
5

În acest eseu am lăsat-o pe Soazig să-și pună 
întrebările. Mai mult decât atât, am modificat 
ordinea acestora.

În realitate, ni s-a părut oportună publicarea 
întrebărilor pe care și le pune o adolescentă asu-
pra bulversărilor majore ale timpului nostru.

Odată ce întrebările nu sunt puse într-o or-
dine istorică tradiţională, la sfârșitul acestui text 
poate fi găsită o cronologie corespunzătoare eve-
nimentelor evocate.
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De ce a existat acest Zid, de ce la Berlin?

Căderea Zidului berlinez marchează mai 
mult decât orice altceva prăbușirea regimului 
comunist. Sigur că au existat și alte „ziduri” în 
istorie, dar niciunul nu a avut semnificaţia celui 
construit la Berlin.

În China antică, zidul înălţat în jurul ţării 
avea funcţia de a o proteja de invaziile străine. 
Limes-ul dimprejurul Imperiului Roman repre-
zenta un ansamblu de fortificaţii menit să prote-
jeze teritoriul de barbarii din nord și de nomazii 
din sud. În ultimii ani, zidul construit în sudul 
Israelului (nu trebuie să-l confundăm cu Zidul 
Plângerii din Ierusalim) are ca scop apărarea ţă-
rii de teroriștii palestinieni. Americanii constru-
iesc acum un zid la frontiera cu Mexic, destinat 
să pună capăt imigraţiei clandestine.

Toate aceste ziduri au o funcţie defensivă. Nu și 
în cazul celui din Berlin. El a fost edificat în 1961 
pentru a stăvili exodul berlinezilor și al germa-
nilor din Republica Democrată Germană (RDG 
– DDR în germană) care vroiau să treacă în Vest. 
Dar descompunerea regimului comunist în URSS 
și zvâcnirile democraţiilor populare, mai ales în 
Polonia, au generat o undă de șoc atât de puter-
nică, încât zidul din Berlin a cedat sub presiunea 
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populară, grăbind sfârșitul RDG și unificarea ce-
lor două Germanii. Această cădere a însemnat nu 
numai sfârșitul regimurilor comuniste din Est, ci 
și divizarea pe care Europa a cunoscut-o după Cel 
De-al Doilea Război Mondial.

Într-adevăr, de îndată ce s-a constituit „marea 
alianţă” dintre URSS, Marea Britanie și SUA în 
timpul conflictului, soarta viitoare a Germaniei a 
ajuns subiect de negocieri și de rivalităţi: va rămâ-
ne unită sau va fi fragmentată? Potrivit acordu-
rilor de la Potsdam, s-a decis ca Germania să fie 
împărţită în patru zone de ocupaţie (Franţa având 
dreptul la zona ei), urmând să i se fixeze viitorul 
statut global. Ca și întreaga ţară, Berlinul a fost 
împărţit, la fel, în patru zone de ocupație. Or, în-
cepând din 1946, foștii aliaţi adoptă o politică 
radical diferită. În timp ce sovieticii, al căror te-
ritoriu fusese devastat, purced la demontarea uzi-
nelor în zona ocupată de ei, pentru a favoriza pro-
pria lor reconstrucţie și a-i slăbi pe foștii dușmani 
– înstrăinându-și astfel populaţia –, americanii, 
dimpotrivă, îi ajută pe nemţi să revină la o viaţă 
normală prin toate mijloacele: înmulţirea dona-
ţiilor private, contribuţia la reconstruirea orașului 
Köln etc. Sunt organizate „trenuri ale prieteniei” 
pentru a preveni aderarea Germaniei la comu-
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nism. Englezii adoptă aceeași atitudine; francezii, 
de asemenea, deși cu mai multă reticenţă: totuși, 
doar Statele Unite au mijloacele necesare pentru 
a-și duce la bun sfârșit strategia.

Franţa e geloasă faţă de favorurile pe care ame-
ricanii le acordă germanilor, iar acest sentiment 
vădește, cel puţin în parte, popularitatea parti-
dului comunist, care le denunţă neîncetat. După 
„lovitura de stat de la Praga”, în 1948, și preluarea 
totală a puterii de către comuniștii cehi cu aju-
torul Moscovei, americanii reacţionează prin in-
tegrarea masivă în economia lor a Germaniei pe 
care o controlează. De altfel, n-o fac singuri – li 
se asociază englezii. Pentru a înfrunta stagnarea 
pe care o cunoaște ţara devastată, ei încep o re-
formă monetară menită să regenereze economia. 
Noua marcă-1948 este lansată până și în Berlin, 
ceea ce pentru sovietici era echivalent cu o pro-
vocare. Acestei reforme, premisa creării unui stat 
german de Vest, rușii îi răspund prin organizarea 
unei blocade în jurul Berlinului. Se desfășoară 
atunci prima probă de foc a Războiului Rece. De 
vreme ce, graţie reformei monetare, abundenţa 
domnește în zonele vestice, americanii pun pe 
orbită, pentru a salva Berlinul, un pod aerian 
care, dincolo de orice așteptări, este un succes ab-
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solut. De acum înainte, americanii sunt salvatori 
în ochii germanilor, iar recunoștinţa acestora va 
fi durabilă. Rușii trebuie, la rândul lor, să înghită 
pilula: ei pun capăt unei blocade de o sută de zile, 
avansând raţiuni de ordin umanitar.

Între timp, aliaţii din Vest i-au încurajat pe 
germani să făurească o lege fundamentală care 
va sta la temelia creării Republicii Federale. 
Imediat după aceasta, sovieticii își transformă 
zona de ocupaţie într-o Republică Democrată și 
îi acuză pe americani de divizarea Germaniei.

La acea dată însă, germanii, încă anestezi-
aţi politic după înfrângere, constată că ţara lor 
se reconstruiește cu ajutorul Vestului. În 1953, 
Berlinul se revoltă împotriva comuniștilor, do-
vadă că orașul, după blocadă și podul aerian, a 
devenit epicentrul Războiului Rece și simbolul 
luptei pentru libertate.

Urbea, situată geografic în mijlocul RDG, 
este, cu toate acestea, locul de coabitare a celor 
două regimuri. Astfel încât o parte din ce în ce 
mai mare a populaţiei din Berlinul de Est și din 
RDG trece treptat în Vest: în scurt timp, vor fi 
aproape două milioane de transfugi. În 1961, 
pentru a pune capăt unei asemenea forme de 
protest, rușii și cârmuitorii RDG construiesc un 
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zid care interzice orice exod. Edificarea sa for-
malizează brutal libertăţile, mai ales pe aceea de 
a alege viaţa. Cu acest simbol situat în mijlocul 
Berlinului, orașul-enclavă rămâne totuși în con-
tact cu Vestul, iar Germania rămâne o naţiune, 
deși divizată în două state, RFG și RDG, ambele 
recunoscute de comunitatea internaţională.

În ciuda tensiunii permanente pe care o ge-
nerează situaţia dată, agravată de participarea 
forţelor est-germane la represiunea din Praga în 
1968, Willy Brandt, din Vest, încearcă să norma-
lizeze raporturile dintre cele două state. Urmează 
o minidestindere, dar revoltele din Polonia de la 
sfârșitul anilor 1970 îl fac pe Honecker să se tea-
mă că molima va atinge RDG. Regimul est-ger-
man se înăsprește, poliţia sa secretă, Stasi, insti-
tuie un regim de supraveghere foarte dur – des-
cris în filmul Viaţa celorlalţi de Florian Henckel 
von Donnersmarck –, iar germanii, mai mult ca 
niciodată, încearcă să evadeze.

În lucrarea sa, Căderea Zidului din Berlin la 
televiziunea franceză, Gilles Freissinier a con-
statat o „răsturnare” în mediatizarea zidului1. 
Iniţial ignorat, ca și majoritatea subiectelor refe-

1 Gilles Freissinier, La chute du mur de Berlin à la télévision fran-
çaise. De l’événement à l’histoire, Paris, L’Harmattan, 2005.
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ritoare la Germania, până în 1989 Zidul a fost 
mereu evocat doar sub formă de cronici, de anec-
dote dramatice. Mai apoi, el invadează ecranele, 
iar căderea sa îl transformă în eveniment. După 
această, în special pe canalul Arte2, el devine un 
subiect istoric – o „istorie-amintire”, apelând în 
principal la experienţa berlinezilor. Cu toate că 
prăbușirea Zidului apare ca un moment de co-
titură în istorie, contextul internaţional rămâne 
pur și simplu schiţat, de exemplu, prin interven-
ţiile lui Gorbaciov privitoare la Germania.

La ora actuală, sondajele și retrospectivele 
sunt provocate de comemorare – mereu pe fun-
dalul mărturiilor, al poveștilor de viaţă în care se 
exprimă compasiunea pentru soarta germanilor 
–, precum și de tema reunificării și a deziluzii-
lor pe care le-au cunoscut după aceasta locuitorii 
din RDG.

2 Post de televiziune public franco-german promovând valo-
rile culturii și artei europene. (n.t.)
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