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Humboldt  146 – Realidad 

 

Calar não é remédio.  Um discurso contra a memória seletiva e a favor da au-

todeterminação informacional. 

Joachim Gauck 
 
 
A ruptura revolucionária do ano de 1989 representou também na Alemanha Oriental, a então RDA, o fim 

do domínio comunista. Como membro do primeiro Parlamento (Câmara do Povo) eleito livremente, pude 

participar ativamente da transição da ditadura para a democracia. O tratamento dos documentos do anti-

go serviço secreto da República Democrática Alemã foi especialmente dificultoso. Como em todos os Es-

tados satélites de Moscou, também entre nós uma polícia secreta constituída segundo o modelo da KGB 

soviética serviu de sustentáculo do partido dominante. Nos últimos tempos esse serviço secreto, o Minis-

tério de Segurança do Estado (popularmente conhecido por Stasi), tinha mais de noventa mil funcioná-

rios efetivos e cerca de 170 mil co laboradores não o ficiais – algo grotesco, quando se considera que a po-

pulação da RDA não chegava a dezessete milhões de habitantes. Durante as manifestações semanais do 

outono e inverno de 1989–1990, a ira da população tinha se voltado em especial contra a Stasi. Este ór-

gão definia a si próprio como “espada e escudo do Partido”. Desde os primeiros dias de dezembro de 

1989 até janeiro de 1990, pessoas corajosas ocuparam as repartições da Stasi em todo o país, formaram 

comitês de cidadãos que salvaram os arquivos e impediram que o serviço secreto continuasse trabalhan-

do. Outras exigiram na “mesa-redonda” de Berlim que o governo de transição dissolvesse por completo o 

Ministério da Segurança do Estado. 

 

Agora que havia um Parlamento livre, tínhamos o ônus de uma herança difícil. Existiam toneladas de fi-

chas, em parte já rasgadas, fotografias, filmes, gravações – segundo cálculos que fizemos então, cerca 

de 180 quilômetros de escritos. O que fazer com aquilo? Muitos políticos – claro, em especial de parte 

dos que tinham estado no poder – eram de opinião de que seria impossível fazer uso desses arquivos; 

haveria derramamento de sangue, se os cidadãos soubessem o que as fichas continham. 

 

As forças democráticas, pelo contrário, não acreditavam que as pessoas, após uma revolução absoluta-

mente pacífica, passariam a fazer justiça pelas próprias mãos quando tomassem conhecimento do con-

teúdo dos arquivos. Para nós, o saber detido pelo poder, o saber dominante, era algo que queríamos im-

preterivelmente fazer chegar às mãos e às cabeças dos que tinham sido oprimidos. Os arquivos deveriam 

também mostrar a verdadeira face do sistema e a arrogância do poder. 

 

Sabíamos que, depois da ditadura nazista, na Alemanha Ocidental havia se imposto amplamente uma po-

lítica do ponto final. Uma geração mais tarde, a chamada geração de 68 havia declarado guerra aos seus 

predecessores e, mais ainda, a todo o Estado, ao sistema. O ponto final havia demonstrado ser efetivo 
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apenas em parte. Por isso, para nós na Alemanha Oriental estava claro que não queríamos um ponto fi-

nal. Mesmo porque a política do ponto final não é nem especialmente inteligente nem especialmente mo-

ral. O ponto final favorece apenas as elites anteriores, protege os opressores e prejudica os oprimidos. 

Pode ser que, em situações em que haja ameaça de uma guerra civil, seja inevitável aceitar a opção do 

ponto final como o menor dos males. Após “revoluções negociadas”, encontramos também regularmente 

elementos de um ponto final. Mas em 1990 não estávamos submetidos a condições como essas, e pude-

mos assim fazer uma política em prol dos oprimidos: liberamos os arquivos para a elaboração histórica, 

política e jurídica do passado. Todo cidadão deveria ser dono de seu passado, ou seja, adquirir o direito 

de autodeterminação informacional. Criamos então no verão de 1990, portanto antes ainda da reunifica-

ção da Alemanha, pela primeira vez na história da política, uma lei que incluía o direito de acesso a todas 

as informações da polícia secreta. Em 1991, após algumas emendas e ampliações, mas seguindo as de-

terminações centrais da primeira lei, foi elaborada e aprovada então na Alemanha reunificada a legislação 

hoje vigente. Os arquivos do Estado e do Partido também foram abertos. No caso dos arquivos da ditadu-

ra ficou expressamente suspensa a interdição de trinta anos para o acesso a dados relativos a pessoas, 

estabelecida pela legislação de arquivos em Estados democráticos. Graças à abertura dos arquivos impe-

diu-se, por exemplo, que um dos piores traidores – um advogado durante muito tempo conhecido por 

prestar ajuda a membros da oposição – se tornasse o primeiro chefe de governo do país. A administração 

pública pôde desfazer-se em grande parte de colaboradores oficiais e não oficiais que tinham atuado 

como informantes e traído assim a confiança de seus concidadãos. Aos injustamente perseguidos foi pos-

sível conseguir a reabilitação e reivindicar uma reparação. Também para os tribunais foi importante po-

der recorrer aos arquivos da Stasi para estabelecer responsabilidades penais. A ciência e os meios de co-

municação, por sua vez, puderam utilizar os arquivos para informar a opinião pública sobre a estrutura e 

os mecanismos de funcionamento da ditadura. 

 

Para o indivíduo, confrontar-se com os arquivos era muitas vezes difícil, um ato que causava sofrimento. 

Era também motivo de assombro, por exemplo, quando se tornava patente com que meios o poder esta-

tal vigiava as pessoas. O afã da polícia secreta em colecionar dados era grotesco. O controle da corres-

pondência, o grampeamento de telefonemas, a instalação de dispositivos de escuta nas casas, o empe-

nho de inúmeros informantes: tudo era anotado com acribia nas fichas. Estas eram a ferramenta da Stasi, 

por isso precisavam ser redigidas com toda a exatidão. Por isso também elas são geralmente mais con-

fiáveis do que os demais testemunhos escritos do Estado e do Partido. Muitas pessoas puderam ficar sa-

bendo então quem as tinha traído, quem tinha querido e organizado seu fracasso na profissão, quem era 

responsável pela “desmontagem” (termo utilizado pela Stasi) de uma pessoa ou um grupo. 

 

Nunca vou me esquecer dos primeiros dias em que os cidadãos tiveram acesso aos arquivos – no início 

de 1992. Lembro-me das lágrimas de uma deputada do Parlamento – antiga dissidente na RDA –, ao ler 

que seu próprio marido a tinha traído durante anos. Não longe dela estava sentado um jornalista e escri-

tor que, quando jovem, tinha passado injustamente anos num cárcere da RDA. Ele tinha podido compro-

var a infâmia do sistema em numerosas páginas de arquivo, mas um fato o enchia visivelmente de ale -
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gria: nenhum de seus amigos o havia traído. Ele tinha, portanto, notado cedo algo que só mais tarde se 

tornou evidente para nós todos: que os arquivos da Stasi não mostram apenas os abismos da traição e 

da infâmia, mas contêm também relatos sobre muitas pessoas que disseram não, que não traíram, que, 

pelo contrário, foram mais corajosas do que nós próprios teríamos ousado ser. 

 

Aos que se interessam por política, os arquivos mostram além disso o interior do sistema de dominação. 

Assim como se entende melhor um relógio quando não se olha apenas seu exterior, mas quando se põem 

à vista suas engrenagens, seu mecanismo e sua eletrônica, da mesma maneira quem quisesse analisar o 

sistema passado podia reconhecer nos arquivos com toda a clareza as técnicas de dominação da ditadura, 

seu caráter criminoso e desumano. Não são os princípios ideológicos do “socialismo realmente existente” 

e sim as técnicas de dominação realmente colocadas em prática que mostram o caráter dessa forma de 

ditadura. 

 

E porque isso é assim, muitos dos que estiveram próximos do sistema e as antigas elites dão preferência 

à técnica da memória seletiva. “Nem tudo era ruim no socialismo”, afirmam muitos funcionários de então, 

mas também professores e outros habitantes da ex-RDA, da mesma maneira que seus pais, depois da 

guerra, haviam afirmado que nem tudo tinha sido ruim nos tempos do Führer Adolf Hitler. Os alemães de 

mais idade ouvem, portanto, pela segunda vez em suas vidas o que a memória seletiva traz à luz do dia. 

Muitas vezes o que se recorda é menos interessante do que aquilo que permanece sem menção e sem 

lembrança. A realidade política contida nos arquivos só atrapalha a memória seletiva. Assim é que viven-

ciamos no Leste da Alemanha o que pode ser experimentado em qualquer sociedade em transformação: 

uma parte da sociedade quer recordar-se com exatidão. Outra parte entrega-se à nostalgia: à lembrança 

que prescinde da dor, da vergonha, da autocrítica, do arrependimento e do luto. 

 

Muitos antigos ditadores e seus sequazes são completamente tomados pela idéia da reconciliação, depois 

que a ditadura chega ao fim. Atuam contra a revelação e a elaboração do passado, argumentando que 

isso levaria a uma discórdia interna ou mesmo a uma caça às bruxas. Mas não se pode deixar que vozes 

como essas se imponham. Uma reconciliação baseada na falta de conhecimento é superficial, serve ape-

nas para salvar as aparências. É útil esclarecer aos antigos e atuais ditadores e déspotas deste mundo 

que só a verdade nos torna livres, que – se silenciássemos sobre sua época – estaríamos oprimindo mais 

uma vez os antigos oprimidos, portanto não estaríamos exatamente fomentando a paz interna. Aceite-

mos, portanto, as polêmicas e os debates sobre o passado: sem eles, a ansiada reconciliação verdadeira 

em sociedades em transformação tardaria mais ainda, seria talvez impedida. 

 

Tradução: Laís Helena Kalka 
 
 
 


