Au urmat paşi 

către integrarea europeană. După 
acordul referitor la o uniune mone-
tară şi economică a urmat, în 1992, 
Tratatul de la Maastricht, în baza 
căruia Comunitatea Europeană s-a 
dezvoltat într-o Uniune Europeană 
cu ajutorul unei politici comune de 
securitate şi externă, precum şi a 
unei cooperări în domeniul justiţiei 
şi al Afacerilor Interne. Ca simbol 
pentru consolidare, din 2002 s-a 
introdus Euro ca monedă unică, mai 
întâi în 12 state europene. În anii 
1990, statele postcomuniste cereau o 
aderare rapidă la UE. Această cerere 
traducea un consens social din 
interiorul acelor ţări. Oamenii spe-
rau ca prin aceasta să poată adera şi 
la cultura europeană a libertăţii şi a 
democraţiei, precum şi la bunăstarea 
vestică. În afară de aceasta, condi-
ţiile pentru aderarea la UE au repre-
zentat pentru mulţi un motor de 
reformă indispensabil, pentru ca 
transformarea democratică a pro-
priilor ţări să nu fie stopată. În fine, 
aderarea la UE, ca şi la NATO, a 
fost privită ca o garanţie a suvera-
nităţii naţionale redobândite. La 1 
Mai 2004 a urmat aderarea a opt 
foste state, cândva conduse comu-
nist, la UE. Bulgaria şi România 
aveau să urmeze în 2007. Niciodată 
înainte Europa nu a fost mai unită, 
mai democratică şi mai încrezătoare 
în viitor ca în acest moment. 

Traducere din limba germană: 
Ana-Maria Pălimariu
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