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                                       DESPRE RESPECTUL GERMANILOR PENTRU EROII LOR  

 

 Pe  data de 10 ianuarie, 2013, am ajuns la Berlin pentru a participa la o şedinţă a Biroului 

Executiv al Partidului Stânga Europeană. Cu această ocazie, reprezentanţii Partidului DIE LINKE, 

gazdele întâlnirii, ne-au făcut invitaţia să participăm la comemorarea, pe 13 ianuarie, a Rozei 

Luxemburg şi a lui Karl Liebknecht. Am acceptat cu plăcere şi la ora opt şi un sfert, la data fixată, am 

plecat către Memorialul “Gedenkstatte der Sozialisten”, aflat în Berlin – Friedrichsfelde, o zonă 

aşezată cam în afara oraşului.  

                      

                                          Memorialul “Gedenkstatte der Sozialisten”   

 Era o zi de iarnă berlineză, cu un cer plumburiu, parcă acordat cu solemnitatea momentului. 

Temperatura fiind în jur de 4 grade, cu plus, promitea şi ea să contribuie la crearea unei atmosfere 

prietenoase. 
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 De la staţia trenului care ne-a adus în zonă şi până la Memorial este o stradă dreaptă având 

lungimea cam de un kilometru. În această zi, pe această stradă, este permisă numai circulaţia 

pietonală. 

 

                                           Am parcurs în linişte drumul până la Monument. 

 Am parcurs în linişte drumul până la Monument, fiecare cu gândurile lui, cu filozofiile lui şi, 

de ce nu ?, cu mâhnirile lui în faţa zădărniciei faptelor mari ale înaintaşilor. 

 Pentru ce au fost ucişi aceşti oameni şi, mai ales, de către cine ?! 

 Am ajuns. Suntem printre primii. La intrarea Memorialului este o piaţă foarte mare unde se 

organizează standuri cu flori, cu obiecte de propagandă de stânga şi, nu în ultimul rând, cu cărţi, cu 

ziare, cu reviste. 

 Piaţa este plină cu reprezentanţii presei. Se iau interviuri, se filmează. Au sosit aici, pe lângă 

vizitatorii obişnuiţi, persoane oficiale din Germania dar şi din alte ţări aflate pe suprafaţa Pământului, 

printre care aş aminti: Grecia, Italia, Franţa, Spania, Portugalia, România, Republica Moldova, Ţările 

Nordice ale Europei, Columbia etc. Printre oficiali se pot remarca: Maite Mola, Vicepreşedinte al 

Partidului Stânga Europeană, Partidul Comunist din Spania; Alexis Tsipras, Vicepreşedinte al 

Partidului Stânga Europeană, Preşedintele Partidului  Synaspismos din Grecia, Conducătorul Alianţei 

Syriza; Marisa Matias, Vicepreşedinte al Partidului Stânga Europeană, Blocul de Stânga din Portugalia; 

Grigore Petrenco, Vicepreşedinte al Partidului Stânga Europeană , Partidul Comunistilor din 
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Republica Moldova; Oskar Lafontaine, fondator şi  fost Preşedinte al Partidului Die Linke, Stânga din 

Germania etc.  

 

                               Reprezentanţii Partidului Alianţa Socialistă prezenţi la eveniment 

 Se formează primul  val de oficialităţi care vor depune coroane. În piaţa inundată de o muzică 

funebră, în surdină, atmosfera este tristă  şi apăsătoare. 

 Şuvoiul de oameni, o diversitate formată din micuţii care abia învaţă să meargă până la 

bătrânii care se ajută de bastoane sau se află în scaunele cu rotile şi care umple strada in discuţie de-

a lungul unei zile complete,  se scurge în tăcere prin faţa mormintelor pe care se depun coronae, 

buchete sau simple flori.  

 Aici ar fi locul pentru o reflecţie dureroasă. De ce în Germania este posibil, este demn, este 

corect, este uman să fie veneraţi  eroii şi martirii de stânga iar în România, după căpăţânile celor 

căţăraţi la putere, acest lucru este degradant, este periculos, este inadmisibil ?  În Germania cuvântul 

“tovarăş” este ceva normal precum este aerul sau apa în timp ce în România jignirea supremă pe care 

o poţi face unui individ este să-i spui “tovarăş” ? 
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                                             Alături de tovarăşul Grigore Petrenco (în centru)  

                                                 

                                           Împreună cu tovarăşul Daniel Sheffer, de la Die Linke  
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                                     Oficiali ai mişcării de stânga, din Europa, depun coronae. 

 După amiază suntem invitaţi să luăm parte la un miting, închinat eroilor în faţa mormintelor 

cărora ne-am recules în timpul dimineţii, care va avea loc într-un edificiu cultural, din apropierea 

pieţei Alexanderplatz, care poartă numele Rozei Luxemburg. Am participat cu condescendenţa 

necesară. 

 La încheierea festivităţilor ne despărţim bântuiţi de întrebarea dureroasă: de ce s-au 

întâmplat toate câte s-au întâmplat şi, mai ales, de ce se uită totul şi nu se învaţă nimic din aceste 

grozăvii ? 

Notă: 

“Gedenkstatte der Sozialisten” este Memarialul martirilor socialişti şi comunişti germani. Sunt acolo 

înmormântaţi şi Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Franz Mehring, Clara Zetkin, Ernst Thalmann, 

Walter Ulbricht. 

Rosa Luxemburg (1871-1919) şi Karl Liebknecht (1871-1919) au fost doi mari intelectuali germani, 

martiri ai marxismului, ea professor universitar de filozofie de origine poloneză, el avocat dintr-o 

familie de avocaţi marxişti, care şi-au încununat activitatea polico-revoluţionară prin fondarea 

Partidului Comunist German şi a Republicii de la Weimar. Au fost executaţi de cei care nu acceptau 

ideea unei lumi noi socialiste, la 15.01.1919. De aceea germanii comemorează în fiecare an, în a doua 

duminecă a lunii ianuarie, eroii socialisti. 
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Prof. univ. dr. Dumitru STANCIU 

20.01.2013 

 


