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„...тивка луда џунгла под стакло“.

Членот на венчавката, Карсон Мекалерс

„Вие двајцата, насилникот и жртвата (соработникот! виолината!), 

сте поврзани, можеби засекогаш, со бесрамноста на она што ви е 

откриено, со тажното сознание за што сè се способни луѓето. Сите 

сме виновни“.

Вистинските исповеди на еден албино-терорист,

Брејтен Брејтенбах

„Нека ја донесат поротниците својата пресуда“, рече Кралот 

можеби веќе по дваесетти пат откога почна судењето.

„Не, не!“ рече Кралицата. „Првин казната – па после пресудата“.

Алиса во земјата на чудата, Луис Керол





1

Берлин, зимата 1996

Мамурлива се пробивам како автомобил низ толпата на 
станицата Александарплац. Неколкупати лошо си ја проце
нувам широчината, се удирам во канта за ѓубре, па во еден 
рекламен столб. Утре на кожата ќе ми се појават модринки, 
како слики од негатив.

Еден човек се врти откај ѕидот, се насмевнува и си го 
закопчува шлицот. Му фалат врвките од чевлите и неколку 
заба; лицето му е опуштено колку што му се и чевлите разла
бавени. Друг човек, во комбинезон, со метла како за тениско 
игралиште, турка топчиња за дезинфекција по платформата. 
Создава лакови од зелена прашина, догорчиња и урина. Еден 
утрински пијаница оди по земјата како таа да не може да го 
додржи.

Фаќам метро до Остбанхоф за да се качам на регионалната 
линија до Лајпциг, на неколку часа одовде. Седам на зелена 
клупа. Гледам во зелени плочки, дишам зелен воздух. Одеднаш 
не ми е добро. Морам брзо да излезам на површината и одам 
назад по скалите. Таму горе, Александарплац е чудовишно 
пространство од сив бетон, смислено така за да предизвика 
луѓето да се чувствуваат ситни. И тоа функционира.
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Надвор паѓа снег. Одам низ лапавицата до местото каде 
што знам дека се клозетите. Како и шините и тие се пикнати 
под земја, но никој не помислил да ги поврзе со станицата 
за која се наменети. Додека слегувам по скалите ме удира 
силна реа на антисептик.

Крупна жена во виолетова престилка и со јака шминка 
стои на дното на скалите. Потпрена на пулт со стаклени вит
рини, стражари врз нејзиниот арсенал од кондоми, тампони и 
хартиени шамичиња. Очигледно е дека е тоа жена која не се 
плаши од отпадоците на животот. Кожата ѝ е сјајна и мазна 
и има повеќе меки подбрадоци. Мора да има некои шеесет и 
пет години.

„Добро утро“, велам. Се чувствувам чудно. Сум слушнала 
приказни за тоа како на германските бебиња им ја мереле 
внесената храна, а потоа и изметот, во некаков обид да дојдат 
до мерката на животот. Ваквата мајчинска публика отсеко
гаш ми изгледала непристојна. Одам во клозет, излегувам и 
ставам ситно во нејзиното чиниче. Ми текнува дека целта на 
топчињата за дезинфекција е да го замаскираат мирисот на 
човечките тела со нешто уште полошо.

„Како е таму горе?“ прашува Мадам Клозет, покажувајќи 
со главата кон врвот на скалите.

„Прилично студено“. Си го подместувам ранчето. „Но не 
е многу страшно, нема премногу црн мраз“.

„Ова уште не е ништо“, шмркнува.
Не знам дали е тоа закана или фалба. Ова е она што го 

нарекуваат берлинер шнауце1 – муцка. Тоа е став, се гледа на 
лицето. Не сакам да останам овде, но не сакам ни да се вратам 
горе на студот. Миризбата на средството за дезинфекција 
е толку силна што не знам дали се чувствувам подобро или 
полошо. 

1 Berliner Schnauze, герм.
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„Тука сум веќе дваесет и една година, уште од зимата 
1975та. Сум видела и многу полошо од ова“.

„Тоа е многу време“.
„Секако. И можам да ти кажам, си имам редовни муште

рии. Тие ме знаат мене, јас ги знам нив. Еднаш имав и еден 
принц, еден Фон Хоенцолерн“.

Сигурно ова за принцот им го кажува на сите. Но ѝ успева 
– сега сум љубопитна. „Аха. Пред или по паѓањето на Ѕидот?“

„Пред. Дошол тука на еден ден од Запад. Знаеш, порано 
имав прилично западњаци. Ме покани“, се тапка по градите 
со цела дланка, „во неговата палата. Но, се разбира, не 
можев да отидам“.

Се разбира дека не можела да отиде: Берлинскиот ѕид 
се протегал на неколку километри од овде и никако не 
можел да се премине. Заедно со големиот Кинески ѕид, тој 
бил една од најдолгите градби воопшто некогаш изградени 
за да ги држат луѓето одвоени едни од други. Брзо ја губи 
веродостојноста, но со тоа приказната ѝ станува сè подобра. 
И одеднаш веќе на ништо не ми мириса. „Сте патувале ли 
откако падна Ѕидот?“ прашувам. Ја зафрла главата наназад. 
Гледам дека има ставено виолетов креон кој светка под овој 
агол. 

„Сè уште не. Но би сакала. На Бали, или нешто такво. Или 
Кина. Да, Кина“. Тропка со лакираните нокти по стакленото 
шкафче и си сонува, гледајќи во далечината зад моето лево 
рамо. „Знаеш ли што навистина би сакала? Баш би сакала да 
им го видам тој нивен Ѕид“.

Возот тргнува од Остбанхоф и ја фаќа брзината. Ритамот 
успокојува како лулка, и ми го смирува тропкањето на прсти
те. Гласот на кондуктерот ги рецитира станиците преку звуч
никот: Ванзе, Битерфелд, Лутерштад Витенберг. Во северна 
Германија живеам на сивиот крај од спектарот: сиви згради, 
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сива земја, сиви птици, сиви дрвја. Надвор, градот, а по него 
и селата минуваат во црно и бело.

Претходната вечер ми е како зачадена магла – уште една 
тура во пабот со Клаус и со неговите пријатели. Но, ова не е 
еден од оние мамурлаци кога денот го отпишувате во црна 
дупка. Ова е поинтересниот вид, кога уништените синапси 
сами од себе се реконструираат, понекогаш промашувајќи ги 
старите патеки и правејќи чудни нови врски. Се сеќавам на 
нешта на кои порано не сум се сеќавала – нешта кои не излег
ле од наредените, складирани сеќавања кои ги нарекувам 
мое минато. Се сеќавам на мустачињата на мајка ми на сон
це, се сеќавам на силното чувство на копнеж и на загуба во 
адолесценцијата, се сеќавам на мирисот на изгорена креда 
од сопирачките на трамвајот во лето. Мислиш дека си го 
подредил минатото во поглавја, но тоа чека некаде да се 
поврзе одново само од себе.

Се сеќавам на учењето германски јазик – толку убав, толку 
чуден – во училиштето во Австралија на другата страна на 
светот. Моето семејство беше затечено од моето учење на 
таков чуден, грд јазик и, секако – беше премногу софистици
рано за да го каже тоа – јазикот на непријателот. Но мене ми 
се допаѓаа кованиците, градењето долги еластични зборови 
со спојување на кратките. Можеа да се создадат нешта кои на 
англиски немаа име  велтаншаунг, шаденфројде, зипенхафт, 
зондервег, шајсфројндлихкајт, фергангенхајцбевалтигунг2. Ми 
се допаѓаше сеопфатниот избор на зборови, од „искрен“ 
до „здробен“. И ми се допаѓаа редот и директноста кои ги 
замислував кај луѓето. Потоа, во 1980тите дојдов на кратко 

2 Weltanschauung  „поглед на свет“; Schadenferude  „злоба или сеир“; 
sippenhaft  „затворска казна поради припаѓање на определена 
група“; Sonderweg  „посебен пат“; Scheissfreundlichkeit  „претерана, 
лигава љубезност“; Vergangenheitsbewaltigung  „расчистување или 
справување со минатото“ (заб. на прев.).
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да живеам во Западен Берлин, и долго се прашував што се 
случува зад тој Ѕид. 

Жена со голем мев спроти мене одвиткува сендвичи од 
црн леб. Досега успеваше да се преправа дека не сум тука, 
макар што да не внимававме, можеше да ни се допрат коле
ната. Веѓите си ги исцртала како лакови на изненадување, 
или на закана. 

Размислувам за чувствата кои ми се развија за поранеш
ната Германска Демократска Република. Тоа е земја која 
веќе не постои, но еве ме во воз кој лета низ неа – покрај 
нејзините трошни куќички и збунети луѓе. За ова чувство е 
потребен зборкованица: можам да го опишам само како 
хорорроманса. Глупаво чувство, но не сакам да се оттргнам 
од него. Романсата доаѓа од сонот за подобар свет кој 
германските комунисти сакале да го изградат од пепелта 
на нацистичкото минато: секој според можностите, секому 
според потребите. Хоророт доаѓа од она што го правеле 
во име на тој сон. Источна Германија исчезна, но нејзините 
останки сè уште се тука.

Мојата сопатничка вади кутија цигари „вест“, кои изгледа 
дека овде се најпопуларната марка уште од паѓањето на 
Ѕидот. Пали една и го издишува чадот над мојата глава. Ја 
допушува, ја гаси во кантата, си ги прекрстува рацете на 
половината и заспива. Нејзиниот израз на лицето, коригиран 
со моливче, не се менува.

Првпат го посетив Лајпциг во 1994тата, речиси пет го
дини по паѓањето на Ѕидот во ноември 1989тата. Источна 
Германија сè уште ја чувствував како тајна градина зад ѕиди
ни, место изгубено во времето. Немаше да ме изненади и ако 
нештата овде имаа поинаков вкус – на пример, јаболката како 
круши, или виното како крв. Лајпциг беше центарот на она 
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што сите денес го нарекуваат ди Венде – „Прoмената“3. Венде 
беше мирната револуција против комунистичката диктатура 
во Источна Германија, единствената успешна револуција во 
историјата на Германија. Лајпциг беше нејзиниот почеток и 
нејзиното срце. Сега, по две години, на пат сум за назад. 

Во 1994тата дојдов во град создаден со сраснување. 
Улиците беа искривени и змијулести, имаше разронети пре
мини низ зградите кои водеа директно во следниот блок, 
и ниски сводови кои ги упатуваат луѓето во подрумски ка
феани. Мојата мапа немаше никаква сличност со тоа како 
се живееше животот во Лајпциг. Тие што знаеја, можеа да 
ги користат скриените пократки патишта низ зградите, или 
да одат по необележаните улици меѓу секој блок, движејќи 
се над и под земја. Јас целосно се загубив. Го барав музејот 
на Штази во зградата Рунде еке, или „тркалезен агол“, во 
која порано биле канцелариите на Штази. Морав со свои очи 
да видам дел од огромниот апарат на источногерманското 
Министерство за државна безбедност.

Штази била внатрешната армија со која Владата ја 
одржувала контролата. Нејзина работа било да знае сè 
за сите, користејќи какви сака средства. Знаела кој ви бил 
на гости, знаела кому сте му телефонирале и знаела ако 
жена ви спиела со други. Бирократија метастазирана низ 
источногерманското општество: отворено или прикриено, 
некој ја известувал Штази за своите другари и пријатели во 
секое училиште, секоја фабрика, секој станбен блок, секоја 

3 „Промената“ (Die Wende, герм.) го означува целиот процес на промена 
од социјализам и планирана економија во пазарна економија и ка
питализам во Источна Германија во текот на 1989 и 1990 година. Тој 
опфаќа неколку процеси и настани кои подоцна стануваат синоними за 
целиот процес. Тоа се: Мирната револуција; падот на Берлинскиот ѕид; 
транзицискиот период од Мирната револуција до првите демократски 
избори и до Обединувањето на двете Германии (заб. на прев).
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кафеана. Опседната со деталите, Штази воопшто не успеала 
да го предвиди крајот на комунизмот, а со него и крајот на 
државата. Меѓу 1989 и 1990 година сè се превртело наопа
ку: денес сталинистички шпионски оддел, утре веќе музеј. 
Бројот на досиејата што „Фирмата“ ги произвела во своето 
четириесетгодишно постоење е еднаков на вкупниот број 
досиеја произведени во германската историја од средниот 
век дотогаш. Исправени и наредени едно до друго, досиејата 
што ги водела Штази за своите сонародници и сонароднички 
би формирале линија од 180 километри.

Најпосле ја најдов Рунде еке, и таа беше огромна. Неколку 
скали водеа до огромната двојна врата опкована со метал 
и со шајки по неа. Се смалив како Алиса. На десната стра
на на бетонската фасада имаше еден блед правоаголник, 
делче од зградата што не потемнело од смогот. Таму висела 
метална табла на која пишувало „Министерство за државна 
безбедност – Оддел за Лајпциг“, или нешто такво. За време на 
револуцијата, во акт на некаква радост исполнета со страв, 
таа била отстранета, и никогаш веќе не била видена.

Прошетав внатре. Сите бироа беа исти како што ги 
оставиле ноќта кога демонстрантите ја презеле зградата 
– застрашувачки уредни. Телефони со бројченици стоеја 
во парови. Машините за сечкање ги фрлиле одзади откако 
цркнале во последните очајнички обиди на Штази да ги 
уништи најкомпромитирачките досиеја. Над едно биро има
ше календар за 1989тата со слика на жена, гола од појасот 
нагоре, но претежно на ѕидовите имаше само комунистички 
обележја. Ќелиите беа отворени, како да биле подготвени 
за уште затвореници. И покрај силните напори на мис на 
декември, зградата беше влажна и бирократска.

Граѓанскиот комитет кој раководи со Музејот имаше по
ставено експонати на евтини шперплочи. Имаше копија од 
славната фотографија на демонстрациите од есента 1989та. 
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Таа прикажуваше море од луѓе со свеќи во рацете, со врато
вите искривени нагоре кон зградата, загледани директно 
во лицата на своите контролори. Знаеле дека од тука им 
ги надгледувале, им ги манипулирале и понекогаш им ги 
уништувале животите. Имаше копии од сè попаничните те
лекси што главниот штаб на Штази во Берлин ги испраќал 
овде, каде што офицерите се забарикадирале ставајќи лим 
по прозорците. Во нив пишуваше: „Обезбедете ги сите ра
ботни простории на Министерството“ и „Заштитете ги сите 
скриени предмети“.

Омилени ми беа сликите од демонстрантите кои ја зазеле 
зградата на 4 декември 1989тата, клекнати по ходниците со 
сè уште збунети лица, небаре очекуваат некој да им каже да 
си заминат. При влегувањето на демонстрантите во зграда
та, стражарите на Штази им ги побарале личните карти, во 
чудна пародија на контролата којашто, токму во тој момент, 
ја губеле. Шокирани, демонстрантите послушно ги извадиле 
личните карти од паричниците. Потоа ја презеле зградата.

Секакви, големи и мали мистерии се разјасниле кога се 
отвориле досиејата. Една од нив, можеби не најмалку важна, 
се знаците на обичните луѓе на улица. На една табла беше 
изложен овој документ:

СИГНАЛИ ЗА СЛЕДЕЊЕ

1. Внимавај! Објектот се приближува 
- допри го носот со раката или со шамичето

2. Објектот продолжува да се движи, оди понатаму или престигнува 
- допри ја косата со рака или поткрени ја шапката

3. Објектот стои во место 
- стави една рака на грбот или на стомакот
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4. Агентот сака да го прекине следењето зашто е загрозена тајноста 
- наведни се и преврзи ги врвките на чевлите

5. Објектот се враќа 
- стави ги обете раце на грбот или на стомакот

6. Агентот сака да зборува со водачот на тимот или со други агенти 
- извади ја актовката или замената за неа и провери ја содржината.

Си го замислував уличниот балет на глувите и немите: 
агенти кои си сигнализираат од агол до агол – чешаат но
сови, стомаци, грбови и коса, врзуваат и одврзуваат врвки, 
отпоздравуваат непознати со кревање шапка и прелистуваат 
хартии – кореографија на некои многу зли извидници.

Во правец на задниот дел од зградата имаше три соби 
со артефакти на Штази во стаклени витрини. Имаше кутија 
со перики и со вештачки мустаќи покрај мали туби лепило 
за нивно местење. Имаше пластични женски чантички со 
вградени микрофони маскирани како цветни ливчиња во 
украсите од мониста. Имаше „бубачки“ кои ги вметнувале во 
ѕидовите на становите и куп пошта која никогаш не стигнала 
до Западот. На еден од пликовите имаше детски ракопис со 
боички: различна боја за секоја буква од адресата.

Во една стаклена витрина имаше само празни тегли. Се 
ѕверев во неа, кога ми се приближи една жена. Изгледаше 
како женска верзија на Лутер, само што беше убава. Имаше 
педесетина години, високи јаболкца на лицето и директен 
поглед. Изгледаше пријателски, но, исто така, изгледаше и 
како да знае дека ментално го исмевав режимот кој барал 
од своите членови да потпишуваат свечени ветувања за вер
ност, кои изгледале како венчаници, конфискувал детски 
роденденски честитки до бабите и дедовците и пишувал 
бесмислени протоколи на бироа под календари со цицлести 
жени. Ова беше фрау Холицер, која раководи со Музејот.
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Фрау Холицер ми објасни дека теглите пред нас, всуш
ност, се „примероци од миризби“. Штази имала развиено еден 
квазинаучен метод, „земање примероци од миризби“ како 
начин за откривање криминалци. Теоријата била дека сите 
имаме сопствен мирис, кој го оставаме на сè што ќе допреме. 
Овие миризби можат да се задржат и, со помош на тренирани 
кучињатрагачи, да се споредат за да се најде соодветната. 
Од Штази ги носеле кучињата и теглите на места каде што 
се сомневале дека имало илегални состаноци и гледале да
ли кучињата можат да ги препознаат мирисите на луѓето чии 
екстракти биле затворени во теглите.

Најчесто, примероците од миризби се собирале тајно. 
Луѓето на Штази можеле да провалат во нечиј стан и да земат 
некое парче облека кое се носи блиску до кожата, најчесто 
долна облека. Во друг случај, ќе приведеле некој „осомни
чен“ на испрашување под некој изговор и ќе го избришеле со 
крпа пластичното столче на кое седел. Парчињата украде
на облека, или крпата, потоа ги ставале во запечатени тегли. 
Личеа на тегли за џем. На етикетата пишуваше: „Име: хер 
(име). Време: 1 час. Објект: гаќи на работникот“.

Кога граѓаните на Лајпциг влегле во оваа зграда, наш
ле голема колекција примероци од миризби. Потоа, теглите 
исчезнале. Се појавиле дури во јуни 1990 – во „шпајзот за 
миризби“ на полицијата од Лајпциг. Но биле празни. Изгледа 
дека полицијата од Лајпциг ги зела за своја употреба, дури 
и по падот на Ѕидот кога тука започнала демократијата. 
На сите тегли и понатаму стоеле педантните етикети. Од 
нив се гледало дека Штази во Лајпциг собрала примероци 
од миризби од целата политичка опозиција во овој дел од 
Саксонија. Никој не знае каде се сега парчињата ткаенина и 
стари чорапи, ниту зошто се чуваат.

Подоцна, фрау Холицер ми раскажа за Мирјам, млада же
на чиј маж умрел во една од ќелиите на Штази во близина. Се 
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шушкало дека Штази го извела целиот погреб, дури до таму 
што полниот ковчегот бил заменет со празен, а телото било 
кремирано за да се уништат сите докази за смртта. Си ги 
замислив потплатените носачи како се преправаат дека им 
тежи празниот ковчег, или како навистина им тежи ковчегот 
наполнет со осумдесет килограми стари весници и камења. 
Замислував како е да не знаеш дали твојот сопруг се обесил 
или го убил некој покрај кој минуваш на улица. Помислив 
дека баш би сакала да позборувам со Мирјам пред моите 
замислувања да се вгнездат како лажни сеќавања.

Се вратив дома во Австралија, но сега сум назад во 
Берлин. Не можев да ја извадам од глава приказната за 
Мирјам, чудната приказна од втора рака за жена која ни
когаш не сум ја запознала. Најдов привремена работа во 
телевизија и почнав да барам некои од приказните од оваа 
земја која тргнала по погрешен пат.



2

Мирјам

Работам во телевизискиот сервис за странство во не
когашен Западен Берлин. Станицата била основана од 
Владата по Војната за да емитува бенигна „германштина“ 
низ цел свет. Мојата работа се состои од одговарање на 
писмата од гледачите кои ја следат телевизијата и имаат 
некои прашања.

Како „Гледачко сандаче“, јас сум еден вид комбинација 
од Тетка Советка, бесплатна помош за истражување и при
мач на пораки во шише. „Драго ’Гледачко сандаче‘, ја 
барам адресата на клиниката на др Манфред фон Арден 
за да ја испробам неговата нова терапија со ултрависока 
температура за рак во напредна фаза која ја прикажавте 
во вашата емисија...“; „Драго ’Гледачко сандаче‘, многу ви 
благодарам за интересната емисија за оние кои бараат 
азил во вашата земја. Имам шеснаесет години и живеам во 
Акра. Ве молам, дали можете да ми испратите информации 
за азилот...“ Одвременавреме и некој неонацист од Мисури 
или од Ливерпул ќе напише за да побара информации 
за „матични групи“ во Источна Германија. Еден човек од 
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Бирмингем, Алабама, ми испрати своја фотографија во уни
форма како стои зад мртви тела при ослободувањето на 
концентрациониот логор Берген Белсен во 1945тата. Тој 
напиша: „Ви благодарам за емисијата по повод педесетго
дишнината од мирот. Би сакал да ви кажам дека со големо 
задоволство се сеќавам на топлото добредојде со кое обич
ниот германски народ нè пречека нас, Американците. Во се
лата немаа ништо, но кога дојдовме, сè делеа со нас како 
со семејство...“ Јас им пишувам содржајни и соодветни од
говори. Понекогаш се прашувам, како ли е да си Германец.

Шеф ми е Александар Шелер. Тој е висок маж од речиси 
четириесет години, кој на пространото и речиси празно биро 
има слика од русокосата сопруга со затегнато лице, стаклен 
пепелник и редовно една шолја кафе. Не престанува да 
тропка, немирен од кoфеинот и од никотинот. Мора да се 
признае дека ми прави чест и се однесува како мојата ра
бота да одговарам на писмата од читателите да е исто толку 
важна колку и работата на новинарите и на другите профе
сионалци овде. Пред еден месец седев од другата страна на 
тоа биро, бидејќи тој одвои време за состанокот што јас го 
побарав.

Помошникот на Шелер, Уве Шмит, исто така беше прису
тен. Главната работа на Уве како помошник е да прави Шелер 
да изгледа доволно битен за да има помошник. Другиот дел 
од работата му е да изгледа зафатен и како да нема време, 
што е потешко, бидејќи едвај и да има нешто за правење. И 
Шелер и Уве се од Запад.

Уве има слично количество дневна ТВенергија колку 
и Шелер, само што онаа на Уве е сексуална, а не хемиска. 
Девојките на Уве постојано го напуштаат, па така речиси во 
секој момент од денот и речиси во секое друштво копнежот 
целосно му го одзема вниманието.
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Уве ми се допаѓа и жал ми е за него, бидејќи знам дека 
се јаде себеси барајќи ја причината зошто девојките го на
пуштаат. Пред некој ден го видов како, во автомобилот на 
семафорите, со солзи на лицето си пее на англиски: „You’re 
once, twice, three times a layayadee“4. Сега, од другава страна 
на бирото, се најде загледан во мене како да сум храна, и 
знаев дека не слушнал што зборувам.

„Молам?“ рече.
Одлучив да почнам од почеток. „Добивме писмо од Гер

манец кој живее во Аргентина како одговор на прилогот за 
женитесложувачки“.

„Женисложувачки? Женисложувачки?“ рече Уве, обиду
вајќи се да се сети на сторијата.

„Седат во Нирнберг и ги составуваат исечканите досиеја 
кои Штази не стигнале да ги изгорат или да ги уништат“.

„Добро. Те следам“, рече Шелер. Потчукнуваше со гумата 
од моливот по бирото.

„Овој човек вели дека го напуштил Дрезден по Војната. 
Прашува дали би можеле да направиме прилог за тоа какви 
се навистина сега работите за источногерманскиот народ, 
наместо, како што вели тој, ’секогаш да прикажувате што се 
прави за сиромашните роднини‘“.

„Женисложувачки“, промрморе Уве.
Воздивнав длабоко. „И се согласувам со него – секогаш 

зборуваме за нештата што Германија ги прави за луѓето од 
поранешната ГДР. Би било супер да направиме еден прилог 
од гледна точка на Истокот. На пример, да откриеме како е 
да чекаш да се спои дел од твоето досие“.

„Знаеш дека не емитуваме дома“, рече Шелер, „па не гле
дам причина зошто би правеле прилози за да им угодиме на 
источњаците“.

4  „Ти си еднаш, двапати, трипати дама“ (заб на прев.).



Мирјам | 15

Погледнав во Уве кој беше седнат настрана со нозете 
качени на километарското биро на Шелер. Вртеше пенкало 
на полнење меѓу прстите, изгубен во мечтаење. Збунет во 
врска со жените.

„Знам, знам“, му реков на Шелер. „Но Источна Германија 
– едноставно мислам дека треба да прикажеме некои од 
тамошните приказни. Мислам, од овдешните“.

„Какви приказни?“ праша Шелер. Компјутерот зад него 
одѕвони, сигнализирајќи дека стигнал нов имејл.

„Не знам“, реков, бидејќи навистина не знаев. „Мора да 
има луѓе кои некако му се противставиле на режимот, или 
кои биле неправедно затворени“. Почувствував како се па
лам, што стана малку опасно. „Мислам, по Втората светска 
војна луѓето насекаде ги барале и најмалите знаци на отпор 
спрема Хитлер – како да може мал дел национална гордост 
да се спаси и да се врзе за неколкумина студенти пацифисти 
и за еден куп стари пруски аристократи. А овде? Мора да 
имало некаков отпор спрема диктатурата?“

„Тие не се нација“. Шелер стана раздразлив.
„Знам, но биле нација“.
„Види“, рече тој, „тие се само Германци кои четириесет 

години имале комунизам и се уназадиле, и сега само сакаат 
пари за големи телевизори и за одмор на Мајорка како и 
секој друг. Тоа беше експеримент, и пропадна“.

„Е па, што предлагаш да му пишам на овој?“ Можев да 
слушнам како го кревам гласот. „Треба ли да му кажам дека 
тука никого не го интересираат Источногерманците и нив
ните приказни, бидејќи тие не се дел од нашата слика за во 
странство?“

„Жити Бога!“ рече Шелер. „Нема да ја најдеш големата 
приказна за човечката храброст по која си тргнала – ќе се 
појавела години порано, веднаш по 1989тата. Тие се само 
еден куп обесправени плачковци и неколкумина кротки 
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активисти за човекови права меѓу нив, и тоа само некол
кумина. Тие едноставно имале лоша среќа да завршат зад 
Железната завеса“. Тој ја подискриви главата. „Што ти се 
завртело во умот?“

Уве ги спушти нозете. „Добро ли си?“
Уве дојде со мене до моето биро, загрижен како лекар за 

пациент кому му соопштиле лоши вести. Тоа што го направи 
ме натера да сфатам дека претерав. Рече: „Тој едноставно не 
е заинтересиран“.

„Никој не е заинтересиран за тие луѓе“.
„Гледај“, Уве нежно ме допре под лакотот вртејќи ме 

кон себе како партнер во танц. Очите му беа зелени и ис
косени нагоре, забите му беа ситни и уредни, мали бисери. 
„Веројатно си во право. Никој овде не е заинтересиран – тие 
беа заостанати и сиромашни, и целата таа работа со Штази...“ 
Се губи. Здивот му мириса на ментол. „Тоа е некако срамно“. 

Му одговорив на Аргентинецот заблагодарувајќи му се 
за предлогот, но му реков дека „за жал програмската опре
делба на оваа станица е актуелни теми и вести, па затоа не 
сме во можност да истражуваме стории кои се повеќе лични“. 

Пред една недела тој одново ми пиша. Беше лут, велејќи 
ми дека историјата е создадена од лични приказни. Исто 
така напиша дека во Источна Германија проблемите, а и 
луѓето заедно со нив ги пикале „под килим“. Требаше да по
минат дваесет години од Војната, рече тој, за во Германија 
воопшто и да почне да се зборува за нацистичкиот режим, 
а тој процес сега се повторува. „Треба ли да дојде 2010 или 
2020 за да се сетиме на тоа што се случило таму?“ напиша 
тој. И, „Зошто на некои нешта полесно се сеќаваме откако ќе 
помине подолго време?“

Жената спроти мене се буди кога возот почнува да влегува 
во Лајпциг. Веројатно поради блискоста што се создава кога 
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гледаш некого како спие, таа го констатира моето присуство. 
На излегување од купето ми рече: „Видерзен“5.

Мирјам Вебер стои неподвижно на крајот на перонот, 
дробна женичка во реката патници кои слегуваат. Држи една 
роза за да знам која е. Се ракуваме, не оддавајќи впечаток на 
блискост на почетокот, зборуваме за возови, патувања и за 
дожд. Се чувствувам како на „состанок на невидено“, зашто 
претходно си се опишавме една на друга. Знам дека никогаш 
порано не ја раскажала својата приказна на некој непознат. 

Се возиме низ Лајпциг. Градот се претворил во градилиш
те, работа без прекин за некоја нова цел. Крановите прават 
дупки како отворени рани. Луѓето ги игнорираат, пробивајќи 
се со наведнати глави по патеките и сокачињата. На врвот на 
една од бетонските кули се врти голем знак на Мерцедес, во 
ритамот на новата овдешна мелодија.

Станот на Мирјам е на највисокиот кат од зградата. Има 
пет ката за искачување, со широки одморишта и со елегант
ни темни гелендери. Се обидувам да не издишувам многу 
гласно. Се обидувам да не мислам на мојата мамурна гла
ва. Се обидувам да се сетам кога се измислени лифтовите. 
Стигнуваме до станот кој е еден голем светол простор под 
стреите, полн со зеленило и ламби, со поглед на цел Лајпциг. 
Од овде може да се види секој што доаѓа.

Седиме во широки сламени фотелји. Мирјам, ако ја за
гледам убаво, е жена околу четириесет и пет, со симпатична 
кратка фризура, со перчиња на темето кои ѝ стрчат како на 
момче од цртан филм и со мали тркалезни очила. Носи долг 
црн џемпер и панталони. Ги свиткала нозете под себе. Има 
неочекувано длабок и рапав пушачки глас. Толку е ситна што 
гласот доаѓа како од никаде и од секаде во исто време: от
првин не ти е јасно дека е нејзин; ја исполнува собата и нè 
прекрива. 

5  Wiedersehn, герм.  До видување (заб. на прев.).



18 | Штазиленд

„Државен непријател станав официјално на шеснаесет 
години. На шеснаесет“. Мирјам ме погледнува низ очилата, 
а очите ѝ се широко отворени и сини. Во нејзиниот глас 
има мешавина од гордост, поради тоа што станала таков 
монструм, и од неверување дека оваа земја создавала не
пријатели од сопствените деца. „Знаеш, на шеснаесет нешто 
однатре те ’боцка‘“. 

Во 1968 година, старата Универзитетска црква во Лајпциг 
ненадејно била урната без никаква консултација со јавноста. 
Двесте и педесет километри понатаму, „Прашката пролет“ 
била во полн ек, а Русите сè уште не ги беа донеле тенковите 
на улиците за да ги смачкаат демонстрантите кои барале 
демократија. Огромното незадоволство кое ги „префатило“ 
граѓаните на Лајпциг од нивните чешки роднини, се излеало 
по повод уривањето на црквата. Дваесет и три години по 
Втората светска војна, следната генерација поставувала 
прашања за начинот на кој нивните родители ги вградиле 
комунистичките идеали. 

Демонстрациите во Лајпциг биле интерпретирани од ис
точногерманскиот режим како знак на времето, жарче кое 
има потенцијал да вивне. Полицијата ги „гаснела“ луѓето 
со шмркови и апсела масовно. Мирјам и нејзината другарка 
Урсула мислеле дека тоа не е во ред. „На шеснаесет години 
имаш некаква идеја за правда, и ние едноставно мислевме 
дека тоа не е праведно. Не оти бевме сериозно против држа
вата – не ни размислувавме до толку. Едноставно мислевме 
дека не е праведно толку грубо да се однесуваат со луѓето, 
да ги газат со коњи и слично“.

Тие двете решиле да сторат нешто во врска со тоа. Во 
книжарница купиле детски комплет печати со мастило, мали 
гумени букви и шиничка за редење на буквите.

„Сте можеле да купите такви нешта?“ прашувам. Знам де
ка во ГДР употребата на печатачи, машини за пишување, а 
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подоцна и фотокопири била строго контролирана (иако не 
многу ефикасно) преку давање дозвола. 

„Не по она што го направивме“, се смее. „Штази ги тргна 
од полиците“. 

Мирјам и Урсула направиле летоци („Дебата, а не водени 
топови!“ и „Народе на Народната Република, проговори!“). 
Една ноќ ги исполепиле низ градот. Девојчињата носеле ра
кавици за да не остават отпечатоци. „Имавме прочитано исто 
толку романи колку и секој друг“, вели смеејќи се. Мирјам 
ги носела летоците под јакната, а Урсула  тубата со лепило 
и четката скриени во ѓум за млеко. Биле умни – ги лепеле 
летоците врз упатствата во телефонските говорници и врз 
распоредот на возење на трамвајските постојки. „Сакавме 
да бидеме сигурни дека луѓето ќе ги прочитаат“. Го свртеле 
целиот град, а потоа тргнале право низ него.

Поминувале покрај Регионалното седиште на Комуни
стичката партија. Дотогаш работите оделе добро. „Само се 
погледнавме и не можевме да одолееме“. Влегле внатре и му 
рекле на чуварот дека се дојдени за да се видат со хер Шмит, 
играјќи на карта дека мора во зградата да постои некој со 
такво презиме. Воопшто не размислувале што ќе се случело 
доколку се појавел извесниот Шмит.

Стражарот се јавил. Ја спуштил слушалката. „Уф, не, дру
гарот Шмит не е тука во моментов“. Девојките му рекле дека 
ќе дојдат следниот ден. 

„На излегување имаше едни прекрасни мазни столбови...“
Сепак, Мирјам е убедена дека ако останеле на тоа, ќе мо

желе да се извлечат, но во своето маало отишле еден чекор 
предалеку. Минувајќи покрај зградата каде што живееле 
некои нивни соученици, ставиле летоци во сандачињата за 
писма на две момчиња што ги познавале. Следниот ден еден 
од родителите се јавил во полиција. 
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„Зошто би ја повикале полицијата само поради безвредна 
пошта?“ прашувам.

„Зашто беа глупави, или можеби беа членови на Парти
јата, којзнае?“

„Изгледа толку безопасно“, велам.
Мирјам ми одговара тивко, но цврсто. „Во тоа време тоа 

не беше безопасно. Тоа беше антидржавно дело“.
Во Источна Германија информациите се вртеле во затво

рен круг меѓу Владата и нејзините медиумски испорачувачи. 
Бидејќи Владата ги контролирала весниците, списанијата и 
телевизијата, обуката на новинарите, всушност, била обука 
за портпароли на Владата. Пристапот до книгите бил огра
ничен. Цензурата вршела постојан притисок врз писателите, 
а читателите се научиле да читаат меѓу редови. Единствениот 
медиум кој Владата не можела да го контролира бил сигна
лот од западните телевизиски станици, но и во тој поглед 
правела напори: до раните 1970ти Штази го следела аголот 
на поставеност на антените кои излегувале од становите, 
казнувајќи ги луѓето доколку им биле свртени кон запад. По
доцна се откажала: ползата од приспивните комерцијални 
програми очигледно ја надминала опасноста од вестите од 
слободниот свет.  

Антидржавните дела биле во надлежност на тајната 
полиција, а не на обичната Фолксполицај6: Штази била мето
дична. Ги распрашала сите соученици на момчињата што ги 
примиле памфлетите. Разговарале со директорот, професо
рите, родителите. Поминале неколку дена. Мирјам и Урсула 
договориле план во случај на приведување и затворање: 
ниедна да не признава ништо. Штази ја стеснила листата на 
осомничени. Мажи со ракавици и со кучиња ја прочешлале 
куќата на Мирјам.

6 Volkspolizei, герм.  Народна полиција (заб. на прев.)



Мирјам | 21

„А ние мислевме дека сме биле многу претпазливи, дека 
сме исфрлиле сè и дека сме ги уништиле сите докази“.

Штази пронашла некои од гумените буквички во килимот. 
Родителите на Мирјам им рекле на полицајците дека не знаат 
како можело такво нешто да се случи во нивната куќа.

Двете девојки поминале еден месец во самица. Немале 
посети ни од родителите ни од адвокати. Без книги, без теле
фонски разговори.

Во почетокот се држеле до планот. „Не, господине, не 
знам како се нашле летоците таму, не, не е можно да била 
таа“. „Но, на крајот“, вели Мирјам, „тие успеваат да те скршат. 
Како во роман. Го искористија стариот трик и ѝ кажаа на се
која од нас дека другата признала, па сега може и таа. По 
самицата без книги, без ништо, си велиш: па таа веројатно 
кажала“.

Девојките биле пуштени да го чекаат судењето. Кога си 
дошла дома, Мирјам си помислила, нема шанси да ме вратат 
таму. Следното утро се качила на воз за Берлин. На нового
дишната ноќ во 1968 година, Мирјам Вебер тргнала преку 
Ѕидот. 



3

Мостот Борнхолмер

Од Лајпциг до Берлин се стига за помалку од два часа, но 
Мирјам не била таму никогаш во животот. Сама во големиот 
град, на станицата си купила мапа. „Сакав да ја разгледам 
границата на неколку места. Си мислев: ова не може да е вис
тина, некаде, некако, мора да може да се премине преку ова 
чудо“.

Кај Бранденбуршката порта била зачудена што може со
сема да му се доближи на Ѕидот. Не можела да верува дека 
стражарите ја пуштиле да дојде толку блиску. Но бил пре
многу рамен и премногу висок за да се качи на него. Подоцна 
сфатила дека сите гранични препреки започнуваат од онаа 
страна на Ѕидот. „Дури и да успеев некако да се искачам до 
горе, ќе можев само да ѕирнам и да им мавнам на источните 
стражари“. Mавта со двете раце и ги крева рамењата.

Квечерината шансите ѝ се чинеле слаби. „Не пронајдов 
ниедна дупка во него“. Ѝ студело и била несреќна. Седнала 
во приградскиот воз до станицата Александарплац за да се 
качи на меѓуградскиот за дома. Било темница и таа се вра
ќала назад в затвор. Возот се пробивал нагоре по шините. 
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Од двете страни згради, рамни бетонски фасади со право
аголни прозорци, на пет ката. Некои осветлени, некои темни, 
некои со цвеќиња, некои без. Тогаш глетката се сменила. 
За момент, во темнината, Мирјам забележала дека возот се 
движи покрај висока жичена ограда.

„Си мислев: ако по должината на патот по кој се движам 
има ваква жичена ограда покрај мене, тогаш Западен Берлин 
би требало да биде веднаш тука, зад оградата. Слегла од во
зот, преминала од другата страна и се качила на друг воз за 
назад. Било точно така како што си мислела: висока жичена 
ограда. Повторно слегла од возот, но овој пат излегувајќи на 
станицата на мостот Борнхолмер. 

Подоцна, го барав мостот Борнхолмер на мапата. Имав 
слушнато за него и си мислев дека можеби тоа било едно од 
оние места кои Источна Германија и Западна Германија ги 
користеле за размена на шпиони. А сега, кога ќе ја отворам 
мапата, го гледам само тој мост. Тоа е како кога ќе забележиш 
кај некого дека окото му забегува, а потоа на неговото лице 
не гледаш веќе ништо друго.

Во поделената Германија линиите на возовите од запад 
и линиите на возовите од исток ретко се пресретнувале. На 
мостот Борнхолмер линијата на возот од запад се спушта од 
северозапад кон југоисток, а линијата на возот од исток – од 
југоисток кон североисток. Обликот кој го прават на мапа
та личи на фигури во профил при маварско бакнување со 
носови.

Теоретски, по должината на мостот Борнхолмер грани
цата се протегала во просторот меѓу шините. На други места 
во Берлин, границата, а со неа и Ѕидот, му нанесувале нео
бични рани на градот. Ѕидот минувал низ куќи, покрај улици 
и водени патишта и ги сечкал на делови линиите на подзем
ната железница. Овде, наместо да ја пресечат железничката 
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линија, Источногерманците го изградиле најголемиот дел 
од утврдувањата на Ѕидот пред железничката пруга од 
источната страна, оставајќи источните возови да возат сè 
до најдалечениот дел на ѕидот, до работ на „преминот на 
смртта“.

„Фрлив поглед на околината и заклучив: не е толку страш
но“. Мирјам можела да ја види граничната инсталација, 
какофонија од жица и цемент, асфалт и песок. Пред место
то каде што почнувала, на нешто повеќе од еден хектар се 
ределе една до друга оградени бавчи, секоја со сопствена 
шупа. Овие џебни бавчи се традиционално германско ре
шение за сопствениците на станови кои копнеат по шупа 
за алат и по градина со зеленчук. Тие прават мозаик од 
зеленило во најчудните ќошиња на урбаната површина, по
крај пругите или каналите или, како што тоа беше овде, во 
заветрината на Ѕидот. 

Мирјам поминувала низ и преку оградите кои ги одво
јувале бавчите обидувајќи се да му се приближи на Ѕидот. 
„Беше темно и имав среќа – подоцна дознав дека обично пат
ролирале и низ бавчите“. Стигнала до каде што можела, но 
не до Ѕидот, затоа што пред него растела онаа „голема густа 
жива ограда“. Прочепкала низ нечија шупа барајќи скала и – 
ја нашла. Ја потпрела на живата ограда и се искачила. Добро 
погледнала наоколу. 

Целиот премин бил осветлен со редица огромни улични 
светилки на бандери, со главите наведнати покорно – сите 
под ист агол. Над нејзината глава почнал да пука и да свети 
новогодишниот огномет. Мостот Борнхолмер бил оддалечен 
околу сто и педесет метри. Меѓу неа и Западот имало жичена 
ограда, патека за патролирање, бодликава ограда, асфалтна 
улица широка дваесет метри за оклопните транспортери и 
пешачка патека. Потоа, источните стражарски куќички кои 
се протегале на секои сто метри, а зад нив – уште бодликава 
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жица. Мирјам зема парче хартија и црта испреплетени линии 
за да можам и јас да си замислам.

„Зад сето тоа можев да го видам Ѕидот што го видов од 
возот, ѕидот што минува покрај пругата. Претпоставував дека 
таму, зад него, е Западот, и бев во право. Можев и да грешам, 
но бев во право“. Доколку имало некаква иднина, иднината 
била таму, и таа морала да стигне до неа.

Седам во столот анализирајќи го значењето на зборот 
стаписан, кој ми се врти низ главата. Се смеам заедно со 
Мирјам додека таа си се смее себеси и на смелоста на шес
наесетгодишниците. На шеснаесет си неранлив. Се смеам со 
неа за барањето скала во нечија шупа, и се смеам уште повеќе 
кога ја наоѓа. Се смееме на неверојатноста на ситуацијата; 
на некој едвај постар од дете како шета во градината на 
Беатрикс Потер покрај Ѕидот, пазејќи се од г. Мек Грегор и 
од неговата „кременарка“ и барајќи скала за да ја премине 
една од најзаштитените граници во светот. И на двете ни се 
допаѓа тогашната девојка, а мене ми се допаѓа и жената во 
која израснала.

Таа одеднаш вели: „Сè уште ги имам лузните на рацете од 
качувањето по бодликавата жица, но сега не се гледаат толку 
многу“. Ги подава рацете. Нејзините дланки се ишарани со 
видливи бели лузни, секоја од по сантиметар.

Првата ограда била жичена, а на врвот имала кругови од 
бодликава жица по целата должина. „Се случи нешто чудно. 
Знаеш како порано бодликавата жица беше навиткана како 
спирала на врвот од оградата? Панталоните ми се испокинаа 
и се закачив. Се заглавив на спиралата! И едноставно висев 
таму! Не ми се верува дека никој не ме виде“. Пјеро што виси 
во излог.

Мирјам сигурно се откачила, бидејќи потоа ползејќи 
почнала да се движи по патчето, по широката улица и пре
ку патеката. Целиот простор бил осветлен како да е ден. 
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„Едноставно се спуштив на колена и тргнав. Но бев внима
телна. Се движев многу бавно“. По пешачката патека, таа ја 
преминала широката асфалтирана улица. Не го чувствувала 
телото, била невидлива. Само нервни завршетоци и страв.

Зошто не тргнале по неа? Што правеле?
Стигнала до крајот на асфалтот, а нив сè уште ги немало. 

Имало кабел растегнат на висина од околу еден метар над 
земјата. Таму запрела. „Го видов од скалата. Мислев дека 
би можел да е некаков аларм или слично, па се спуштив на 
стомак и поминав под него“. Лазела по последниот дел од 
патот сè до забецот во ѕидот, клекнала, гледала и не дишела. 
„Останав таму. Чекав да видам што ќе се случи. Само зјапав“. 
Мислела дека очите ќе ѝ испаднат. Каде биле?

Нешто се поместило покрај неа. Куче. Голем германски 
овчар се упатил во нејзин правец. Оној кабел не бил аларм: 
за него биле врзани кучиња. Не можела да мрдне. Ни кучето 
не мрдало. Мислела дека погледите на стражарите ќе го 
следат движењето на кучето. Чекала да залае. Ако мрднела 
накај Ѕидот, тоа ќе тргнело по неа.

„Не знам зошто не ме нападна. Не знам како гледаат ку
чињата, но можеби биле тренирани да напаѓаат подвижни 
цели, луѓе кои се обидуваат да претрчаат, а јас ползев. 
Можеби помисли дека сум некое друго куче“. Којзнае колку 
долго така се гледале. Потоа поминал воз и, за чудо, тоа 
била парна локомотива. Ги прекрила магла.

„Можеби тогаш ми ја загубило трагата?“ На крај, кучето си 
заминало, а Мирјам продолжила уште долго да чека. „Мислев 
дека ќе се врати по мене, но не се врати“. Се прекачила и 
преку последната ограда од бодликава жица за да стигне 
до врвот на Ѕидот кој се граничел со железничката пруга. 
Можела да го види Западот – сјајни автомобили и осветлени 
улици и зградата на Спрингер прес. Дури можела да ги види 
и западните стражари седнати во нивните куќички. Ѕидот бил 



Мостот Борнхолмер | 27

широк. Имала да помине речиси четири метри на самиот врв, 
а потоа мала ограда под која требало да се протне. Само 
толку. Не ѝ се верувало. Сакала да ги истрча последните не
колку чекори – пред да ја фатат.

„Оградата беше само олку висока“, вели таа, покажувајќи 
со раката височина до колковите, „требаше само да се 
протнам под неа. Бев толку претпазлива и толку бавна. Си 
помислив: имаш уште само четири чекора, само ТРЧАЈ пред 
да те стигнат. Но овде“, обележува Х одново и одново на 
мапата што ми ја нацрта, „овде имаше жица за активирање“. 
Гласот ѝ е едвај чуен. Одново и одново го црта и прецртува 
она Х, сè додека не помислив дека хартијата ќе се скине. „Не 
ја видов жицата“.

Сирените почнале да завиваат. Западните стражарски 
куќички ги вклучиле рефлекторите за да ја најдат и да ги 
спречат источните стражари да ја застрелаат. Но тие бргу ја 
одвеле.

„Ти гомно низаедно!“ рекол младиот. Ја однеле во штабот 
на Штази во Берлин. Ѝ ги преврзале рацете и нозете, и тогаш 
првпат ја забележала крвта и ја почувствувала болката. Има
ла крв на лицето и во косата.

„Но, навистина не ме видоа. Никој не ме ни виде“. Била 
толку близу.

На Запад светеле неонките, а огнометот се распрснувал 
во воздухот.

Мирјам ја вратиле во Лајпциг со затворско комби. Офи
церот на Штази кој ја испрашувал ѝ рекол дека контактирале 
со нејзините родители, но дека тие не сакале да имаат веќе 
ништо со неа.

„Му поверува?“
„Хм. Па, не. Не баш, не. Беше многу тешко да се биде си

гурен во што и да е, или во кого и да е“. Мирјам замолчува. 
Прашањето беше непријатно. „Мислам дека веројатно му го 
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симнале чинот на она куче, кутрото суштество“, вели. „Или 
тоа, или го убиле“.

Мирјам ја држеле во ќелија на Димитрофштрасе, која 
сега беше реконструирана во Музејот на Штази во близина. 
Ќелијата е два на три метри, а на едниот крај има тесен про
зорец од темно матирано стакло поставен многу високо. 
Има клупа со душек, клозетска шолја и мијалник. Вратата е 
дебела, со вкрстени метални прачки и шпионка низ која чу
варот може да те гледа. Пикната е толку длабоко во ѕидот 
што се чувствував како да одам низ воздушна комора.

И повторно, на Мирјам не ѝ биле дозволени телефонски 
повици, адвокат, контакти со надворешниот свет. Имала шес
наесет години и била вратена назад во самица. „Кога доаѓаа 
да ме носат на испрашување“, вели таа смеејќи се, „барем 
нешто се случуваше. И тогаш“, таа направи пауза, „токму 
тогаш почна целата мизерна приказна“. По враќањето во 
Лајпциг, Штази ѝ се „навртела“. 

За време на војната во Кореја во 1950тите кружеа при
казни за опсцени методи на тортура кои се спроведувале врз 
американските воени затвореници. По фаќањето, војниците 
биле носени во логор, а само по една недела се појавувале 
пред камера неразумно дрдорејќи дека го прифаќаат кому
низмот. По Војната се открило дека, спротивно од гласовите, 
корејската воена тајна ниту била нешто традиционално, ниту 
пак некоја висока технологија – станувало збор за лишување 
од сон. Гладен човек сè уште може да „блуе жолч“, но еден 
зомби е значително попопустлив. 

Испрашувањето на Мирјам Вебер, шеснаесетгодишно де
војче, траело десет ноќи по ред, по шест часа, од 22 до 04 
часот. Светлата во ќелијата се гаселе во 20 часот, а таа спиела 
два часа пред да ја одведат во собата за испрашување. Ја 
враќале во нејзината ќелија два часа пред светлата одново 
да се запалат во 6 часот наутро. Не ѝ било дозволено да спие 
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во текот на денот. Чуварот ја гледал низ шпионката и удирал 
по вратата ако задремела.

„Одвременавреме кога удираше на вратата погледнував 
во окото што ѕиркаше низ отворчето и помислував: „А зошто 
за промена не се откачиш?“, и продолжував да дремам. Тогаш 
влегуваше, ме протресуваше и го тргаше душекот од клупата, 
па така немаше ништо на што да се седи. Така беа сигурни де
ка нема да заспијам. Не можам да опишам колку те уништува 
тоа “.

Подоцна истражував за тоа. Лишувањето од сон може да ги 
има симптомите на изгладнетост, особено кај децата – жртвите 
стануваат дезориентирани и им студи. Го губат осетот за вре
ме, како да се заробени во бескрајна сегашност. Неспиењето, 
исто така, предизвикува и бројни невролошки дисфункцио
налности, кои стануваат сè поизразени доколку тоа продолжи. 
На крајот, будната состојба ја презема логиката на сонот, кога 
чудните нешта се поврзани и она што го чувствуваш е само 
гнев, гнев, гнев спрема светот кој не ти дава да се одмориш. 

За Штази било неразбирливо како можело една шеснае
сетгодишничка, без никакви средства, без обука и без помош, 
да се провлече на раце и колена низ нивната „антифашистич
ка заштитна мерка“. Откривајќи ја несвесно својата почит, 
првиот од чуварите кој ја водел во собата за испрашување 
сакал да знае во кои спортски клубови членувала. Во ниеден. 

Но главната цел на испрашувањето, ноќ по ноќ, била да се 
извлече од неа името на тајната организација за бегства која 
ѝ помогнала. Ги барале имињата на членовите, физичките 
описи. Чиј бил планот да бега токму ноќта на Нова година, 
кога е најбучно. Како знаела да оди токму кај плотовите и 
бавчите на Борнхолмер, ако никогаш порано не била во 
Берлин? Кој ја подучил како да ја помине бодликавата жица? 
И она што најмногу инсистирале да дознаат – кој ѝ кажал 
како да помине покрај кучињата?
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„Едноставно не можеа да одгатнат како сум поминала 
покрај она куче“, вели таа. „Кутрото куче“.

Не можеле да ја скријат злобата. Ѝ кажале на Мирјам дека 
макар и да успеела, ќе била вратена назад затоа што била 
малолетна. Таа се побунила. „Нема шанси западњаците да ме 
врателе овде“, им рекла на полицајците кои ја испрашувале. 
„Затоа што сум бегалец од вашиот политички прогон кој го 
почнавте поради летоците што ги растурив“. Мирјам ја истура 
брадата имитирајќи дрско дете кое сè уште мисли дека под 
неа има безбедносна мрежа што ќе ја дочека. 

Главниот иследувач бил мајор Флајшер, но понекогаш би
ле двајца. И двајцата имале мустаќи и накострешена кратка 
коса, во строго закопчани сиви униформи. Помладиот бил 
толку здрвен – како да голтнал стап. Мајор Флајшер имал 
влакненца во ушите. Некогаш се преправал дека ѝ е пријател, 
„демек добар чичко“. Другпат ѝ се заканувал: „Слушај, знаеш 
дека има и други начини да го правиме ова“. Нејзиниот одго
вор останувал ист. „Се качив на воз во Лајпциг, на станицата 
купив мапа, се прекачив со скала, доползев на стомак, а 
потоа се стрчав“. 

Десет пати по дваесет и четири часа, во кои едвај да си 
дремнал. Десет пати по дваесет и четири часа во кои едвај си 
буден. Десет дена се доволно време да умреш, да се родиш, 
да се вљубиш и да полудиш. Десет дена е многу долго време.

Прашање: Што му се случува на човечкиот дух по десет 
дена без спиење и по десет дена изолација прекината само 
заради ноќни заканувачки сеанси?

Одговор: Ќе си сони решение. 

Единаесеттата ноќ Мирјам им го дала она што го сакале. 
„Си мислев: ’Вие луѓе значи сакате тајна организација за 
бегства? Добро, тогаш ќе ви ја дадам‘“. 

Флајшер победил.
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„Значи“, рекол тој, „не беше страшно, нели?“ Зошто не ни 
го кажа тоа порано за да се поштедиш од маките?“ Ја пуштиле 
да спие две недели и ѝ давале по една книга неделно. Ги 
исчитувала за еден ден, а потоа почнала да ги учи напамет 
одејќи горедолу низ ќелијата со книгата на градите.

„Гледано вака наназад, смешно е“, вели Мирјам, „но 
тогаш тоа беше чиста, непоматена фрустрација. Им стокмив 
приказна во која ни јас на тие години не би поверувала. 
Беше крајно апсурдна. Но тие беа толку здивени по тајна 
организација за бегства, што ја проголтаа приказната. А сè 
што сакав јас, беше да спијам“.

„Визбата на Ауербах“ е позната институција во Лајпциг. 
Тоа е еден подрумски бар и ресторан со маси од дабови 
талпи во долги ниши под искривениот таван, исто како во 
визба. Ѕидовите и таваните се насликани со мрачни сцени 
од Гетеовиот Фауст: Фауст го среќава Мефисто, Фауст ја 
предава Маргарита, Фауст во очај. Гете обично овде пиел. 
Одлично место за средби со ѓаволот. 

Ова е приказната што Мирјам им ја раскажала на луѓето 
од Штази.

Сè почнало кога отишла да се сретне со некој пријател во 
„Визбата на Ауербах“ на земички со гускина маст. Пријателот 
не се појавил, па седнала сама на една од долгите маси и поч
нала да јаде. Местото било полно; било некаде околу Божик. 
Четворица мажи се приближиле и ја прашале дали може да 
седнат на нејзината маса. Седнале да јадат. Мирјам им го 
слушала разговорот. Еден од нив имал берлински акцент, во 
кој „добро“ е “допро“, а „јас“ е „иаз“. 

Забавно ѝ било да ги слуша. Гледа во мене, а лицето ѝ се 
озарува. Се замислува себеси на шеснаесет години и тоа ја 
прави среќна. 

„И така, му се обратив на едниот од мажите – оној кој ми 
изгледаше главен: ’Вие сте од Берлин?‘“
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„А тој одговори: ’Да‘“.
„’Па, како е во Берлин?‘ реков“. Мирјам ги шири очите и 

повторно го добива оној лик на момче од цртан филм.
„Добро е, благодарам“.
„А каде живеете во Берлин?“
„Во Панков“.
„А, дали, уф... дали е тоа близу Ѕидот?“
„Всушност, да... близу е... Да не мислиш да го прескокнеш?“
„Да, мислам“.
„Значи вака! Не можеш тукутака да се исправиш пред 

Ѕидот и да мислиш дека ќе најдеш место за да се прекачиш! 
Дојди со мене и ќе ти покажам“.

Мирјам рекла „ОК“. Така тие петмина заминале и се ка
чиле во такси. Се движеле кон југ, но не била сигурна каде, 
бидејќи веќе се стемнувало. Запреле на кратко во некој стан, 
на втори или на трети кат во една зграда. Не можела точно 
да се сети. На вратата немало плочка со име на станарите, 
така што не можела да знае чиј е станот. Главниот и неговите 
соучесници нацртале мапа на Берлин и ѝ покажале на кое 
место да се прекачи. Потоа викнале друго такси, ја оставиле 
кај „Визбата на Ауербах“ и таа си фатила трамвај за дома.

Мирјам се смее. Гледа во мене како да сака да каже: „Си 
чула ли некогаш во животот посмешна приказна? Ти се верува 
ли дека го проголтаа ова?“ Се преслушувам, збунета. Се оби
дувам да се средам. Што е толку неверојатно ако некој нуди 
корисни совети за прескокнување ѕидови? Се чувствувам 
како да ќе ми објаснува нешто многу просто. Главата ми е 
наведната настрана како куче кога гледа телевизија: не 
разбира што се случува, ама баш е интересно.

Мирјам трпеливо објаснува дека во ГДР било незамисливо 
да се праша некој сосема непознат дали живее близу гра
ницата. Исто така било незамисливо за непознатиот да ве 
праша дали мислите да избегате. И било уште понезамисливо 
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тие тогаш да ви понудат корисни совети за бегство на лице 
место. Односите меѓу луѓето биле условени од фактот дека 
еден од вас двајца би можел да биде еден од нив. Секој се 
сомневал во секого, а недовербата којашто се раѓала од 
ова била основата на општественото постоење. Човекот 
можел да ја пријави Мирјам бидејќи прашувала за границата 
и признала дека размислува да премине, а таа можела да 
го пријави за понудата да ѝ покаже како. Во ГДР постоеле 
тајни организации за бегство, но ви требало посредник за 
да контактирате со нив. За такво нешто никогаш не би разго
варале толку безгрижно додека мезите земички од гускина 
маст со пиво.

Флајшер барал име. „Тоа не би можела да ви го кажам“, 
му рекла. „Не ги слушнав да си се обраќаат по име“.

„Како изгледаше тој, главниот?“
„Па“, рекла таа, „беше отприлика олку висок“, ја става 

раката во воздух над главата. „И изгледаше онака силен, 
добро граден“.

Се насмевнува, уживајќи во својот измислен лик. „Му 
реков дека бил сосема ќелав. А и дека имал впечатливо мали 
стапала“.

Сега јас умирам од смеа, уживајќи во деталите што ги 
смислило едно детско око.

„Тоа е тоа. Значи горедолу некаков трансформер со мали 
стапала! Уште и му реков на Флаjшер дека добив впечаток 
дека редовно одел во ’Визбата на Ауербах‘“. И таа се смее, 
палејќи цигара и подместувајќи се во столчето. 

На Мирјам ова ѝ било добро осмислено – без разлика 
колку ќелави мажи со мали стапала ќе нашле за во групата за 
препознавање, таа не би препознала ниеден од нив. 

Поминале две недели до следното испрашување. Ја вик
нале кај Флајшер, не во 10 навечер, туку попладнето. Ги држел 
двете раце на масата, како да се воздржува да не ја фрли. 
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„Моите луѓе“, се издрал тој, „измрзнаа поради тебе. Како 
се осмелуваш да кажуваш такви приказни! Што те натера да 
измислиш таква приказна?“

„Сакав да спијам“.
Флајшер рекол дека нејзиното однесување е рамно на 

измама на Министерството, што било кривичен прекршок. 
Ќе добиела уште подолга казна. И дека уште и добро ќе по
минела, со оглед на тоа што можела да предизвика војна.

Мирјам помислила дека мора да е луд. Да ја прескокне
ла последната ограда, продолжил тој, источногерманските 
војници ќе пукале во неа одзади, а Западногерманците ќе 
им возврателе. Ќе била одговорна за избувнување граѓанска 
војна. Потоа смекнал. „Но за твоја среќа, ќе ја избришам оваа 
мала епизода од твоето досие. Да не се каже дека не сме ти 
дале шанса“.

Подоцна на Мирјам ѝ станало јасно дека се штител са
миот себе. Ако на суд ја прашале зошто измислила таква 
приказна, таа едноставно ќе речела: „Бидејќи не ме пуштаа 
да спијам“. Очигледно, дури и во ГДР, лишувањето од сон се 
сметало за тортура. А тортурата, барем врз малолетници, не 
била дел од официјалната политика. 

Така, судијата ја осудил на година и пол во Штауберг, 
женскиот затвор во Хоенек. А на крајот од тридневното су
дење ѝ рекол: „Обвинет малолетнику број 725, сфаќаш дека 
твоите дејства можеле да предизвикаат трета светска војна“.

Сите биле луди, а неа ја затвориле.
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Чарли

„Кога излегов од затвор, речиси веќе не бев човек“, вели 
Мирјам.

Првиот ден во Хоенек на Мирјам ѝ рекле да се соблече, 
да ги остави алиштата со кои дошла и ѝ тутнале в раце уни
форма во сини и жолти риги. Гола ја одвеле низ ходникот до 
соба со длабока поплочена када. Две чуварки чекале внатре. 
Тоа било крштевањето за добредојде. 

Тоа бил единствениот пат кога мислела дека ќе умре. 
Кадата била полна со студена вода. Едната од чуварките ја 
држела за стапала, а другата за коса. Ѝ ја пикнале главата 
под вода и ја држеле така долго време, а потоа ја извлекле 
за коса, врескајќи ѝ. Потоа повторно ја пикнале назад 
во водата. Не можела ништо да стори, а не можела ни да 
дише. Повторно горе: „Ѓубре едно расипано. Недоквакана 
низаедна. Ти глупава предавничке, кучко една“. Повторно 
долу. Кога ќе ѝ ја изваделe главата, вдишувала навреди. 
Мислела дека ќе ја убијат. 

Мирјам е потресена. Гласот ѝ е стегнат и не можам да гле
дам во неа. Можеби избиле од неа нешто што никогаш веќе 
не можела да си го поврати.
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Мирјам вели дека и затвореничките една спрема друга се 
однесувале брутално. Вели дека затвореничките осудени за 
криминал добивале привилегии ако ги малтретирале поли
тичките затворенички. Вели дека осумнаесет месеци ѝ се об
раќале само по број, никогаш по име. Вели дека таму имало 
систем на „трампа“, цела економија, со хигиенски влошки. Не 
можам да се фокусирам на грозотиите на сето тоа, а умот 
непослушно ми бега накај хумористичните серии. Мислам 
на старата телевизиска серија „Затвореничка“, сместена во 
женски затвор: тропањето на металните порти пред секоја 
пауза за реклами и љубезните лезбијки во пералната обви
ени со пареа.

Но Мирјам одново фаќа чекор. Ми кажува дека во Хо
енек затвореничките работеле во фирма за изработка на 
чаршафи. Вообичаено денот почнувал во 4.30 наутро со звук 
на сирена. Кога клучот на надзорникот ќе заклопотел во вра
тата, сите затворенички веќе стоеле мирно пред ѕидот. Потоа 
следела прозивката по броеви. Па пребројувањето. Оделе 
на појадок, па во работилницата, каде што повторно ги 
пребројувале. „За да се провери дека никој не избегал меѓу 
ќелијата и кантината“. Ако Мирјам сакала да оди во тоалет, 
застанувала мирно и објавувала: „Малолетната затвореничка 
број 725 бара дозвола да појде во тоалет“. Кога ќе се вратела, 
повторно застанувала мирно. „Малолетната затвореничка 
број 725 бара дозвола да продолжи со работата“. Пред 
одење на ручек – броење. По ручекот марширале во круг во 
дворот за да се раздвижат, а потоа повторно ги броеле. Зат
вореничките се броеле и пребројувале од моментот кога ќе 
се разбуделе до моментот кога ќе си легнеле и, како што ве
ли Мирјам, потсмевајќи се: „Знаеш што? Бројките секогаш 
беа точни. Секогаш, сите беа тука“.

„Затворот ми остави некои чудни мали навики“. Во сите 
станови во кои досега живеела ги вадела вратите од шарките. 
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Не поради тоа што добивала напади на паника од тесен прос
тор, вели, туку затоа што едноставно почнувало да ја облева 
ту топла ту студена пот. „Овој стан е одличен за мене“, вели 
гледајќи наоколу низ отворениот простор.

„А што е со лифтовите?“ прашувам, потсетувајќи се на 
мачното качување по скалите.

„Исто така“, одговара таа, „и нив не ги сакам баш многу“.
Еден ден, многу години подоцна, нејзиниот сопруг Чарли 

се врткал по дома свирејќи на гитара. Мирјам кажала нешто 
провокативно и тој наеднаш се исправил, кревајќи ја раката 
за да ја извади гитарата. Веројатно само сакал да рече: „Тоа 
е нечуено!“, или ќе ја скокотнел. Но неа веќе ја снемало. Веќе 
била долу зад зградата. Не се сеќава како слегла по скалите 
– тоа било автоматска реакција на бегање. Чарли излегол 
за да ја наговори да се врати горе. Бил загрижен. Во првите 
години на заедничкиот живот и двајцата се наоѓале затечени 
од нејзините изблици.

Одеднаш многу сум уморна, како коските да ми омекнале. 
Погледнувам надвор и гледам дека се стемнило. Сакам некој 
да ја измасира. Сакам и мене некој да ме измасира. Сакам 
добронамерната управителка од телевизискиот затвор на
вистина да постоела. Сакам лезбијките со меко срце да го 
заштителе малото девојче, и размислувам за она што допрва 
доаѓа.

Кога Мирјам била пуштена од затвор, во 1970тата, имала 
седумнаесет и пол години. Сестра ѝ ја одвела на езеро на 
капење. Спасителот ја поканил да излезат, но таа не била во 
состојба да одговори. Името му било КарлХајнц Вебер, но 
сите го викале Чарли. Бидејќи Мирјам не одговорила, тој ја 
„бркал“ преку сестра ѝ. Мислел дека е многу чудна и многу 
повлечена. Сакал да ја испита работата.

„А каква беше ти?“ ја прашувам.
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„Па, ќе требаше него да го прашаш за тоа“, вели. „Тој бе
ше оној кој ме врати во нормала“. Мирјам оди низ собата до 
изветвениот куфер од кој на подот се истураат нејзините 
фотографии. Наоѓа една од Чарли. На неа се гледа маж од 
дваесетина години, со светлокостенлива коса и со привлеч
но лице, кој гледа право во фотоапаратот. Наместен е нево
обичаено блиску до левиот раб на фотографијата. 

„О! Тоа е така затоа што го исеков делот каде што сум јас“, 
вели Мирјам. Потоа продолжува: „Тоа беше фотографијата 
од нашата венчавка“. Сакам да поставам прашање, ама си 
премолчувам.

Мирјам и Чарли почнале да живеат заедно. Чарли бил 
обучен спортски тренер, со студии за физичко образование и 
биологија. Во ГДР, спортот бил во тесна врска со политиката. 
Владата го следела потенцијалот на младите и ги прибирала 
во спортски институти за слава на нацијата.

„Дали знаел за допингот?“ На децата во спортските учи
лишта им давале хормони под маската на витамини. Во скан
дал кој се обелодени по паѓањето на Ѕидот, се откри дека 
биле давани пилули кои го забрзувале растот и ја зголемувале 
силата, но ги претворале девојчињата напола во момчиња. 

„Да, за тоа дознал од двајца различни луѓе. Се сеќавам 
дека еднаш им кажа на едни наши пријатели да ја држат 
ќерката понастрана од таквите институти. Но тоа не беше 
причината поради која ја напушти просветната работа“.

Кога имал дваесетина години, Чарли со некој другар би
ле на одмор на Балтичко Море. Кога некој шведски брод се 
приближил до брегот, тие решиле да пливаат до него за да 
видат колку далеку можат да стигнат.

„Мислам дека не сакале да се качат на бродот или нешто 
слично“, вели. „Навистина било провокативно, но било само 
игра“.
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Властите ги привеле под сомнение дека сакале да ја на
пуштат земјата. Тогаш Штази почнала да го прогонува Чарли 
Вебер.

Чарли чувствувал дека не може пред своите ученици да 
ја претставува државата која му го правела тоа. Го напуштил 
образованието и почнал да пишува. Пишувал написи за вес
никот Ојленшпигел7 и синопсиси за телевизиски програми. 
Работел и во продукција на филмови и некоја работа во 
театар. Напишал „мала книга“, вели Мирјам, со наслов Како 
вчера, така денес8, „за тоа дека оваа диктатура е иста како 
и секоја друга“. Ја испратил во Западна Германија каде што 
била објавена.

„Откако почнавме да живееме заедно – јас, поранешен 
криминалец, а тој под надзор – одвременавреме тие доаѓаа 
и ја пребаруваа куќата“, вели. „Кога нашата сосетка, една по
стара жена, виде дека тоа се случува, ни понуди да ни ги чува 
сандакот со книги и ракописите на Чарли кај себе, бидејќи 
никогаш не би се посомневале во неа. Сепак, направивме не
кои грешки. Се сеќавам еднаш кога ни испратија сè млади 
луѓе, чепкаа низ сите наши фиоки, сè што имаше по масите, 
по колекцијата плочи. Едниот од нив се поткачи на скала за 
да ги пребара полиците со книги и ја најде Животинската 
фарма на Орвел, којашто, секако, беше на црната листа. Ни 
запре здивот кога ја извлече од рафтот. Како сега се сеќавам 
на корицата: свињи, високо кренале црвено знаме. Гледавме 
како младичот гледа во неа, во свињите и знамето. А потоа ја 
врати назад. Отпосле се смеевме! Единствено што ни паѓаше 
на ум е дека кога ги видел свињите – тоа било лошо – но 
дека држеа црвено знаме, и дека беа на колективна фарма – 
сигурно си помислил дека тоа мора да е добро!“ 

7 Eulenspiegel, герм. 
8 Gestern Wie Heute, герм. 
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„Мене ми беше забрането да студирам. А не можев ни 
работа да најдам“, вели Мирјам. „Секаде каде што ќе кон
курирав за работа Штази средуваше да бидам одбиена. 
Работодавачите мораа да го проверат моето лично досие, а 
инструкциите секогаш беа ’не таа‘. Многу фотографирав во 
тоа време. Така, сè што можев да правам беше да ги испра
ќам фотографиите до магазините потпишани со имињата на 
моите пријатели, а пријателите ми ги даваа парите што ќе ги 
добиеја за нив“. Си ја собира косата. „Сепак, на некој начин, 
живеевме сосема добро – не моравме да им се потчинуваме 
на структурите и на авторитетите на кои не можевме да им 
веруваме. Успевавме некако“.

Во 1979 година сестра ѝ на Мирјам и нејзиниот маж се 
обиделе да избегаат во Западна Германија скриени во ба
гажник од автомобил. Чарли ги одвезол да се сретнат со 
курирот кој требало да ги прошверцува преку границата. 
Штази го следела секое движење; брачната двојка добила 
затворска казна, а Чарли добил условна казна.

Во септември 1980 година, западногерманскиот канце
лар Хелмут Шмит требало да ја посети ГДР. Во тоа време, 
движењето „Солидарност“ во Полска било извор на тензии 
за владите од Источниот блок, бидејќи станало фокус на на
деж за многумина под нивна власт. Тогаш посетата на Шмит 
била откажана поради загриженоста на источногерманската 
влада дека тоа би можело да предизвика демонстрации за 
демократија пред камерите на западните телевизии.

Сепак, источногерманските власти се подготвиле за по
сетата. Тие ги уапсиле и ги затвориле сите кои можеле да 
протестираат, или кои би можеле на каков и да е начин да ја 
посрамотат Владата.

Во тоа време Чарли бил под формално сомневање за 
дело „обид за бегство од Републиката“. Тој и Мирјам подне
ле барање да ја напуштат ГДР. Ваквите барања понекогаш 
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биле одобрувани затоа што ГДР, за разлика од другите 
источноевропски земји, се ослободувала од незадовол
ниците исфрлајќи ги во Западна Германија, каде што тие 
веднаш биле прифаќани како граѓани. Штази ги ставала 
сите апликанти под исклучителен надзор. Не било чудно 
што луѓето кои поднеле барање за заминување биле под 
сомневање дека ќе се обидат да заминат, што, освен ако не 
се спроведувало преку овој долг арбитрарен процес, било 
кривично дело. „Барањата за заминување“ биле легални, 
но властите можеле, доколку им се присакало, да гледаат 
на тоа како на изјава дека не ја сакаш ГДР. Во тој случај тоа 
станувало хецшрифт9 (дамка) или шмешрифт10 (клевета), 
а со тоа и кривично дело. На 26 август 1980 година, Чарли 
Вебер бил уапсен и ставен во истражен затвор.

Во почетокот, Мирјам контактирала со него само преку 
писма. Не ѝ биле дозволени посети, а тој не смеел да се ја
вува. Најпосле, за вторник, 14 октомври, била закажана пол
часовна посета. Дента пред тоа, Мирјам го добила назад 
нејзиното последно писмо до Чарли, на кое со ракопис било 
напишано „Поштенското одобрение прекинато“. Заедно со 
него во сандачето имало и поштенска картичка од Штази: 
„Повлечена е дозволата за посета на 14.10.1980 г.“.

Во средата на 15 октомври, еден обичен полицаец во зе
лена униформа тропнал на вратата од нивниот стан. „Тука ли 
живее господинот Вебер?“

„Да“.
„А вие сте госпоѓата Вебер?“
„Да“.
„Па, треба да се јавите во канцеларијата на окружниот ја

вен обвинител и да ги соберете работите на вашиот сопруг, 
бидејќи тој е мртов“.

9  Hetzschrift, герм. 
10  Schmähschrift, герм. 
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Си заминал пред Мирјам да може да проговори.

Германската Демократска Република само на збор ги 
признавала демократските институции. Имало окружни 
јавни обвинители, чија работа била да делат правда, и 
адвокати, чија работа била да ги застапуваат клиентите, и 
судии, чија работа била да судат! Имало, барем на хартија, 
и други политички партии освен владејачката – Партијата 
за социјалистичко единство. Но, во суштина, постоела само 
Партијата, и нејзиниот инструмент – Штази. Судиите често
пати добивале инструкции од Штази, која, всушност, само ги 
пренесувала од Партијата  од збор до збор како да гласи и 
колкава да биде пресудата. Врската меѓу Партијата, Штази 
и законот одела оздола нагоре: Штази, во консултација со 
училишните директори, регрутирала послушни ученици, со 
соодветно лојален став, за студии по право. Еднаш видов 
листа со теми за дисертации од школата за право на Штази, 
во Потсдам, којашто вклучуваше незаборавни придонеси 
кон општото човеково знаење, како, на пример, „За можните 
причини на психолошката патологија на желбата да се вршат 
гранични прекршоци“. Немало место каде што обвинетите 
можеле да се одбранат од државата, бидејќи сите адвокати 
бранители и сите судии биле дел од неа.

Мирјам отишла кај мајорот Трост, окружниот јавен об
винител, кој бил надлежен за истрагата на смртта на Чарли. 
Трост ѝ рекол дека Чарли се обесил. Трост ѝ рекол дека му е 
многу жал, впрочем, дека сите биле длабоко, длабоко шоки
рани. Ѝ рекол дека тој бил веднаш повикан во ќелијата. 

Мирјам го прашала со што се обесил Чарли. На што се 
обесил? „Ги знам тие ќелии“, ми вели. „Нема издадени цевки. 
Во нив сè е мазно. Нема ни шипки на прозорците – премногу 
се мали“. 

Трост ѝ рекол дека не знае. 
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„Нели ве викнале во ќелијата. Како може да не знаете? 
Сигурно сте виделе на што висел човекот“.

„Не“.
Мирјам одмавнува со главата имитирајќи го неговото 

одрекување. „Е па тогаш, со што?“ Не се откажувала. Тој ден 
Трост ѝ рекол дека Чарли се обесил со ластикот од панта
лоните. Мирјам не верувала. Упорно се враќала во неговата 
канцеларија и упорно прашувала. Биле изненадувачки фини 
со неа. Заменикот на Трост ѝ рекол дека Чарли се обесил со 
долната облека. Другпат Трост рекол дека употребил иски
нати делови од чаршафот. 

Таа му се противставила. „Гаќи или чаршаф? Гаќи или 
чаршаф? Можевте барем да си ги усогласите приказните“.

Мајор Трост го загубил трпението. Ѝ рекол дека ќе повика 
да ја уапсат ако не ја напушти просторијата.

Мирјам дознала дека телото на Чарли било задржано на 
судска медицина во мртовечницата. Отишла таму, но не ја 
пуштале да влезе. Сетила дека ја следат.

Отишла да се види со адвокатот на Чарли, господин Икс, 
претставникот на др Волфган Вогел од Берлин во Лајпциг. 
Вогел бил владиниот адвокат одговорен за трговија со луѓе 
меѓу Источна и Западна Германија. Тој располагал со листа 
на имиња и преговарал со владата на Западна Германија за 
која цена, како што се велело, би им се „откупила слободата“ 
(фрајгекауфт)11. Имало ценовник кој варирал, најверојатно 
според образованието на оној кој требало да биде купен. 
Трговец или службеник бил поевтин од некој со докторат. 
Исклучок било свештенството – пастор одел гратис, бидејќи 
најчесто тие биле независни антирежимски мислители и 
на режимот му одело во прилог да се ослободи од нив. Во 
Источна Германија, трговијата со луѓе била извор на добри 

11  Freigekauft, герм. 
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пари, а истовремено и начин да се ослободат од оние кои не 
сакале да се потчинат. 

Еден од начините да се најдеш на листата на Вогел, и 
со тоа да имаш шанса да ја напуштиш ГДР, било да станеш 
клиент на еден од неговите регионални претставници. Затоа 
Чарли Вебер го имал ангажирано господин Икс. Господин 
Икс го истражувал случајот Вебер (сега истрага за смрт во 
затвор) веќе осум недели кога Мирјам дошла да се види со 
него. Мирјам седнала во неговата канцеларија и побарала од 
него да ѝ каже што открил. 

Кога ја отворил папката на масата, во неа имало само 
еден лист хартија: овластувањето од Вогел да го преземе 
случајот. Наместо нешто да ѝ каже, тој ја прашал: „Госпоѓо 
Вебер, зошто не ми кажете што знаете Вие?“

Мирјам збеснала. Со денови, вели, го чувствувала оној бес 
кој прави веќе да не ви е гајле и ве тера да кажувате нешта 
од кои нормално би се воздржале. Таа му одговорила дека 
негова работа била да истражува, така што тој би требало 
да дознае и да ѝ каже. Кога веќе не сторил ништо за Чарли 
додека бил в затвор, рекла, би можел барем да дознае како 
умрел.

„Дали ви личам на луд?“ рекол адвокатот многу студено. 
„Дали? Белки не мислите дека ќе докаскам онде и ќе прашам 
што навистина се случило. Дали навистина мислите така? 
За таква работа подобро да си најдете друга будала, млада 
дамо“.

Мирјам одново се вознемирува. Овде, од другата страна 
на масата, било лицето на самиот систем: фарса од адвокат, 
кој прави фарса од неа. 

Во вторникот на 21 октомври 1980 година, човек од Штази 
дошол на вратата и ѝ кажал на Мирјам дека телото е однесено 
од судска медицина и дека Министерството би сакало да ѝ се 
најде околу погребот. Мирјам рекла дека сама ќе се снајде.
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„Секако, госпоѓо Вебер“, рекол човекот, „а дали имате на 
ум некое посебно погребно претпријатие?“

Таа му рекла да оди по ѓаволите, и нашла некое мало 
погребално. Жената на шалтерот била стара и љубезна. Ѝ 
рекла: „Знаете, госпоѓо Вебер, мислам дека навистина би 
ви било подобро да одите на Јужните гробишта, бидејќи тие 
ќе ви ги организираат сите работи од почеток до крај, ќе ги 
пополнат сите формулари место вас и така натаму. Тоа за 
вас би значело многу помалку трчкање наоколу“. Мирјам во
општо немала размислено за тоа. Си заминала и отишла во 
канцелариите на Јужните гробишта. Тропнала на вратата и ја 
повикале да влезе.

„Доцните – ве очекувавме порано“, рекол човекот кој се
дел зад бирото. 

„Што? Кој ви кажал дека ќе дојдам? До пред половина час 
ни самата не знаев дека ќе дојдам“.

„Ууфф, не знам, не се сеќавам“.
Како прво, тој ѝ предложил кремирање наместо закоп.
Мирјам рекла не.
Но, всушност, ѝ рекле, ќе мора да биде кремирање, зашто 

им снемало ковчези.
Мирјам блефирала: „Јас ќе донесам ковчег“.
Човекот ја напуштил собата за момент, а потоа повторно 

се појавил. „Денес, госпоѓо Вебер“, рекол, „е вашиот среќен 
ден. Ни останал еден слободен ковчег“. Сепак, за жал, до
дал, нема да биде возможно телото да биде изложено за 
оплакување и за оддавање последна почит. Не ѝ дал објас
нување зошто.

„Доколку е така“, рекла Мирјам, „ќе одам во некое друго 
погребно претпријатие и на други гробишта“.

„Не, не, не, госпоѓо Вебер, нема потреба за такво нешто, 
ќе видиме што можеме да направиме за да се изложи“.

Дента пред погребот, Мирјам и еден нејзин пријател 
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однеле на гробот некои од венците што пристигнале – имало 
премногу за да ги однесат сите утредента. Забележала еден 
човек како стои отстрана, пуши и не прави ништо посебно, 
само гледа.

Жена во униформа на Гробиштата ѝ се приближила: „Да
ли сте вие за погребот на Вебер?“

„Да“.
„Па, сакав само да кажам да не се вознемирувате утре 

премногу доколку не биде изложен, зашто може да се случи 
да не биде“. 

Мирјам ѝ се внела в лице за да може и пушачот да слушне. 
„Чекајте сега јас да ви кажам нешто – ако не биде изложен, 
нема да има ни погреб. Ќе ја откажам целата работа во при
суство на сите што ќе стојат наоколу – ќе направам циркус 
каков што никогаш не сте виделе. ДАЛИ СУМ ЈАСНА?“ 

Утредента, сепак, го изложиле. Мирјам кажува дека ков
чегот бил далеку, зад дебело прозорско стакло, а сè било 
осветлено одоздола со виолетово неонско светло. „Дури и на 
тоа ужасно светло можев да му ги видам повредите на главата. 
И можев да му го видам вратот – заборавиле да му го покријат. 
Немаше знаци од бесење, ништо“. Погледнува во мене. „Ќе 
си помислиш дека доколку сакале да се држат до приказната 
дека се обесил, ќе му го покриеле вратот, нели?“ Од таму 
ковчегот бил спуштен на друго ниво и повторно се појавил на 
количка што вработените ја туркале до гробот. Сите детали се 
наталожиле како фосилни остатоци во килибарот на нејзино
то сеќавање. Вели дека имало доволно време телото да биде 
извадено во минутите кога ковчегот не се гледал.

„Имаше многу луѓе на погребот“, ми вели Мирјам, „но 
мислам дека имаше уште повеќе од Штази“. Пред портата 
имало комбе со антени за опрема за снимање звук. Во 
грмушките имало луѓе со фотоапарати. Каде и да си по
гледнел имало мажи со вокитоки апарати. На зградата со 
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канцелариите на Гробиштата се изведувале градежни рабо
ти: по двајца агенти на Штази седеле на скелињата.

„Сите, секој од нас беше фотографиран. Можеше да се 
види патот по кој ќе оди поворката од капелата до гробот: 
рамномерно беше обележан со луѓето од Штази кои просто 
си стоеја таму“. Кога стигнале до гробот, таму имало двајца 
од нив потпрени на оградата, подготвени да ја гледаат це
лата работа. „Во моментот кога и последниот човек ги фрли 
цвеќињата“, вели Мирјам, „гробарите почнаа да трупаат земја 
и сè се случуваше многу брзо. Едноставно, беше пребрзо“.

Мирјам чекори боса низ собата до бирото и зема некои 
документи во пластична папка. „Ги копирав овие за тебе“, 
вели, враќајќи се до масата. Тоа е дел од досието на Штази 
за Чарли Вебер: извештај напишан на рака, потпишан од 
некојси мајор Малер. Во него се сите оперативни планови 
за организацијата и за надгледувањето на погребот на 
Вебер: ќе се прислушувал телефонот на Мирјам; ден пред 
тоа ќе ја викнеле на „појаснување на околностите“; на лице 
место ќе користеле опрема за снимање звук и настанот ќе 
бил „фотографски документиран“; државјаните на Сојузна 
Република Германија присутни на погребот ќе биле над
гледувани за да се осигури дека ќе ја напуштат ГДР пред 
полицискиот час на крај на денот. За жал, овој агент не можел 
да го дознае името на пасторот кој ќе ја држи службата. 
„Доколку за време на погребот се забележи непријателско 
однесување, на сите луѓе им се дадени наредби да користат 
сила за да го задушат, подразбирајќи дека со тоа нема да 
се наруши достоинството на просторот на гробиштата“. 
Мајорот Малер нагласил дека господинот Море, директорот 
на Јужните гробишта, им гарантирал целосна слобода на 
движење на луѓето од Штази за време на „акцијата“ Вебер, 
и доколку вработените на гробиштата се распрашувале кај 
некој од офицерите на Штази, тие треба да ги упатат кај 
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колегата Море. Море знаел дека Малер бил офицер на Шта
зи и, исто така, го знаел по неговото вистинско име, а не по 
неговиот таен идентитет.

Мирјам можела и да го претпостави сето тоа од она што 
го видела дента. Покажува на следниот ред и го чита на глас: 
„Нема дефинитивна информација за датумот на кремирање. 
Овој датум може да се добие кај колегата Море на 31.10.80 
или по овој датум“. 

Мирјам ми ја подава папката. „На 30 октомври закопавме 
ковчег. Закопавме ковчег, а тие за ден потоа закажуваат кре-
мирање. Во ковчегот или нема никој, или има некој друг“. 

Мирјам отишла во Mинистерството за внатрешни работи, 
и на нејзината апликација за напуштање на ГДР додала ба
рање за „Транспорт на ковчег“. Сакала да излезе, и сакала да 
го презакопа Чарли во Западна Германија.

Еднаш месечно ја повикувале во Штази на муабет. Тоа 
траело со години. „Што се овие работи за транспорт на ков
чег?“ ја прашувале. „Што сакате со ковчегот?“

„Што мислите дека сакам со ковчегот? Да го носам на не
делна прошетка? Со ковчегот сакам да го направам она што 
се прави со ковчег: сакам да го закопам“.

Во 1985тата ѝ рекле: „Вие веројатно сакате да ги дадете 
останките на испитување, така ли е?“

„Па што и да сакам? Што ако откријам дека не се обесил, 
како што велите?“

„Знаете дека нема да најдете ништо во ковчегот. Нема да 
можете да докажете ништо“.

„А зошто тогаш вие толку се преокупирате со тоа?“ рек
ла и го сфатила тоа како признавање вина. По некое време 
Мирјам престанала да се одѕива на поканите кои се појаву
вале во нејзиното сандаче и со кои ја повикувале во нивните 
канцеларии за да разјаснат некои околности. Единственото 
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нешто што некогаш се разјаснило било дека во тие околнос
ти моќта е во нивни раце.

„Беше бесмислено. Престанав да мислам дека воопшто 
ќе заминам надвор. Си играа со мене како мачка со глушец“.

Едно утро во 8 часот во мај 1989 година, заѕвонил теле
фонот на Мирјам. Биле од Штази. Не можеле да кажат зошто, 
но побарале од неа да се јави кај нив без рок, без ден, и да 
ги донесе со себе личните документи.

Мирјам помислила, штом во сандачето не ѝ ставаат пока
ни за разговори за разјаснување на некои околности  ќе ја 
будат по телефон. Минала тешка ноќ. Поспала уште малку, 
потоа станала, се истуширала и си ја направила првата шолја 
чај.

На пладне се огласило ѕвончето. Човек на Штази – Оддел 
за внатрешни работи. „Зошто сте сè уште овде?“ рекол.

„Овде живеам“.
„Повикани сте итно во Министерството и понесете ги лич

ните документи со себе“.
„Има време колку сакаш. Денот е прилично долг, прија

телче“.
Останал да стои пред вратата.
Отишла во седиштето. Некој службеник ѝ ги зел личните 

документи и ѝ рекол дека треба да оди кај фотографот, и 
дека следно има закажано кај нотар. Потоа требало да се 
врати за да си ја земе дозволата за патување. „Вечерва имате 
воз“, рекол.

„Тогаш ми стана јасно“, вели Мирјам. „Бев во шок. Им ре
ков: ’Поминаа единаесет години откако поднесовме барање 
за заминување, а сега нема да можам ниту да се поздравам 
со пријателите?‘“

„Госпоѓо Вебер, дозволата за патување којашто ви е из
дадена важи до денес на полноќ. Доколку бидете најдена на 
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територијата на ГДР по тоа време, ќе се смета дека вашиот 
престој е илегален и ќе бидете затворена. Би ве потсетил“, 
рекол, покажувајќи ѝ ги документите во својата рака, „дека 
веќе немате лични документи од оваа земја“.

Таа ноќ возот бил натискан со луѓе протерани од ГДР. 
Се чинеше како секој што би можел да го префати вирусот 
на гласност12 да е испратен преку Ѕидот. Мирјам со себе 
зела мала патна торба со две преслеки во неа, а зад себе го 
оставала својот живот. Нејзините пријатели требало да ѝ ги 
спакуваат работите од станот. Колку што знаела, можело и 
никогаш веќе да не се врати назад. Никој немал поим дека 
Ѕидот ќе падне во ноември таа година.

„Всушност, депортацијата задоцни единаесет години“, 
вели, „и порани шест месеци“.

Ноќта падна, а светлата на градот се ширеа под нас. Во 
темнината, можеше да биде кој и да е град, на кое и да е нор
мално место.

На некои луѓе не им е непријатно да зборуваат за своите 
животи, како да наоѓаат смисла во случајните настани кои 
ги направиле она што се. Тоа вклучува своевидна верба во 
гледање напред во животот; уверување дека причините и 
последиците се поврзани, и дека самите тие се нешто пове
ќе од збир на нивното минато. За Мирјам минатото запрело 
со смртта на Чарли. Нејзините спомени за излетите или за 
подготвувањето јадења или за празниците, нејзиниот вис
тински живот, се спомените кога „таа“ станува „ние“ и тоа 
се нештата кои таа и Чарли ги правеле заедно. Како времето 
по неговата смрт воопшто да не се мери; тоа било невреме, 

12 „Гласност“ била политиката на максимален публицитет, отвореност 
и транспарентност на сите активности на владините институции во 
Советскиот Сојуз, заедно со слободата на информирање, воведена 
од Михаил Горбачов во втората половина на 1980тите (заб.на прев.). 
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време без историја. Во исто време е и силна и скршена. Збо
рува како нејзиното постоење за неа веќе да не е реално, 
како повеќе да е жив епитаф на некогашниот живот. 

„Зошто се врати во Лајпциг?“ прашувам. 
„Па, со сите работи што ми се случуваат во моментов, по

добро е да сум тука. Ми треба само еден час за да стигнам до 
канцелариите на истражителите во Дрезден“, се насмевнува. 
„И се надевам“, вели, а јас гледам дека зад насмевката се бо
ри со солзите, „навистина се надевам дека ’сложувачките‘ во 
Нирнберг составиле нешто за Чарли од сите тие резанки од 
досиеја“.

Мирјам сака телото на Чарли да се ексхумира, за да до
знае што навистина му се случило.

Гледам надвор кон светлата. Таа продолжува: „Не веру
вам дека би се самоубил. Не мислам дека го направил тоа. 
Од нас двајцата, тој секогаш беше загрижен дека јас сум таа 
која ќе попушти под сиот тој притисок“.

Многу ѝ е тешко што не знае што се случило со Чарли, 
бидејќи ако било самоубиство, тогаш таа била напуштена. 
Се прашувам што ќе ѝ се случи кога ќе го откопа ковчегот. 
Ако бил кремиран, нема да има ништо во него, или ќе има 
останки од некој друг. Ако е Чарли, што има од тоа? Дали ќе 
биде ослободена за нов живот? Или, пак, овој сегашниот ќе 
ја загуби смислата?

Мирјам не може да си дозволи приватно да го ексхуми
ра, па се надева дека тоа ќе биде направено за време на 
истрагата за неговата смрт, којашто сега изгледа дека се 
спроведува од властите на обединета Германија. Но веќе 
двапати се обиделе да ја запрат истрагата и двапати таа от
патувала во Дрезден за да им „тропне на маса“. „Знаеш, тие 
едноставно не сакаат веќе да мислат на минатото. Сакаат да 
се преправаат дека ништо од тоа не се случило“.
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Неодамна јавниот обвинител ѝ пишал на Мирјам дека 
истрагата ќе биде запрена зашто еден поранешен вработен 
на Јужните гробишта „со сигурност му тврдел“ дека нема 
ништо матно во врска со закопот на Вебер. Таа му го испра
тила предметот, потцртувајќи ги со фломастер деловите кои 
се однесуваат на пренесувањето на телото од „Анатомија“ 
(шифра за мртовечницата на Штази, како божем телата кои 
доаѓале од затвор да доаѓале од медицинскиот факултет); 
деталите за следењето при погребот; делот за хер Море 
кој го знаел вистинскиот идентитет на човекот на Штази кој 
се договарал со него; и делот за кремирањето, кое било на 
распоред за следниот ден. „Тоа ги запре“, вели. „Му напишав: 
’Дали сè уште мислите дека нема „ништо матно“ во врска со 
закопот на Вебер‘“. Обвинителот одговорил дека сè уште не 
го прочитал тој дел од досието. Кога Мирјам се распрашала 
кај одговорните за досиејата на Штази, дознала дека тој 
воопшто не ни поднел барање да го види. 

„Дали некогаш на улица налетуваш на некои од луѓето 
на Штази?“ прашувам. Мислам дека такво нешто мене би ме 
престрашило, она неразумно чувство на ужас што те обзема 
кога ќе сретнеш некого кој многу ти згрешил.

„Фала му на Бога, не. Но се трудев да ги пронајдам луѓето 
вмешани во случајот на Чарли“. 

Кратко време по револуцијата во 1989 година, Мирјам 
отишла на гробиштата за да го најде хер Море, но тој исчез
нал веднаш по паѓањето на Ѕидот. „Штази кремирала многу 
луѓе на Јужните гробишта“, вели. 

Мирјам го пронашла мајор Малер. Му се јавила и му рекла 
дека сака да се сретнат во врска со случајот Вебер. Се нашле 
на кафе. Мирјам повела и еден пријател со себе за да има 
сведок. Пријателот седнал на соседната маса, без да знае 
Малер.
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Малер рекол дека не знае ништо. „Не, името Вебер не ми 
значи ништо“.

„Па зошто тогаш дојдовте?“ прашала Мирјам.
„Ох, сакав да видам што сакате“.
„Но јас ви кажав по телефон дека сакам да зборуваме за 

случајот на Вебер“.
„Ох, а јас, пак, мислев дека вие мене сакате да ми кажете 

нешто“.
Дали сакал да знае колку знае таа, дали ќе го разоткрие 

или ќе го уценува?
„Зачудувачко е“, вели Мирјам, „што може да им направи 

револуцијата на сеќавањата на луѓето“. Облак чад ги пре
крива нејзината глава и наслонот од столот. „Сепак, има не
каква предност во тоа што сум тука. Овој стан, на пример“, 
вели таа, и во право е. Се слуша сирена, завива и ја снемува. 
Таа е девата, безбедна во својата кула.

„И си мислам на штазиевците. Тие никогаш во животот 
не си ни помислиле дека ќе престанат да постојат и дека 
нивните канцеларии ќе станат музеј. Музеј!“ Одмавнува со 
главата и ја гаси цигарата. „Има една работа што обожавам 
да ја правам. Возам до Рунде еке и се паркирам од задната 
страна. Си седам само така во автомобилот и чувствувам... 
триумф!“ Мирјам замавнува со раката во облик на бран кој 
се претвора во гилотина. „Готово е со вас“. 
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Линолеумската палата

Kога се вратив во Берлин, полноќта беше помината. Се 
возев со трамвај, па со регионален воз, па со локалната 
линија, а на крај одев пеш низ паркот каде што нештата 
имаат само облик, темно на темно. Приказната на Мирјам 
ме зашемети. Главата ми беше преполна од слушањето и 
почна да ми пулсира веднаш откако излегов од нејзиниот 
стан. Не ми се допаѓа тоа што сум свесна дека срцето ми е 
само мала пумпа што ја турка крвта наоколу. Повеќе сум од 
уморна. Влегувам дома како на забавена снимка, како да ја 
преминувам линијата на целта.

Мојата зграда е со сива бетонска фасада, но, сепак, има 
голема полукружна влезна врата. На крајот на ходникот во 
влезот, неколку идентични врати водат до дворот во кој има 
костен и калдрма обрасната со плевел. Живеам на првиот 
кат, по сандачињата, нагоре по скалите, па десно. Не го 
проверувам сандачето, туку го палам светлото во ходникот 
и веднаш се качувам нагоре. Ѕидовите по скалите се обоени 
со светли, но нечитливи графити со спреј, кои би можеле да 
бидат и израз на радост и израз на тага, зависно од тоа како 
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гледаш на нив, но јас не ги гледам. Брзам да го ставам клучот 
во бравата пред сијалиците во ходникот автоматски да се 
изгаснат. Домче, слободна и безбедна.

Внатре светлата се запалени. 
Некој глас писка: „Не плаши се! Не плаши се!“
Престрашена сум.
„Извини, извини“, вели гласот.
Пумпата во моите гради пумпа, силно. Го испуштам 

ранецот.
Жена качена на скала држи во рацете голем шрафцигер. 

Тоа е Јулија, од која го преизнајмив станот. „Те молам, извини 
многу“, се врти накај мене и го спушта шрафцигерот.

„Во ред е“, велам тивко, задишана.
„Точно знам како е“, вели. „Некогаш баш сакаш да си дој

деш дома и да си бидеш сам“. Си мислам да, тоа е така затоа 
што јас живеам сама. Не ѝ одговарам ништо. 

„Дојдов само да отшрафам нешто“, вели. „Ќе ги земам 
овие полици за книги, се надевам дека не ти пречи“.

„Не ми пречи“. 
„Ми требаат за кај мене, немам ниедна таму“.
Речиси шест месеци живеам во станов и сè уште не сум се 

навикнала на ова. Мислам дека еднаш ќе мора да прекине, 
и се надевам дека тоа ќе се случи додека сè уште имам 
некое парче мебел. Јулија работеше во агенцијата за изнај
мување во која отидов кога барав стан. Ми понуди да ми го 
издаде станот во кој живеела пред да ѝ истече договорот. 
Станот го делеле повеќемина, но сите се иселиле. Станот 
беше преголем за мене, но се наоѓаше во стариот источен 
дел од градот каде што сакав да живеам, а и можев да си го 
дозволам.

А беше и опремен, иако, како што ме предупреди Јулија, 
„само делумно“. Сега тоа предупредување е уште поточно. 
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Знам дека Јулија е загрижена околу тоа колку долго ѝ 
треба да се пресели, и околу постепеното соголување на 
станот. Сама сум си крива кога ѝ реков уште на почетокот 
дека сè што ми треба е кревет, маса, стол и шолја за кафе. 
И навистина го мислев тоа, но пред два дена, кога најдов 
куп стуткана хартија, искористени шамичиња и пакувања од 
касети што ги имав фрлено под масата каде што требаше 
да биде кантата за хартија, си помислив дека ќе морам да ѝ 
кажам нешто. Само што сега сум премногу уморна.

„Каде беше?“ ме прашува.
„Во Лајпциг“.
„Ах, вели таа, таму каде што започна сè“. 
„Јулија, извини, ама истоштена сум. Морам да си легнам. 

Може некогаш да се напиеме кафе? Можеш да наминеш“. Но, 
си помислувам, денски.

Вели дека ќе намине, но не договараме време бидејќи 
Јулија ги смета прецизните договарања за недозволиво огра
ничување на нејзината слобода. Што, можеби, објаснува зош
то решила во ова време од ноќта да реновира малку по дома.

Се фрлам в кревет, а таа продолжува со своето ноќно 
демонтирање, толку тивко што не слушам ниту звук кога 
заминува со штиците и металните профили и шрафовите 
распоредени во кошницата од велосипедот што сигурно ја 
симнала по скалите. 

Изутрината, првата работа што ја забележувам е дека мо
жам да си го видам здивот. Еден ден без греење и воздухот 
овде замрзнува од студот. Главата ми е бистра, но вчерашниот 
ден ми се чини како да бил во некоја друга земја. Втората 
работа што ја забележувам е дека спроти креветот, каде што 
имаше два сини сандака од млеко кои служеа како ноќна 
масичка и хоклица за оставање алишта, има новопојавено 
парче кафеав линолеум.
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Кога се вселив бев задоволна од слободата на просто
рот. Имав две спални соби, огромна дневна соба со прозор
ци коишто се на висина на дрвјата во паркот и кујна од 
другата страна од која имаше поглед во дворот. Во времето 
на комунистите станот однадвор бил претворен во градба 
од бетон, а однатре, во практична линолеумска кафеавост –
измиена, исполирана со восок и без никаков шарм. Но тогаш 
беше лето и за мене тоа беше место со воздух и светлина и 
со зеленило од двете страни.

Брзо сфатив дека овде сè беше или искршено или готово 
да се скрши. Секој предмет го беше започнал животниот век 
како корисно парче мебел во еден источњачки дом пред 
повеќе од една деценија. По паѓањето на Ѕидот во него 
живееле студенти и сето она што останало не било довол
но добро ниту за нив да го понесат со себе. На каучот во 
дневната соба се појавиле тумби, па тој е покриен со темна 
ткаенина која ми е страв да ја чепкам; врвцата од ролетната 
во кујната цело време е врзана за едно пластично столче за 
да не се откачи; федерите од душекот на креветот полека 
напредуваат низ мебелштофот; а за бањата, без прозорци 
и обоена во многу темнозелено, е потребно упатство за 
употреба.

Јулија имаше оставено во ходникот лимена кофа полна 
со јаглен. Мора да слегла претходната вечер по црна темница 
во подрумот за да ја наполни. Ја полнам кафеавата калиева 
печка со потпала и со јаглен. Иако ќе поминат часови додека 
се згрее, нејзината љубезност веќе ме затоплува. 

Навистина немам ништо против тоа што Јулија доаѓа да 
земе по некој крш од овде. Знам дека таму каде што е сега 
нема ништо поарно – во гарсониерата зад блокот недалеку 
од овде. Знам дека во лето миризбата од контејнерите во 
нејзиниот двор се качува до горе, речиси видлива. Знам дека 
нејзиното соседство непријателски е расположено во текот 
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на целата година, како едни спрема други, така и по дома, па 
таа ги слуша нивните расправии кои одекнуваат низ дворот. 
Знам дека има потреба да биде сама, но и страда поради тоа, 
и дека нејзината соба се дави во евтини и скршени предмети 
за кои таа мисли дека ќе ѝ затребаат некогаш во животот, но 
можеби нема да може да си ги дозволи ако ги фрли. Знам и 
дека нејзиното маченце моча по дома, што придонесува кај 
неа да мириса некако на вознемиреност.

Затоа, не можам да негодувам што таа и понатаму ги 
има клучевите и одвременавреме го посетува својот стар 
живот. Се навикнувам на секое ненадејно снемување – 
гумената простирка за бања, машината за кафе, а сега и сан
даците од млеко. Се приспособувам на разретчувањето на 
атмосферата. Правам патеки во прашината на линолеумот 
од кујната до работната маса и од купатилото до креветот.

Сè што денес всушност чувствувам, кога минувам низ 
ходникот онаму каде што беа полиците за книги, е дека 
одеднаш во мојот живот преовладува линолеумот. Сè на 
сè, можам да пребројам пет различни вида линолеум во 
овој некогаш убав стан, а секој од нив е кафеав. Нијанси на 
кафеаво: темнокафеаво во ходникот, прошарано кафеаво 
во мојата спална соба, во другата спална соба – кафеаво 
коешто можеби некогаш, пред да го прифати куќниот ред, 
било некоја друга боја, кафеавокремаво во кујната и, мојата 
омилена, линолеумска имитација на паркет во дневната. 

Во кујната правам кафе директно во термосот. Она што 
ме изненадува во живеењето овде е дека, без разлика колку 
и да се празни, оваа линолеумска палата продолжува да ги 
содржи сите нешта неопходни за живот, а во исто време како 
да одбива да прими и најмал предмет, случајно или намерно 
ставен заради убавина или онака од задоволство. Мислам 
дека во тоа има нешто од самата Источна Германија.
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Си ја носам шолјата до прозорецот во дневната соба. Во 
паркот има снег на земјата и на дрвјата, светло на светло. 
Мојот здив и пареата од кафето го замаглуваат стаклото. Го 
бришам. Во далечината лежи градот, а телевизиската кула на 
Александарплац, како некаква преголема божикна ѕунѕурка, 
светка сино. 

Не можам да ја видам, но знам дека таму во близина, на 
местото на старата Палата на пруските кралеви урната од 
комунистите, е зградата на Парламентот на ГДР – Паласт дер 
Републик13. Кафеава, како да е од пластика, полна со азбест 
и целата затворена. Не е јасно дали оградата околу неа е 
за да ја заштити од луѓето кои би сакале да искажат што 
мислеле за режимот или за да ги заштити луѓето од Палатата, 
од здравствени причини. Структурата е една долга правоа
голна метална рамка исполнета со помали правоаголници 
од кафеаво обоени стаклaогледала. Кога гледаш во неа не 
можеш да видиш ништо внатре. Наместо тоа, на искривен 
и кафеав начин во неа се рефлектира надворешниот свет 
и сè во него. Внатре, соништата се претворале во зборови, 
донесени одлуки, објави на кои се аплаудирало, тапкање по 
рамо. Внатре можело да има цел еден свет, времето можело 
да се искриви и ти си можел да исчезнеш.

Како и за многу други нешта овде, никој не може да 
одлучи дали Палатата на Републиката да се претвори во 
меморијално предупредување за минатото или целосно да 
се ослободат од неа и во иднината да се оди растоварено 
– од сè, освен од ризикот сè да се повтори. При градежни 
работи во близината, бил откриен бункерот на Хитлер. Ниту 
за него никој не можел да одлучи – бункерот можел да стане 
светилиште за неонацистите, но да се збрише сè, можело да 
значи заборавање или негирање. На крајот, бункерот бил 

13  Palast der Republic, герм.  Палата на Републиката (заб. на прев.)
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повторно закопан точно како што си бил. Градоначалникот 
рекол, можеби по некои други педесет години луѓето ќе би
дат способни да одлучат што да направат. Да се памети или 
да се заборави – што е поздраво? Да се уништи или да се 
огради? Да се откопа или да се остави да лежи во земјата?

Меѓу Палатата на Републиката и мојот стан се протега 
делот Мите, стариот центар на Берлин, со неговите сиви 
згради, бело небо и голи дрвја. Во масовниот чин на 
идеолошко преуредување, улиците во близина биле преи
менувани: од МарксЕнгелс плац во Шлосплац, од Ленинале 
во Ландсбергер але, од Вилхелм пик штрасе во Торштрасе. 
Сепак, најголемиот дел од зградите сè уште не се ренови
рани. Од повеќето паднал малтерот, а на некои делови им 
излегле и циглите; личат на фаци изобличени по пластична 
операција. Исти се како и пред паѓањето на Ѕидот, само 
што сега од рамките на прозорците излегуваат чиниите за 
сателитска програма за домашна употреба  изненадувачка 
бела печурка насочена кон вселената. Трамваите се сега во 
западен стил – тие беа меѓу првите нешта што преминаа овде 
по паѓањето на Ѕидот. Жолт блесок кој виси на жица и се 
движи низ сивиот пејзаж.

Трамвајот запира веднаш пред мојот стан. Се покору
ва на светлосниот апарат овде под прозорецот, каков што 
не постои од другата страна на улицата. Гледам дека пред 
возачот, врз контролната табла, има трачмагазин од кој стр
чат црвеноцрните наслови. Зад него седат луѓе со уморен 
изглед за кои овој ден прерано започнал.

Не можам да проникнам зошто овие светла прават 
трамвајот да запира пред мојот прозорец. Самата постојка 
е на половина блок зад аголот. Овде, вратите никогаш не 
се отвораат за патниците; тие едноставно си седат, така 
затворени и помирени. Навистина е чудна слика, трамвајот 
и колона од автомобили зад него запираат овде – ниту за 
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пешаци, ниту за патници, без каква и да е причина, додека 
од другата страна возилата продолжуваат непречено да се 
искачуваат по ритчето кон Пренцлауер берг. Светлата на 
семафорот се менуваат, а возачот, сè уште гледајќи во вес
никот, ја поместува рачката и го зализгува трамвајот.

Излегувам за да купам весник и леб и одам низ паркот. 
Во лето овој парк го красат чудни дружини пијаници и панке
ри. Во зима, панкерите ги заземаат станиците од подземната 
железница за да се згреат, а пијаниците се сместуваат во 
покриените трамвајски постојки. Денес постојката кај аголот 
е окупирана од еден старец со грива од замрсени кадрици, 
огромна волнена брада и слободно пуштени црни алишта. 
Неговиот имот, во пластични кеси околу него, му служи како 
перница. Тој е вонвременски и голем како некој што вшетал 
од друг век – Зимски крал. Додека патниците слегуваат 
од трамваите, тој се однесува како да се поданици кои се 
поклонуваат пред неговиот трон, кимнувајќи му секому со 
глава и мавтајќи им кога заминуваат.

Пресеков накај пекарницата покрај билбордот на кој 
пишува „Рекламата ве прави попознати“. Мојот пекар држи, 
до определена мера, до традицијата. Прави лебови од цели 
зрна, од ’рж и селски лебови, наредени како долгнавести 
цигли на задниот ѕид. Но сега, ослободен од ограничувањата 
што ги наметнувала државата врз неговата ингениозност, 
се чини дека спроведува свој личен експеримент со „бест
селерска пекарница“. Од левата страна под стаклениот 
капак има печива: глазирани крофни и чизкејк и пита со 
боровинки. Од другата страна, исто така под стаклен капак 
и исто така уредно наредени, има збунувачки асортиман на 
дебели книги со меки корици и изгравирани наслови.

Ме послужува жена со лоша ондулација. Носи маичка со 
отпечатено лице на лав – лавот има евтини метални украси 
што намигнуваат наместо очи, точно на местото каде што 
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мора да ѝ се брадавиците. Купувам половина сомун ’ржан 
леб и не прашувам ништо за книгите. Стигнувам назад до 
мојата зграда и гледам дека Зимскиот крал преминал од 
оваа страна до местото каде што трамваите застануваат без 
причина. Тој чека, но патници за пречек не се појавуваат. На
место тоа, додека се приближувам, тој се врти кон мене и се 
поклонува, долго и опасно длабоко.

Во текот на целата следна недела размислувам за Мирјам 
и размислувам за луѓето од Штази. Љубопитна сум да дозна
ам како било да си дел од „Фирмата“, а потоа целиот тој свет 
и твоето место во него да исчезнат. Начкртувам еден оглас 
и по факс го испраќам до рубриката „Лично“ на дневниот 
весник на Потсдам.

Се бараат: поранешни офицери на Штази и неофицијал
ни соработници заради разговор. Издание на англиски 
јазик, анонимноста и дискрецијата загарантирани.



6

Седиштето на Штази

Следниот ден телефонските повици започнуваат уште 
рано наутро. Не ни помислив на тоа дека куп воени лица, 
кои ги загубиле својата моќ и својата земја, ќе ми се јавуваат 
дома.

Сè уште спијам. Ја кревам слушалката и си го кажувам 
името.

„Ја.14 Се јавувам во врска со вашиот оглас во Меркише 
алгемајне15.

„Ја...“, поспано посегнувам по часовникот: 07.35!
„Колку плаќате?“
„Бите?“16

„Мора да разберете...“, вели гласот. Седнувам и се при
покривам.

„Со кого зборувам?“
„Тоа засега не е важно“, ме уверува гласот. „Мора да 

знаете дека за некои од нас сега многу е тешко да се најде 

14 Ja, герм.  Да (заб.на прев.).
15 Märkische Allgemeine, герм. 
16 Bitte, герм.  Молам (заб.на прев.).
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работа во оваа нова Германија. Нè дискриминираат и целос
но нè отсекуваат од минута во минута, во овој – овој капита-
лизмус17. Но ние учиме брзо: па затоа ве прашувам, колку сте 
подготвенa да платите за мојата приказна?“

„Не знам, ако не знам каква е приказната“.
„Јас бев НС“18, вели.
Примамена сум. „НС“ биле неофицијалните соработници. 

Знам дека нема шанси да најдам многумина кои би зборува
ле со мене. Тие се меѓу најомразените луѓе во нова Германија 
затоа што, за разлика од униформираните офицери и адми
нистративниот персонал на Штази кои секој ден оделе на 
своите бирократски работни места, овие соработници извес
тувале за семејствата или за пријателите без нивно знаење. 
„Момент, бите“19, велам и го ставам телефонот в скут. Ми 
текнува на тоа што ми го кажуваше Мирјам за соработниците, 
дека тие вообичаено тврдат дека нивните информации не 
наштетиле никому. „А како знаат за што биле искористени?“ 
прашуваше таа. „Како на сите да им поделиле ист прирачник 
со оправдувања“.

Ја земам слушалката и велам не. Како би можела по втор
пат да ги наградувам соработниците? А освен тоа, немам ни 
пари.

Телефонот продолжува да ѕвони. Договарам низа сос
таноци со луѓе од Штази: во Берлин, во Потсдам, пред црква, 
на паркинг, во кафуле и кај нив дома.

Од мојата кујна се гледа преку дворот во зградите. 
Честопати ги гледам движењата зад прозорците на другите 
станови. Денес во еден од нив стои некој човек, зјапа над
вор отсутен со мислите. Гол е. Јас сум на телефон и го вртам 

17 Kapitalismus, герм.  капитализам (заб. на прев.)
18 Со скратеницата НС (IM  inofizielle Mitarbeiter, герм.) се означува 

неофицијален соработник на Штази (заб.на прев.).
19 Moment, bitte, герм.  Момент, молам (заб.на прев.).
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погледот, надевајќи се дека не чувствува дека го гледаат. 
Додека се вртам за да ја спуштам слушалката тој е сè уште 
таму – за момент помислувам дека можеби не ме видел. Но 
тогаш забележувам дека ја тргнал завесата преку пенисот и ја 
држи со став на статична скромност, како полиестерска тога.

Ми треба да излезам од дома, да се тргнам од телефонот.
Надвор студенилото е остро и влажно. Нема ветер; како 

сите да нè смрзнале. Во мирната пустелија луѓето оставаат 
комети од здив. Фаќам метро до Националното седиште на 
Штази на Норманенштрасе во предградието Лихтенберг. 
Брошурата што ја собрав во Рунде еке покажува огромна 
површина со повеќекатници кои го покриваат просторот 
на неколку блокови од градот. Оваа слика е направена од 
воздух, а бидејќи зградите се вкрстуваат под прави агли, 
комплексот наликува на огромен компјутерски чип. Од 
овде се управувало со целиот непробоен, мизерен апарат: 
Седиштето на Штази. И, длабоко внатре во оваа цитадела, 
била канцеларијата на Ерих Милке, министерот за државна 
безбедност.

На 7 ноември 1990 година, неполна година откако гра
ѓаните на Берлин го опколија овој комплекс, просториите на 
Милке, вклучително и неговите приватни одаи, беа отворени 
за јавноста како музеј. „Федералната комисија за досиеја
та на Службата за државна безбедност на поранешната 
ГДР“ (Комисија за досиејата на Штази) ги презеде досиејата. 
Луѓето доаѓаат овде за да ги читаат своите неавторизирани 
биографии.

Гледам низ прозорецот во соба во која неколкумина мажи 
и една жена седат секој на своја масичка. Тие гледаат во ро
зови и сивкастокафеави папки од манилахартија и прават 
белешки. Какви мистерии се разрешуваат? Зошто не можеле 
да се запишат на факултет, или зошто не можеле да најдат 
работа, или кој од пријателите им кажал Ним за забранетиот 
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Солжењицин во нивните рафтови? Имињата на третите 
страни спомнати во досиејата се пречкртани со дебел црн 
фломастер за да не се откријат тајните на другите луѓе (дека 
вујко Франк ѝ бил неверен на својата жена, дека соседот 
бил пијаница). Но имате право да ги знаете имињата на офи
церите на Штази и на соработниците кои ве шпионирале. 
Барем додека јас стојам таму, никој не плаче ниту, пак, се 
удира од ѕид. Се пробивам по патот до главната зграда како 
глушец низ лавиринт. Сакам да го доловам чувството на 
човекот кој управувал со местото, пред да се сретнам лице в 
лице со некој од неговите потчинети. 

Името Милке сега значи „Штази“. Жртвите чудно се по
честени ако го најдат неговиот потпис на нивните досиеја; на 
плановите за нечие следење „со сите расположливи методи“, 
на наредбите за затворање, за киднапирање, на инструкциите 
на судиите за должината на затворската казна, на наредби
те за „ликвидација“. Честа е дискутабилна бидејќи вредноста 
е ниска: тој потпишал илјадници такви. Апаратот на Милке, 
во голема мера насочен против неговите сонародници, бил 
еден и пол пат поголем од редовната армија на ГДР.

По паѓањето на Ѕидот, германските медиуми ја нарекуваа 
Источна Германија „најсовршено надгледуваната држава на 
сите времиња“. Во време на својот крај, Штази имала 97.000 
вработени – повеќе од доволно за да се надгледува земја 
од седумнаесет милиони жители. Но, исто така, имала и над 
173.000 соработници меѓу населението. Се проценува дека 
во Третиот рајх на Хитлер имало по еден агент на Гестапо на 
секои 2.000 жители, а во СССР за време на Сталин по еден 
агент на КГБ на секои 5.830 жители. Во ГДР имало по еден 
офицер на Штази, или соработник, на секои шеесет и три 
жители. Ако се вклучат и повремените поткажувачи, некои го 
проценуваат односот дури и на еден информатор на секои 6,5 
жители. Секаде каде што ќе најдел опозиција, Милке наоѓал 
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непријатели, a колку повеќе непријатели наоѓал, толку повеќе 
вработени и соработници ангажирал за да ги задуши. 

Овде, на Норманенштрасе, 15.000 бирократи на Штази 
работеле секој ден, управувајќи со активностите на Штази во 
странство и надгледувајќи ги домашните следења во секоја 
од четиринаесетте подрачни единици во ГДР.

Од фотографиите се гледа дека Милке бил ситен човек 
без врат. Очите му се доближени, образите подуени. Има 
лице и говорна маана како боксер. Сакал да оди на лов; 
на снимките се гледа како поминува покрај редица мртви 
срни како на воена парада. Ги обожавал своите медали и 
ги носел закачени на градите во светкави, ѕвечкави редови. 
Исто така сакал и да пее, главно борбени маршеви и, се 
разбира, „Интернационалата“. Се вели дека психопатите, 
луѓето кои воопшто не ги мачи совеста, се исклучително рев
носни генерали и политичари, па можеби тој бил еден од 
нив. Несомнено бил личноста од која најмногу се плашеле 
во ГДР; се плашеле колегите, се плашеле членовите на Пар
тијата, се плашеле работниците и обичните луѓе. „Не сме 
имуни на никаквеци меѓу нас“, им рекол на собраните високи 
офицери на Штази во 1982 година. „Доколку знаев за некој 
од нив, немаше жив да го дочека следното утро. По кратка 
постапка. Хуманист сум и затоа имам таков став“. И: „Сите тие 
дрдорења за тоа дали да се погубува или да не се погубува, 
за или против смртната казна – сето тоа се глупости, другари. 
Егзекуција! И, ако е потребно, без судска пресуда“.

Милке бил роден во 1907 година, како син на берлински 
колар. На четиринаесет години ѝ се придружил на Мла
динската комунистичка организација, а на осумнаесет – на 
Партијата. 

Во текот на 1920тите и во почетокот на 1930тите годи
ни, политичката состојба во Германија била нестабилна 
– имало улични пресметки меѓу комунистите и нацистите, и 
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меѓу комунистите и полицијата. Смртта на еден комунист во 
расправија во 1931 година во Берлин ја поттикнала Партијата 
на одмазда. На 8 август, на демонстрации на Билоуплац, Мил
ке и уште еден човек ги убиле шефот на локалната полиција и 
неговиот помошник пукајќи им в грб од непосредна близина.

Милке избегал во Москва. Таму ја посетувал Меѓународ
ната школа на Ленин, елитна обука за комунистички лидери 
и работел со тајната полиција на Сталин, НКВД20. Во јануари 
1933 година, Нацистичката партија доаѓа на власт во Герма
нија. Некои од комунистите, одговорни за убиствата на Билоу
плац, биле осудени на смрт, а други  на долги затворски 
казни. Била издадена потерница за негово апсење. 

Милке останал надвор од Германија. При крајот на 1930
тите, бил активен во Шпанската граѓанска војна; пребегал 
во Франција и бил интерниран за време на Втората светска 
војна. Дополнително бил одликуван од Сталин со медали за 
заслуги: се чини јасно дека уште од средината на 1930тите, 
каде и да се наоѓал, Милке бил извршител на тајната служба 
на Сталин. 

Кога завршила Војната, тој се вратил во Советскиот сек
тор во Берлин, каде што бил безбеден од кривично гонење. 
Работел во Одделот за внатрешни работи на полициските 
сили предводени од Русите. Во 1957 година Милке орга
низирал пуч против својот шеф, и тогаш го презема местото 
министер за државна безбедност. Тој продолжува да ја јакне 
својата моќ во Партијата и во земјата. Во 1971 година помог
нал во организацијата на пучот кој го донел Ерих Хонекер 
на позицијата генерален секретар. Хонекер му се оддолжил 
со кандидатура за Политбирото и со куќа во луксузниот 
партиски кварт во Вандлиц. Од тој момент, со државата уп
равувале двајцата Ериховци.

20 Народный комиссариат внутренних дел, руски – Народен комесаријат 
за внатрешни работи (заб. на прев.)
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Милке бил невидлив, додека сликата на Хонекер ја имало 
насекаде. Во училиштата, во ходниците на Слободната гер
манска младина, во театрите и покрај пливачките базени. Ја 
имало и на универзитетите, во полициските станици, во лет
ните кампови и на набљудувачките куќички на границите. 
На тие слики секогаш е облечен во костум со вратоврска, со 
очила со големи темни рамки, а косата, во почетокот темна, а 
подоцна побелена, му била зачешлана наназад од високото 
чело. Не само што бил ситен, и во секој друг поглед Хонекер 
бил незабележителен, со исклучок на неговата чудна, цврсто 
стегната уста која се чинело дека се подотвора само делумно, 
за насмевка.

Биографијата на Хонекер не била многу различна од 
онаа на Милке. Неговиот татко бил рудар, а тој се приклу
чил кон „Јунг–Спартакус–Бунд“21 на единаесет години, а на 
четиринаесет ѝ се приклучил на Комунистичката младина. 
Работел како чирак на мајстор за ќерамиди, пред периодот 
19301931 година кој го поминал во Школата на Ленин во 
Москва, по што работел илегално за комунистите против ре
жимот на Хитлер. Во 1937 година бил затворен од Гестапо 
и осуден на десет години затвор за „подготвување големо 
предавство“. Избегал непосредно пред крајот на Војната, 
кога започнал цврсто да ја гради кариерата во Партијата 
којашто управувала со Источна Германија.

Штази требало да биде „штит и меч“ на Комунистичката 
партија, наречена „Партија за социјалистичко единство на 
Германија“ (Социјалистише ајнхајцпартај Дојчландс)22 или 
СЕД. Но нејзина поширока задача било да ја штити Пар
тијата од народот. Таа апсела, затворала и испрашувала 
по свој избор. Во тајни соби над поштите ја контролирале 

21 „Jung–Spartakus–Bund“, герм. – „Сојуз на младите спартаковци“, пио
нер ска организација (заб.на прев.)

22 Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, герм.
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целата преписка (правејќи копии од писмата и крадејќи 
сè што е вредно) и секојдневно прислушувале десетици 
илјади телефонски разговори. Ги озвучувале хотелските 
соби и ги шпионирале дипломатите. Имале сопствени уни
верзитети, болници, елитни спортски центри и програми 
за терористичка обука на Либијци и на Источногерманци 
за РАФ23. Внатрешноста на земјата ја исполниле со тајни 
бункери за нивните припадници во случај на трета светска 
војна. За разлика од тајните служби во демократските земји, 
Штази била главната потпора на моќта на државата. Без неа, 
и без заканата дека советските тенкови можат повторно да 
се вратат, режимот на СЕД не би можел да опстане.

Влезот во Седиштето на Штази е широк атриум. Низ 
прозорците зад скалите кои одат цикцак нагоре кон кан
целариите се пробива придушена светлина. Ситна жена која 
ме потсетува на болничарка – уредна коса, примерни бели 
чевли – води наоколу една група туристи. Посетителите се 
зборлести, постари луѓе кои штотуку се симнаа од автобусот 
со регистарски таблички на Бон. Облечени се во алишта 
со светли бои и од скапи материјали, и дојдени се за да 
видат што ќе им се случело доколку се роделе или доколку 
останеле на Исток. 

Групата стои околу макетата на комплексот, додека во
дичката им кажува што нашле овде демонстрантите вечерта 
на 15 јануари 1990 година кога најпосле влегле внатре. 
Кажува дека внатре имало деликатесна продавница со 

23 Rote Armee Faktion, герм. – Фракција на Црвената армија (скратено 
РАФ и во раните фази позната како „Групата БадерМајнхоф“) била 
една од најнасилните левичарски групи по Втората светска војна. 
Себеси се опишувале како комунистичка и антиимперијалистичка 
„урбана герила“ која дава вооружен отпор против она што го 
сметале за фашистичка држава. РАФ била основана во 1970 година 
од Андреас Бадер, Гудрун Енслин, Хорст Малер и од Улрике Мајнхоф 
(заб.на прев.).
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производи кои не биле достапни на ниедно друго место во 
земјата. Имало фризерница со редови портокалови фри
зерски хауби како шлемови, за „сите со ежфризури“. Имало 
и чевлар и, се разбира, бравар. Водичката го набира носот 
за да си ги подигне очилата над грпката на носот – рефлекс 
кој го удвојува изразот на гнасење. Објаснува дека сосед
ната зграда – архивата – била невидлива однадвор, а се 
планирала и специјална соба обложена со бакар, за да ги 
штити информациите од сателитско набљудување. Овде има
ло и депо за муниција, како и подземен бункер за Милке и 
за неколкумина избрани во случај на нуклеарна катастрофа. 
Вели дека берлинците го нарекувале ова место „Куќата со 
илјада очи“. 

Почнувам да го разгледувам атриумот. Една стрелка 
покажува кон библиотеката, друга нагоре по скалите кон 
изложбена просторија. Мириса на прашина и на застоен 
воздух. 

Ја слушам водичката како зборува нешто за „биолошко 
решение“. Западњаците се тивки, слушаат. Кажува дека таа и 
нејзините пријатели, наместо да чекаат револуција, се наде
вале дека старите марксисти-сенилисти кои биле на власт, 
сите ќе изумрат. Сепак, вели брчкајќи го носот, ГДР имала 
најстаро раководство на светот, „мора да имавме соборено 
некаков рекорд во тоа‘“. Но за разлика од Кина, каде што 
лидерите речиси мртви ги возеле наоколу за покажување, 
старите овде покажувале незначително мали знаци на фи
зичко пропаѓање. „Беа подготвени за сè“ објаснува таа, „за 
вбризгување клетки од овца, екстремно високи дози кис
лород, што и да треба. Тие типови сакаа да живеат вечно“. 
Почнува да зборува за почетокот на крајот.

Милке и Хонекер израснале борејќи се со вистинското 
зло на нацизмот. И продолжиле да се борат со Западот, на кој 
гледале како на наследник на нацизмот, цели четириесет и 
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пет години откако Војната завршила. Тие, како земјасателит 
на Советскиот Сојуз и како бедем на Источниот блок, морале 
да бидат против Западот. Но, во Источна Германија тоа се 
правело многу потемелно и со повеќе педантен ентузија
зам отколку кај Полјаците, Унгарците, Чесите, па дури и кај 
самите Руси. И не сакале тоа никогаш да престане.

Кога во 1985 година Михаил Горбачов дошол на власт во 
Советскиот Сојуз, тој ја спровел политиката на перестројка 
(економска реформа) и на гласност („слобода“ на говорот). 
Во јуни 1988 година Горбачов го прогласил принципот на 
слобода на изборот за владите во рамките на Источниот блок 
и ја откажал употребата на советската воена сила за нивна 
поддршка. Без советска поддршка при задушувањето на на
родното незадоволство, како што тоа било со работничкото 
востание во Берлин во 1953 година, во Унгарија во 1956 
година и во Прага во 1968 година, режимот на ГДР не можел 
да преживее. Опциите биле или промена или граѓанска војна.

Во споредба со другите земји од Источниот блок, Источ
на Германија не изградила култура на опозиција. Можеби 
тоа делумно се должело на подобриот животен стандард, 
можеби на темелноста на Штази... или, како што тоа некои 
го истакнуваат, на подготвеноста на Германците да се пот
чинуваат на авторитети. Но во најголем дел било така 
затоа што од сите земји на Источниот блок, само Источна 
Германија имала каде да ги „истури“ луѓето кои зборувале 
отворено: во Западна Германија. Ги затворале, а потоа му ги 
продавале на Западот за цврста валута. Бројните дисиденти 
не можеле да создадат критична маса сè до 1989 година, 
кога промените во Советскиот Сојуз ги охрабриле обичните 
луѓе и тие излегле на улиците.

Но луѓето кои управувале со ГДР биле закоравани. Тие не 
биле заинтересирани за реформи. Во 1988 година дури и ги 
забранувале советските филмови и списанија во обид да ги 
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спречат луѓето да се заразат со новите идеи. И станале уште 
построги, протерувајќи во Западна Германија цели бранови 
„негативни непријателски“ елементи. Групното протерување 
на Мирјам во мај 1989 година, било едно од последните 
такви прочистувања. 

Но, како и да е, не можеле сите да ги протераат. Тоа би 
можело да биде непрактично и, уште полошо, би можело да 
им ја даде на луѓето слободата по којашто копнееле. „Па та
ка“, вели водичката, „старците имале друга шема: ќе ги држат 
дисидентите дома“. 

Документи пронајдени по паѓањето на Ѕидот ги откри
ваат совршено прецизните планови, подготвувани во текот 
на 1980тите, за следење, приведување и затворање 85.939 
Источногерманци со списоци на имиња. На „Денот Икс“ (де
нот на објавување криза, која и да било криза), офицерите 
на Штази во 211 локални разграноци, требало да ги отворат 
запечатените коверти во кои биле листите на лицата од 
нивната област што требало да бидат уапсени. 

Апсењата требало да бидат извршени брзо – по 840 луѓе 
на секои два часа. Плановите содржеле прецизни мерки 
за користењето на сите расположливи затвори и логори, а 
кога тие ќе се наполнеле, и за пренамена на други објекти: 
поранешните нацистички центри за затворање, училишта
та, болниците и фабричките одморалишта. Секој детаљ бил 
предвиден, од тоа каде се наоѓало ѕвончето на влезната 
врата на секое лице кое требало да биде приведено, па сè 
до потребните набавки на бодликава жица и правилата за 
облекување и однесување во логорите: ленти за на рака, 
„зелени, широки 2 см“ за најстариот во собата, „зелени, три 
риги 2 см широки“ за најстариот во логорот, жолта со буквите 
„СВ“ на црна подлога за сменоводителот којашто ќе се носи 
на левата надлактица. Имало и напишани инструкции за тоа 
што требало секој затвореник да си спакува при апсењето:
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2 рала чорапи
2 крпи за бришење
2 марамчиња
2 х долна облека
1 х волнени ракавици
1 х четка за заби и паста
1 х прибор за чистење чевли

Жени:
Дополнително, хигиенски средства

Тие ќе биле затворени на неопределен рок и без причина, 
но ќе имале чисти чевли, заби и долна облека.

До средината на 1989 година, демонстрациите по поне
делничката молитва во црквата Николајкирхе во Лајпциг се 
ширеле низ целата земја до Ерфурт, Хале, Дрезден, Росток. 
Луѓето протестирале поради забраните за патување, недос
тигот на основни прехранбени артикли и фалсификувањето 
на изборните резултати. Нивните протести ги одвеле до прос
ториите на најистурените претставници на режимот: не на 
Партијата, туку на Штази. Тие извикувале: „Демократија, сега 
или никогаш!“, „Штази – надвор!“ и „СЕД, ме повредуваш!“

Во август, Унгарците ја пресекле бодликавата жица на 
нивната граница со Австрија, отворајќи ја првата дупка во 
Источниот блок. Илјадници Источногерманци стигнале та
му и трчале преку границата, плачејќи од олеснување и гнев. 
Други илјадници отпатувале кон амбасадите на Западна 
Германија во Прага и Варшава и поставиле шатори, предиз
викувајќи дипломатски кошмар во германскогерманските 
односи. На крајот, режимот се согласил да ги пушти да 
заминат, под услов возовите што ќе ги одведат во Западна 
Германија да патуваат низ ГДР. Хонекер се надевал дека ќе 
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ги понижи „протераните“ со конфискување на нивните лични 
документи. И сакал да им влее страв (од што и се плашеле) 
дека ќе ги запре возовите и ќе ги затвори патниците. 

Планот на Хонекер пропаднал. Луѓето во возовите ги ки
неле своите документи со солзирадосници. Илјадници луѓе 
се собрале на станиците за да видат дали ќе можат да се 
качат и да ги бодрат своите сонародници. 

Во почетокот на октомври, Лајпциг бил на раб да пламне. 
Работниците на бензинските пумпи одбивале да ги полнат 
со гориво полициските возила; во градинките не ги примале 
децата на припадниците на службата. Оние кои работеле во 
центарот на градот, близу до Николајкирхе, биле пуштани да 
си одат дома порано. Болниците барале повеќе крв. Пред да 
заминат на демонстрации, луѓето пишувале тестаменти и на 
децата им ги кажувале нештата што сакале да ги запаметат. 
Се шушкало за доаѓање на тенкови и хеликоптери и на воде
ни топови, но пристигнувале и картички од пријателите кои 
веќе се добрале до Западот. Луѓето излегле на улиците.

Хонекер наредил „контрареволуцијата“ во Лајпциг да 
биде „задушена во зародиш“. „Ништо не може да го спречи 
напредокот на социјализмот“, рекол. На 8 октомври Милке 
почнал со спроведувањето на плановите за „Денот Икс“, ис
праќајќи наредби на локалните разграноци на Штази да ги 
отворат нивните коверти. Но, работите веќе биле отидени 
предалеку. Место да ги затвораат луѓето, штазиевци, криејќи 
се во своите згради, самите се заклучиле. Во регионалните 
канцеларии тие имале 60.000 пиштоли, над 30.000 автомат
ски пушки, рачни гранати, снајпери, антитенковски гранати 
и солзавец. Стравот од линч пораснал. На полицајците во 
Лајпциг им покажувале фотографии од кинески полицаец – 
жртва на толпата на Плоштадот Тјенанмен и им велеле: „Или 
вие или тие“. Но, сепак, им било наредено да не пукаат и да 
не употребуваат сила, освен ако не бидат нападнати.
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На 7 октомври 1989 година, ГДР ја славела 40годишни
ната од постоењето со раскошни паради во Берлин. Имало 
море од црвени знамиња, процесии со факли и – тенкови. 
Старците на подиумот биле облечени во светлосиви костуми 
накитени со медали. Михаил Горбачов стоел веднаш до Хо
некер, но изгледало како да не му е многу пријатно покрај 
многу постарите Германци. Морал да дојде за да им каже дека 
е готово, да го убеди раководството да ја прифати неговата 
политика на реформи. Зборувал отворено и за опасностите 
од тоа да „не се прифаќа реалноста“. Со иронија му се об
ратил на Политбирото дека „животот ги казнува оние што ќе 
задоцнат“. Хонекер и Милке го игнорирале, исто како што ја 
игнорирале и толпата која скандирала: „Горби, помогни ни! 
Горби, помогни ни!“

Во Лајпциг, исклучителната храброст на луѓето не затре
перила и не се претворила во ништо друго. На 9 октомври, 
70.000 демонстранти излегле во ноќта со палта и со свеќи во 
рацете. Стоеле пред Рунде еке со своите барања: „Кажете 
ги кодошите на Штази!“ и „Ние не сме насилници – Ние сме 
Народот!“, и со постојаниот, постојан повик „Без насилство!“ 
Од таа ноќ, демонстрациите се рашириле, снимки од нив 
биле шверцувани на Западот, а Лајпциг станал познат како 
„Град на херои“.

Сега започнале протести пред просториите на Штази 
низ целата земја. Но дури и во најмалите градови, луѓето на 
Штази продолжиле да си ја вршат својата прецизна рабо
та, посветено испраќајќи извештаи во Берлин за барањата 
на толпата надвор: „Штази во фабриките!“ (се слушало во 
Цојленрода), „Ние ги заработуваме вашите пари!“ (Шмал
калден), како и она што веќе се знаело: „Деновите ви се 
избројани!“ (Бад Залцунген). Во Лајпциг, демонстрантите 
почнале да извикуваат: „Заземете ја веднаш зградата на 
Штази!“ и „Остануваме овде!“
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Партијата правела задоцнети обиди да ја промени сли
ката за себе. На 17 октомври, Хонекер бил тргнат од неговиот 
заменик Егон Кренц, кој, иако помлад, исто така бил омразен. 
На 8 ноември била поведена постапка против Хонекер за 
злоупотреба на службената должност и за корупција.

На 9 ноември, размислувајќи што да прави со кризата, 
Политбирото се состанало и одлучило да ги олесни ограничу
вањата за патувања. На луѓето ќе им се дозволело слободно 
да патуваат и „само под исклучителни околности“ ќе им било 
забрането да ја напуштат државата. Седницата траела до 
доцна во ноќта. Во оваа фаза режимот почнал да одржува 
редовни конференции за печат со странските медиуми. Таа 
вечер Гинтер Шабовски24, член на Политбирото, морал да 
стигне на пресот. Тој не бил на седницата, но итно му била 
дадена одлуката за да ја прочита на пресконференцијата. 

Кога завршил, немало никаква видлива реакција кај 
новинарите во просторијата; сите пенкала биле подготве
ни, микрофоните лебделе во воздухот. Тогаш пристигнало 
прашање од новинарите: „Кога ќе стапи на сила оваа одлу
ка?“ Шабовски имал подочници и свиснато лице. Засрамен, 
погледнал во листот. Го превртел, но немал одговор. „Ќе 
стапи на сила... колку што сум јас информиран, веднаш“, 
рекол тој.

Одлуката требало да почне да се применува следниот 
ден откако на граничните стражари ќе им биле дадени ин
струкции за нејзината примена. Но по изјавата на Шабовски 
веќе било доцна. Неколку часа по неговата несреќна изјава, 
10.000 луѓе веќе биле на преминот кај мостот Борнхолмер, 
пеш или во трабантите  и навалиле на Ѕидот. Светлата од 

24 Гинтер Шабовски (Günter Schabowski), член на најтесното раковод
ство на ГДР кому му се припишува „несреќната“ пресконференција 
на која, недоволно информиран за одлуките на Политбирото, „пред
време го паднал“ Ѕидот (заб.на прев). 
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„преминот на смртта“, ги осветлувале здивот и издувните 
гасови. Се слушала симфонија од автомобилски сирени. 
Стражарите стоеле во состојба на готовност, но не стигнале 
никакви наредби. На крај, надзорникот решил да ги пушти 
луѓето да поминат под еден услов. Стражарите требало да им 
стават печат за излез лево од фотографијата на пасошот, на 
„најупорните“ (оние на чело на редот), за да можат подоцна 
да ги идентификуваат и да ги спречат повторно да влезат.

Луѓето не знаеле, а и не им било гајле. Како буица се 
излеале во Западен Берлин. Кога првите неколкумина се 
вратиле со лименки западно пиво, за да покажат каде биле, 
стражарите пробале да ги спречат да се вратат дома, но веќе 
било предоцна, веќе сè било готово, и луѓе и од Исток и од 
Запад се качувале, плачеле и танцувале на Ѕидот.



7

Миризбата на старци

Овде, во седиштето на Норманенштрасе, владеела па
ника. Офицерите на Штази добиле наредба да ги уништат 
досиејата, почнувајќи од најинкриминирачките – оние во кои 
се наоѓале имињата на западњаците кои шпионирале за нив, 
и оние кои се однесувале на умирањата. Ги сечкале досиеја
та, сè додека шредерите25 не цркнале. Меѓу другите работи 
што ги немало на Исток, немало ни шредери, па морале да 
испраќаат агенти на тајна задача во Западен Берлин за да 
докупат. Само во зградата бр. 8, членовите на граѓанското 
движење пронашле над стотина прегорени шредери. Кога 
Штази не можела веќе да набави нови машини, почнала да ги 
уништува досиејата рачно, кинејќи ги документите и ставајќи 
ги во вреќи. Но тоа го правеле на толку уреден начин – цели 
фиоки документи во една кеса – што сега „сложувачките“ во 
Нирнберг можат да ги спојат парчињата.

На 13 ноември, Милке, на возраст од осумдесет и една 
година, бил очаен поради бледнеењето на неговиот свет. Го 

25 „Шредер“ е општоприфатен назив за машини за сечкање хартија 
(заб. на прев.).



80 | Штазиленд

имал своето прво и единствено обраќање во Парламентот. 
Го пренесувале во живо. „Драги Другари“, почнал тој и вед
наш се слушнала реакција на незадоволство. Од новите не
зависни мали партии дошле извици како „Ние не сме твои 
другари!“ Потоа, едноставно како да не можел да разбере 
зошто не го сакаат, Милке запелтечил во микрофонот. „Но, 
јас ги сакам“, рекол, „јас ги сакам сите луѓе. Јас се жртвувам 
за вас...“ Кога размислуваат за Милке, Источногерманците 
сакаат да се потсетуваат на оваа сцена. Можеби има нешто 
лековито во исмевањето. Во секој случај е ослободување од 
стравот и од гневот.

На 23 декември, заедно со Милке, и Кренц бил истеран 
од Партијата. Ханс Модров, политичар од Дрезден, станал 
лидер. Модров решил да го смени името на „Министерството 
за државна безбедност“ во „Биро за национална безбедност“ 
(Амт фир национале зихерхајт)26, козметичка реформа што 
резултираше со еден несреќен акроним „Наци“. Никого не 
залажале.

Групата Западногерманци што прави обиколка на згра
дата се умори. Прекинаа тивките шеги меѓу мажите и погле
дите што меѓу себе си ги разменуваа жените. Водичката ги 
прашува дали би сакале да се качат горе, но тие се влечкаат 
и одмавнуваат со главите и велат дека најверојатно денес 
нема да имаат време.

„Тогаш, добро“, вели таа, „доаѓаме до крајот на нашата 
приказна“. Со својот шефовски манир и набран нос, нема 
намера да ги пушти овие западњаци да заминат сè додека не 
им каже како народот ја презел оваа зграда. 

Кажува дека во јануари 1990 година, кога берлинците 
виделе дека излегува чад од оџаците, дошле тука да про
тестираат. Понеле цигли и камења и изградиле симболичен 

26 Amt für Nationale Sicherheit, герм. 
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ѕид околу зградата, за да ја натераат Штази да престане да 
ги гори досиејата. Таа вели дека навистина е исклучително 
тоа што, и покрај сите тие камења, ниеден не бил фрлен и 
што, исто така, ниеден истрел не бил испукан од оваа зграда. 
„Имало многу агенти на Штази измешани со демонстрантите“, 
шмркнува, „и можеби тоа е причината што не пукале – страв 
да не убијат некој од колегите“. На крајот, откако направиле 
сè што можеле за да ги отстранат или за да ги уништат досие
јата, штазиевци им ги отвориле вратите на демонстрантите. 

Поткажувањата и пријавите против Милке започнале вед
наш откако тој ја загубил моќта – а како да не започнат, кога 
неговите луѓе биле одлично обучени токму за поткажување. 
Канцеларијата на обвинителот во Берлин добила информа
ција во која Милке се обвинува за користење општествени 
средства за изградба на неговата ловечка куќа. Во јануари 
1990 година кон обвинението биле додадени уште точки: 
сомневање за велепредавство; соработка за уривање на ус
тавот со тоа што, заедно со Ерих Хонекер, вовеле „сеопфатен 
систем за следење на поштата и на телекомуникациите“ и 
што „спротивно на законот“, по повод четириесеттиот роден
ден на ГДР ги лишувале од слобода луѓето со затворање во 
„превентивен притвор“.

Милке бил одведен во притвор. Во текот на 1990 и на 
1991 година бил пуштан и враќан во притвор во разни затво
ри во Берлин, вклучувајќи го и Хоеншенхаузен, каде што тој 
беше испратил најголем број свои политички затвореници. 
Биле додадени уште точки, вклучително и обвинението за 
убиството на полициски офицери во 1931 година. Судењето 
на Милке започнало во 1992 година, но додека да заврши, 
единственото обвинение што останало било во врска со 
убиствата на Билоуплац. За учество во тоа дело, бил осуден 
на шест години затвор. Водичката ѝ вели на својата група: 
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„Беше смешно тоа што го обвинија за тие стари убиства“. Иако 
многумина сметале дека и тоа е нешто. Поради здравствени 
причини бил ослободен во август 1995 година и сега живее 
во близина на оваа зграда.

Хонекер минал полошо. Во почетокот на 1990тите бил 
уапсен под сомнение за корупција и за велепредавство, но 
го пуштиле од притворот. Во ноември истата година бил 
обвинет како одговорен за убиствата на Ѕидот, но побегнал 
во Москва, каде што за медиумите изјавил дека нема за што 
да се кае и, исто така, протестирал поради затворањето на 
поранешните колеги. Во јули 1992 година бил екстрадиран 
во Берлин за да се појави пред судот, но судењето било 
одложено за следниот јануари затоа што умирал од рак на 
црниот дроб. Хонекер и неговата жена заминале за Чиле, 
каде што тој починал во мај 1994 година. 

Со оглед на тоа што Партијата го губела влијанието во 
земјата, таа започнала преговори со Рунде тиш, конзорциум 
на источногермански активисти за граѓански права и црков
ни групи. Но, дури и тие биле полни со соработници на 
Штази. Сепак, кога Рунде тиш ја усвоиле резолуцијата на 
нивното прво собрание на 7 декември 1989 година со која 
се бара одржување слободни избори и ставање на Штази 
под цивилна контрола, мнозинството информатори гласале 
– за. Изгледа дека тие се чувствувале присилени, со цел да го 
зачуваат својот прикриен идентитет, да гласаат за мерки за 
уништување на режимот кој ги вработувал.

Од 1989 до октомври 1990 година дебатата во Германија 
за тоа што да се прави со досиејата на Штази се вжештила. 
Треба ли да се отворат или да се изгорат? Треба ли да се 
заклучат и да се тргнат некаде педесет години и потоа да се 
отворат, кога луѓето кои се спомнуваат во нив ќе бидат веќе 
мртви или, можеби, ќе им се прости? Кои биле опасности
те од дознавањето? Или, пак, кои биле опасностите од 
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игнорирањето на минатото и можноста сето тоа да се пов
тори, со поинаку обоени знамиња, марами или шлемови?

На крајот, некои досиеја биле уништени, некои заклучени 
некаде, а некои отворени. Рунде тиш одлучиле Главната 
управа за разузнавање (Хауптфервалтунг ауфклерунг)27 да 
се распушти. Во најдениот куп имало премногу досиеја за 
премногу странски земји, како и за администрацијата на 
Западна Германија во која биле инфилтрирани разузнавачи 
на Штази, и тие биле премногу опасни. 

Така останале само досиејата што Штази ги водела за 
луѓето внатре во ГДР. Многумина Источногерманци, особено 
оние кои биле на власт или биле соработници, спореле околу 
тоа дали досиејата да станат достапни. Владата на Западна 
Германија, исто така, го спорела тоа. Дали се плашеле да не 
се посрамат од она што можеле да го откријат тие досиеја – 
нивните постапки кои го поддржувале режимот? Или се пла
шеле од можноста за неконтролирано крвопролевање кога 
луѓето ќе тргнат да им се одмаздуваат на информаторите.

Во август 1990 година, првиот и единствен избран Пар
ламент на ГДР изгласал закон со којшто им се гарантирало 
правото на луѓето да си ги видат досиејата. Но Владата на За
падна Германија, во нацртот на Спогодбата за обединување 
на двете земји пропишала дека сите досиеја ќе се достават 
до Сојузните архиви во Кобленц, Западна Германија, каде 
што, најверојатно, ќе бидат ставени под клуч. 

27 Главната управа за разузнавање, ХВА (HVA  Hauptverwaltung 
Aufklärung, герм.), на ГДР е составен дел на Министерството за 
државна безбедност. По 1990тата во јавноста беа откриени неј
зините методи на работа и ХВА станала предмет на широк интерес, 
како и на интензивно истражување во надлежност на Комисијата 
за досиејата на Штази. Крајот на ХВА и откривањето на нејзината 
внатрешна структура, нејзините методи и вработени се смета за 
исклучителен настан, досега единствен во современата историја 
по Втората светска војна. ХВА се смета за една од најефикасните 
разузнавачки служби во текот на Студената војна (заб. на прев.).
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Обичните луѓе во Источна Германија биле избезумени. 
Тие стравувале дека сите тие информации за нив би можеле 
да продолжат да се користат, или дека никогаш нема да 
дознаат како Фирмата управувала со нивните животи. Поч
нале протести. На 4 септември 1990 година дел од нив го 
презеле холот овде, а една недела подоцна започнале 
штрајк со глад. Протестот бил успешен, а во Спогодбата за 
обединување биле вклучени одредби со кои се регулирал 
пристапот до досиејата.

На 3 октомври 1990 година, денот на обединувањето на 
Германија и денот кога ГДР престанала да постои, источно
германскиот пастор Јоахим Гаук стапил на должност како 
шеф на новоформираниот орган надлежен за досиејата на 
Штази. За малку немало да успее, но на крајот Германија 
стана единствената земја од Источниот блок која толку 
храбро, толку свесно им ги отвори досиеја за своите луѓе – 
на своите луѓе. 

Групата заминува во целосна тишина. Претпоставувам 
дека брзаат да се вратат во хотелот уреден во светски 
стил во Западен Берлин кој нема да ги потсетува на ништо 
овде, а и не ги обвинувам. Водичката ми се приближува и 
прашува зошто сум овде. Објаснувам дека по Рунде еке во 
Лајпциг, сакав да го видам и седиштето на Штази. Кажувам и 
дека сакам да зборувам со луѓе кои му се противставиле на 
режимот, како и со оние што го поддржувале. „Во тој случај“, 
вели таа, „треба да се сретнете со фрау Паул“. Ја следам до 
канцеларијата, мал простор нареден со папки, и таа ми дава 
телефонски број. 

Тргнувам по скалите во фоајето. На одмориштето, преку 
стаклото се гледаат најразлични предмети во кои има скри
ени снимачи на разговори и видеокамери за документирање 
на „непријателот“. Овде ги има во повеќе варијанти отколку 
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што видов во Лајпциг: саксија за цвеќе, канта за залевање, 
канистер за бензин и врата од автомобил, сите со разни ве
личини на камери скриени во нив. Има термос со микрофон 
во капакот, планинарска јакна со камера сошиена во реверот 
и еден апарат како телевизиска антена што може да „лови“ 
разговори на далечина од педесет метри во други згради, 
или во автомобил додека чекате на семафор. 

На следното одмориште минувам покрај црна биста на 
Маркс на постамент, кој личи на бог со развиорена коса. 
Една од канцелариите е претворена во трофејна соба за 
ситнурии на Штази. Има знаменца за секој полк, ленти и ме
дали за одликување и значки за чинови. Има и минијатурни 
фигурички од Ленин со брадичка подредени по големина 
и долг ред стиснати тупаници од гипс кренати нагоре за 
меѓународен социјализам. Има и трофеи и вазни и кригли за 
пиво со ознаката на ГДР на нив  чекан и шестар. Минијатурен 
комплет книги во тврд повез ги содржи животот и делото на 
Другарот Ерих Хонекер, а има и портрет на самиот Милке 
како за во медалјон, изработен  од сè можно  токму од емајл. 
На ѕидот виси килим со волненото тројство на Маркс, Енгелс 
и Ленин во профил, веднаш до грозната рачно изработена 
прекривка со знакот на Штази во црвен, жолт и црн акрил. 
Килимчињата ме фасцинираат. Тие ја покажуваат, барем 
така мислам, вредноста на трудот над сето друго овде, над 
естетиката и над употребата.

Од оваа соба се излегува низ друга, помала. Отпрвин 
мислев дека ќе има уште револуционерен кич, но под стакло
то овде има само книги и медали. Изгледа дека повеќето од 
нив се документи. Но кога ги читам, сфаќам зошто заслужу
ваат засебна соба. Тоа се заедничките планови на Штази и 
војската од 1985 година за напад на Западен Берлин.

Плановите се методични. Тие вклучуваат поделба на „но
вата територија“ на нови подрачни разграноци на Штази 
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и бројки за тоа колку точно луѓе на Штази ќе бидат распо
редени во нив. Тука се и медалите, по наредба на Хонекер 
излиени во бронза, сребро и во злато, кои, по успешната 
инвазија, требало да се доделуваат за „Храброст во соочу
вањето со западниот непријател“. Никој на Запад не можел 
да си замисли до каде оделе амбициите на Штази.

Кабинетот на Милке е на вториот кат. Нема никој наоколу. 
Чевлите ми создаваат пластичен шум на линолеумот, додека 
да стигнам до неговата канцеларија каде што на подот има 
паркет. Тоа е пространа соба, со амбиент на добро сочувана 
осиромашеност. Чувството е исто како кога ќе посетите 
некоја жена што си го купила мебелот уште како невеста 
во 1950тите и никогаш потоа немала доволно пари да го 
замени. Всушност, изгледа дека сè е во таа, карактеристична 
за 1950тите, зеленожолта боја – нуклеарен сенф. 

Главен белег на собата е бирото од фурнир со средна 
големина. Одејќи натаму поминувам покрај портрет на Ле
нин. Неговите очи ме следат низ собата. Единственото нешто 
на бирото се два телефона и мртовечка маска на Ленин од 
гипс. Неговата глава во природна големина изгледа мала во 
споредба со сите нејзини претерани верзии во волна, боја 
и во мермер во собата на богатствата еден кат подолу. Тој, 
исто така, изгледа и многу мртов – мементо мори на неговиот 
систем на верување, како распетие во некој друг. Да не беше 
неговото присуство, ова место можеше да биде и канцеларија 
на градоначалникот во запуштените простории на градскиот 
совет во некој мал, но горд рурален град чиишто жители со 
наклоност се сеќаваат на деновите кога цената на волната 
била висока.

Светлото е толку лошо што рабовите се нејасни. Одам 
понатаму, низ приватните простории на Милке (софа на 
расклопување и стол) и личната бања (со прости плочки), кон 
поширокото претсобје кое сега е кафетерија за туристи. И 
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тоа, исто така, е празно. Во еден агол има неколку фотелји; 
на телевизорот оди видеоснимка. Одам кон него, кон изворот 
на светлина, и седнувам да гледам.

Филмот е аматерска снимка на демонстранти како јури
шаат на оваа зграда во студената ноќ на 15 јануари 1990 
година. Одат низ канцелариите, деликатесната продавница, 
фризерницата, ги отвораат заклучените соби и зјапаат во 
вреќи и вреќи полни со хартии. Не изгледаат како да слават; 
дури не се ни расфрлаат премногу со храброст. Нивните 
лица како повеќе да изразуваат некаква измешаност на згна
сеност и тага. Имав слушнато некаде за тоа посебно чувство 
кога не знаеш дали ти се смее или ти се повраќа.

Овде внатре е студено и воздухот е како рециклиран. 
Си ја навлекувам јаката од палтото над ушите. Мислам дека 
во историјата нема ваква паралела, кога седиштето на не
која тајна служба, од место толку страшно што не се ни 
спомнувало, речиси прекуноќ станало музеј во кој, седнат 
на столче веднаш до приватниот писоар на големиот шеф, 
гледаш видеоснимка за тоа како била опустошена неговата 
канцеларија. Зад мене слушам чекори и се штрекнувам. Мала 
русокоса жена во фармерки и со гумени ракавици стои со 
спреј за чистење во рацете. 

„Сега затворате?“ прашувам. „Треба ли да си одам?“
Се насмевнува и одмавнува со едната пластична рака. 

„Во ред е“, вели. „И онака ние сме последните што останале, 
така што може да си одиме заедно кога ќе завршам“.

Почнува да ги прска масите со парфимиран амонијак. Јас 
му се враќам на филмот. Се даваат мртовечниците на Штази 
во Лајпциг – тела на камени плочи, вклучувајќи и едно на 
млад човек без видливи повреди. Снимката се префрла на 
интервју со еден работник на Јужните општи гробишта кој 
објаснува дека „околу дваесетпати или триесетпати“ му се 
јавувале да остави отворена некоја од печките „за да може 
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Штази да си ја врши својата работа“. Се гледа дека на човекот 
му е непријатно, но тој, исто така, ги крева рамениците како 
да сака да каже: „Тоа ми беше работа“. Нараторот вели дека 
во просториите на Штази во Лајпциг биле најдени околу три
есет урни, необележани и непобарани. Се прашувам дали 
Мирјам го знае ова. Мислам дека треба да ѝ се јавам. 

Следниот прилог е интервју со човек со уредна коса и 
со црвени мустаќи кој бил психолог на Штази. Волјата на 
луѓето да информираат за својот сонародник, тој ја сведува 
на она што го нарекува „импулс да се осигурите дека со
седите постапуваат правилно“. Не трепнува. „Сè се сведува 
на нешто во германскиот менталитет“, вели, „извесен нагон 
за ред и темелност и такви работи“. 

Такви работи. Некој се накашлува зад мене.
„Јас, на пример, живеев нормално“, вели чистачката. Се 

вртам. Има збрчкано лице како на долгогодишен пушач и 
тенко тело без облини. „Се потчинив како и сите други. Но 
не би било точно да се рече дека ГДР беше нација со седум
наесет милиони поткажувачи. Имаше само двајца на сто“.

„Да“, велам, а потоа се збунувам. Дури и со еден пот
кажувач на секои педесет луѓе, Штази ја имала покриено 
целата нација. 

Се откажува од тоа да ми објаснува. „Масиве не се до
чистуваат“, вели и ѝ се враќа на работата.

Таа заврши и излегуваме од приватните простории на 
Милке, бањата и канцеларијата. Како што излегуваме, ги 
заклучува вратите зад нас. „Знаете, не постои вистинско 
единство во оваа земја“, вели, „дури и седум години отпосле. 
Воопшто не се чувствувам како да припаѓам овде. Дали зна
ете дека во предградието Кројцберг во Западен Берлин 
сакаат да се врати Ѕидот! За да се заштителе од нас!“ Пали 
цигара. „Дали можете да го сфатите ваквото германско 
размислување?“
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Се надевам дека тоа е реторичко прашање. Сè што разби
рам е дека за само четириесет години се создале два многу 
различни вида Германци и ќе треба да помине многу време 
пред да исчезнат разликите.

Минуваме покрај тоалетот со „М“, за „машко“. „Имало са
мо машки тоалет“, вели. „Жените не можеле да стигнат до 
ранг на полковник, а и онака имало само три жени. Ова било 
машки клуб“.

Ѕирка во една мала просторија што служела како пор
тирница. „Погледни овде“, вели. Календарот на бирото е 
сè уште на јануари 1990та. „Не, тука“. Покажува на другиот 
ѕид, зад бирото. Има дамка на ѕидот. „Овде другарчето си ги 
кревало нозете на маса и си ја потпирало дебелата мрсна 
глава на ѕидот“. Згнасена е. „Не се чисти“. 

Тргаме надолу по цикцак скалите покрај Маркс и неговата 
разлетана коса. Единствен звук се нашите чекори, а един
ственото светло допира одоздола од сијалицата над влезот. 
„Дали се плашиш кога си тука сама навечер?“ прашувам.

„Понекогаш“, вели таа, „но беше многу полошо на самиот 
почеток кога отворивме. Тогаш целата зграда смрдеше – 
чистевме и чистевме и никако не можевме да се ослободиме 
од миризбата“.

Престанува да чекори и се врти накај мене. Дури и на 
слабата светлина очите ѝ се сини и убави како синчец. Се 
тргнува. „Знаете од која миризба?“ Не чека да ѝ одговорам. 
„Миризбата на старци“.



8

Телефонски повици

Телефонот ѕвони. Се подготвувам за некој нов од Штази. 
Но гласот е женски.

„Ана, ти ли си, Ана?“ Нешто ми потскокнува во градите. 
Тоа е Мирјам.

„Да, Мирјам, здраво, јас си мислев...“
„Се јавувам само“, вели, „да ти се заблагодарам за оној 

ден. Сакав многу да ти се заблагодарам“.
За што таа мене ми се заблагодарува? Одеднаш ми тек

нува дека требаше да ѝ се јавам порано. „Не, ти се молам, 
јас тебе ти благодарам“, велам. Има нешто чудно овде. Се 
повлекувам од интимизирање. 

„Многу ми е мило што се запознавме“, вели. „И ти поса
кувам среќа во твојата работа“.

Ова звучи како завршеток. Сакам да прашам дали чула 
за урните од Рунде eке што никој не ги побарал, но ми се 
чини дека тоа би било погрешно. „Би можеле да се сретнеме 
повторно“, велам, „некогаш“. 

„И јас би сакала“, брзо одговара. „Би сакала да дојдеш 
наваму, некогаш. Можеме да ги посетиме моите пријатели 
кои имаат градина со скулптури. Многу е убаво, и би сакала 
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да ги запознаеш, и...“, се губи. „Само јави ми се и ќе одиме“.
„Ќе се јавам“, велам, „и, благодарам. За сè“.
Ја спуштам слушалката. Ако јас бев Мирјам, и ако сум ги 

кажала некому најболните нешта, оние што ме направиле 
таква каква што сум, не сум сигурна дека ќе сакав да ја видам 
таа личност повторно. Особено ако мојот живот веќе бил за
пишан од други луѓе, украден и управуван. Телефонот е од 
црна пластика. Не е безжичен модел, но некој мангуп студент 
му закачил исклучително долга жица. Одам назад низ голиот 
и оштетен стан, следејќи ја трагата до неговиот извор. 

Го довлечкав душекот во дневната соба, поблиску до 
печката. Секоја вечер гледам телевизија додека да задремам. 
Телевизорот е коцкеста канта што фаќа само три програми 
кои сам си ги одбира, а едната од нив е сателитска и покрај 
тоа што немам чинија. Сите се црнобели, а на „обичните“ 
постојано има снег. 

Доцна навечер има една емисија што се вика „ПИП!“ 
Гостите ги интервјуираат и ги прашуваат за нивниот сексуа
лен живот со недвосмислени претпоставки („Доколку вашата 
девојка ја доведе својата сестра да си игра со... дали би...?“ 
„Дали по операцијата за промена на полот моравте да се 
откажете од нешто?“). Со снимките кои ги даваат како да ги 
предизвикуваат одредбите за цензура – од сексизложби, 
сексексперименти, секссписанија и од сексуална уметност.

Вечерва има прилог за некоја стриптизерка од Лајпциг 
која се вика Хајди, алијас Јасмина. Јасмина е набилдана 
и со цврсто тело, сини очи и со бојадисана руса коса. Ве
черва таа и нејзината група изведуваат „хорореротско“ шоу 
инспирирано од Валпургиската ноќ28 кога вештерките си 

28 Walpurgisnacht, герм. – германска верзија на ноќта на вештерките, 
која се слави ноќта пред почетокот на мај со пагански обичаи кога 
вештерките јаваат во ноќта за да се сретнат со ѓаволот (заб. на прев.). 
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играат со ѓаволот. На сцената, костури ги соблекуваат мла
дите вештерки со маски од латекс, облечени во леопардова 
кожа и чипка, додека во замаглениот самрак не останат 
само со гумени лица и со танги со евтини метални украси. 
Камерата наизменично зумира кон градите и меѓуножјата со 
зашеметувачка брзина. Потоа следува интервју со Јасмина, 
која ја има ставено маската на вештерка преку главата така 
што носот ѝ доаѓа некаде на челото и, додека таа зборува, 
тој кима. Новинарот сака да знае како изгледало да се има 
единствената школа за стриптиз „во тогашната ГДР“, и „дали 
е вистина – го поттурнува микрофонот поблиску до нејзиното 
лице – дека сте изведувале стриптиз за Политбирото?“

Јасмина се смее и мавта со канџестата рака. „Секогаш 
настојувам да ѝ понудам нешто малку поразлично на мојата 
публика“, вели, „како сега“. Таа намигнува, носот кимнува, а 
кадарот одеднаш се сече и преминува на следниот прилог: 
делови од тело излиени во гипс. Првиот е женско торзо, 
вториот се два прста со долги нокти врз клиторис. Еден 
подмачкан машки глас вели: „ПИП! – Специјал! За 250 марки 
можете да ги имате вашите најинтимни делови зачувани 
засекогаш во париски гипс“.

Не сум во состојба да барам смисла во ова. Белината 
на гипсот ме потсетува само на мртвата глава на Ленин на 
бирото на Милке. Ги менувам каналите и ја наоѓам мојата 
омилена програма. Тоа е благодат за инсомничари, луѓе како 
мене кои не сакаат да седат мирни. На покривот на едно 
возило има закачено камера. Како што вози, сликите едрат 
над патиштата, патеките и автопатите на Источна Германија 
во величествено лето. Снимката е фасцинантна: бестелес
но прелетување на села, по главните улици, а потоа одново 
назад во природа. Дуќаните се отворени или затворени, 
жени со престилки ги метат патеките каде што луѓето седат 
и пијат кафе, мајки под чадори трчаат по разбеганите деца, 
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работници во работна облека си стојат наоколу. Ова е све
тот незамрзнат. Мојот екран е црнобел и со снег, но јас знам 
дека, всушност, е во светложолтата на синапот, матнозеле
ната на пченицата и силно зелената, летна боја на дабовите 
надвиснати над патот. Повремено запираме на семафорите, 
на иста висина со скриеното око. Потоа одиме понатаму и 
понатаму, магично движејќи се од село во село, места на кои 
никогаш не сум била и можеби никогаш нема да одам.

Во сонот продолжувам безвучно низ природата, разве
селена од ветрот на мојата кожа. Одеднаш ми се придружува 
уште една жена која лета на истата височина. Местото каде 
што треба да ѝ биде лицето е замаглено, но тоа воопшто не 
ме вознемирува. Таа е гола, освен розовите гумени ракави
ци. Нејзините брадавици се испакнати и потемно розови, а 
нејзините срамни влакна се сензуално златни. Зачудена сум 
што не сум сама во воздухот и што таа е гола. „Ракавиците се 
за возење, се разбира“, вели таа. Кимнувам со главата и си ги 
гледам рацете. Немам ракавици. Потоа си го гледам телото 
и сфаќам дека и јас сум гола. Моето чувство на задоволство 
испарува. Погледнувам надолу кон главната улица на селото 
– има луѓе под нас. Црковните ѕвона почнуваат да ѕвонат, 
ѕвонат и ѕвонат и нема да запрат и знам дека набрзо ќе 
паднам – немам ракавици за возење! – а тие сите ќе ме видат, 
падната и гола и бесцелна.

Се будам за да одговорам на телефонот. Часовникот 
покажува 2.30 – време за срцев удар, време за лоши вести 
од дома. Или за уште некој од Штази? Вознемирувањето 
по телефон е вообичаено, но сигурно не сум толку високо 
на нивната листа. Сигурно заѕвони петнаесет пати додека 
завиткана во јорганот да го најдам црниот телефон.

„Ало?“
„Здраво, ортак“. Подмачканиот глас од мојот маалски 

паб доаѓа низ слушалката од уста со луле во неа, со силен 
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саксонски акцент и брада. Клаус. Звучи како брадата да му е 
потпрена на слушалката. 

„Како се опраи по минатиот пат?“ прашува. „Расположена 
ли си за уште една партија пиење?“

„Клаус, сега е 2.30 наутро“.
„Ма ајде“, продолжува, „во ова време пред некоја вечер 

само што ти тргна“.
Немам желба да ме потсетуваат на други вечери. Според 

моите принципи, една од конвенциите меѓу пристојните 
партнери за пиење е дека ако нема вистинска амнезија, таа 
треба да се симулира. Таа вечер го наполнивме воздухот со 
зборови и со чад што досега исчезнаа. Единствено на што 
се сеќавам е мамурлакот што го понесов со себе во Лајпциг.

„Имав напорен ден“.
„Убаво е овде“, вели. „Ја свират нашата песна“.
Тоа не е она на што личи. Сака да каже, ја свират неговата 

песна.
Клаус Ренфт е легендарниот Мик Џегер на Источниот 

блок. Живее зад аголот близу мене во еднособен стан кој е 
полн со видеа и со постери од неговиот бенд  „Клаус Ренфт 
Комбо“. Секогаш има спортски торбички полни со пива и со 
секаква можна опрема за пушење што му е позната на човеш
твото. И двајцата сме редовни посетители на маалскиот паб, 
кој го користиме, всушност, како дневна соба. Од музичкиот 
систем на пабот трешти тажната и прекрасна „Хилфлос“, пес
на чиј „римејк“ е на нивниот недамнешен „камбек“ албум.

„Тука ли си?“ ме прашува.
„Да. И останувам тука“.
„Тогаш, слатки соништа, малечка“, мрмори. Кога ја спушта 

слушалката, не го погодува лежиштето и таа се ниша наопа
ку во воздухот. Го носам телефонот со мене в кревет. Лежам 
слушајќи ја „Хилфлос“, а потоа спуштам.
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Ме буди ѕвонење на телефонот. Утро е.
„Гутен таг.29 Имате дадено оглас во Меркише алгемајне“.
„Да. Ви благодарам што се јавивте. Барам за разговор 

луѓе што работеле за Министерството, за да можам да 
ги прикажам работите такви какви што биле. Пишувам за 
животот во ГДР“.

Пауза од другата страна. „Во огласот се вели дека сте 
биле Австралијка“.

„Да“.
„Австралијка сте?“
„Да“.
„Од Австралија?“
„Така е“.
Во ГДР, голем појас од географијата останал само тео

ретски затоа што луѓето не можеле да патуваат надвор од 
Источниот блок. Ако источњаците воопшто размислувале за 
Австралија, тоа било некое имагинарно место каде што може 
да се оди во случај на нуклеарна катастрофа.

„Пишувате на англиски или на германски?“
„На англиски“.
„Ќе се сретнам со вас“, вели. „За да ги ставиме работите 

на место. Можно е вашите медиуми во Австралија да не ги 
заразиле луѓето против нас и дека барем таму можеме да 
ја кажеме нашата страна на приказната. Со објективни ин
формации и анализи. Дали сте слободна утре?“

„Да“.
„Во Потсдам, попладне?“
„Да“.
„Во тој случај, вака ќе се сретнеме: Јас ќе бидам пред 

црквата на плоштадот кај пазарот во петнаесет часот. Ќе 

29  Guten Tag, герм.  Добар ден (заб. на прев.).
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држам утрешен Меркише алгемајне свиткан под левата 
мишка. Јасно?“

„Да“, велам послушно, иако сум изненадена дека човеков 
сака да си игра шпионски игри седум години по паѓањето на 
Ѕидот. И дури потоа прашувам: „Како се викате?“

Уште една пауза. „Винц“.
„Тогаш, се гледаме утре, хер Винц“.
Рано стигнувам пред црквата и стојам сама во дворот. 

Небото е ниско како да е прекриено со сиво ќебе. Облечена 
сум во црно палто со украс од вештачко крзно и носам црни 
чизми „четири сезони“ и паѓам в очи. Очигледно е дека нема 
што да правам освен да чекам на состанокот. На пазарот 
веднаш до црквата, жени со светли шамии и со волнени 
ракавици ги туркаат количките околу тезгите, загледувајќи 
под стреите со црвенобели риги. Купуваат компири и кисели 
краставички, и дебели парчиња розови колбаси од џигер. 
Кај деликатесите, човек со дебели подлактици послужува 
еден од сезонските работници со колбас и со парче леб на 
хартиено чиниче. Ѕвоното удира трипати. Потскокнувам од 
една на друга смрзната нога.

По десетина минути се приближува човек со свиткан 
весник под левата мишка. Има околу шеесет, мешлест е и 
со подбрадок како ловечко куче. Облечен е во костум, како 
од странски твид. Го трга весникот од под рака за да се 
поздрави и забележувам дека има дури и кожени закрпи на 
лактите: преправен е во западњак. 

„Паркирањето овде е ужасно“, хер Винц го кажува тоа 
како да се извинува што доцни, но и како да е тоа моја вина. 
Зборува авторитетно, кратко и јасно. „Предлагам да одиме 
на некое неутрално место“, вели. „Вообичаено го користам 
’Хотел Меркур‘“. 

Неутрално? Вообичаено? „Што се однесува до мене, не
ма никаков проблем, хер Винц“, велам и тргнуваме пеш кон 
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хотелот, на добри петнаесетина минути одовде. Ми падна на 
ум дека тој го скрил автомобилот некаде, за да не можам да 
го следам ако ми текне. Во секој случај, среќна сум што се 
движиме.

Фоајето во хотелот е со ниски тавани, со кафени седиш
та во сепарето и со многу пластични цвеќиња. Нема никој 
освен нас. Порачуваме кафе од келнерот со црвена бенка 
како грозд од едната страна на носот, и јас почнувам да 
му го објаснувам на хер Винц мојот интерес за средби со 
поранешни службеници на Штази. Тој ме замолчува. Чека 
додека келнерот да се оддалечи од „слушното поле“. Потоа 
се наведнува накај мене. „Човек не може да биде доволно 
претпазлив во ова време“, вели потчукнувајќи го носот и 
погледнувајќи накај келнерот. Потоа ми се втурнува в лице. 
„Најпрво, покажете ми ја личната карта“, бара.

„Бите?“ 
„Би сакал да ја видам вашата лична карта“, вели.
„Немам“.
„Како тоа мислите?“ прашува.
„Во Австралија немаме лични карти“.
Останува без текст. Гледа во мене како сите сомневања 

да му се потврдиле: доаѓам од некое место што е толку 
зафрлено, толку примитивно што луѓето таму уште ниту се 
обележани ниту нумерирани.

Попуштам. „Но имам пасош“, велам и го извлекувам од 
чантата. Овде има еден куп работи кои човек не може да 
ги заврши анонимно – од купување картичка за мобилен 
телефон, па сè до патување со воз. Морав да го докажувам 
мојот идентитет толку често што сега си го носам пасошот 
секаде со мене како бегалец.

Тој го чита датумот на раѓање и ме споредува со по
младата јас. Потоа ѕирка низ страниците за да види каде сè 
сум била во последниве неколку години. „Ах, Чехословачка“, 
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промрмори кај една од страниците. Потоа гледа дека во 
1987 година веќе еднаш сум била во ГДР. „Значи вие ја имате 
посетено мојата земја“, вели со одобрување.

„Да, дојдов во Потсдам и бев во Дрезден“, велам, „и еднаш 
со некои пријатели бевме на забава во Источен Берлин“. 

Се потсетувам на студениот сив ден во Потсдам, сличен 
на денешниов, и на празните улици. Нашиот автобус полн со 
бруцоши ги посети само поплочените и натокмени делови 
од овој „град за покажување“, строго одбрани улици уреде
ни специјално за туристи како некаква „патека за овци“. Во 
Дрезден нè качија на ридот со жичарница и нè нахранија 
со оброк кој, вклучувајќи ја замената за шницла, целиот се 
состоеше од конзерви. По паѓањето на Ѕидот, се откри дека 
домаќинот на забавата во Источен Берлин, новинар Евреин 
со беспрекорно комунистичко педигре, бил соработник на 
Штази. Можеби во очите на овој човек се здобив со доверба 
поради неколкуте печати со чекан и шестар во мојот пасош, 
но не може да се рече дека ја познавав неговата земја. 
Престојував во неа само онолку долго колку да се запрашам 
што крие од мене.

И јас барам да му ја видам личната карта на хер Винц, но 
тој ме откачува со смеење и со одмавнување. Зад него келне
рот тргнува кон нас како да помислил дека сме побарале 
сметка, но го фаќам неговиот поглед и одмавнувам со гла
вата. Тој го враќа нотесот во џебот од престилката. 

Хер Винц ја отвора актовката и вади документи и 
памфлети, како и еден напишан труд во проѕирна корица. 
Потоа врз купчето става мала книга во тврд повез. Тоа е Ко-
мунистичкиот манифест на Маркс и Енгелс.

Ми кажува дека од 1961 до 1990 година работел во Мини
стерството во Потсдам исклучиво во контраразузнавање. Го 
зема трудот и го чита насловот: 
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Работа на Министерството за државна безбедност на 
одбрана од разузнавачко инфилтрирање на тајните 
служби на државите на НАТО во ГРД. Претставена од 
гледна точка на член на Одделот за контраразузнавање, 
подрачна единица Потсдам.

„Ова е дискусија која ја напишав врз основа на мојата 
работа во Министерството. Ако го прочитате ова, ќе дозна
ете многу за тоа што сакате да го знаете“.

Вртам на првата страница и гледам дека документот е 
напишан во 1994 година за „Работната група на Потсдам 
на Инсидеркомите30 за преиспитување на историјата на Ми
нистерството за државна безбедност, Инк.“.

„Ова било напишано за Инсидеркомите?“ прашувам.
„Да“.
„Вие сте член?“
„Да, но го сменивме нашето име во „Здружение за заш

тита на граѓанските права и на човековото достоинство“.
Инсидеркомите. Граѓански права и човеково достоин

ство? Сум чула за оваа група. Тоа е помалку или повеќе тајно 
здружение на поранешни луѓе на Штази кои пишуваат до
кументи за нивната верзија на историјата, лобираат за пра
вата на поранешните офицери на Штази и меѓусебно се 
поддржуваат доколку се соочат со судење. Имаат блиски 
односи со партијата наследник на СЕД, Партијата за де
мократски социјализам, и, според кажувањата, заедно имаат 
пристап до десетиците милиони марки кои ѝ припаѓале на 
СЕД и на кои не им се знае трагата.

Исто така, постои сомневање дека овие луѓе ги малтре
тираат оние кои можат да ги разоткријат. На еден поранешен 
граничен стражар кој се појави во едно телевизиско „ток 
 шоу“ му се заканувале со фрлање солна киселина в лице, па 

30  Insiderkomitee, герм. Внатрешниот комитет (заб. на прев.)
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морал да биде ставен под полициска заштита. Популарно е 
и малтретирање од типот „достава до дома“: на еден човек 
пред врата му оставиле пакет кој отчукувал; некои жени 
морале да потпишат прием на порнографски филмови не
нарачани од нивните мажи. Најчудниот инцидент за кој имам 
слушнато е дека некому пред врата доставиле камион полн 
разџавкани кученца, а возачот барал да му се потпишат. Се 
сечеле жици на сопирачки од автомобили и се инсценира
ле несреќни и смртни случаи. Детето на еден писател кој 
отворено зборувал било земено од училиште од непознато 
лице или лица и било однесено на топло чоколадо. Само 
на еден час. Задржувањето луѓе очигледно си има свои за
доволства и е навика од која човек тешко се откажува. 

Погледнувам во хер Винц и одеднаш пејзажот овде како 
да е исполнет со жртви: на нацистите, на Сталин, на СЕД и на 
Штази; и сега со овие, божемните жртви на демократијата и 
владеењето на правото.

„Што прави Инсидеркомите?“ прашувам.
„Се обидуваме да претставиме објективна слика на ис

торијата“, вели тој. „Да се бориме против лагите и лажното 
претставување во западните медиуми“.

„Се зборува дека Инсидеркомите, исто така, е фронт за 
координирање на активностите против оние кои работат на 
откривање на она што Штази им го правела на луѓето“.

„Не би знаел за тоа“.
„Зошто не?“
„Јас сум ’ситна риба‘“, вели тој. „Тука сум да ви раскажам 

за одличната работа – маестралната работа – на Штази во 
контраразузнавањето. Тоа е она во што ми помина животот“.

Хер Винц или не знае многу или, пак, не кажува. Не одго
вара на моите прашања за Инсидеркомите, ниту, пак, зборува 
за себе. Секојпат кога ќе го прашам за реалноста на живо
тот во ГДР, тој се враќа на убавините на социјалистичката 
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теорија. Мислам дека се надева дека преку мене ќе го посее 
семето на социјализмот и во еден недопрен крај од светот.

„Имавме луѓе насекаде!“ вели тој. Изгледа дека неговиот 
главен интерес бил да инфилтрира млади посветени Источ
ногерманци во Западна Германија на места каде што тие 
секако ќе биле забележани и регрутирани од западногер
манската безбедносна служба. „Ги имавме поставено ви
соко! Ги имавме Гинтер Гијом како секретар на канцеларот 
Брант и Клаус Курон во западногерманската контраразуз
навачка служба, а и жената која ги подготвуваше дневните 
разузнавачки извештаи на канцеларот Кол!“ Ова е точно, но 
и општопознато. Тешко ми е да поверувам дека хер Винц 
лично бил вклучен на високо ниво. Премногу е несамоуве
рен и неубедлив со целото негово играње шпионажа, за да 
личи дека некогаш навистина го правел тоа. Се обидувам да 
замислам што, всушност, правел, зашто тој нема да ми каже. 
Најдоброто што ми текнува е дека пишувал прирачници.

Но на хер Винц му тргнува со приказната. „ЦИА – е, тие 
беа бандити! Многу гадна банда. Дали знаеш дека имале 
дваесет обида за атентат врз Фидел Кастро?“

„Во тој случај, не се толку добри“, се насмевнувам. Тој 
изгледа запрепастен. Не му е смешно.

„Бандити!“ извикува. „Реков дека се бандити!“
Фрлам поглед зад него во правец на келнерот, кој се 

вртка божем зафатено зад пултот. Ако се прашуваше од каде 
е човеков, сега сигурно му станало јасно.

„Како ве третираат денес како поранешен човек на Шта
зи?“ прашувам. Би сакала да дознаам зошто е преправен во 
западњак.

„Непријателот води пропагандна војна против нас, кам
пања со тужби и клевети. И затоа не им се откривам многу 
често на луѓето. Но во Потсдам луѓето се приближуваат 
и велат“, имитира тивок тон на жалење, „’Бевте во право. 
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Капитализмот е уште полош од она што ни го кажувавте за 
него. Во ГДР жените можеа да излегуваат сами навечер! Мо
жеше да ја оставиш вратата од станот отворена‘!“

Не си морал, си мислам, тие и онака можеле да видат што 
има внатре.

„Капитализмов е, пред сè, експлоатација! Тој е непра
веден. Суров е. Богатите стануваат сè побогати, а народот 
постепено сè посиромашен. И, капитализмот предизвикува 
војни! Особено германскиот империјализам! Секој индус
тријалец е криминалец во војна со другиот, секој бизнис во 
војна со следниот!“ Сркнува од кафето и ја подига раката во 
воздух за да ме запре да поставувам уште прашања. 

„Капитализмот, исто така, ја ограбува планетата – оваа 
дупка во озонската обвивка, уништувањето на шумите, за
гадувањето – мораме да се ослободиме од овој општествен 
систем! Или човечкиот род нема да опстане повеќе од 
педесет години!“ 

Ова е уметност, длабоко политичка уметност на земање 
на околностите такви какви што се и нивно припишување како 
атрибут или на својата или на другата страна, со непрекина
то раскажување на реалноста со исход во кој раскажувачот е 
невин. Ова сè повеќе станува јасно додека тој зборува дека 
социјализмот, како верување, може да продолжи да постои 
во умовите и во срцата, без оглед на бедата на историјата. 
Овој човек е преправен во западњак за да остане незабеле
жан во светот во којшто се нашол, но колку повеќе зборува, 
сè појасно станува дека тој, така прикриен, чека на Второто 
пришествие на социјализмот. 

Се созема и го спушта гласот, наведнувајќи се кон мене 
на конспиративен начин. Здивот му е топол и горчлив од 
кафето, а мали дамки од кафеникава плунка се распрсну
ваат врз папката со трудот. „Земете го ова“. Ми го подава 
Комунистичкиот манифест од врвот на неговото купче. 
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Изгледа прилично користен. „Мора да го прочитате“, прос’с
кува. „Тогаш ќе разберете повеќе за нештата. Не постои, до 
денес, подобра анализа на капитализмот. Ова ви е подарок 
од мене“. Вади пенкало и ми пишува посвета: „Во спомен на 
нашиот разговор во Потсдам“.

„Многу ви благодарам“.
Хер Винц си ги собира материјалите и станува да си оди. 

Потоа тропнува на маса и ми се внесува в лице. „Запомнете 
што ви велам“, вели тој. „Веќе сум минал низ револуција – во 
1989тата – и ги препознавам знаците“. Гласот му се засилува. 
Можам да му ги видам вените на челото. „Овој систем е на 
разнишани нозе! Деновите му се избројани! Капитализмот 
нема да опстане! Револуцијата“, ја крева тупаницата од ма
сата, „доаѓа“.

Потоа маршира низ фоајето кон излезот, а келнерот ми 
ја носи сметката.

Весел глас: „Во моментов никој не може да ви одговори 
на телефон, но ако оставите порака, некој ќе ви се јави вед
наш штом ќе може. А ако вестите се добри, уште побрзо. Чао“. 

„Мирјам, Ана е“, почнувам. Потоа го слушам електрон
скиот „бип“. Почнувам одново. „Мирјам, на телефон е Ана. 
Само да те поздравам. Нема новини. Ќе се јавам другпат или 
ти можеш да ме бараш на берлинскиот број. Се надевам, сè е 
во ред“. Не ми текнува што друго да кажам. „Чао“.

Неколку дена потоа, секојпат кога ќе заѕвони телефонот 
си мислам дека можеби е таа, но главно се луѓе од Штази. И 
по околу една недела, секогаш кога ќе заѕвони телефонот, 
иако знам дека се „штазиевците“, чувствувам некаква надеж. 
Поминува уште една недела и таквото чувство се претвора во 
грутка: да не ја навредив со нешто? Го исполнувам нејзиниот 
молк со можни сценарија: „го загубила мојот број“, „на одмор 
е“, па дури до целосно развиеното, „сега кога одново ја 
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преживеа целата приказна, ѝ дошло премногу и виси на јаже 
во својата кула“. И покрај живописноста на ова последново, 
одлучувам да ѝ дадам уште две недели пред одново да ѝ 
се јавам. До определен степен, впрочем, свесна сум дека 
„гонам“ некого кој во својот живот бил доволно „ловен“.

Дали кажувањето на сопствената приказна значи дека се 
ослободуваш од неа? Или дека окован одиш во иднината?



9

Јулија нема приказна

По работа фаќам метро до Розенталер плац и потоа одам 
пеш низ паркот до дома. Малку подалеку од аголот има ритче 
обраснато со трева, реткост за овој мочуриштен град. На 
врвот е општинскиот центар со кафуле на терасата каде што 
служат кафе и пиво. Во саботите попладне, центарот се полни 
со пензионери кои танцуваат во нежни, бесмртни двојки.

Пензионерите се само посетители – паркот им припаѓа 
на пијаниците и на панкерите. Пијаниците се облечени или 
во тренерки или во стари деловни костуми. Секое утро тие 
се појавуваат од сите страни на паркот и се влечат заедно 
во амфитеатарски распоред околу статуата на Хајне. По цел 
ден водат нешто што личи на филозофски дискусии, гес
тикулирајќи бавно со слободната рака, додека во другата 
стискаат лименки пиво. Се чини дека го разменуваат знаење
то за светот, во кој секој од нив некогаш имал свое место. 

Младите се поблиску до станицата. Овде има и машки 
и женски. И тие имаат исто толку цигари и пиење како 
пијаниците, но многу повеќе гнев. Главите им се делумно из
бричени или покриени со сини или црни суканици, лицата 
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со пирсови, а екстремитетите тетовирани. Нивниот изглед во 
исто време како да сака да каже „Гледај ме“ и „Еби се“. Има 
тепачки и солзи; ужасна болка, пред публика во паркот. Неко
гаш бараат пари. За разлика од пијаниците кои ги окупираат 
клупите и трамвајските постојки, младите седат или спијат на 
земја, а ги топлат само кучињата. Кучињата обично изгледа
ат поспастрено од луѓето. Но попладнево, минувајќи покрај 
едно момче, сфатив дека веројатно го потценувам напорот 
потребен секојдневно да се одржува исправена и зелена 
перјаница од осум 30санитиметарски фишеци коса.

Вратата ми е отклучена. Отворајќи ја можам да ја видам 
дневната соба. Изгледа како џиновска мачка да се помочала, 
двапати, на линолеумот. Тогаш слушам звук кој инстинктивно 
го препознавам уште од детството: глодари на покривот. 
Само што покривот на оваа зграда е четири ката повисоко. 
Се вртам и ја здогледувам скалата потпрена на ѕидот во вле
зот кон мезанинот, околу еден метар под таванот. 

„Јас сум, јас сум“, вели придушен глас. Се појавува мал 
задник во војнички панталони. „Поминав да ги залијам цве
ќињата“, ми се обраќа Јулија. „Мислев да приберам некоја од 
стариве работи додека сум тука“. Ми подава пумпа за вело
сипед како палка за штафета и скокнува долу со кутија од 
чевли под едната рака.

„Стари љубовни писма“, вели како да се извинува и, за 
мое чудо, се вцрвува. Црвенилото започнува од вратот и брзо 
се искачува нагоре до нејзината жолта коса. Ова ми се слу
чуваше и мене, сè додека еден милостив бог не стави крај на 
тоа, така што не гледам, туку одам право во кујната. 

Јулија почна да ги користи цвеќињата како причина да 
намине, ем како да ме спасува од маката да ги залевам, 
ем како благо да ме прекорува поради тоа. А „цвеќињата“ 
се некакви две слабички палми со искривени и соголени 
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стебленца во саксии во дневната соба и не само што е висти
на дека заборавам да ги залеам – јас заборавам дека воопшто 
постојат. Потсвесно почнав да размислувам за овој стан како 
за еден вид затворен и самоодржлив универзум, со сопстве
ни правила и со природни закони. Тој го толерира моето 
присуство, но бара од мене колку што е можно помалку да 
пречам. Да се држам само до моите патеки: од креветот до 
бањата, од прозорецот до бирото. 

Јулија се пробива до кујната. Покрај војничките пан
талони, облечена е во својот вообичаен црн асортиман: 
црни чизми, црн широк џемпер и црн шал завиткан како 
партал околу вратот. Во моментов е црноцрвеножолта, со 
некарактеристичен за неа патриотски изглед, во боите на 
германското знаме. 

„Кафе?“ прашувам.
„Може. Ми снема пред два дена“.
Ја гледам и знам дека под сите тие слоеви црно се наоѓа 

цврсто тело и многу бистар ум, но има нешто во врска со Ју
лија што ми го крши срцето. Таа поседува еден вид чесност 
за која почнав да размислувам како за источногерманска, 
проѕирна правичност, со сите нешта кои ја оставаат толку 
изложена. Но не е така. Таа е рак самец, сета мекотелна со 
пријателите, но подготвена да се врати назад во оклопот на 
најмалиот знак за контакт. Ни тоа не е. Не знам што е.

„Во последно време размислувам за сите оние пијаници 
и бездомници во паркот“, велам.

„Немаше пијаници пред паѓањето на Ѕидот“, вели Јулија. 
„Мислам“, се поправа, „во паркот. Немаше бездомници како 
што има сега“.

Можеби не биле во паркот, но сигурно имало пијаници. 
Во просек, Источногерманците пиеле повеќе од двојно во 
споредба со нивните западногермански браќа. Понекогаш 
морале да живеат во неподносливи услови поради недостиг 
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од живеалиште: разведените парови – и понатаму заедно, 
или нововенчаните – со семејството на едниот од нив. Без 
разлика на недостигот на други нешта, секогаш – секогаш 
можело да се купат пиво и ракија. Луѓето биле пијани на ра
бота, пијани по работа и пијани дома, поднесувајќи се едни 
со други на местото од кое немало спас. 

Јулија додава: „Треба да се чуваш од тие скитници, знаеш“.
„Ох, пијаниците, барем, изгледаат безопасно“.
„Па, не се“, вели. „Еден од нив еднаш се качи на она дрво 

кај прозорецот од дневната соба и влезе овде“. 
„Навистина? Што барал?“ Сфаќам дека улицата пред 

зградата ја сметам за еден вид ров меѓу мене и паркот.
„Го зел касетофонот“.
„Од каде знаеш кој бил?“
„Соседот кажа дека го видел како излегува од зграда

та“, вели таа. „Не треба да го оставаш предниот прозорец 
отворен“.

Тешко ми е да замислам некој од пијаниците со гумени 
нозе како го преминува патот и се прекачува тука по јасенот.

„Станува полошо, би рекла“, вели таа. „Мислам, не само 
таквите работи, туку воопшто, речиси секој ден нè малтрети
раат по улиците“. Трга едно перче од лицето, а тоа се враќа. 

Што и да се, и кои и да се, овие пијаници не се агресивни. 
На пивски погон, тие стигнале во некој друг свет, каде што 
нивната способност, колку и да е безгранична, целосно е 
имагинарна. Никогаш не направиле ништо повеќе од ким
нување како поздрав кога минувам покрај нив. Можеби на 
Јулија ѝ треба способност да ги дефинира агресорите, да 
знае кои се и каде би можеле да бидат. Но подготвена сум 
да признаам дека забележувам на улица мажи што зјапаат. 
„Мислам дека вакво нешто повеќе ми се случува овде откол
ку дома“, ѝ велам. „Но, исто така, може да е само затоа што 
овде повеќе ги забележувам нештата отколку дома“.
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„Може да е затоа што мажите можат да препознаат дека 
не си оттука“, вели таа.

„Што сакаш да кажеш?“ Отсекогаш претпоставував дека 
сум наследила доволно од моите дански предци, за да поми
нам овде незабележано.

„Па“, вели Јулија, „не изгледаш како Германка“.
„Ооо?“
„Премногу си бледа“. Чувствувам дека бојата истекува 

од мене. „Кожата ти е премногу бледа. Очите ти се премногу 
бледи. Кога, на пример, Германец има сини очи, тие навистина 
се сини. Не вакви како твоите – бледосини“.

Бледнеам, се мешам со кујнските ѕидови, кои порано 
беа бели, но сега ми изгледаат како да добиле некоја чудна, 
впечатлива боја на месо. Гледам во Јулија и таа ме потсетува 
на мене – разбушавена руса коса за која не се грижи прем
ногу, сивозелени очи и незначително криви заби кои виделе 
поприлично никотин. Се прашувам дали почнала како вис
тинска Германка, многу посветла. Не знам што да кажам, но 
таа и така заталкала со мислите. 

„Мислам дека е така затоа што моето прво момче беше 
опасен ’мачо’“, вели, „можеби тоа е причината што реагирам 
толку нагласено на вознемирување“.

Сè уште зјапам во неа прашувајќи се како може да имаме 
толку погрешна претстава за тоа како изгледаме, за нашата 
боја или за нашиот облик и за просторот што го зафаќаме во 
светот. 

„Впрочем“, се кикоти Јулија, „тој беше мачо аутентико – 
Италијанец беше“.

„Како успеа да најдеш момче Италијанец?“ Разговоров 
станува сè почуден. Јулија сигурно не можела да патува 
во „несоцијалистичкото странство“, како што го нарекуваа 
другиот дел од светот, а во ГДР немаше италијанска емигра
ција. Случајно ми текнува и на едно мое момче Италијанец, 
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продавач на сладолед со преубав глас и со камионче со 
ѕвончиња: „Слаткиот господин Випи“. 

„Долга приказна“, промрморува. „Знаеш“, ми вели гле
дајќи во шолјата, „со оглед на тоа што сум живеела и на Исток 
и на Запад без да се преселувам, мислам дека можам да ти 
кажам дека има разлика меѓу сексуално демнење и обично 
демнење“. 

Таа седи како врамена во прозорецот кој гледа во 
дворот. Светлината на доцното попладне влегува низ нејзи
ната разбушавена коса и ја осветлува како нешто живо на 
нејзината глава. Во дворот, врапчиња си поигруваат низ 
празното костеново дрво. Бледо и прошарано со риги, не
бото е закачено над покривите. 

„Да?“ прашувам.
„Да. Кога бевме тинејџерки, летно време момците од 

маалото поминуваа од кај нас – јас и моите сестри се сон
чавме на балконот. Тие се возеа угореудолу на моторите. 
Понекогаш ги соблекуваа маиците за нас. Немаше ништо 
страшно во тоа. Но имаше и еден автомобил – скап ав
томобил како за ГДР, руска ’лада‘ – што понекогаш возеше 
бавно по улицата пред нашата куќа. Живеевме во една куќа 
на периферијата на градот и наоколу немаше други куќи. Во 
ладата имаше двајца мажи. Е тоа беше морничаво“.

„Да“, велам. Одлучив да не ја прашувам ништо. Се наде
вам дека Јулија нема да се врати во својата школка. „Сепак, 
мора да било поразлично, бидејќи сте биле четири – како 
бројка влева сигурност“.

„Тој автомобил“, нагласува таа, „беше таму заради мене“.
„Што?“
„Долга приказна...“ Се напива голтка кафе и замолчува за 

момент. „Впрочем, имаше врска со Италијанецот“. 
Претпоставувам дека законот на љубовта, како и законите 

на гравитацијата, се применува насекаде. Се вративме на 
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момчињата. „Нештата некогаш навистина лошо завршуваат“, 
вели таа.

„Тука си во право“, велам, и покрај тоа што главно верувам 
дека младото срце е како од гума и на него тешко се оставаат 
лузни.

„Би рекла дека беше навистина чудно. Раскинав со Ита
лијанецот кога бевме на одмор во Унгарија“.

„Мора да бил многу добар одмор“. Таа ме игнорира.
„...но тоа ни од далеку не беше крајот“.
„Никогаш не е... нели?“
„Не, не“, вели таа. „Мислам на нешто друго. Завршив во 

полиција“.
„Што?“
„Барем мислев дека сум во полиција“.
„Како...?“
„Долга приказна“, вели повторно. Сфаќам дека ова е 

шифра за ’нема приказна‘. Наместо тоа, ме прашува за мојот 
пат во Лајпциг. Ѝ кажувам дека сретнав жена чиј живот бил 
следен и контролиран од Штази и за луѓето од Штази кои 
сега се редат во мојот живот. Кажувам дека барам и други 
луѓе кои живееле во комунизмот, експериментот врз луѓе на 
дваесеттиот век. 

Јулија го свртува погледот. „Немам никаква приказна за 
Штази, или нешто слично“, вели.

Часовникот во станов работи и таа погледнува во него. 
„Фала за кафето. Морам да одам. Имам час“.

Се пренесувам далеку со мислите, на поранешните 
момчиња, на експериментите со луѓе. Се потсетувам на сло
бодата што ја дава младоста да се прават истражувачки 
експедиции длабоко во несоодветни територии: погрешно 
проценетиот, занесениот, страшно глупавиот, скриениот 
хомосексуалец, младата рокѕвезда која пееше фалш. Има 
нешто што подоцна се прави со поранешните љубовници – 
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еден вид пост мортем мемориски маневар кој ги впива сите 
лигави делови за да ги остави суви, цврсти и – безопасни. 
Препарирање на загубената љубов. Не сакам да ме остави 
овде сама со сите препарирани глави на таванот кои се 
нишаат при силни ветрови. Старите момчиња ми изгледаат 
побезбедна тема од старите луѓе на Штази. Сакам да остане.

Јулија ја става кутијата за чевли со стари љубовни писма 
во скутот и го помрднува столот за да стане. 

Не можам да се воздржам. „Те молам, остани“, велам.
Го крева погледот и можам да видам дека е изненадена 

од мојата потреба. „Тогаш, ОК“, вели. Се слуша тап удар на 
картон кога ја спушта кутијата одново на подот.

„Добро“, велам, и тогаш боговите ме напуштаат и се 
вцрвувам од клучните коски до челото.

Станувам да згреам уште вода во тенџере на шпоретот. 
Стоејќи можам да го видам аголот во дворот каде што се 
спојуваат високите камени ѕидови кои нè затвораат. Таму 
има игралиште со песок и дрвена маса до него. Од спротива, 
речиси се слуша како искривените коњушници се навалуваат 
кон земјата. 

Пиеме уште кафе и таа останува. Подоцна подготвуваме 
и нешто за јадење од она што има во фрижидерот – пушена 
иверка и леб и сирење, со чај од морач. 

Јулија и јас сме родени иста година, 1966тата, што ги 
прави можни сите видови математики во нашите паралелни 
универзуми. Таа имала дваесет и три години кога паднал 
Ѕидот, дел од среќната помлада генерација која можела да 
фати чекор со своите западни врсници. Можела да добие 
образование и нов живот, наместо, како многу други луѓе, 
само да го загуби стариот. Но Јулија, сепак, студира – по 
нејзин сопствен избор – некои опскурни источноблоковски 
јазици на универзитетот Хумболт, јазици кои можат да ѝ 
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користат само доколку оди да се скрие на опскурните места 
на кои тие се зборуваат. Студентите во Германија честопати 
остануваат на универзитет до доцните дваесетти години, 
но мене ми се чини дека таа никогаш нема да го напушти. 
Ме прави љубопитна: сама жена во стан за самци на врвот 
на нејзината зграда, неспособна да оди напред во својата 
иднина. 

„Има работи на кои не се сеќавам“, вели. Не можам да 
кажам дали мисли дека не сака да размислува за нив, или 
дека не може да се сети. За моја среќа, таа сепак почна да 
зборува, а има исклучително артикулиран глас кој ретко ќе го 
сретнете овде и кој може да го претвори овој лаеж од јазик 
во песна со болна убавина и префинетост. 

Јулија Бехренд е трета од четирите сестри. Нејзините 
родители, родени во време на првите години на Војната, 
и двајцата биле професори во средно училиште во градот 
Туринген, мало место, спикано во југозападниот агол на 
Источна Германија. 

Како и многу други семејства, Бехрендови биле подвоени 
во однос на нивната земја. „Не бевме дисиденти; не бевме во 
некоја црковна или енвироменталистичка група, или нешто 
слично“, вели Јулија. „Бевме сосема обично семејство. Никој 
од нас никогаш немал проблеми со државата“. Сепак, и тие 
живееле, „од првата минута откако ќе се разбудевме“, со 
посебното чувство за тоа што треба да се зборува надвор од 
домот (многу малку), а што може да се дискутира внатре во 
него (повеќето нешта).

Родителите на Јулија, секој на свој начин го уредил својот 
однос со власта. Нејзината мајка, Ирене, е практична жена. 
Не очекувала ништо посебно од државата, и не си ја „чукала 
главата“ за да ја смени. Како девојка била пливачка, скокачка 
во височина и артистка на трапез. Им велела на своите ќерки 
дека можат да бидат сè што ќе посакаат. 
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Татко ѝ на Јулија, Дитер, е чувствителен човек. Сакал да 
го подобри она што го гледал како дефектен систем, но, во 
својата основа, сепак поправеден отколку капитализмот. 
За разлика од својата жена, тој бил од „приклучените“: се 
приклучил на Слободната германска младина (Фраје дојче 
југенд, или ФДЈ31 – комунистичкиот наследник на Хитле
ровата младина), а подоцна, како што многумина просветни 
работници биле поттикнати да направат, ѝ се приклучил дури 
и на Партијата.

 За негова несреќа, неговата земја од него направила 
отпадник, а од неговиот живот мизерија. „Секоја среда пред 
партиските состаноци, тато беше одвратно расположен“, 
вели Јулија, „навистина мрачно“. Дитер зборувал отворено 
против нештата со кои не се согласувал, како на пример, 
регрутацијата на матурантите за војска, или учењето на здо
девните руски соцреалистички писатели. Си доаѓал дома 
смрачен. „Таму го ’седнувале в скут‘ како мало дете“. 

Во ГДР од луѓето се барало определени измислици да 
прифатат како факти. Некои од овие измислици биле фун
даментални, како што е, на пример, идејата дека човечката 
природа е променлива работа која може постојано да се 
унапредува и дека комунизмот е начин тоа да се постигне. 
Други, пак, биле поспецифични: како онаа дека Источно
германците не се оние Германци (дури ни еден дел) кои 
се одговорни за Холокаустот; дека ГДР е повеќепартиска 
демократија; дека социјализмот бил мирољубив; дека во 
земјата нема останато од поранешните нацисти; и дека во 
социјализмот немало проституција.

Многу луѓе се повлекле во она што го нарекувале „вна
трешна емиграција“. Ги засолнувале своите тајни внатрешни 
животи во обид да скријат дел од себе од властите. По 1989 

31  Freie Deutsche Jugend (FDJ), герм. 
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година, Дитер, час поскоро се повлекол во пензија. Бил де
пресивен и под лекови. „Мислам дека и тој, исто така, може 
да се смета за жртва на режимот“, вели Јулија. Долготрајното 
живеење во услови на неискажана одбојност, а навидум во 
хармонија со државата, целосно го скршило.

Неодамна се појави студија која укажуваше дека депре
сивните луѓе имаат поточна слика за реалноста, иако таа 
точност не вреди ни пет пари затоа што е депресивна, и тие 
живеат пократко. Оптимистите и верниците се посреќни и 
поздрави во нивните нереални светови. Јулија и нејзиното 
семејство, како и многумина други во ГДР, оделе по линијата 
на гледање на нештата онакви какви што биле во ГДР и на 
игнорирање на таквата реалност за да останат психички 
здрави.

Откако знае за себе, Јулија ја интересирале јазиците. 
Уште пред да знае да чита, била фасцинирана од латинска
та и од кирилската азбука, со кои се запознала дома. На 
училиште ги учеле некаков англиски („многу лошо“) и руски. 
Јулија ја освоила првата награда на државниот натпревар 
по руски: патување во Москва. Љубопитна за светот, се до
пишувала со луѓе од Алжир, Советскиот Сојуз и од Индија. 
Слободното време го користела за составување писма на 
француски, руски и на англиски и за нивно испраќање над
вор, во надворешниот свет.

Јулија сакала да биде преведувач и толкувач. „Растев во 
1980тите, во зенитот на Студената војна. Луѓето навистина 
мислеа дека САД и Русија можат да започнат нуклеарен су
дир, а ние во ГДР бевме на првата линија на фронтот. Можеби 
било наивно, но јас си мислев дека можам да придонесам, 
макар и на толку минорен начин, во олеснувањето на комуни
кацијата меѓу луѓето“. Одмавнува со главата повеќе за себе, 
како да се срами од екстравагантноста на нејзините надежи. 
Но, не сфаќам зошто еден надарен лингвист, кој верувал во 
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својата земја, треба да се срами од таквата цел. А, од друга 
страна, не гледам пред себе надарен лингвист кој верувал 
во својата земја. Гледам жена која го остава своето минато 
во кутија, а потоа доаѓа да си го земе; и чие привремено сту
дирање и привремена работа во агенцијата за изнајмување 
ја држат само привремено во врска со светот. 

Исто како татко ѝ, и Јулија верувала во Источна Германи
ја како алтернатива на Западот. „Сакав да им објаснам на 
луѓето во странство за ГДР – дека комунизмот не е толку лош 
систем“. Не сакала да си замине. „Многу гледавме западна 
телевизија и јас знаев за невработеноста, за бездомниците, 
за тешките дроги. И за проституцијата – проституција! Сакам 
да кажам, како тоа луѓето си мислат дека едноставно можат 
да купат некоја личност? Тоа за мене беше неверојатно“. 
Не ми изгледа како сега да чувствува горчина поради тоа 
што верувала во ГДР. Повеќе личи како да е, на некој начин, 
носталгична. 

Се стресува. Одам долу во подрумот по уште јаглен за 
да го наложам ќумбето. Се враќам назад во кујната и гледам 
дека Јулија не се ни помрднала. Ми олеснува: некако не бев 
сигурна дека нема да најдам едно од оние жолти самолеп
ливи хартивчиња на коишто понекогаш ми остава пораки со 
нејзиниот краснопис: Штотуку се сетив дека имам соста-
нок. Извини. Ј.

Но таа сака да продолжи да зборува. Работ од линолеум
ската маса се одлепил и таа, без размислување, го притиска 
за да се залепи. Спомените не доаѓаат по вистински ре
дослед. Додека ја слушам, мислам дека тоа е така бидејќи 
претходно не ги кажувала многу на глас. Но можеби има и 
друга причина: нешто на што постојано се навраќа со мис
лите, а одбегнува да го каже.
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10

Момчето Италијанец

Кога имала шеснаесет години, Јулија за време на рас
пустот работела како редар на саемот во Лајпциг, саемот 
поради кој, двапати годишно, Источна Германија се отвора
ла за надворешниот свет. Излагачи на машини и книги, на 
фотокопири и кујнски апарати, сите тие доаѓале заедно со 
претставниците на западните медиуми. Отседнувале во хо
телот Меркур, или се сместувале кај семејства кои се бореле 
за нив и за новостите од надворешниот свет што гостите 
можеле да ги донесат со себе. Работата на Јулија, исто како 
и на другите млади луѓе – строго одбрани според лојалнос
та и познавањето на странските јазици – била да ги води 
посетителите низ саемот и низ градот.

Таму таа го сретнала момчето Италијанец. Тоj веднаш ја 
поканил да излезат („тие си мислеа дека сме на продажба“), 
а таа одбила („јас не бев“). И на крај, како што сите би напра
виле, таа рекла да, бидејќи тоj настојувал, бидејќи можело да 
биде забавно, бидејќи – што лошо можело да се случи?

Италијанецот бил маж на триесет години, претставник за 
една компјутерска фирма од Северна Италија. Тој и Јулија 
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започнале некаков вид нестварна врска на далечина во која 
копнежот, одржуван поради растојанието и времето поми
нато далеку еден од друг, сам од себе созрева во љубов. 
Тој ја посетувал двапати годишно – за Велигден и за Божиќ, 
и секоја година оделе заедно на одмор во Унгарија. Тогаш 
Унгарија била релативно слободна, „за нас речиси како за
пад“, вели таа. Другото време се слушале еднаш неделно по 
телефон и честопати си пишувале писма. Тој станал нејзи
ниот најинтимен пријател со кој се допишувала.

„Колку време беше со него?“ ја прашувам.
„Две години. Ох Боже, не, повеќе од две... две и пол“.
Секогаш кога доаѓал кај неа, надзорот бил засилен и очи

гледен. Двојката едвај можела да излезе од куќата без да ги 
запре полиција и да ги легитимира. Или, пак, полицијата ќе 
ги чекала на контролните точки на периферијата на градот. 
„Сеедно беше кога ќе излезевме од дома или каде ќе одев
ме, секогаш по некој ќе нè запреше“, вели таа. Понекогаш им 
го претресувале автомобилот. „Ако кажевме дека одиме на 
кино, ќе ги снемаше доволно долго со мојата лична карта и 
со неговиот пасош за да го пропуштиме почетокот“.

При секој претрес Италијанецот бил престрашен. „Ќе 
почнеше да се поти, па ќе пребледеше и буквално се тресеше 
од страв“. Јулија, на свој терен, го задевала додека чекале да 
си ги добијат назад документите. „Види, не може да е толку 
страшно“, му велела. „Што воопшто мислиш дека би можеле 
да ти направат? Нема да те убијат! – на крајот на краиштата, 
ова не е Латинска Америка“.

„За мене ваквите проверки беа реалност“, вели. „Не ги 
сакав, но си мислев: живеам во диктатура, па тоа е така. Си го 
објаснував како едноставна постапка на логиката на ГДР: јас 
сум со странец од Запад; сега ќе бидам под надзор“. 

Бехрендови немале телефон, па Јулија одела кај баба ѝ за 
неделниот повик од Италијанецот. Неговите повици морале 
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да се пријават кај властите, па така и двајцата знаеле дека е 
можно да ги слушаат. „Пред да ја спуштам слушалката, кога 
нему ќе му речев добра ноќ, веднаш потоа велев, ’добра ноќ 
на сите други што слушаат‘“, се кикоти. „Си мислев дека тоа е 
смешка. Никогаш не размислував сериозно дека можеби има 
уште некој на линија“.

Прифаќањето на логиката на ГДР и нејзино игнорирање 
било услов за душевното здравје. „Ако се земаа нештата 
толку сериозно како што мора да мислеа луѓето на Запад, 
ќе требаше сите да се убиеме!“ Јулија се смее, но јас се чув
ствувам вознемирена. Неонката во кујната почна да вибрира. 
„Односно, ќе си полудел“, вели, „ако си мислел цело време 
на тоа“.

Јулија била најдобра во генерацијата во средното учи
лиште и сакала да оди на виша школа позната по изучување 
на јазиците. Наместо тоа, од никогаш неразјаснети причи
ни, властите ја испратиле во некој интернат без никаква 
репутација. Мајка ѝ жестоко реагирала, но ѝ било кажано 
дека ништо не може да се стори. „Не знам дали беше поради 
Италијанецот или поради моето допишување. Можеби сме
тале дека имам премногу контакти со Западот и дека треба 
да ме изолираат“. Почна да тропка со пенкалото по масата и 
да не гледа во мене додека зборува. За момент, единствени 
звуци се оние од пенкалото и од светлото кое вибрира.

Го спушта пенкалото и се смее. Ѝ текна нешто повесело 
да каже. „Училиштето беше строго“, вели. „Имаше нешта кои 
беа сериозно трауматични, како она што го нарекувавме 
’ТВтортура‘“.

Во 1980тите, повеќето луѓе во Источна Германија гледале 
западна телевизија, особено вести. Никој не ги гледал вес
тите на ГДР, и покрај фактот што се прикажувале по цел ден 
на двете државни телевизии, во долга и во кратка верзија. 
Јулија се смее. „Во тоа училиште секоја вечер, без исклучок, 
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нè седнуваа и нè тераа да гледаме „Актуеле камера“32 во 
долга верзија. Пекол“.

Вестите биле толку долги бидејќи секогаш кога ќе се 
спомнел Ерих Хонекер, се кажувале по ред сите можни 
функции што ги вршел. Јулија седи исправено со рацете 
на масата и гласот го мести како за на телевизија. Под 
светлото што трепери и со косата зафрлена наназад таа е 
презентерка на вести од вселената, низ снегот на екранот: 
Другарот Ерих Хонекер, генерален секретар на Партијата за 
социјалистичко единство на Германската Демократска Ре
публика, прв секретар на Централниот комитет, претседавач 
со Државниот совет и со Советот за национална одбрана, 
врховен командант на вооружените сили, бла, бла бла...“

Се смееме и таа се клацка на двете задни ногарки на 
столот. Таа е релаксиран и самоуверен имитатор. „А веста 
што доаѓаше потоа не беше ништо посебно!“ Одново се 
исправа. „Ја посети челичарницата таа и таа и зборуваше со 
работниците за целите на Планот за 1984 година што тие го 
натнатнатфрлиле за толку и толку проценти“ или, „го пушти 
во употреба милионитиот станбен блок изграден во новиот 
округ Марзан“, или „на задругата Хиксвил им ги честиташе 
извонредните жетвени резултати и порастот од толку и толку 
бали во однос на претходните години“.

Не престануваме да се смееме под своевидното лајтшоу. 
„И целата работа беше во тоа“, удира по масата со својата 
нежна бела рака, „што никогаш не ни кажуваа што се случува 
во светот!“ Врти со главата поради тој куп фразеологија од 
невести.

Уште полошо од невестите, биле антивестите. Ученици
те морале да го гледаат и Дер шварце канал33 (Црниот канал) 
со КарлЕдуард фон Шницлер. Имав слушнато за тој човек – 

32 Aktuelle Kamera, герм. 
33 Der Schwartze Kanal, герм.
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човечки противотров за убиственото влијание на западната 
телевизија. „Кај нас дома“, вели Јулија, „сите го викаа Карл 
Едуард фон Шни, бидејќи толку време требаше додека некој 
да скокне и да го смени каналот“.

Работата на Фон Шницлер била да покажува извадоци 
од западните телевизиски емисии во ГДР – од прилози на 
вестите, квизови, па сè до „Далас“ – и да ги „направи партал“. 
„Тој човек зрачеше толку многу гнасотилак што просто го 
губеше сопствениот кредибилитет. Ќе си заминевме чувству
вајќи се извалкани, како да сме минале половина час гадно 
озборувајќи некого“. Јулија ги прекрстува рацете. „Мислам, 
можеби имавме сомнежи во врска со Западот – секако дека 
и јас имав – но, исто така, чувствувавме дека нашата сопстве
на земја нè храни со лаги и дека нашата иднина зависи од 
преправањето дека се согласуваме со тоа“.

Еден ден во 1984тата, директорот договорил средба со 
родителите на Јулија кај нив дома. 

„Уште тогаш требаше да претпоставиме дека има нешто. 
Тоа беше нечуено“. Тие тројцата седеле, прилично фор
мално, два часа со кафе и со колачи. Тој бил дојден за да 
ги убеди Ирене и Дитер да влијаат врз Јулија да ја прекине 
врската со Италијанецот. Луѓето што не ја познавале Јулија 
претпоставувале дека тој ѝ бил билет за надвор. Државата ги 
користела сите можни приоди за да спречи тоа да се случи. 

Мајка ѝ на Јулија му рекла на директорот: „Видете, девој
чето има седумнаесет години, речиси е возрасна, и ако таа 
одлучила дека тој е човекот на нејзиниот живот, така нека 
биде“. Но Ирене, исто така, рекла: „За волја на вистината, и 
ние не сме многу среќни со ситуацијава. Тој е многу постар 
од неа, а и ние не сакаме нашата ќерка да си замине. Но, во 
секој случај, нема да ѝ застанеме на патот“.
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Директорот не постигнал многу. „Си замина незадово
лен“, вели Јулија. „Во суштина беше пријатен човек. Можеби 
бил предупреден какви последици ќе има тоа за мене, па се 
обидувал да помогне најдобро што може“.

Во 1985 година, Јулија завршила со сите петки. Отишла во 
Лајпциг за да го полага приемниот испит на Универзитетот за 
групата преведување и толкување. Не положила. „Писмениот 
испит по јазик беше смешно лесен и краток. Но тука беше и 
политичкиот испит...“

„Како мислиш ’политичкиот испит‘? Нели сакаше да сту
дираш јазици!“ Електричната цевка на плафонот сè уште 
трепка и цика, а јас сум раздразнета и изнервирана. Под вак
во светло, лицето на Јулија е мермерно бело, а усните модри 
по краевите.

„Па, нè прашуваа за нашето познавање на политиката. 
Се претпоставуваше дека ќе работиме во највисоките вла
дини нивоа, па дури и во надворешната политика. Така што 
мислам дека е прилично ОК“. Секако дека е. Тоа е стандард
на практика и на Запад, само јас станувам пречувствителна.

Станувам и наоѓам неколку свеќички во креденецот, 
за да можам да ја изгаснам неонката. Ги ставам свеќите – 
напрстоци светлина низ кујната – на мијалникот, на масата и 
на штицата на прозорецот зад Јулија.

„Не можам со сигурност да знам дали тоа што паднав 
било организирано од нивна страна“, вели Јулија. „Имаше 
страшно многу кандидати, а јас морам да признаам дека не 
се прославив на тој испит“. Вели дека таа не знаела некои 
работи, „работи кои не беа само faux pas34, туку навистина 
сериозни грешки“. Одново почнува да се смее.

На пример, не знаела да ги наброи политичките партии 
во ГДР. Имало и други партии освен владејачката Партија за 

34  Гафови, франц. (заб.на прев.)
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социјалистичко единство, но имало и партии само како име, 
а имињата биле извонредно слични на оние на политичките 
партии што навистина постоеле во Западна Германија: Де
мохристијанска, Либерална и слично. Јулија вели: „Јас бев 
преплашена од тоа да не ги згрешам. Ако ставев име на неко
ја од вистинските западни партии, лесно можев да паднам“. 
Го потчепнува работ од линолеумот на масата. Побарале 
од неа да го повтори нејзиното знаење за социјалистичкиот 
катехизам, нејзиното верување во нешта кои биле тешки за 
паметење, бидејќи не биле реални. 

По објавувањето на резултатите, еден поранешен ученик 
на Дитер го тргнал настрана. Неговата жена и нејзиниот татко 
биле во универзитетскиот одбор на испитувачи. „Нека остане 
меѓу нас двајца“, му рекол тој на Дитер, „но, бесцелно е Јулија 
да се обидува повторно следната година. Искрено би ти пред
ложил да се обиде во нешто друго. Нека си најде работа“. 

„Можеби“, вели Јулија, „како и директорот, и тој се оби
дувал да ми направи услуга. Да ме поштеди од маката одново 
да се пријавувам“. Го сврте погледот, фокусирајќи го внима
нието на темниот агол во собата. „Но, чудно беше тоа што 
потоа едноставно не можев да најдам работа. Каква било 
работа...“ Си игра со шалот околу вратот. „Е тогаш почна да 
станува тешко“.

Јулија мислела дека ќе може да работи како рецепцио
нер во некој голем хотел. На тој начин ќе можела и да си ги 
вежба јазиците. Се пријавила во Берлин, во Лајпциг, во Дрез
ден. Таа била одлична ученичка која зборувала англиски, 
руски, француски и делумно унгарски. Секогаш ја викале на 
интервју. Ќе се појавела дотерана и добивала комплименти 
од управата. Хотелиерите, без исклучок, биле воодушевени 
и импресионирани. Ја испраќале само на рутинските меди
цински прегледи, ќе ѝ ја стегнеле срдечно раката и ќе речеле 
дека очекуваат набргу повторно да се видат. 
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По една недела ќе добиела писмо во сандачето: „Со жа
лење ве известуваме дека работното место е пополнето. Ви 
благодариме за покажаниот интерес...“ Другпат самата ќе се 
јавела за да ѝ кажат дека за малку ќе ја примеле. Понекогаш 
воопшто не добивала одговор. На крај престанала да се јавува 
само за да ѝ ги кажат истите непријатни изговори. Пробала 
да најде работа како келнерка – исто така неуспешно. Јулија 
сега претпоставува дека секој хотел и секој ресторан морал 
да ги пријави листите на нововработените на проверка кај 
Штази.

Ѝ снемувало опции. Одлучила да се запише во вечер
но училиште за да добие диплома за штатбилдерклерерин 
(„објаснувач на градот“)35.

„Што на градот?“ Никогаш не сум го чула зборов. Јулија 
објаснува дека тоа значи „водач на туристичка група“, но 
тогаш во ГДР, по Хитлер „водачот“, зборот фирер36 бил за
бранет. Бидејќи „фирен“37, исто така, може да значи „да во
зи“, тоа значи дека немало машиновозач (туку локапитен38 
или „капетан на локомотива“) ниту возачки дозволи (туку 
фарерлаубнис39 или „дозвола за возење“). Да се биде „об
јаснувач на градот“ било добар начин повремено да се 
заработи џепарлак. Не да се живее.

Јулија отишла во Бирото за вработување, зела бројче и 
застанала во бескрајниот ред. Се нашла меѓу луѓе кои мо
жеби имале слични, објасниви или необјасниви, искуства со 
нејзиното. Се свртела кон човекот зад неа и прашала: „А вие 
колку време сте невработен?“

35 Stadtbilderklärerin, герм.
36 Führer, герм.  вод(и)ач (заб. на прев.) 
37 Führen, герм. 
38 Lokkapitän, герм. 
39 Fahrerlaubnis, герм.
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Пред тој да успее да ѝ одговори, една службеничка, 
коцкесто градена жена во униформа, се појавила од зад 
столбот.

„Госпоѓице, вие не сте невработена“, извикала.
„Секако дека сум невработена“, рекла Јулија. „Зошто 

инаку би била овде?“
„Ова е Биро за вработување, а не биро за невработени. 

Вие не сте невработена; вие барате работа“. Јулија не се 
исплашила. „Јас барам работа“, рекла, „затоа што сум невра
ботена“.

Жената почнала толку гласно да вика што луѓето од ре
дот „ги пикнале главите во раменици“. „Јас реков дека вие 
не сте невработена! Вие барате работа!“, а потоа речиси 
хистерично: „Нема невработеност во Германската Демократ
ска Република!“

Во глава ги набројувам сите овие измислици на ГДР: дека 
„фирерот“ е отфрлен не само од нивната историја, туку и од 
нивниот јазик; дека вестите на телевизија се вистина; и де
ка, спротивно на искуството што го доживеала Јулија, таму 
немало невработеност. Не по своја вина, Јулија Бехренд 
пропаднала во процепот меѓу измислиците на ГДР и нејзи
ната реалност. Таа веќе не се вклопувала во измислицата. 
Лојална и талентирана каква што била, сега била истуркана 
од реалноста. 

Јулија можела да си мисли дека или не успеала во ништо 
од она што се обидела, или дека тие ја гонат. Или, можела 
да се обиде воопшто да не размислува. „Точно е ако се каже 
дека оттогаш почнав да се повлекувам“. Секој ден спиела сè 
до подоцна и подоцна. „Мислам дека тоа беше депресија“. 
Се запишала на нов вечерен курс, овој пат на шпански, но 
тоа сè повеќе и повеќе ѝ личело на учење некакви тајни 
шифри кои се користат некаде надвор од вашата пештера 
и се зборуваат на места кои никогаш нема да ги видите. По 
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часовите, „речиси секоја вечер“ одела во локалниот но
ќен клуб. „Моите родители едноставно ме пуштаа да одам. 
Немаше многу што да ми прават. Мислам дека им беше жал 
за мене“.

Во тоа време нејзината помлада сестра Катрин го забе
лежала автомобилот. Бил бел. Го гледала три дена по ред 
околу куќата пред да им каже. Јулија не го имала видено. 
„Како што реков“, ме погледнува, „знаев дека автомобилот е 
тука заради мене“.

Исто така знаела дека ќе мора да остави сè за да про
должи со животот. Ќе морала да се омажи за Италијанецот и 
да замине. Таквата мисла ја плашела. „Тоа беше дел од она 
што го привлекуваше кај мене – дека во целост ќе зависам 
од него, во неговиот дом, неговата земја и неговиот јазик. На 
негова милост“.

Отишла да се види со него на одмор во Унгарија. На 
аеродромот ја тргнале настрана и ѝ го претресле багажот. 
Ѝ го расшрафиле фенот и ѝ ја испразниле кутијата со тампо
ни врз пултот. Во Унгарија му рекла дека е готово. „Беше 
љубоморен и сакаше да ме контролира“. Овој пат Јулија се 
повлекла од него, се повлекла во својот дом, се повлекла од 
надежта. Тоа било повеќе од внатрешна емиграција. Било 
егзил.



11

Мајор Н.

Тогаш во сандачето стигнала дописна картичка. „Изгле
даше сосема обично – стандардна испечатена картичка како 
да треба да се јавам во полиција за да си ја земам новата 
лична карта. На неа имаше место за да ми го напишат рачно 
името, како и за датумот и времето на состанокот“.

Не гледа во мене. Како да не зборува со мене. Очите ѝ 
шараат низ собата, иако во неа нема многу што да се види: 
над мијалникот зад мене кујнското бојлерче со неговиот 
малечок син пламен, од мојата лева страна вратата кон 
ходникот. Светлото од свеќите го лови нејзиното лице, ѝ ги 
оцртува јаболкцата на лицето и брадата. Додека ја гледам, 
таа се потсетува повикувајќи нечие присуство коешто е 
пореално од моево овде. 

„Има некои нешта...“, и запира. „Не верувам дека ќе можам 
да се сетам на тоа. Никогаш не сум се потсетувала на тоа“. 

Се држам до малите факти. „Дали знаеше за што е кар
тичката?“

„Мислев дека ми истекла визата во Унгарија. Вообичаено 
на граница само би ставиле нов печат на личната карта и би 
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ве пуштиле да се вратите. Во главата почнав веќе да изнао
ѓам оправдувања. Во исто време си велев: види, не може да 
биде ништо страшно! Што можат да ми направат? Мислам, не 
се плашев од тоа дека ќе ме приберат ноќе, ќе ме затворат и 
ќе ме мачат“. 

Јулија ја анализирала ситуацијата од сите страни. Во 
своите подоцнежни фази, режимот, во најголем дел, пре
кинал со директни активности (приведување, затворање, 
мачење) против своите луѓе. Наместо тоа, се одлучиле за 
други начини на замолчување, методи коишто Амнести40 
потешко ќе ги потврдела. „Најтипичната работа којашто 
можеше да ти се случи во ГДР во моето време беше карие
рата да ти биде прекината уште пред да започне – како 
што мене веќе ми се случи! А сега веќе немам ниту момче 
Италијанец – што друго би можеле да сакаат?“

Полициската станица имала простран ходник за чекање. 
Луѓето стоеле во тишина во два долги реда кои се извит
кувале околу просторијата и обата завршувале на по еден 
шалтер. Речиси и да не напредувале. „Си зедов бројче, но 
тогаш сфатив дека не знам во кој ред треба да застанам“, 
вели. „Така отидов кај полицајката која ги надгледуваше 
работите. Погледна во мојата картичка и веднаш рече: ’А, 
госпоѓица Бехренд. Вие не треба да чекате. Одете директно 
во соба 118‘“.

Јулија си се смее себеси. „Отпрвин бев задоволна! Мис
лев дека сум се спасила од чекање во ред“.

Потоа забележала дека сите луѓе од редовите влегувале 
во една од двете соби зад шалтерите, но ниедна од двете не 
била собата 118! „Морав сама да одам неколку ката пеш по 
скалите, па до крајот на долгиот ходник, кај аголот да свртам 
лево, па уште еднаш лево. Немаше други луѓе во близина. Не 

40  Мисли на Амнести интернешенел (заб.на прев.).
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видов никого да влегува или да излегува од собите покрај 
кои поминував. Собата 118 беше дури на другата страна од 
зградата“. 

Тропнала. 
„Влезете“. 
Во собата имало сам маж седнат зад биро. Првата работа 

што ја забележала било дека е облечен во западњачки кос
тум и со убава вратоврска. Веднаш станал, мало кимнување 
со главата, спојување на стапалата.

„Госпоѓица Бехренд, јас сум Н., мајор“, се насмевнал и 
ѝ подал рака. А потоа, јасно одѕвонило: „Министерство за 
државна безбедност“.

Таа почувствувала страв, вели, „како црв во стомакот“.
Човекот имал близу четириесет години, со широко лице 

и со проретчена коса. Носел мали, тркалезни очила. Имал 
блескав исончан тен. Бил пријателски настроен – всушност 
премногу фин за стандардите на ГДР. „Повелете“, рекол, 
„седнете“. Таа седнала. Сè уште си мислела дека можеби, 
сепак, е во врска со истечената виза.

Но Н. започнал: „Една олку привлечна, интелигентна мла
да жена како вас, госпоѓице Бехренд... би можеле ли да ми 
објасните“, се насмевнал, „зошто не работите?“ 

Тоа било тоа. До тој момент сè можело да биде нејзина 
измислица: интернатот, посетата на директорот, постоја
ните претреси, паѓањето на испитот, предупредувањата од 
„пријателите“, „ладата“ што минувала, неверојатното не
вработување.

Била во шок. Зборувала полека.
„Вие мора да знаете зошто немам работа“, рекла.
Гласот му бил мек. Не престанувал да се смешка. „Како би 

можел јас да го знам тоа, госпоѓице Бехренд?“
Мозокот ѝ зоврел. Можела да претпостави каде води 

сево ова: водело кон тоа да биде шутната од земјата. „Си 
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мислев дека тоа ми е последната шанса да останам дома“, 
вели. Па така, директно му рекла: „Ве молам, јас не сакам – не 
сакам да одам на Запад. Но мислам дека вие луѓе ме туркате 
надвор“. Сфатила дека го преколнува. „Морам да работам 
некаде. Па јас сум, сепак, невработена“.

„Но, госпоѓице Бехренд“, рекол тој, „како е можно тоа?“ 
Ги сплел прстите на бирото. „Нема невработеност во Герман
ската Демократска Република“. 

Не можела да му одговори.
Посегнал преку бирото по некои избледени хартии и ги 

повлекол кон себе. „Како прво“, рекол, „имам неколку праша
ња во врска со овие писма“.

Јулија погледнала во неговата рака и под неа го видела 
сопствениот ракопис. Била збунета. Погледнала подобро.

Тоа биле копии од нејзините писма до италијанското 
момче.

Јулија цело време претпоставувала дека нејзините пис
ма би можеле да бидат отворани. Понекогаш писмата што 
ги примала од странство биле ѕверски раскинати и потоа 
залепени со лепенка: „оштетено при транспорт“. „Навистина 
беше смешно“, вели. Но како и за сè друго, не се заморувала 
многу со тоа. 

Мајорот Н. го положил првото писмо на бирото и го из
мазнил со обете раце. Го прочистил грлото. На ужас на Јулија, 
почнал да го чита на глас. 

Мислам на срамот што би го почувствувала да седам 
спроти мајорот тој и тој во неговата канцеларија, со толку 
интимни нешта во неговите раце. Срам од тоа да ги слушаш 
сопствените зборови како во неговата уста се претвораат во 
универзални љубовни баналности.

Јулија и нејзиното момче се допишувале на англиски. 
Мајорот Н. ги имал потцртано во секое писмо зборовите што 
не можел да ги најде во неговиот германскоанглиски речник. 
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„Седеше така таму и...“, Јулија застанува и се напива 
голтка чај. Сигурно досега се изладил. По голтањето се 
засркнува и почнува да кашла, и кашла, но со раката ме по
пречува да ѝ помогнам, „...и ме праша што значат тие“, вели 
со зарипнат глас.

Ми се ежат подлактиците. Веќе престанав да гледам во 
Јулија, бидејќи од пред некое време во придушеното свет
ло престана да зборува со мене. Посрамена сум од некоја 
причина што во овој момент не можам да си ја објаснам. 
Се чувствувам посрамена поради неа и делумно виновна за 
мојата релативна среќа во животот.

Поминало некое време додека Мајор Н. си го комплети
рал преводот. Зборовите што ги немало во речникот биле 
зборови на нивниот приватен љубовнички јазик. Ја прашал: 
„Што значи ова?“, а потоа: „Ве молам, дали би ви пречело 
да го објасните овој термин?“ Долг показалец врз нејзиниот 
ракопис или врз ракописот на нејзиниот љубовник. „Што е 
со ова?“ прашал, допирајќи го зборот кокориза во едно од 
неговите писма.

„Кокориза“, му рекла Јулија, „на унгарски значи пченка“.
„Тогаш, госпоѓице Бехренд, што значи кога вашиот при

јател пишува: ’Ја сакам мојата малечка кокориза‘?“
Морала да објасни. За време на нивните заеднички од

мори, нејзината коса осветлувала до боја на пченка. Тој 
нагалено ја викал кокориза. 

„Ви благодарам, госпоѓице Бехренд“. Тогаш, мајорот Н., 
во неговиот западњачки костум, со неговите странски манири 
и со неговата претерана учтивост, одел низ нејзината врска, 
писмо по писмо. 

„Тоа траеше прилично долго“, вели Јулија со отсутен 
глас. Очите ѝ зјапаат во празно. Мајорот Н. бил темелен. 
Едно купче со нејзини писма до Италијанецот. Едно купче 
со негови писма до неа. Овој човек знаел сè. Можел да види 
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кога се сомневала, можел да види со кои слатки зборови си 
дозволила да биде смирувана. Можел да го види отворениот 
копнежот на италијанското момче, и неговите фантазии, за
ради сопствено задоволство, за неговата далечна девојка.

Н. инсинуирал дека знае – како што Јулија со сигурност 
сфатила – дека сликата што Италијанецот ја имал за неа не 
соодветствувала со вистината. Мајорот ѝ ласкал: „Мислам 
дека вие сте покомплексна, госпоѓице Бехренд, и многу 
поинтелигентна отколку што тој ве проценил“. Кога завршил 
со читање, покажување, испитување, тој ги израмнил двете 
купчиња писма и ги вратил назад на другиот крај од биро
то. „Ајде сега малку да поразговараме за тоа ваше момче“, 
рекол, „може?“

Почнал да ѝ кажува на Јулија за него. „Не беа некои 
особено спектакуларни работи“, вели таа. „Но тоа беа нешта 
кои јас не сум можела да ги знам затоа што не сум можела да 
одам во Италија и самата да ги видам“, Јулија претпоставува 
дека Штази имала свои луѓе во Италија. „Тој беше дури и 
духовит на сметка на тоа, вовлекувајќи ме во муабетот како 
двајцата да можеме да се посмееме за разните страни од 
животот на моето момче, како да сме на иста страна, и дека 
мојот пријател, а не јас, бил предмет на следење“.

„Како што знаеме“, рекол Н., „нашиот пријател е во ком
пјутерскиот бизнис“.

Јулија кимнала. „Никогаш не разбирав многу за неговиот 
бизнис“, вели, „а, пак, со мојот источногермански начин на 
размислување, ама баш ништо! Тој ми имаше кажано дека се 
занимава со трговија со компјутерски делови“.

Н. детаљно ѝ објаснил. „Тој е менаџер за продажба во 
регионалното претставништво на фирмата“. Потоа ѝ ја опи
шал семејната куќа на нејзиното момче во Умбрија. Ѝ кажал 
каков автомобил вози. Кога видел дека тоа не ѝ значи ниш
то на Јулија, ѝ објаснил: според процената на Н., тоа бил 
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автомобил од „средна класа“, „така што не станува збор дека 
е богат или така нешто“.

Јулија се прашувала каде води сето тоа.
Ја отворил фиоката од бирото и извлекол дебела папка 

од манилахартија којашто ја ставил, затворена, на бирото.
„А сега, госпоѓице Бехренд“, рекол, „доаѓаме до вас“.
Тој правел преглед на целиот нејзин живот. „Тој знаеше 

сè за мене“, вели. „Ги знаеше сите предмети што сум ги учела 
и какви оценки сум имала. Знаеше сè за моите сестри, моите 
родители. Знаеше дека мојата најмала сестра сака да студира 
клавир на конзерваториум“. Мајор Н. се чувствувал доволно 
информиран за да прави некои психолошки анализи. Ѝ рекол 
дека имало прашања кои татко ѝ не ги разбирал, дека Дитер 
бил „проблематичен“. Ирене, пак, напротив, ѝ била многу 
полојална на државата.

„Според доказите, нам ни е јасно, госпоѓице Бехренд, де
ка вие сте се метнале на мајка ви“, рекол. „Што е, ако смеам 
да кажам, добро“. 

„Тој ми покажа дека ме има во рака“, вели. Јулија си ги 
крева колената до градите и ги качува стапалата на столот. 
Си го растегнува џемперот преку колената, претворајќи се во 
малечка црна топка. „Единственото нешто“, вели, „иронично 
е, но единственото нешто што тие изгледа не го знаеја, беше 
дека јас имав раскинато со него!“ Откако се разделиле во 
Унгарија, Италијанецот ѝ напишал неколку писма во кои ја 
преколнувал да останат заедно. Јулија одговорила на првото, 
но потоа престанала да пишува.

„Или, барем мајорот глумеше дека не знае дека сме рас
кинале“, вели таа. „Си мислев дека е чудно што не знаеше. 
Можеби бил на одмор и ги пропуштил последните неколку 
писма“.

Или, си мислам јас, можеби знаел, но си мислел дека вака 
имал подобри изгледи со неа. 
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Н. ја ставил манилапапката од едната страна на љу
бовните писма. Ги споил врвовите од прстите и се наведнал 
нанапред. „Мислам дека досега сфативте дека сме заинте
ресирани за вашиот пријател“. А потоа стигнало очекуваното. 
„Ви предлагаме“, рекол, „доколку би сакале да ни помагате, 
да се среќаваме и понатаму, како сега. За разговор“. 

Јулија вели: „Мислев дека тоа е апсурдно. Си мислев: 
зошто, по ѓаволите, тој би бил интересен за нив?“ Таа не 
можела да си замисли дека Италијанецот бил на кој и да е 
начин крупна ѕверка. „Никогаш не спомнал дека има некак
ви врски во високите кругови, ниту пак некакви специјални 
познавања или обуки“. Сè додека не стигнала дома, не ѝ 
текнало дека можеби таа е она што тие го сакале.

Јулија немала дилеми. Нема да дава информации ниту за 
него, ниту за што било. „Многу ми е жал“, му рекла таа на 
мајор Н, „но не можам да ви помогнам бидејќи се разделив
ме при последното патување во Унгарија. Не сакам да имам 
веќе ништо со него. Тој сакаше да ме поседува. Знаев дека 
ако останам со него, нема да можам сама да управувам со 
сопствениот живот“. И додала: „Не сакам веќе никогаш да го 
видам, ни како пријател“.

Н. се насмеал. „Доколку размислиш подобро околу рабо
тите и одлучиш поинаку“, рекол, „слободно побарај ме во кое 
било време“. Ѝ дал визиткарта со телефонскиот број. „Ох, 
госпоѓице Бехренд“, рекол, „уште нешто. Не смеете никому 
да кажувате за овој наш мал разговор – ни на родителите, 
ни на сестрите, ни на блиските пријатели. Ќе знаеме доколку 
кажете. Ова попладне никогаш не се случило. Вие никогаш 
не сте биле во собата 118. Доколку ме сретнете на улица, 
не ме познавате – морате едноставно да одминете. Сево 
ова од очигледни причини, кои мислам дека веќе одамна ги 
разбравте“.

Таа кимнала.
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И тоа било тоа. Тој ѝ покажал дека само со еден теле
фонски повик може да биде во игра, или да биде надвор. Би 
можела да биде со нив, или да ја нема.

„И потоа ме пушти да заминам“. Улицата била сосема 
друг свет, дневната светлина била јака и неприродна. Јулија 
ги гледала групата мали деца што ги воделе по тротоарот. 
Одеднаш се чувствувала неповратно разделена од животот. 
„Беше како одеднаш да сум се нашла од другата страна“, 
вели, „одвоена од сите“.

На Јулија како да ѝ снема зборови, па ги раскревам чи
ниите и ги спуштам во мијалникот зад себе. Барам нешто 
друго за јадење во фрижидерот, како да може да ми открие 
нешто што на прв поглед сум пропуштила. Има само еден 
стар колбас стуткан како кондом и едно јаболко. Го фрлам 
колбасот и го сечам јаболкото. Додека сум свртена со грб, таа 
одново почнува да зборува. Тоа што ја слушам е како да сум 
сведок на некој речиси механички процес на извлекување на 
работите од минатото. 

Гласот ѝ е бавен. „Мислам дека ја имав сосема потиснато 
целата таа епизода“, вели. „Можеби она што се случи подоц
на, целата приказна за 1989, беше толку жестоко што другите 
работи едноставно избледеа. Не знам како поинаку да го 
објаснам тоа“.

Не знам што сака да каже со тоа „целата приказна за 
1989“. Мислам дека она што нејзе ѝ се случило е екстремно.

„Да, така е“, вели, „кога ќе станеш свесен за тоа. Но чуд
ното е тоа што токму сега, во оваа соба, почувствував како ме 
лазат морници. Во тоа време критикував некои други работи 
– што не ми се дозволува да студирам или да имам кариера. 
Но сега кога гледам наназад, најмногу штета ми нанесе тоа 
што бев под целосен надзор. Знам до каде луѓето можат да 
ги преминат границите – дотаму што воопшто не ти е оставен 
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приватен простор. И мислам дека тоа е страшно сознание“. 
Ја зафрла косата како да сака да се ослободи од нешто. „Од 
ова растојание за првпат сфаќам колку било страшно она 
што тој го правеше во таа соба“.

Зема резанка јаболко и го врти на масата меѓу двата 
прста. Празниот фрижидер се затресува и запира; кујната 
сега е уште потивка. „Луѓето зборуваат за потсвеста“, вели, 
„а тоа ми станува јасно сега додека ти раскажувам за после
диците од ова сознание врз мојот живот“. Зема едно сосема 
мало парченце од јаболкото. „Мислам дека сум дефини
тивно психички оштетена!“ Се смее, но сепак го мисли тоа. 
„Можеби затоа реагирам толку нагласено кога мажите ми се 
приближуваат или нешто слично. Ги доживувам како уште 
еден можен напад врз мојот приватен простор“. Гледа во 
мене. „Мислам дека е полошо доколку се потиснува“. Да се 
откопа, или да се остави да лежи во земјата?

Откако ја напуштила собата 118, Јулија била добро 
додека не стигнала дома. Тогаш нозете веќе не ја држеле. 
Стигнала до бањата и повратила. Кога излегла, забележала 
дека гласот ѝ трепери и не можела да го врати во нормал
на состојба. Им кажала сè на родителите и на сестрите. Таа 
вечер семејството се собрало за да реши што да прави. 

„Мајка ми е многу прагматична личност“, вели Јулија. 
Ирене рекла: „Добро, си прекинала со Италијанецот – не 
сакав да ти се мешам, но мило ми е што не се омажи за него. 
Сега, сепак, мораш со студена глава да размислиш што ќе 
направиш следно“.

На Јулија не ѝ се верувало дека тоа се случува, дека се
деле во дневната соба кај нив дома и зборувале за тоа како 
би го живеела остатокот од животот. Имала дваесет години. 
„Секогаш сме зборувале за тоа дека ќе одам да живеам со 
Италијанецот, како да е опција. Но тоа повеќе беше тинеј
џерска авантуристичка фантазија: да си мислам дека сум 
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слободна да го сторам тоа и дека никој не може да ме спре
чи. Одеднаш тоа станува реалност: морам да си заминам 
засекогаш – морам да си го напуштам семејството, нема веќе 
да си ги видам сестрите и морам да одам на Запад. Што, како 
што реков, никогаш не сум сакала да го сторам“. Јулија почна 
да зборува во џемперот навлечен преку колената. „И мис
лам, исто така, дека бев разочарана од државата. За првпат 
сфатив дека таа не е добрата татковина која си ја имал 
некаде во потсвеста. Видов дека таа може да биде толку 
опасна, толку многу и навистина опасна, и тоа без ништо, ама 
баш ништо да немам сторено“.

Не сакала да стане соработник. А тоа оставало само една 
реална опција. „Ќе мора да најдеш некој друг да се омажиш 
и да можеш да заминеш“, рекла Ирене. „Тоа е единствениот 
начин“. Потоа го изговорила нивното заедничко сомневање. 
„Но дали ти навистина би сакала да се омажиш со некој пос
тар?“ рекла. Гневен и тажен, Дитер седел свиткан на крајот 
од масата. Сите молчеле.

„Тогаш ми текна“, вели Јулија, „помислив, ако нема начин 
да заобиколиме, тогаш мора некако директно да пробиеме. 
Постоеше, навидум, оној механизам наречен штатсратс-
бешверде41, преку кој луѓето можеа да му испратат писмо 
директно на Ерих Хонекер доколку им требало нешто што 
не можеле да го добијат, или за да се пожалат“, врти со гла
вата, „божем граѓанинот навистина имал глас и права. Луѓето 
пишувале дека сакаат да купат плочки за во бањата или 
делови за нивните трактори, ама немало ’на лагер‘ уште од 
август, или нешто слично. Обичните луѓе некогаш ќе речеа: 
’Ама зошто не престанете да се жалите и едноставно не му 
напишете на Ерих!‘ И така јас си помислив, па зошто да не му 
напишеме? Мислам, ако ја разгледаме ситуацијата, тоа што 

41 Staatsratsbeschwerde, герм. – поплака до Државниот советник (заб. на 
прев.)
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се случи едноставно не беше исправно“. Повторно го гледам 
имитаторот во неа. „Па тој веќе не ми е момче, а јас сакам 
да студирам и сакам да останам во ГДР, а и зошто не? Може
ме едноставно да му напишеме на Ерих и да се пожалиме“. 
Гледа нагоре во таванот. „Од денешна гледна точка има 
извесна наивност во сето тоа – но тогаш ние мислевме дека 
Партијата и државата се едно, а Штази нешто сосема друго“. 
Одмавнува со главата и излегува од џемперот, спуштајќи 
ги двете стапала на подот. Ги шири рацете. „Си мислев, па 
добро, што можат да ми направат?“

Визиткартата на мајорот Н. била на масата пред сите 
нив. „Го имаш бројот“, рекла Ирене. „Јави му се утре и кажи 
му дека ти и твоите родители ќе му напишете на Хонекер и ќе 
се пожалите“.

„Никогаш нема да ја заборавам таа вечер“, вели Јулија. 
„Им реков на моите: добро тогаш, ќе го направиме тоа, а 
потоа си легнав. Имав кошмари какви што сум немала ни 
пред тоа ни потоа“. Јулија сонувала дека ја бркаат на некое 
место каде што сè ѝ било познато – елементите во кујната, 
погледот од собата, лицата во дуќанот, вратот на сестра ѝ. 
Но никој не ја препознавал и не се наоѓала дома. Татко ѝ 
почнал да умира, венеејќи како растение, и ја довикувал, но 
не можел да ја чуе како му одговара, не можел да ја види 
каде е. Кога се разбудила, не знаела дали сонувала за тоа 
каде била или каде ќе оди, каде и да било тоа. „Ноќта беше 
ужасна, ужасна. Не се сеќавам дали сум плачела. Мислам 
не. Само сум се потела и препотувала толку што креветот 
беше мокар. Се будев многупати. Она низ што минував беше 
навистина страшно“. Проаѓа со прстите низ косата. „Сè се 
губеше, сè додека не исчезнав и јас“.

Следното утро, откако сите заминале, Јулија ја зела 
визиткартата и отишла кај баба ѝ за да се јави. Била сама во 
куќата. Мирисало на средство за дезинфекција и на варени 
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компири. Погледнала во црните бројки на визиткартата. 
Се мрдале. Видела дека раката ѝ се тресе и ја спуштила 
картичката на клупата. Во тој момент не можела веќе да ги 
поврзе причините зошто таа сега се јавува и како дошло 
до ова. Едноставно била овде, сега, со оваа визиткарта и 
ова име и броевите кои ќе доведат до тоа тој повторно да 
зборува со неа. Го ставила прстот во бројченикот за да врти. 

Н. се јавил веднаш. Кога сфатил што му зборува – си им 
кажала на другите што зборувавме? Ќе направиш што? – бил 
бесен и побарал Јулија да се види со него на само. Требало 
да отиде во некој таен стан во градот.

„Од сите можни места, станот беше над туристичката 
агенција“, вели. Ги стиска усните во пакосна насмевка. 
„Знаев точно каде е тоа. Многупати сум зјапала во тој про
зорец“. Н. ѝ рекол дека ќе има сериозни последици по 
неа, а можеби и по нејзиното семејство, поради тоа што го 
прекршила молкот. Ја потсетил дека нејзината помлада 
сестра Катрин, нели беше така, сонувала да студира клавир 
на конзерваториумот. Рекол дека ќе зборува со неговиот 
претпоставен, со регионалниот началник и ќе види какви 
активности ќе можеле да се преземат од овде.

Семејството чекало една седмица пред да стигне кар
тичка во сандачето. Ќе ги посетеле дома. 

Дошле двајца: Н. и неговиот шеф. „Но не беше ни оддале
ку она што го очекувавме“, вели Јулија. „Н. сега ми изгледаше 
сосема поинаков. Се потеше и му беше непријатно. Ни шефот 
не изгледаше поарно. Не знаевме што се случува“.

Дитер им рекол дека немало никаква причина – каква 
причина би можело да има? – за сето она што ѝ се случило на 
нивната ќерка. Тие отсекогаш биле примерни граѓани. Ирене 
директно им кажала дека ќе му пишат на Хонекер.

Мажите ги кренале рацете: нема потреба од прекумерни 
реакции; сигурно, рекле тие, дека нештата не отишле толку 



140 | Штазиленд

далеку, па да не можат да се решат локално – нема потреба да 
се вмешува Берлин. Дека ова било ситуација, погледнале кон 
Дитер и Ирене, во којашто можеби се вмешала имагинацијата 
– што секако е добра особина – на една млада личност. 
Дитер, Ирене и девојките молчеле. Тогаш мажите замолиле 
да им остават малку време.

„Отпрвин не можевме да разбереме“, вели Јулија. „Но 
кога си заминаа, знаевме дека сме победиле. Никогаш не ни 
дознавме каде се биела битката“, се смее, „но знаевме дека 
сме победиле“.

Јулија не знае зошто Штази се плашела од тоа да не се 
жалат кај Хонекер. Можеби затоа што и двајцата нејзини ро
дители биле наставници и однадвор гледано конформисти, 
или затоа што Штази немала „правна“ основа за тоа што ѝ го 
направила. Којзнае? Тоа било една од ретките ситуации кога 
блефот поминал и некој ја „победил“ Фирмата.

„Зачудувачко беше“, вели Јулија, „тоа што следната неде
ла ми се јавија за работа“. Била примена како рецепционер 
во хотел. Се чинело дека ќе работи таму доживотно.

Но тогаш дошла 1989тата.
„Тоа е цела една друга приказна“. Ја прибира кутијата со 

љубовни писма. „Доцна е, треба да си одам“, вели. „Мислев 
да дојдам и да ги земам овие“, тропка по кутијата, „и да ги 
ѕирнам. Одам на психотерапија и стигнавме до моите врски 
со мажите. Се обидувам да се присетам на нив – изгледаат 
како од некој друг живот“. Се смее, светлото ѝ паѓа на забите. 
„Овие писма од момчето Италијанец ќе бидат ед-мемоар42 за 
сето тоа“, вели. Гледам во кутијата во нејзините раце и знам 
дека не можеш да го уништиш своето минато, ниту она што 
тоа ќе ти го направи. Никогаш не е навистина готово.

Ја испраќам. Во ходникот ја закачува пумпата на рамот 
на нејзиниот ислужен велосипед и јас ја отворам вратата. 

42 Aide mеmoire, франц. – потсетник (заб.на прев.)
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Додека слегува по скалите, чувствувам дека тука нешто 
недостига. Таа не личи на девојка која им го разоткрила 
блефот, работела две години во хотел и потоа со револуци
јата во 1989тата добила слободна иднина. Никој не може да 
ги предвиди настаните на животот и да ги пресмета штетите; 
списокот на повредите на душата. Но ова не е вкупниот 
збир на настаните, си мислам додека Јулија вози назад кон 
нејзината забарикадирана кула, полна со нешта што не може 
да ги остави, но не може ни да ги гледа.

 



12

Липси 

„...свински кучиња низаедни, мислите дека сите ние овде 
сме забораиле шо вие, нацисти ниедни, сте напраиле и ми 
идете дома кај мене и на телевизија со вашa музика и ваши 
вести, заебани едни, подобро да сте ми пишале сеа...“

Некој чука на вратата од мојата канцеларија. Уве е. 
„Сакаш да те одвезам дома?“ ме прашува.

„Тоа би било супер“. Од некаков глупав импулс, тргнувам 
да го скријам писмото пред мене, како да сакам да го поште
дам од навредите. Му го ловам погледот и го повлекувам 
листот преку бирото кон себе. Буквите се големи и нееднакви 
како во писмо со закана, така што му „фаќа око“.

„Што е тоа?“ прашува.
„Тоа е, уф, всушност, некакво писмо на омраза“, велам.
„А, да“, вели тој. Веднаш знае што значи тоа: дека омра

зата не е насочена кон некој конкретен презентер или кон 
самата станица, туку кон целата нација.

„Вообичаено, на таквите им одговараме со умерен тон“, 
вели, „им кажуваме дека националсоцијалистичката дик
татура била нешто страшно што ни се случило. Дека таа 
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предизвикала неизмерна болка и страдање и слично, и кол
кави напори и да се вложиле, тие никогаш нема да може да 
се надоместат итн., итн.“.

„Да“, велам. Но што мисли со тоа „ни се случило“? Герман
ците биле луди по Хитлер. Точно е дека откако бил избран, 
го променил уредувањето во диктатура, но точно е и тоа дека 
по војната, луѓето можеби повторно ќе го изгласале. Овде 
секој секогаш тврди дека е невин.

„Значи?“ вели. Очите му се крвави. Паѓа од умор. „Сакаш 
ли превоз?“

„Да. Ти благодарам. Одлично“.
Многу ретко се возам со автомобил во Берлин. Мрежата 

на железницата под улиците е толку густа што со неа можам 
да одам каде што сакам и да се појавам на површината на 
едно или на друго место. Таа е клопче од артерии што испум
пува луѓе низ градот. На површината е сосема друг свет.

Улиците се со калдрма. Уве вози брзо. Носи кожени ра
кавици со нитни на зглобовите. Автомобилот е нов сребрен 
фолксваген голф, светкав и мириса со арома на ананас. 

„Ти се допаѓа ли Елтон Џон?“ вели. И пред да успеам да 
одговорам, го пушта на цел глас касетофонот. Пали цигара од 
запалката во автомобилот. Почнува да мрда со главата и да 
удира во ритам со неговата кожена рака по воланот преслечен 
во кожа. Јури низ улиците, гумите бучно скокаат по калдрмата. 
Со едната рака се држам за рачката од вратата, а со другата 
го стегам ранчето во скутот. Се прашувам дали ранецот може 
да има ефект на воздушно перниче. Тој потпевнува и пуши и 
тропка и тресе пепел низ прозорецот во френетична демон
страција на тоа колку е „кул“. Вика нешто низ музиката, чадот 
и бучавата. Сè што успевам да уловам е дека зема часови по 
тапани „за да фати“, го гледам во уста, „подобар ритам“.

„Натаму одам“, вика. „Професорот ми живее во Мите, 
како и ти. Кога веќе спомнавме, ги тераш ли оние приказни од 
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Истокот за кои зборуваше?“ Не го прашува тоа како да треба 
да се оправдам за мојот испад со Шелер. Изгледа навистина 
љубопитен. И ја намалува музиката.

„Ги терам“, велам. „Имав некои авантури во Штазиленд“. 
Се смее, па продолжувам. „Бев на место каде што она што 
се зборувало не било вистина, а она што било вистина не 
било дозволено, каде што луѓето исчезнувале зад вратите и 
никогаш веќе не се слушнало за нив, или од каде што биле 
шверцувани во некои други ’царства‘“.

„Навистина? Како ги најде тие луѓе?“
„Тие се насекаде околу нас, Уве. Сепак, ова било Исток. И 

јас ги побарав. Објавив оглас за луѓе од Штази...“
„Што си направила?“ Гледа во мене, а јас посакувам да 

гледа на патот.
„Објавив оглас во весник, Уве, не беше тоа некоја голема 

работа. А на некои едноставно налетав. На пример, мојата газ
дарица!“, му велам и му кажувам накратко за исклучувањето 
на Јулија од животот, сè додека Штази не ѝ понудила да се 
искупи доколку се согласи да стане соработник. „А тоа се 
случувало во 1980тите“, завршувам.

„Не заебавај“, вели Уве, и јас гледам дека приказната на 
Јулија и за него е исто толку чудна и одвратна колку и за мене. 
Забавува, па запира. Стигнавме пред мојата зграда, цели. 
Се врти кон мене. „Две работи“, вели со неговиот сериозен 
новинарски тон. „Има еден човек овде кој како млад офицер 
на Штази ја исцртал линијата по должина на улицата на која 
бил изграден Ѕидот и тој е подготвен да зборува за целата 
таа работа. Неговото име е Хаген Кох – еднаш го имавме во 
програма во врска со контролниот пункт „Чарли“43. А она што 

43 „Чарли“ било името што западните сојузници му го дале на најпоз
натиот контролен пункт за премин на Берлинскиот sид за време на 
Студената војна. Советскиот Сојуз ја поттикнал изградбата на Ѕидот 
во 1961 година за да го запре напливот на емиграција од Источниот 
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го кажуваш за претворање на еден свет во друг, ме потсети 
на уште некој. Има еден батка што се вика КарлЕдуард фон 
Шницлер – тој бил главниот пропагандист на режимот. И тој 
може да ти биде интересен“.

„Јулија го спомна Фон Шницлер. Значи уште е жив?“
„Па, да. И жесток, од она што го слушам“.
„Како да го најдам?“
„Ќе видам дали на работа имаме негов контакттелефон“. 

Уве се наведнува преку мене за да ми ја отвори вратата, што е 
некакво џентлменство, но, исто така, непотребно. Ја користи 
ситуацијата за да погледне нагоре и да ја разгледа мојата 
зграда.

„Ти благодарам за превозот“, велам. „И ти благодарам 
за информациите“. Мириса на цигари и на вештачки ананас, 
како некој издрпан Хаваец. 

„Нема проблем“. Уште е врз мене, така што му го следам 
погледот. На дрвото пред мојата дневна соба две бели нешта 
висат од гранките. Едното е пластична кеса, а другото, и двај
цата се зазјапуваме нагоре, излегува дека е рало машки гаќи. 
Ги кревам рамениците. Можам да кажам дека Уве никогаш не 
би живеел на вакво место. Се враќа назад на своето седиште. 
„Со среќа во Штазиленд“, вели. „Варди се таму“.

Неколку дена подоцна Уве навистина ми најде број од 
Фон Шницлер, ама погрешен. „Госпоѓо“, ми вели човекот 
што се јави, „луѓето како него не сакаат да бидат најдени“. 
Хер Фон Шницлер го нема во именикот. Одлучувам да му 
се јавам на хер Винц, да видам дали може да помогне. Хер 
Винц е поласкан што ми треба и вели дека ќе види што може 

блок кон Запад со што тој станува „тесна порта“ во советскиот пре
куграничен систем кој попречувал бегства од Источен во Западен 
Берлин. „Чарли“ станал симбол на Студената војна и на поделбата 
на Истокот и Западот, а за некои Источногерманци излез кон слобо
дата. Таму се соочиле советските и американските тенкови за време 
на Берлинската криза во 1961 година. Денес е музеј (заб. на прев.).
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да стори. Во меѓувреме, одлучувам да погледнам некоја од 
емисиите на Фон Шницлер, од „Црниот канал“. 

„Црниот канал“ се емитувал во Источна Германија од 
1960тата. Тој бил контрамерка на западната програма Дас 
роте оптик44 (Црвен поглед), критика на социјализмот која 
се емитувала од Западна Германија кон Истокот. Во поне
делниците навечер Дојче фернзефунк45, тогаш единствената 
источногерманска телевизиска станица, ги емитувала оми
лените стари филмови од златните години на предвоените 
студија, а Партијата одлучила дека за нив, исто како и за за
падните програми, бил потребен коментар. Работата му била 
доверена на КарлЕдуард фон Шницлер. 

Долго време, секој понеделник навечер, работниците во 
електродистрибуцијата биле во состојба на готовност. Прво, 
сите одеднаш ќе се приклучеле заради филмот, па мрежа
та се оптоварувала. Потоа, кога ќе почнел „Црниот канал“, 
работниците морале да се борат да го спречат колапсот на 
напојувањето со електрична енергија од повратниот доток, 
бидејќи сите, едновремено, ги исклучувале приемниците.

КарлЕдуард фон Шницлер станал човекинституција 
и најомразеното лице на режимот. На крајот на 1989тата, 
кога демонстрантите надвор извикувале: „Ние сме народот!“ 
и „Слободни избори!“, тие, исто така, извикувале и: „Извини 
се, Шницлер!“ и „Шницлер во Мапет шоу!“ Тој бил токму тоа: 
намќореста стара кукла која плукала со презир од високо. 

Источногерманската телевизија била во Адлерхоф, 
источно предградие на Берлин. Комплексот сега го рекла
мираат како нов привлечен мултимедијален центар, но тој 
останува блок од студени сиви згради сместени во прос
транство од чакал, како индустриски парк. Во едната од нив 
е прибрана архивата на програмите емитувани во ГДР.

44  Das Rote Optik, герм. 
45  Deutsche Fernsehfunk, герм. 
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Ова место не е баш отворено за јавност, па Уве се јави на 
неколку места за да ме протне внатре. Влегувам низ нешто 
што треба да е заден влез и потоа одам по валкан премин, 
застаклен од страните, кој ја поврзува оваа зграда со след
ната. Нема никого наоколу. Доаѓам до двојна врата со стар 
безбедносен домофон. Ѕвонам и ми отвораат. Веднаш право 
има пулт. Десно и лево од него се протега долг линолеумски 
ходник низ кој има расфрлана стара опрема за монтажа и 
купишта филмски ленти. 

Зад пултот го наоѓам првиот знак на живот. Двајца мажи 
во, се чини, идентични кафеави џемпери пијат кафе. Фрлаат 
поглед кон мене, а потоа се погледнуваат еден со друг.

„Добро утро“, велам.
„Доаѓате за пратката?“ прашува Првиот Џемпер, гледајќи 

право во Вториот Џемпер. 
„Не“, одговарам. „Дојдена сум да погледнам некои ленти“.
„Не би знаеле ништо за тоа“, вели Првиот Џемпер. Сè 

уште не гледа во мене. Тишина.
„Дали е тука фрау Андерсон?“ прашувам.
„Значи таа треба да се види со фрау Андерсон за тоа?“ 

му вели Првиот на својот молчалив содружник. Вториот 
сркнува. Првиот го разбира тоа како согласување. 

„Да“, повторува Првиот, „таа треба да се види со фрау 
Андерсон за тоа“.

Погледнувам угореудолу по празниот ходник.
„Времето си врви“, додава. „Знаете, ние си одиме во 4.25“.
„Добро“, велам јас.
Вториот Џемпер прозборува. „Ние сме на пауза“, му вели 

на Првиот.
„Добро“, велам јас повторно. Нова тишина. Што е ова 

– Бекет? Се сеќавам што кажал германскиот поет на апсур
дот Курт Тухолски за неговите сограѓани и за пултовите: тие 
сите ползат пред нив и копнеат да седнат зад нив. Фрлам 
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петкаглава дали да ползам како овдешните или да напра
вам сцена, во странски стил, кога ме спасуваат чекорите кои 
доаѓаат низ ходникот: фрау Андерсон. 

„Значи, тука е“, му вели Првиот Џемпер на Вториот Џем
пер, како целата таа мала епизода да била приватен облог 
меѓу нив двајцата, „фрау Андерсон“. 

Фрау Андерсон е жена во средни педесетти. Тешко е 
да се каже како навистина изгледа бидејќи има маска од 
шминка. Можеби порано била на сцена или на телевизија. 
Кожата ѝ свети со доследност на фил од путер и на неа 
се насликани усни, во облик којшто храбро и театрално го 
напушта природниот. 

„Ах, хер Фон Шницлер“, вели таа додека ме води низ 
ходникот. „Тој беше неповторлив. Мора да му се признае: тој 
барем си остана доследен на она што го кажуваше тогаш. 
А не проклет предавник како остатокот од нив сега“. Неј
зината огорченост и носталгија ме шокираат. Дали дел од 
носталгијата за Истокот (ост)46 придонела да се создаде 
новата кованица: осталги47. Очигледно дека овде работеле 
само оние кои демонстрирале лојалност кон државата, а 
фрау Андерсон сè уште е една од нив. 

Ходникот е осветлен со неонки, без ниеден зрак природно 
светло. Линолеумот е беж и или е дамкосан или е со мостра 
на мермер. Ѕидовите се темножолти и излупени. Мириса на 
мувла. Како да си во внатрешноста на некој стар ѕвер. Одиме 
низ целиот ходник и пребројувам, од навика или опсесија, 
или само за да не се загубам, по петнаесет челични врати 
од секоја страна, пред да стигнеме до последната. Фрау Ан
дерсон отвора и ми се врти. „Јас си одам во 4.25“, вели, „дали 
мислите дека ќе завршите дотогаш?“

„Се надевам“, велам.

46 Ost, герм. 
47 Ostalgie, герм. – осталгија (заб на прев.)
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„Би било страшно“, се шегува, „да ве оставиме овде 
заклучена преку ноќ“.

Сигурно би било. Ова место изгледа како да е изграде
но според истиот универзален еднотипски архитектонски 
принцип како и сè друго: Рунде еке во Лајпциг и Седиштето 
на Штази на Норманенштрасе; исто е и со затворите и бол
ниците и училиштата и со административните згради низ 
целата земја, и веројатно исто како и внатрешноста на ка
феавата Паласт дер Републик, само што таа е зад решетки 
и не можам да влезам. Од овде до Владивосток, ова е по
дарокот што урбанизмот го добил од комунизмот – линолеум 
и сив цемент, азбест и армиран бетон и, секогаш, предолги 
ходници со соби за сите намени. Зад тие врати сешто би мо
жело да се случува: сослушувања, притворања, испитувања, 
образование, администрација, засолнување од нуклеарна 
катастрофа или, како во случајов, пропаганда. 

Внатре, собата има пропорции на затворска ќелија, но 
уредена е како кампприколка од 1960тите. На малиот, ви
сокопоставен прозорец има кафеави завеси, а на ѕидовите 
кафеави тапети со цветни мотиви. Исто така, има прастара 
машина за сечење филмови на принципот „од макара до 
макара“, канцелариски стол и туристички постер за пусти
ната Гоби со текст на руски и на германски. Во аголот има 
телевизор и видеоплеер. 

Фрау Андерсон ме остава со некои ленти што ги нашле. 
Ставам една во машината и ги гасам светлата. Тоа е првата 
емисија на Фон Шницлер од март 1960 година. Се појавува 
најавната шпица: нацртан орел со злобен лик, амблемот на 
Западна Германија, слетува на телевизиска антена обле
чен во фашистичко црвенобелоцрно. Потоа се појавуваат 
зборовите: ЦРНИОТ КАНАЛ. Одеднаш, човек во костум со 
коцкести црни очила го исполнува екранот. Ми се обраќа 
директно, како да е седнат овде во собава:
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Црниот канал, драги мои дами и господа, носи гна
сотии и ѓубре. Но наместо да ги носи на фарма за ѓубре 
како што треба, тој ги истура, ден за ден, во стотици 
илјади западногермански и западноберлински домо
ви. Овој канал е канал кој реемитува западногермански 
телевизиски програми. Ова е „Црниот канал“. И секој 
понеделник во ова време ќе се посветуваме, како што 
би можело да се рече, на хигиенски операции. 

Втората лента е од 1965 година, по застрелувањето на 
две лица кои се обиделе да го преминат Ѕидот. 

Драги гледачи,
Вие сите знаете зошто сум денес овде, го прекинав 

одморот специјално за да се појавам вечерва пред вас. 
Нашите гранични стражари морале, во согласност со 
нивните должности, да застрелаат двајца мажи. Тие 
го прекршиле законот и се обиделе да ја пробијат 
нашата национална граница. Не запреле на повиците, 
ниту, пак, на предупредувачкиот оган. Едниот од нив 
бил фатално ранет...

Луѓето би требало да нè слушаат кога одново и 
одново кажуваме: Ние го утврдуваме редот на нашата 
граница! И ние се грижиме тој да се одржува, од 
оправдани причини. Секому што сака да ја премине 
границата на ГДР му треба дозвола. Во спротивно: 
подалеку од границата! Оној што ќе се доведе во 
опасност, ќе загине. Знам дека ова, дами и господа, 
звучи сурово. И најверојатно некои од вас ќе го ин
терпретираат како ’нехумано‘... Но што е ’хумано‘, а 
што е ’нехумано‘?“

Хумано е да се воспостави мир за сите луѓе на 
земјава. Тоа не се постигнува со молитва! Тоа се 
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постигнува со борба. И доколку, како што нè учи ис
торијата, војната ја водат луѓето, а не Бог, тогаш и 
мирот, исто така, е работа на луѓето. И за првпат на 
германска почва, овде во Германската Демократска 
Република, мирот е издигнат на владејачки принцип на 
државата. Секој кој сака да ја ослаби или да ѝ наштети 
на ГДР, дали свесно или несвесно, ги ослабува изгле
дите за мир во Германија и им наштетува. Хумано е 
создавањето и изградбата на оваа држава! Хумано е 
да ја јакнеме и да ја штитиме! Хумано е да ја чуваме 
Германската Демократска Република од луѓето кои 
најмногу би сакале да ја изедат за појадок...

Тој тера понатаму, но јас ја премотувам лентата назад и 
почнувам да фаќам белешки. Сакам да сфатам како точно 
овој човек ја извртува нехуманоста во хуманост, а овие заги
нувања во симболи на спасение. Сакам што е можно побрзо 
да се сретнам со него и да видам што мисли сега кога бедемот 
е паднат, а неговиот свет го нема.

Речиси е 4 часот попладне и добро стојам со времето. 
Нема да ме заклучат овде, нема шанси. Почнувам да си ги 
прибирам работите. Лентата сè уште врти. Се префрла на 
некоја друга емисија наречена „За добро расположение“ 
(Гут ауфгелект)48 со весела воведна музика. Убава бринета 
со сини очи во струкиран глок фустан од 60тите е во про
давница за плочи. Се приближува кон камерата.

„Продавачите на плочи во последно време имаа чудни 
побарувања од купувачите“, вели, „за музиката ’липси‘. Имам 
прашање: што е тоа ’липси‘? Брокхаус [музичкиот енцикло
педист] би рекол: ’Немам поим, и ако не е во некој од моите 
дваесет тома, тогаш такво нешто не постои‘. Но продавачите 

48  Gut Aufgelegt, герм.
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на плочи би ви рекле: ’Липси – само тоа ми го бараат муш
териите! Тоа е епидемија‘. Некоја млада двојка би рекла: 
’Липси – најпростото нешто. Самиот танц е во 6/4 такт и само 
ја фаќаш девојката со лева рака – еве вака – таа ја подава 
раката – еве... лесно е, гледај‘“. Се преправа дека не може да 
најде зборови, а потоа го пронаоѓа слоганот:

Зошто секој сака ваква игра милна,
За младите липси забава е силна!

Љубопитна сум и престанувам да се пакувам. Екранот 
покажува двојка во сала за танц: тој стокмен во костум, а 
таа во фустан и со високи шилести потпетици. И заедно го 
изведуваат најчудниот танц што некогаш воопшто сум го 
видела. 

Најпрво мажот и жената се свртени на иста страна како 
грчки танчари, тој зад неа, нејзината рака во неговата. Заедно 
се движат од една на друга страна, ги креваат подлактиците 
и се раздвојуваат, нагло, како чајници. Камерата се префрла 
на нивните стапала, кои, без предупредување, почнуваат со 
комплицирани чекори на ирски џиг49. Потоа се вртат еден кон 
друг со зафат како во валцер пред повторно да се раздвојат 
и да потскокнат во воздух. Ова е проследено со движења 
од руски тип со рацете на колкови. За цело тоа време имаат 
огромни наместени насмевки како воопшто да не мора да 
размислуваат за она што го прават нивните стапала. Пов
торно го започнуваат грчкиот маневар на чајници. Во фон, 
глас како на Дорис Деј пее во ритамот на боса нова:

Денес, сите млади танцуваат
Во липси чекор, само во липси чекор,

Денес сите млади сакаат да научат

49  Фолклорен танц (заб. на прев.).
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Липси чекор: тоа е хит!
Румба, буги и чачача

Сето тоа е демоде
Појавен од никаде и преку ноќ

Новиот ритам е овде за да остане!

Ја премотувам лентата назад. Сакам да откријам, во сите 
овие движења, што е тоа што го прави танцов толку чуден. 
„Липси“ е локален жаргон за „Лајпциг“, но ова не е само но
торен обид на режимот да произведе тренд за масите, како 
да дошол од тој весел град. Ја гледам оваа вкочанета двојка 
од поблиску. Изгледа како на жената да ѝ недостига еден 
песјак – чуден избор на танчарка. Потоа се концентрирам на 
нивните движења и сфаќам: во ниедно од оваа импресивна 
парада на движења колковите на танчарите не се мрдаат. 
Нивните торза остануваат исправени – не се свиваат едно 
кон друго, ниту, пак, се вртат од една на друга страна. Соз
давачите на овој танц ги „собрале“ сите можни традиции што 
ги нашле и педантно ги одбрале само асексуалните движења. 
Исто како што „Црниот канал“ бил противотров за западната 
телевизија, танцот липси бил источњачки одговор на Елвис и 
на декадентниот странски рокенрол. И еве го: танц измислен 
од комитет, како бизарно движење на камила без колкови. 

Си ги прибирам сите работи и фаќам магла од собата низ 
ходникот. Неонките се сè уште запалени, но од кај пултот 
нема светло. На полпат ми текнува дека ја оставив снимката 
во машината. Трчам назад во собата и ја извлекувам за да 
можам да ѝ ја вратам на фрау Андерсон, ако е сè уште тука. 
Ако сè уште има некој тука. Трчајќи по вторпат низ ходникот, 
се прашувам дали треба да знам шифра за излегување.

Мојот часовник покажува 4.27, а џемперите си заминале. 
Стојам пред пултот, во една рака чантата, во друга рака лента
та. Од двете страни ходниците се протегаат до бесконечност, 
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со сите врати затворени. Се вртам и го гледам излезот, и 
гледам, лево од него, старовремски безбедносен систем. 
Колку обиди ќе ми требаат за да ја најдам комбинацијата 
пред да останам заглавена? Или пред да се вклучи некој 
аларм? Не сакам да направам сцена. Но не сакам ни да ја 
поминам ноќта овде. 

Морам да најдам телефон. Додека се вртам, слушам не
каков звук. На отворање врата. Излегува фрау Андерсон со 
шапка од вештачко крзно и со зелена чанта од вештачка 
крокодилска кожа.

„Еве, доаѓам да те соберам“, вели. „Сакав да ти дадам 
уште малку време“. Ја зема лентата. Го смирувам дишењето. 
Можеби забележала дека сум испаничена, па се шегува на 
моја сметка. Можеби почнав премногу сериозно да ги сфа
ќам роковите, возните редови и времето на затворање во 
оваа земја на безмилосна точност.

По една недела ми се јавува еден анонимен човек. Хер 
Винц му рекол што сакам, па тој се јавува да провери пред 
да му се јави на хер Фон Шницлер. По неколку минути пов
торно се јавува и вели дека фрау Фон Шницлер ме очекува 
да ѝ се јавам. Ми го дава бројот. Фрау Фон Шницлер ја крева 
слушалката и ми ја кажува нивната адреса. 



13

Фон Шни…

На домофонот е нејзиното моминско презиме, а не не
говото. Убавка жена во своите шеесетти години ме пушта 
внатре. Има кратка црна коса, црвени усни и црвено лакира
ни нокти. Фрау Марта фон Шницлер била актерка.

„Повелете“, вели таа, подавајќи ја лакираната рака. Ме 
води до дневната соба. Станот е мал, но светол. Насобраните 
дрангулии кои се прибираат цел живот се наредени по 
полиците, креденците и висат по ѕидовите: книги, кутии со 
медали, фигурички и пластични чаши полни со пенкала.

Во дневната соба, во една фотелја седи маж со коцкести 
очила и со уредно обликувана брада. Со десната рака, неж
на како за седумдесетгодишник, го држи врвот на бастунот. 
Ме поздравува со кимнување на главата. На масичката за 
сервирање кафе има термос со топла вода, тегла Нескафе 
и шишенце со лекови. Фон Шницлер има пред себе голема 
чаша за вино со нешто во неа што личи на црвен ликер. 
Седнувам спроти него. Главата му е поголема и позбрчкана, 
а јаболкцата на лицето понагласени отколку на телевизија, 
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но без сомнение ова е „Зудел-Еде“50 или „Поганиот Ед“. На по
лицата зад неговата глава, на иста висина, забележувам уште 
една низа глави: биста на Маркс, дагеротопија51 од Ленин и, 
како што очите ми одат понатаму, дури и минијатурна фигура 
на Сталин.

„Господине Фон Шницлер“, велам, „би сакaла да ви по
ставам неколку прашања за вашата биографија...“

„Да, тоа е важно, а) за мојата животна приказна и б) затоа 
што она што сте го прочитале за мене 95 проценти е лага“. Се 
слуша зарипнат глас од старото суво грло. 

„Мислите...“
„Не мислам, знам. Тоа е така“. Гласот му добива јачина и 

боја. 
„...но јас прочитав некои книги кои лично вие сте ги на

пишале“, велам, „тие сигурно се точни, нели?“
„Па, тогаш е поинаку“, вели, но не се ни насмевнува. „Не, 

добро е, тоа е многу добро“. Ова нема да оди лесно. Гледа 
предизвикувачки во мој правец. Можам да го слушнам како 
дише. 

КарлЕдуард фон Шницлер е роден во 1918 година во 
богато берлинско семејство. Неговиот татко Јулиус Едуард 
Шницлер бил генерален конзул на императорот Вилхелм 
во Антверпен и поручник во пруската војска. Во 1913тата, 
императорот ги издигнал Јулиус и неговите двајца браќа 
во благородништво, доделувајќи им ја привилегијата да го 
користат префиксот „фон“. Семејството ја задржало моќта 
и за време на нацистичкиот режим. Еден од братучедите на 
Фон Шницлер му бил банкар на Хитлер, а друг бил дирек
тор за продажба на „ИГФарбен“, компанија задолжена за 

50 ЗуделЕде (Sudel-Ede) e прекарот кој му бил даден на Фон Шницлер 
поради неговиот зајадлив стил (заб. на прев.). 

51 Класичен начин на фотографирање со помош на сребрени бакарни 
плочи (заб. на прев.).
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дистрибуција на отровниот гас „циклонБ“ во концентраци
оните логори. 

КарлЕдуард бил против имотните разлики, како и про
тив нацизмот што го опкружувал. На четиринаесет години 
бил фасциниран од комунизмот. Кратко време студирал 
медицина, а потоа се пренасочил на трговија. За време на 
Втората светска војна служел во армијата на Хитлер. Во јуни 
1944тата Британците го одвеле во заробеништво во „анти
фашистичкиот“ логор за воени затвореници Аскот, а неколку 
дена подоцна почнал со подготвување емисии на германски 
на БиБиСи за програмата „Германските воени заробеници 
се јавуваат во татковината“.

Фон Шницлер бил ослободен и пуштен назад во Гер
манија во 1945 година, каде што продолжил да емитува од 
Британската окупациска зона во Келн, но набрзо, поради 
неговите фанатични комунистички погледи, влегол во судир 
со британските администратори, па бил отпуштен.

Во 1947 година заминал за Советската окупациска зона. 
Кога стигнал таму, му рекол на својот иден лидер Валтер 
Улбрихт52 дека сака да го тргне „фон“ од своето презиме. 
Улбрихт му рекол: „Луд ли си? Сите треба да знаат дека 
секакви луѓе ни се придружуваат!“

Ете како човекот со смешно благородничко име станал 
медиумското лице на режимот. „Црниот канал“ одел во етерот 
сè до самиот крај, во октомври 1989тата. 

Фон Шницлер почна да зборува и да навлегува во многу 
детали за Војната.

Го прекинувам. „Би сакала да зборуваме за ’Црниот 
канал‘...“

52 Валтер Ернст Паул Улбрихт (Walter Ernst Paul Ulbricht) (Лајпциг, 30 
јуни 1893  Темплин, 1973) бил источногермански политичар, член 
на Комунистичката партија на Германија, а подоцна на источногер
манската државна партија СЕД. Ја вршел должноста претседател на 
Државниот совет и на Централниот комитет на СЕД (заб. на прев.). 
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„Но вие прескокнувате многу важен дел од мојот живот 
– времето кога како воен затвореник правев емисии за Би
БиСи“.

„Би сакала да зборуваме и за тоа, но зависи колку време 
имате?“

„Имам време“, ми одвраќа. „А колку време имате вие?“
„Цел ден“, велам, „но претпоставувам дека не сакаме да 

зборуваме цел ден. Би сакала да зборуваме неколку часа“. 
Фрау Фон Шницлер се смести настрана од нашиот видо

круг, но сепак во „слушно поле“. Станот е помал отколку што 
мислев; далеку е од вилата во која бил роден КарлЕдуард. 
Мислам дека фрау Фон Шницлер шие. Таа мрмори нешто во 
врска со времето што не го доразбрав баш најдобро. 

„Најн?“53 тој како да ѝ се обраќа нејзе.
„Тогаш, можеби, околу еден час“, велам.
Но тој, сепак, си ја тера животната приказна. Фон Шниц

лер ја поминал целата своја кариера вадејќи секвенци и 
критикувајќи ја западната телевизија и не сака неговиот жи
вот да се сведе на секвенца во моја режија. Се повлече во 
извежбаниот авторитарен ритам на говорење со повремени 
ненадејни нагласувања – кои го прекоруваа слушателот чие 
внимание се бара. 

Ја кревам дланката, ја ширам и одново го прекинувам. 
„Ако имаме само еден час, јас навистина би сакала да збо
руваме за ’Црниот канал‘“.

Сега веќе е лут. „Но поважно е да зборуваме за исто
ријата!“ Бастунот му се лизга од дланката и паѓа преку 
фотелјата. Го крева. „Можете да читате, и да читате, и да 
читате за ’Црниот канал‘!“ Мавта со бастунот. „’Црниот канал‘ 
беше дел од Студената војна. Јас бев една од водечките 
фигури на ГДР за време на Студената војна...“

53 Nein, герм.  Не (заб. на прев.).
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Му снемува здив, или се исклучува.
 „Да“, велам, „и токму за ГДР најмногу сум заинтересирана“.
„Аха, аха“, вели тој одеднаш смирен. Го препознавам овој 

шаблон на непредвидливо викање проследено со изблици 
на тивок разум, од искуството што сум го имала со други на
силници. „ОК“, вели совршено учтиво. „Што е тоа што сакате 
да го знаете за ’Каналот‘?“

„Како го почнавте? Ваша ли беше идејата или ви беше 
дадена задача?“

„Идејата беше моја“, вели тој. „Еднаш ги гледав западни
те политичари на телевизија како дрдорат валкани лаги за 
ГДР и уште пред да заврши програмата, веќе имав подготвено 
сценарио за емисија! Им подготвив повратен удар. Прашање
то беше само: колку често? Јас инсистирав на еднаш неделно. 
Денес“, се наведнува кон мене, бесен, „денес би можел да 
правам по... една... на... ден!“ Тоа е гнев што треба да ме ис
плаши. „Ете толку е гадна оваа, оваа посрана телевизиска 
кутија!“ Го крева бастунот во правец на телевизорот.

Добро тогаш, си мислам, ајде да се движиме во таа на
сока. „Што најмногу ве лути кај телевизијата денес?“

„Ништо не ме ’лути‘!“ вели. Усвитен е од бес. Со крајот 
на окото гледам како фрау Фон Шницлер ја крева главата. 
„Затоа сум комунист! За ништо да не може да ме налути!“ 
Одново е сосема смирен. „Она што ме разочарува“, вели тој 
со поразен тон, „е она што им се сервира денес на луѓето 
на она ѓубре од телевизија. На пример, онаа, онаа идиотска 
програма – како се викаше?“ Не се обраќа никому посебно, 
но од другата страна на собата доаѓа мрморење.

Тој го игнорира. „Сите се идиоти, зар не?“ ми се обраќа 
мене. „Марта, мораш ли да правиш такви гримаси?“ Потоа 
некако повеќе за себе: „Како ли беше името на таа прог
рама? ББлок?“

„ББлок?“
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„Онаа во којашто затвораат десетмина луѓе...“
„Ааа, да“ извикува жена му, „сега ми текна за што збору

ваш. ’Биг броцер‘“.
„Да“, вели тој, „Биг броцер“.
Биг брадер54 („Големиот брат“) беше многу популарно 

реално шоу што овде се прикажуваше неодамна, во кое лу
ѓето ги затвораат во една куќа и деноноќно ги снимаат со 
скриени камери. Крстена според водачот на режимот кој 
ги надгледува животите на луѓето во романот на Орвел 
„1984“, програмата предвидува висока награда во кеш за 
оној што ќе ја издржи најдолго таа живејачка во затворе
ни и контролирани услови. Орвел бил забранет во ГДР, па 
се прашувам дали Фон Шницлер е толку навртен против 
емисијата поради нејзините орвеловски призвуци или по
ради нејзината целосна ступидност.

Гледа во мене. „Мислам дека тој ваш голем телевизиски 
тиранин беше вмешан во тоа...“

„Таа е Австралијка“, го поправа фрау Фон Шницлер, „а не 
Американка“.

„Знам што зборувам“, вели тој.
„Мердок“55, велам. „Да, тој е роден Австралиец, но сега е 

Американец“.
„Кому му е гајле“, возвраќа Фон Шницлер безгрижно. „Тој 

е глобален империјалист“.
Го отворам нотесот. Сакам да му цитирам нешто што са

миот го кажал. Претпазлива сум. „Може ли да ви прочитам 
нешто?“ прашувам. „Во ноември 1965тата двајца источњаци 
се обиделе да ја преминат границата, а едниот од нив бил 
смртно застрелан. А за Божиќ таа година вие имавте емисија…“

„Обидите за бегствo секогаш беа за време на Божиќ“, вели. 

54 Big Brother, анг. 
55 Мисли на Руперт Мердок, медиумски магнат со австралиско потекло 

(заб. на прев.).
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Го користи зборот „инсценирт“56, што значи „инсценирани“, 
како тие бегства да биле намерно наместени за да направат 
режимот да изгледа лош. 

Тој е толку лежерен во врска со тоа, што чувствувам како 
мојата претпазливоста ја заменува нешто попрофесионално. 
„Сакам да ви го прочитам текстов од вашата емисија и да ве 
прашам дали сè уште се согласувате со него“. Читам од мојот 
транскрипт: 

Политиката на „ослободување на оние од Источ
ниот блок“ е шифра за ликвидирање на ГДР, а тоа 
значи граѓанска војна, светска војна, нуклеарна војна, 
тоа значи расцепување на семејствата, атомски Арма
гедон – тоа е нехуманост! Против тоа ние создадовме 
држава! Против тоа кренавме граница со строги кон
тролни мерки за да го запреме она што се случуваше 
тринаесет години додека беше оставена отворена 
и злоупотребувана – тоа е хумано! Тоа е услуга за 
човештвото!

Завршувам, а тој зјапа во мене, гордо. „А кое е вашето 
прашање, млада дамо?“

„Прашањето ми е дали денес го имате истиот став за тоа 
дека Ѕидот е нешто хумано, а убиствата на границата акт на 
мир“. 

Тој ја крева слободната рака, зема воздух и вреснува: 
„Повеќе! Од! Кога! Било!“ Ја спушта тупаницата.

Затечена сум за момент. Загрижена сум дека фрау Фон 
Шницлер ќе го прекине интервјуто. „Сметавте дека е неоп
ходно?“ брзо продолжувам.

„Не ’сметав‘ дека е неопходно. Беше апсолутно неопход
но! Тоа беше историска неопходност. Тоа беше најкорисната 

56  Inszeniert, герм. 
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градба во целата германска историја! Во европската 
историја!“

„Зошто?“
„Затоа што го спречуваше империјализмот да го затруе 

Истокот. Го заѕида внатре“. 
Единствениот народ заѕидан внатре беше неговиот. Како 

да ми ги читаше мислите.
„Освен тоа, луѓето во ГДР не беа ’заѕидани внатре‘! 

Можеа да одат во Унгарија, можеа да одат во Полска. Не мо
жеа да одат само во земјите на НАТО. Затоа што, нормално, 
не можеш да се шеташ низ непријателска територија. Тоа 
едноставно е така“. 

Ова е толку лудо што не можам брзо да смислам друго пра
шање. Но веќе со следниот здив тој се побива. Се чини дека 
тоа е негов модус операнди, да се обложува и на двете страни.

„Сепак мислам дека во последните години требаше да се 
сетат порано да го отворат“, вели. А потоа, речиси покајнички: 
„Луѓето ќе се вратеа“. Се прашувам дали навистина може да 
верува во тоа. Источните држави, седум години подоцна, 
сè уште ги губат луѓето. Се подместува. „Повеќето од нив, 
повеќето од нив ќе се вратеа“. 

Фон Шницлер е еден од кадрите чии идеи се калапеле во 
1920тите со битката против неправдите на големиот слобо
ден пазар на Вејмарската Република, а потоа и со срамот од 
фашизмот, и кои го виделе раѓањето, па и смртта на нацијата 
изградена врз таквите идеи. Тој е од оние кои навистина 
веруваат, па за него моите прашање се само демонстрација 
на жалниот недостиг на верба. 

„Вие живеевте во ГДР цело време, од нејзиниот почеток 
до крајот...“

„Така е, така е“. 
„Дали, според вас, има нешто што можело да се направи 

подобро или поинаку?“
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„Ох, па сигурен сум дека има нешта кои можеле да се на
прават поинаку или подобро, но тоа веќе не е прашање за 
разгледување“. 

„Јас мислам дека е“, велам, иако нешто во потсвеста не
пријатно ме боцка. „Имаше сериозен обид за градење со
цијалистичка држава, и би требало да разгледаме зошто, на 
крај, таа држава престанала да постои. Важно е“. Излегува 
дека она „нешто“ е сеќавањето на западњаците Шелер и Уве 
кои толку малку се интересираа за ГДР.

„Јас забележав, релативно рано“, вели тој, „дека нема 
да бидеме способни да преживееме економски. И кога 
почнавме да се заплеткуваме во таа смешна пропаганда за 
успехот на ГДР – претерување за жетвените приноси, нивото 
на производство и друго – јас се повлеков од сето тоа и се 
ограничив на моето поле на специјалност: работата против 
империјализмот. Исклучиво. И од тие причини денес сум 
толку ’обожаван‘“, вели со многу сарказам. 

„Што мислите со тоа толку ’обожаван‘, од кого?“ прашувам.
„Од тие причини толку ме обожаваат сите оние кои разми

слуваат империјалистички, се однесуваат империјалистички 
и ги воспитуваат своите деца во империјалистички дух!“ Се
којпат кога ќе каже „империјалистички“ ја турка тупаницата 
врз бастунот кон мене. Овој човек, кој можел да ја изврти 
нехуманоста во хуманост, веројатно сега се соочува со својот 
најголем предизвик: да го изврти фактот дека е омразен во 
факт дека тој, и покрај сите расположливи докази, е прав. 

„Вашата емисија се состоеше од изложување на лагите 
на западните медиуми. Кога ја забележавте пропагандата за 
лажните успеси дома, не почувствувавте ли одговорност да 
го направите истото?“

„Не. Во мојата емисија јас се фокусирав прилично 
промислено и исклучиво на антиимперијализмот, а не на 
пропагандите на ГДР“.
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„Но вие ми го разбирате прашањето, господине Фон 
Шницлер. Пропагандата во медиумите на ГДР за успехот, 
исто така, била лаги...“

„Таа ги оддалечи луѓето од нас, бидејќи целосно беше 
спротивна на реалноста“. Се префрла од еден на друг став 
со застрашувачка леснотија. Мислам дека тоа е знак дека 
се навикнал на моќ за којашто вистината не е битна бидејќи 
никој не може да ви противречи.

„А зошто тогаш не ги коментиравте тие лаги?“
„За тоа не сакав ни да размислувам!“ Со гадење се мршти 

и го вовлекува вратот како желка. „Не е мое да ја критикувам 
сопствената република!“

„Зошто не?“
„Критиката на империјализмот сосема е доволна!“
„Јас ја критикувам сопствената земја…“, велам.
Не ја пропушта шансата. „Имате далеку повеќе причини 

за тоа“.
Морам да се насмеам. „Можеби“, велам.
Се префрламе на сегашноста. Почнува да зборува за 

„мојот многу добар пријател Ерих Милке“.
„Имал ли досие за вас?“
„Не знам“.
„Не побаравте да проверите?“
„Зошто би требало?“
„Онака, чисто од љубопитност“.
„Мојата љубопитност е насочена единствено кон махи

нациите на империјализмот и како може да им се застане на 
патот“.

 Шахмат. Тргнувам со друго прашање. „Внатрешното 
надгледување на населението на ГДР со огромниот апарат 
официјални и неофицијални соработници...“

Ме пресекува. „Можете да фрлите во вода 90 проценти 
од она што го знаете на таа тема“. Одново се разлутува. „Сето 
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тоа се лаги. Запомнете, според мене, дури и 10 проценти од 
она што го велат е многу“.

„Сакате да кажете дека имало само 10 проценти од бројот 
за кој се тврди дека во Штази работеле на источногерманско
то население?“ 

„Да. Со сето тоа безмерно се претерува. Во секој случај, 
исклучително сум скептичен во однос на бројките“.

Ја менува темата, одново за неговиот пријател Милке. 
„Ѕидот беше неопходен за да се брани нацијата која беше 
под закана. И на врвот беше Милке, жив пример за најхумано 
човечко суштество“.

Никогаш немав слушнато вaка да се зборува за Милке. Тој 
бил премногу суров и од него премногу се плашеле за да може 
да се зборува за него со наклоност. Го вртам погледот кон 
полиците на ѕидот веднаш зад него. Полни се со книги и мали 
сувенири, еден ред шишенца со таблети и евтин касетофон. 
Зборовите „најхумано човечко суштество“ висат во воздухот. 
Почнува да кашла, суво и длабоко, во шамичето, а потоа го 
крева розовиот пијалак до усните.

„А како е сега, според вас, по 1989тата, сега кога живеете 
во капитализам или, како што велите вие, во империјализам? 
Дали е тоа она што го очекувавте“, го гледам в очи, „или не е 
толку лошо како што си мислевте?“

„Јас живеам“, вели со жестина, „меѓу непријатели. И тоа не 
за првпат во мојот живот. Живеев меѓу непријатели и за време 
на нацизмот, исто така“. Одново збеснува. Забележувам дека 
Марта го гледа и се прашувам дали лековите се за бесот или 
за последиците од него. „Она што можам да ви го кажам“, вели 
тој, „е дека сè додека постоеше ГДР, ниедна свиња во Бон не се 
осмели да започне војна!“ Се бори за здив. Раката му формира 
тупаница, но ја држи во скутот. „ГДР ќе го спречеше тоа со 
самото свое постоење!“ Сака да каже дека да стоела уште 
Железната завеса, земјите на НАТО немало да ја бомбардираат 
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поранешна Југославија, од страв дека Русија ќе возвратела во 
име на Србите.

Збивта и многу е лут и мислам дека најпосле се заглави. 
Гледа во мене и можам да ги видам тенките црвени вени ис
цртани во неговите очни јаболка. „Крај, точка!“ вреска. „Овој... 
разговор... е завршен!“

Кратка пауза.
„Многу ви благодарам“, велам.
„Што?“ викнува.
„Реков, ви благодарам“.
„Ох. Молам“.
Почнувам да си ги собирам работите и потоа ми текнува 

дека му донесов мал подарок од Австралија. Емајлирана знач
ка со германското и со австралиското знаме вкрстени едно 
преку друго.

„Што е ова?“ прашува, земајќи ја од мене и држејќи ја одда
лечено од очите.

„Тоа е нашето знаме – на Австралија“, почнувам, „жал ми е, 
но не можев да најдам...“

„Чекај малку, чекај малку“, вели загледувајќи ја убаво.
„Ова не е моето знаме, ова е знамето на Сојузната Ре

публика“. 
Мислам дека ќе почне повторно да ми вика. „Знам“, велам 

брзо, „но не можев кај нас да најдам ваква со знамето на ГДР“.
„ОК“, вели, ненадејно повторно задоволен. „Мислам дека 

имам место за ова – онаму“, и покажува зад себе, кон Маркс и 
Ленин, па дури и кон Сталин. 



14

Толку полошо се чувствуваш

Ѝ се јавувам на Јулија и ја викам да дојде на ручек. Правам 
тестенини со лосос и маскарпоне, жолчки и павлака – ставам 
колку што можам повеќе калории. Се јавува за времето и 
прашува дали би било ОК да задоцни. 

„Секако“, велам. „А колку?“
„Половина час“.
„Се гледаме“.
Стојам на прозорецот во кујната. Маж со ракавици доаѓа 

во дворот од кај едно од страничните крила, во рацете носи 
метална кофа со портокалова јаглена прашина. Го отвoра 
контејнерот за јаглен и сипе внатре честички со густина на 
пудра, или на нешто пеплосано. Контејнерот се затвора со 
портокалов облак. Насекаде прашина. И кога веќе не можеш 
да ја помирисаш, таа е сè уште тука, во портокаловиот зимски 
воздух.

Јулија пристигнува и некако чудно е учтива, како некој кој 
е во туѓа куќа. Претпоставувам дека е навикната да влегува 
кога не сум тука. Седнуваме во кујната и отвoрам пиво. 

„Ќе ти пречи ако пушам?“ прашува.
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„Не, воопшто. Не знаев дека пушиш“.
„Пак почнав“, вели. Пали цигара и ја гаси на половина. 
Јадеме, и по јадењето пали уште една, држејќи ја на из

вежбан начин во процепот меѓу показалецот и средниот прст, 
мавтајќи ја наоколу додека зборува. Седи во истото столче 
од минатиот пат, она за кое е врзана врвцата од ролетната. 
Грбот ѝ е кон прозорецот, а лицето ѝ е во сенка, очите ѝ се 
сјајни и темни. Небото зад неа има боја на влажна волна. 
Ја поканив на ручек, но и двете знаеме дека од нејзината 
приказна има уште работи за кажување.

Почнувам со тоа што ја прашувам дали забележала раз
лика во нејзиниот живот по паѓањето на Ѕидот. Се прашувам 
како било да го гледаш исчезнувањето на препреката која 
те држи внатре, додека целиот свет ти се отвора како нешто 
чудно и ново за коешто си сонувала.

„Па, комплицирано е“, вели таа поминувајќи со рака
та низ косата. Електрицитетот од ракавот крева неколку 
влакна во воздух. „Мислам... можеби...“ Замолчува. „Забеле
жувам дека сè уште...“ Зема воздух. „Има некои нешта, на 
пример...“ Одново запира. „Целата таа работа навистина 
ме измести“, издивнува. „Не само тоа, туку и она потоа. 
Многу нешта, лични нешта. Мислам дека целата Промена 
(Венде) во 1989тата и сето она низ коешто поминав тогаш – 
мислам дека го доживеав посилно отколку другите“. 

Го најде старото местенце каде што линолеумот се 
одлепува од масата и почна да го притиска со нокотот. 
„Зборувам за ова со мојата психотерапевтка, а таа постоја
но ме навраќа на една иста тема – една што многу ми е 
непријатна. Има врска со тоа што не можам да се потчинам 
на каков и да е авторитет. Дотерав дотаму што не можам 
да се натерам да стигнам некаде навреме“, се насмевнува, 
„како што виде“. Едноставно, не можам да поднесам да ми се 
наметнува некаква структура. 
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Сипам уште пиво. Ова е второ, или можеби трето, и го 
прави попладнето полежерно. За момент сум око во агол на 
таванот. Гледам две жени, како одраз една на друга, на една 
стара маса во стара кујна во Источен Берлин. На едната ѝ 
се свиткани ракавите, а другата го навлекла џемперот преку 
тупаниците што ги открива само кога пали цигара. Собава 
личи на мало засолниште од надворешниот свет бидејќи 
боите од дворот протекле внатре – сива и кафеава, со исклу
чок на ситното сино индикациско светло над мијалникот и на 
остатоците розов сос во тавчето. 

„Тешко е да се живее во општество доколку не можеш 
да се потчиниш на авторитет“, вели Јулија, „особено во гер
манското општество. Мислам дека тоа што јас не можам да 
се потчинам е последица на многу нешта. Тоа што претходно 
бев заробена зад Ѕидот, а подоцна тоа што работев работи 
кои беа под моите способности и каде што немав ника
ков избор – во хотелот, а и потоа. Едноставно не можам да 
поднесам такви структури кои те држат внатре, барем така 
мислам“. Гласот ѝ станува многу слаб. „А згора на сето тоа“, 
вели „бев силувана. Тоа ми се случи веднаш по паѓањето 
на Ѕидот. Тоа беше на Исток, и беше навистина последната 
капка што ја преполни чашата“.

Сега сум смрзната, и истрезнета, и ужасната од она што 
ќе го слушам. Тогаш не знаев колку ја чини Јулија да ми каже 
што ѝ се случило, а можеби ни таа самата не знаеше. Една 
недела подоцна ми се јави и ми рече дека по муабетот три 
дена ѝ било лошо.

Набргу по паѓањето на Ѕидот, затворениците во ГДР, 
повеќемина од нив политички затвореници, биле амнести
рани. Јулија се вратила во Туринген на свадба. Требало да 
ја помине ноќта во станот на невестата, гарсониера на врвот 
на една висококатница, а другарка ѝ заминала да спие кај 
младоженецот. Јулија ја испратила до долу за да фати такси. 
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„Не знаеш што може да ти се случи во тие населби“, вели. 
„Често нема никого наоколу и може да биде морничаво“.

Кога влегла назад во зградата, имало некој човек кој 
чекал пред лифтот. Лифтот дошол и тие двајцата влегле со 
лицата свртени кон затворените врати. Јулија вели: „И тогаш 
знаев – имаше еден момент кога помислив дека нешто не е во 
ред и дека треба да бегам надвор низ вратите. Но бев цврста 
и си реков: ’Не биди смешна‘, па си останав на местото“.

Човекот погледнал во бројот на копчето што таа го при
тиснала. Тој не притиснал ниедно. Лифтот тргнал. Потоа тој 
го заглавил лифтот со копчето за аларм. 

По некое време домарот забележал дека еден од лиф
товите е заглавен. Се качил најгоре и викнал низ отворот 
за лифт за да провери да не има некој внатре и дали му е 
потребна помош. Но немало одговор. Човекот бил огромен. 
Ја треснал Јулија и ѝ ги држел рацете преку лицето. Мисли 
дека носел црна перика. Ѝ се заканил дека ќе ја убие ако 
вика, дека ќе ја убие ако викне полиција. Кога било готово, 
таа со лазење стигнала од лифтот до вратата на станот. Тој 
избегал надолу по скалите во мракот. 

Јулија ја поминала ноќта сама во станот, престрашена. 
Немало телефон. Човекот бил на слобода, а и знаел каде да 
ја најде. Следниот ден успеала да се довлечка до полициска
та станица. Таму не добила ниту совети, ниту медицинска 
помош, ниту пак сочувство. „Силувањето беше табу во ГДР“, 
вели. Полицајката која била на должност одбила да ја 
прегледа и наместо тоа излегла да запали цигара, така што 
машкиот колега ѝ го извршил физичкиот преглед на Јулија, 
гола на маса. Потоа ја одвеле назад на местото каде што се 
случило тоа и ја натерале одново да помине, чекор по чекор, 
низ сè – самата да го притисне копчето за аларм и одново да 
го одигра нападот. „Како да не ми веруваа“, вели. Тој сè уште 
бил на слобода, а тие не ѝ понудиле никаква заштита. 
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Потоа отишла на свадбата. „Не можев никому да кажам. 
Ќе им го упропастев денот“, вели. „Многу се нашминкав, и 
помина некако“. 

Седиме во кујната цело попладне. Во еден момент почну
ва да паѓа град и парчиња од распукнатото небо да удираат 
по прозорецот. Јулија ги пуши до половина цигарите и ја 
кажува својата приказна. Нема солзи; како да нема никакво 
самосожалување. 

Ми кажува дека родителите не знаеле како да ѝ помогнат. 
Властите брзо го фатиле човекот, сериски силувач прет
ходно низа пати обвинуван. Јулија не била способна да ги 
продолжи студиите, плашејќи се и од најмали нешта. Повтор
но се почувствувала оддалечена од сите. Непосредно пред 
судењето ја прифатила понудата еден семестар да биде 
наставник во Сан Франциско, каде што запознала луѓе кои 
за силувањето зборувале на начин кој ѝ помогнал. Кога се 
вратила, морала одново да се соочи со негo.

 „Дури мислам дека судењето беше најлошиот дел од сè. 
Кога би ми се случило повторно, воопшто не би поднесувала 
тужба“, вели таа сериозно. „Би го убила“. Јулија имала проблем 
да најде правен застапник, а и проблем да го плати. Додека 
била во Америка, типот бил осуден за уште едно силување 
извршено во истата серија, „и тоа уште пострашно – девојката 
завршила во болница“. За време на судењето за случајот на 
Јулија, неговиот адвокат тврдел дека тој бил со намалена 
одговорност затоа што бил пијан и го оспорувал нејзиниот 
кредибилитет како сведок: „Ако рацете на овој човек биле врз 
вашето лице“, рекол, „како е можно да не сте виделе каква 
боја биле влакната на нив?“ Таа рекла дека не знае. Жената 
на напаѓачот сведочела дека тој бил дома цела вечер. Но со 
нив, исто така, живеела и неговата мајка. Таа рекла дека син 
ѝ тој ден ја бојосал косата црно и излегол. Не се вратил дома 
сè до доцна во ноќта, кога ги запалил алиштата во печката за 
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горење отпадоци зад куќата. Таа погледнала низ судницата 
во Јулија и рекла: „Жалам“. Силувачот бил осуден, но Јулија 
одново се почувствувала повредена.

По судењето живеела сама во Лихтенберг во Источен 
Берлин. Тешко ѝ било да излегува од станот. „Ако требаше 
да купам нешто“, вели, „ќе станев рано наутро и ќе ја обле
чев најшироката облека што ја имав, слоеви и слоеви таква 
облека за да си го покријам телото. Потоа пиев пиво – рано 
наутро! – сè додека не отрпнев доволно за да бидам спо
собна да излезам низ вратата“. Мајка ѝ Ирене не можела да 
сфати зошто едноставно не продолжи со животот. Јулија 
била вознемирена, исфрлена од колосек и со самоубиствени 
нагони, но еднаш неделно се облекувала и пиела, па потоа 
одела на станицата за да ѝ се јави на Ирене од говорница и 
да ѝ каже дека сè е во ред.

Цигарата седи заборавена во пепелникот. Бледата лини
ја чад го следи невидливото струење на воздухот во собата.

„Сакав да умрам“, вели Јулија. „Не гледав како би можела 
да продолжам да живеам каков и да е живот во овој свет, а 
не пак нормален живот“. Размислувала да се фрли под воз 
на станицата во Лихтенберг, но ја фаќал ужас од помислата 
дека нејзините сестри ќе читаат за тоа во весниците. Намес
то тоа, престанала да јаде. „Се чинеше дека тоа е линијата 
на најмал отпор“, вели. „Бев многу вознемирена, на раб на 
подносливост“. Сестра ѝ дошла кај неа да се грижи да јаде. 
„Навистина ѝ го должам животот“, вели Јулија. „Ѝ велев дека 
ми е доста, но таа ми ги броеше залаците и не ми дозволу
ваше да престанам да јадам“.

Во изминатите шест години Јулија била во можност да 
студира, во мали интервали. Работела по нешто, колку да 
спои крај со крај. „Што ќе најдев и што ќе налеташе“ – по 
некој превод, во продавница за износена облека, приватни 
часови и, најпосле, во агенцијата за недвижности. 
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Таа е убедена дека со амнестиите од 1990тата биле на
правени грешки и дека серискиот силувач бил ослободен. 
„Страшното беше што тоа ми се случи токму во тоа време“, 
вели. „Тоа значи дека пред да дојдат до нас добрите работи 
од Западот, мене ме погоди негативната – ослободувањето на 
криминалците“. Видела документарец во кој се тврдело дека 
во мешаницата за ослободување на политичките затворени
ци, на слобода се нашле и закоравени криминалци. Дали 
човекот кој ја силувал бил меѓу нив, или му дошло време за 
пуштање (што наскоро повторно ќе се случи), не го менува 
искуството што го доживеала Јулија: крајот на безбеднос
ната држава значеше крај, исто така, и на нејзината лична 
безбедност. Системот кој ја држел затворена, исто така, на 
некој начин и ја заштитувал. „На Исток беа многу побрзи 
во тоа да ги најдат и да ги осудат луѓето“, вели. Длабоко во 
себе, и од засега неизбришливи причини, таа го поврзува па
ѓањето на Ѕидот со крајот на она што останало од нејзиниот 
приватен простор откако Штази завршила со него. 

Јулија вели дека мора да си оди, треба да се сретне со 
сестра ѝ.

„Да, секако“, велам, но не можам да мислам на ништо 
друго. Таа забележува дека се блокирав.

„Мислам дека е важно тоа што го правиш“, вели, како 
да сака да ме утеши, а јас сум засрамена. „За да се разбере 
режим како оној на ГДР, мора да се раскажат приказните 
на обичните луѓе. Не само на активистите или на славните 
писатели“. Во нејзините сивозелени очи има темна сенка. 
Кога се поместува, гледам дека тоа, всушност, сум јас. „Мора 
да се види како нормалните луѓе се справуваат со таквите 
работи од нивното минато“.

„Мислам дека губам осет за нормалното“.
„Да“, вели таа и се смешка, „знам дека тоа е релативно. 

Ние источњаците сме во предност, веројатно зашто паметиме 
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и можеме да споредиме два различни системи“. Устата ѝ се 
искривува во насмевка додека си ги прибира цигарите и 
запалката и ги става в џеб. „Но, не знам дали тоа е предност. 
Сакам да кажам, ги гледаме грешките на едниот систем – 
надгледувањето – и грешките на другиот – нееднаквоста – но 
ништо не си можел да направиш во врска со првиот, ниту 
нешто можеш да направиш сега со вториот“. Се смее суво. „И 
колку појасно го гледаш тоа, толку полошо се чувствуваш“.

Таа заминува, а јас одам до предните прозорци да ја 
набљудувам кога ќе излезе од зградата. Ѝ го здогледувам 
врвот на главата, бушаво руса и ранлива како на дете додека 
се наведнува да ја пикне ногавицата од фармерките во 
чорапот. Потоа го качува другото стапало на педалот и се 
оттурнува – Тиресиј57 на велосипед. 

Му се јавувам на Клаус. „Сакаш да се начукаме?“
„Секако. ОК си?“
„Аха“. Не ми верува, но тој е кооперативна душа, па се 

среќаваме во пабот. 

Се будам, а главата ме боли кога ја мрдам. Ми треба во
да. Гледам во исушените палми во дневната соба (сум се 
струполила на каучот). Тие ја одразуваат мојата внатрешна 
состојба. Но, сепак, поодвратно од главоболката, лошиот 
здив и од кутрите несреќни бели дробови е само неопреде
леното чувство на каење. Што сè изнакажав? Се обидувам да 
се присетам на нешто, да се сетам кој друг беше во пабот 
освен Клаус, и колку беа пијани. Не можам. Во еден вид 
космичко самопокајание, денот го поминувам в кревет. 

Доцна попладнето одлучувам да одам на пливање. Цена
та на влезницата за базенот во близина се определува од тоа 

57 Во грчката митологија, Тиресиј бил слеп пророк од Теба, познат по 
тоа што бил преобразен во жена седум години (заб. на прев.).
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колку долго ќе останеш, почнувајќи од час и половина. Мене 
ова ми немаше смисла (кој може да плива навамунатаму 
толку долго?), сè додека не сфатив дека луѓето го користат 
базенот како када.

Сакав да се изнапливам. Насекаде има тела, пливаат или 
се шлапкаат или, како што изгледа, навистина се мијат. Нема 
обележани патеки. Нема усогласени правци на пливање. 
Луѓето пливаат градно по дијагонала, со главите издадени, 
како патки. Еден човек плива сосе очилата. Децата скокаат 
од сите страни, а еден стар чиче што стои во аголот си ги 
чепка влакната од бенката под мишката. 

Ми треба да си ги истегнам рацете и нозете и да внесaм 
малку воздух во белите дробови. Мора да може да се 
замавне барем неколкупати. Можеби има некаков систем 
за разминување кој јас сè уште не го знам, како правила за 
движење на бродовите. Избирам дел од базенот кој изгледа 
најпразен и тргнувам да пливам слободен стил. Но тоа не е 
она пливање на кое сум навикнала, зашто морам да внима
вам на пречките пред мене. И не само напред: еден тинејџер 
кој плива слободно низ базенот се движи во моја насока. 
Додека ја кревам главата за да вдишам, едно дете со мускули 
за пливање скока и за малку ме промашува. Гледам наоколу. 
Една жена во жолти бикини тргнува во моја насока, со гла
вата надвор во кучешки стил за да не ѝ се расипе шминката. 
Нема каде.

Застанувам и газам низ водата размислувајќи за следен 
потег. Додека планирам патека, ме заслепува прашањево: 
Што воопшто правам во хаосов? Во овој хаотичен град?

Жената во жолтите бикини се прави дека не ме видела. 
Што е ова? Кокошка што плива. Ми се смачи од местово. 
Одлучувам да се одвлечкам понатаму. Помислувам дека овде 
само сила би можела да заврши работа и силно замавнувам 
со рацете. Знам дека не сум некој пливач, а знам и дека ова 
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е Источна Германија, татковина на допингуваните и огром
ните, на машкуданките и на чудата од девојки, но за еден 
момент јас сум нашата Дауни, јас сум Шејн Голд, јас сум Сузи 
О’Нил58, јас сум човечка маталка за јајца што ја удира водата. 
Ма какво жолто. И јас неа не сум ја видела. Што ми е мене?

Се слуша свирче. Што? Кокошката изгледа задоволна; 
рундата заврши и таа е прогласена за победник. Редарот на 
базенот со минијатурни гаќи за капење доаѓа до работ за да 
ми се обрати, и да им приреди забава на другите „шлапкачи“. 
„Тука нема пливање“, вели, „само капење“.

О Боже. „Па кога можам да пливам, во базенов за 
пливање?“

„Да видиме“, вели тој, „топло капење во вторниците, само 
жени во среда наутро, жени со деца во среда попладне, 
во петоците претпладне – хидротерапија, и да, граничници 
за пливање има меѓу 4 и 6 попладне во понеделниците, 
вторниците и во петоците. За викендите е слободно капење, 
како сега“. 

Сфаќам. Излегувам. Значи ова е уреден хаос. Ќе имаме 
„слободно капење“ меѓу ова време и она, а тоа е сега. Ќе 
дозволуваме невообичаени шапки и бомби, чепкање бенки, 
капење и клинци, ама не и пливање. Насекаде во германски
от живот има ред – дури и хендикепираните се обележани 
со жолти (жолти!) ленти. (Ова е за да се предупредат дру
гите дека можеби ќе им треба помош, но е шокантно за 
оние однадвор: три жолти точки закачени на облеката). Овој 
базен мора да е потсвеста на земјата: безредието што го 
предизвикува сиот тој ред.

Што правам јас овде? Луѓето гледаат во мене. Си зами
нувам и гледам дека базенот за нуркање сосема е празен. 
Ќе се покорам. Нема да пливам во време за непливање. Се 

58 Славни австралиски пливачки (заб. на прев.).



Толку полошо се чувствуваш | 177

спуштам во базенот за нуркање и седнувам во аголот. Никој 
не може да ме види овде, и сигурно нема правила кои ги 
прекршувам. Што ли правам овде?

Телото ми е без тежина, а нозете не си ги гледам. Обете 
се скусени и далечни. И тогаш ми доаѓа. Ги портретирам 
луѓето, Источногерманците, од кои нема да остане ништо по 
некоја генерација. И сликам слика на град на поранешната 
граница на Истокот и Западот. Ова е работа против забо
равот и против времето. Уште еднаш се слуша свирчето, 
многу гласно. Погледнувам нагоре, а редарот ми стои над 
глава, толку блиску што би можел и со дишење да ми го сврти 
вниманието. „Ова е базен за нуркање“, вели. „Тој е само за 
нуркање“. Останувам без збор, што нему добро му доаѓа: 
„Вие не нуркате“.

Сега ме има. Ама, никој не ни нурка. Но не можам да се 
расправам со човек кој е вооружен со свирче и е подготвен 
да го употреби, па така уште еднаш излегувам. 

Во соблекувалната една тркалезна жена во некаква си 
униформа ми кажува дека ми капе на подот од костимот за 
капење.

„Тоа е затоа што е мокар“, велам. Таа доаѓа кон мене, 
како да ќе каже уште нешто, но јас си ја земам торбата и 
заминувам. Премногу правила.



15

Хер Кристијан

Поминуваат неколку дена во кои се чини дека главна 
активност ми е полнењето и празнењето на печката. Сега 
сум изнаоблечена и на пат кон станицата. Веднаш до влезот 
има фотографско студио. Секогаш гледам низ излогот во 
изложените фотографии за да ги видам мештаните како што 
сакаат да бидат видени. Има ќелави бебиња со панделки на 
главите; слика од венчавка со невестата на мотор, како тие да 
одат во пакет; млад човек со фризура со опашки кој гордо ја 
држи девојката како штотуку да ја уловил. Одвременавреме 
ги менуваат фотографиите, но денес, како и секогаш, има 
фотографија на жена со зашеметувачка убавина, убавина 
толку префинета што зјапам во неа како да е загатка, или 
одговор. 

Во возот уште една преубава жена седи спроти мене. 
Носи бебе во „кенгурот“ обесен на градите. Се прашувам 
дали и другите ја забележуваат убавината на овдешните 
жени, или, пак, се навикнати. Турчинот до мене е зафатен 
со нешто друго. Може да си го види одразот во прозорецот 
покрај жената, па го извлекува чешелот од џебот и грижливо 
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го провлекува низ мустаќите. Младата мајка гледа надолу во 
своето бебе, а јас не можам да престанам да се ѕверам. Кога 
ја крева главата гледам дека има пирс на носот и шашливи 
сини очи, само малку, како пирсот да ѝ ги привлекува како 
магнет.

Стојам на работ на паркингот на станицата во Потсдам. 
Сите други патници се разотидуваат, кон автомобили, трамваи 
и кон познати места. Кога сите заминуваат останувам сама, 
само со уште еден човек во фармерки потпрен на хаубата на 
најголемото и најцрно БеЕмВе што некогаш сум го видела. 
Ми мавта. Ова е мојот превоз. Ова е мојот најнов човек од 
Штази.

Хер Кристијан срдечно ми ја стега раката. Има широка, ис
кривена насмевка. „Мислев дека е добра идеја да направиме 
обиколка“, вели, а гласот му е ноншалантен и придушен, „да 
ви покажам некои места на кои работевме“.

„Одлично“.
Ми ја отвора вратата од автомобилот, свртува од другата 

страна и енергично влегува. 
Гледам напред. Патот е прилично долг. Хер Кристијан е 

во средни четириесетти години, со младо мазно лице и со 
нос кој бил кршен неколкупати. Косата му е распоредена во 
цврсти руси кадри блиску до главата, очите ситни и сини и 
живи. Гледа право во мене, смеејќи се со својата искосена 
насмевка како гангстер, или како ангел. 

„Одиме“, вели, и забележувам дека шушка во зборува
њето. Ги става очилата за сонце и го стартува моторот. 

Машината плови по патот како крстосувач. Управува со 
неа лесно и безгрижно, повеќе како момче со играчка откол
ку како маж со огромна црна направа. Се возиме низ улиците 
на Потсдам, преку калдрмата која не ја чувствуваме и покрај 
големи згради во различни фази на распаѓање. Прозорците 
се затемнети и никој не може да нè види овде внатре. 
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Запираме пред една добро сочувана жолта вила со 
бели греди над вратите и над прозорците и со градина со 
жива ограда. „Ова“, вели тој, „беше ’Вилата за шифрирање‘“. 
Хер Кристијан работел овде, шифрирал транскрипти од 
телефонски разговори пресретнати на Запад со телефони 
во возила и полициски вокитоки апарати. „Пристигаа преку 
телекс, а ние ги шифриравме и ги испраќавме во Берлин“. 
Се смее. „Ја кодиравме секоја ситница што беше кажана, 
вклучувајќи и – Ја, гутен таг – или што имало за ручек. Во 
Берлин мораа да знаат сè. Арно ама, ловевме и многу западни 
политичари кои разговараа меѓу себе“.

Се оддалечуваме од тротоарот. Чинарите по должина 
на улиците се голи, со прошарани стебла и со гранки кои 
на краевите личат на трупци. Тие создаваат сенишни светли 
и темни шари на хаубата. Хер Кристијан е разговорлив и 
лежерен. Се шегува на сметка на она што го правел во Штази. 
Зборува со мене како со соучесник. „Никогаш не бев многу 
по идеологијата“, вели. Го оставаме градот Потсдам зад нас 
и пловиме надолу по автопатот. Се доближуваме до еден 
жабешкозелен трабант со затемнети стакла и со ауспух кој 
чади. На багажникот со декоративни неонскорозови букви 
пишува: „Јас сум твојот најлош кошмар“. Се смееме додека 
го одминуваме.

Кога хер Кристијан имал деветнаесет години и го от
служувал воениот рок, бил викнат во специјална соба на 
разговор. „Се чудев што ли сум згрешил“, вели. Човекот 
внатре бил облечен во костум и пушел западни цигари, и го 
прашал хер Кристијан што сака да прави во животот. 

„Да боксувам за ’Динамо‘“, рекол хер Кристијан. ’Динамо‘ 
бил спортскиот клуб на вооружените сили и на Штази. 
Човекот го натерал да потпише обврска за работа во Штази. 
„За мене тоа не претставуваше проблем“, вели. „Си мислев 
дека тоа може да доведе до некоја авантура“. Сообраќајната 
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несреќа што ја имал подоцна ја окончала неговата боксер
ска кариера, но тој останал во Фирмата. „Секогаш сум имал 
силно чувство на должност да го почитувам законот“, вели, 
„и мислев дека е исправно тоа да се направи“.

Слегуваме од автопатот, на пат кој не е во употреба. 
Шумата од двете страни е со високи црни борови, сите на 
иста висина и засадени во редови. Автомобилот се спушта 
и се крева како брод, додека да стигнеме до ограда на која 
има знак „Забранет пристап“. Хер Кристијан вози право 
внатре. Доаѓаме до нешто што личи на куп земја. Наоколу 
има расфрлено помошни објекти. 

Се врти кон мене, а неговата кожена јакна на коже
ното седиште прави леплив звук. „Ова беше бункерот за 
раководството на Штази од Потсдам во случај на нуклеарна 
катастрофа“, вели. „Го чував некое време. Влезот беше во 
една од овие згради“, покажува на сивата градба од фиб
роцемент, „од каде што се слегуваше до огромен подземен 
бетонски комплекс. Кога го градеа, мораа да исфрлаат тони 
и тони земја во камиони преправени како за транспорт на 
животни и да ја истовараат далеку. Внатре во бункерот имаше 
сè што можеш да си замислиш – храна и лекови и простории 
за спиење, комуникациска опрема, маса за пингпонг, сè“. Во 
ГДР имало многу бункери, за да се засолнат штазиевци во 
нив и повторно да ја населат земјата – ако се сетеле да земат 
и некоја жена со себе. 

Полицаец во зелена униформа доаѓа накај нас. Млад е 
и мазно избричен и води еден волчјак. „Каква работа имате 
овде?“ прашува.

Хер Кристијан му кажува дека го чувал местово порано, 
кога било бункер на Штази.

„Не знам ништо за тоа“, вели тој. „Ова е државен посед и 
морам да ве замолам да го напуштите“. 
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Во автомобилот хер Кристијан вели: „Се прашувам за што 
ли го користат сега?“

Наместо да се вратиме до автопатот по патот по кој 
дојдовме, тој маневрира со автомобилот низ бројните кал
ливи патеки меѓу боровите. На неколку места има прекини 
во редовите дрвја и гледам каде бил Ѕидот, линија која сега 
е песочен засек во шумата со багери врз неа и со стари 
чуварски кули прекриени со графити. Го прашувам што 
работи сега. 

„Јас сум, уф, приватен детектив“, вели самосвесно. „Па, 
да. Во голема мера ја вршам истата работа што ја работев и 
тогаш. Во овој, вториов живот“.

„Како оди бизнисот?“
„Впрочем, не е сјајно“, вели. „Работа нема онака редовно 

како што јас би сакал, а голем дел од работите се такви“, се 
накашлува, „што не ги прифаќам“. Ме гледа под око. 

„Какви?“
„Брачни проблеми“, вели, вртејќи се кон патеката. „Не 

сакам да се занимавам со тоа. Кога едниот од сопружниците 
се сомнева дека другиот има љубовна афера и сака да го 
следите“. Пали цигара од мекото пакување „Стивенсон“ и 
вовлекува длабоко. „Кога почнав да работам за Штази бев 
оженет, но не бевме среќни, и јас се вљубив во една од нас
тавничките на син ми. Се впуштивме во љубовна врска. Му се 
доверив на мојот најдобар пријател, но излезе дека тој имал 
нешто што можете да го наречете премногу развиено чувство 
на лојалност – па им кажал на работа. Ме држеа затворен 
во самица три дена. Потоа ме деградираа да работам една 
година на градилиште. Мојот надзорник ми рече: ’Секој може 
да има љубовна врска, но за сè мора да се извести‘“. 

Во Штази не поднесувале доколку нешто се случувало 
во животот на некој од нивните, а за тоа да не се знае. Но, 
се чини дека хер Кристијан отсекогаш знаел дека некои 
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работи се приватни. Испушта чад низ носот во црнотијата 
на автомобилот. „Знаете, бев изваден од памет кога работев 
на градилиштето. Знаев премногу за работата во центарот 
за шифрирање, така што мислев дека ќе дојдат по мене. Бев 
исплашен дека ќе настрадам во некоја сообраќајка или од 
повреда на работа или дека казната ќе ме стигне на нека
ков друг начин“. Одмавнува со главата. „Едноставно, не ги 
прифаќам брачните работи. Тоа ми е под достоинството“. 

По работата на градилиштето, и откако се оженил со но
вата љубов, хер Кристијан бил примен назад во заедницата и 
поставен на должност како прикриен офицер за безбедност 
за објектите на Штази. „Треба да сме сосема близу до местото 
каде што го извршував најголемиот дел од мојата работа“, 
вели  „Одмориштето Михендорф“. Излегуваме од уредена
та, тажна шума и патуваме по автопатот сè до еден навидум 
обичен паркинг за камиони. Главната зграда е двокатница 
од сив бетон, со кафуле на приземјето. Тоа било последното 
место за запирање пред автомобилите од Запад да влезат во 
Западен Берлин. Сè уште е во употреба, старите цистерни 
стојат како налактени напред, веднаш до две нови розови 
телефонски говорници на „Дојче телеком“.

Излегуваме од автомобилот и шетаме по чакалот. Хер 
Кристијан ги крева очилата на главата и пали уште една 
цигара. „Во мое време, ова место го имавме под целосен над
зор. Онаа соба онаму на врвот“, вели покажувајќи на темните 
прозорци во поткровјето, „беше зафатена дењеноќе. А од 
неа имавме преглед на сè што се случуваше овде – на сите 
возила кои поминуваа од Исток на Запад. Тоа беше најстро
га тајна. Работниците на бензинската пумпа главно беа 
соработници, но дури ни тие не знаеја што се случува онаму 
на врвот“.

„Во секое време имавме најмалку по двајца луѓе во ци
вил наоколу, за да следат што се случува на терен. Тоа беше 



184 | Штазиленд

мојата работа. Во џебот носев уред за снимање, или, ако бев 
во автомобил, во предните светла имаше монтирано камери. 
Имавме опрема за прислушување која можеше да ги лови 
разговорите во возилата. Во онаа цистерна онде имаше 
камера“, покажува кон бензинската пумпа, „со која можев 
далечински да управувам за да сликам некого во крупен 
кадар ако седев одзади. Речиси сè беше покриено“. 

Работата на хер Кристијан овде била да ги улови 
автомобилите во кои би можело да има скриени Источно
германци во обид за бегство. Го разгледуваме одмориштето 
и одиме на другата страна. Небото е иста боја како бетонот; 
се наоѓаме во сендвич од сиво. Врвот на носот и ресичките 
на ушите ми пулсираат од студот. „Шверцот со луѓе кон Запад 
беше бизнис воден од вистински криминалци – земаа огром
ни суми пари од кутрите души што ги шверцуваа, откако ќе 
ги пренесеа преку границата, околу 20.000 германски марки. 
Или, пак, ги тераа да платат однапред, со семејни наследства 
или со колекции на поштенски марки. Западните автомоби
ли ќе застанеа на некоја точка по должината на транзитниот 
пат, а источњаците ги чекаа, плаќаа и влегуваа во нив. Сум 
видел страшни работи. Луѓето ги дрогираа сопствените деца 
и ги ставаа во багажник. Еднаш отворив багажник и внатре 
најдов жена со дете. Бидејќи бев во цивилно мислеа дека 
сум од шверцерската организација. Се сеќавам на среќата на 
нивните лица кога за момент помислија дека се на слобода“. 
Ја фрла цигарата и ги става рацете во џебовите на јакната, 
со рамениците собрани на сивиот воздух. „Морам да кажам 
дека беше горчливо искуство, зашто сум чувствителен чо
век. Но, исто така, јас сум и слеп почитувач на законот, и 
си мислев дека она што го прават е погрешно, а и така бев 
воспитан да размислувам уште од моите најрани денови во 
градинката“. 
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„Што се случуваше со нив?“
„Ги носевме во затворот во Потсдам. Потоа ќе ги осу

деа. Обично добиваа една и пол до две години. Таков беше 
законот“.

„Но, имаше и некои смешни моменти“, вели, а на студот и 
здивот му личи на чад. „Мислам дека ја работев единствена
та работа на светот којашто бараше секое утро да одам во 
магацинот и да одлучам: ’Кој ќе бидам денес‘?“ Се смее. 
„Можев да избирам во што ќе се преправам. Некогаш бев 
шумар – значи во зелена униформа, некогаш ѓубреџија  во 
комбинезон, или некој кој дошол да ја поправа електриката. 
Навистина ми се допаѓаше да бидам западен турист зашто 
облеката беше со многу подобар квалитет – вистински 
кожени ракавици – и можев да возам мерцедес, или, во 
најмала рака, фолксваген голф“.

Одиме назад кон БеЕмВето и тој го отклучува со дале
чинско. „Но знаеш ли што беше најдобро?“ прашува вртејќи 
се накај мене. „Најдобро од сè“, ме удира шеговито по 
рамо, „беше кога се преправав во слепец: имав куче, очила, 
лента со три точки. Понекогаш имав дури и девојка што 
ме држеше за рака како водич. Но морав да се сетам да го 
извадам часовникот од рака!“ Гледа наоколу низ ова пусто 
место, уживајќи во спомените за добро завршената работа. 
Автомобили минуваат; ние сме само две ситни фигури кои се 
качуваат во голем автомобил на бензинска пумпа. „Да“, вели, 
„слепецот најдобро ги набљудува луѓето“. Победоносно се 
смее, ги спушта темните очила на очите и го стартува мото
рот на неговата моќна црна машина.
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Социјалистичкиот човек

Во август 1961 година, „тазе“ регрутот на Штази по име 
Хаген Кох одел по улиците на Берлин со канта боја и со чет
ка и ја исцртувал линијата каде што ќе минувал Ѕидот. Имал 
дваесет и една година и бил личен картограф на генералниот 
секретар Хонекер. За разлика од повеќето шефови на држави, 
на Хонекер му требало личен картограф, зашто тој одново ги 
исцртувал границите на слободниот свет.

Станот на Кох е ќелија во саќето на висококатници каде 
што пред паѓањето на Ѕидот живееле и сè уште живеат голем 
број поранешни офицери на Штази и нивните семејства. Сите 
балкони се исфарбани во розовкаста боја. На некои од нив 
чадорите за сонце се затворени во хибернација. 

Човекот кој ја отвoра вратата зрачи со некаков сјај – светло 
лице, проретчена коса и меки кафеави очи. Кох срдечно се 
насмевнува и ми ја протресува раката. Гестикулира весело 
околу себе, како циркусант. „Добре дојдовте во Архивата на 
Ѕидот“, вели. 

Низ целиот ходник висат врамени фотокопии на она што 
некогаш биле тајни мапи на Штази. Тие покажуваат различни 
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делови на Ѕидот снимени од воздух, со ознаки во различни 
бои за чуварските кули, минските заседи, кучињата и за алар
мите со жица. На ѕидовите се закачени црножолтоцрвени 
источногермански знаменца, а елек од униформа на елитна
та гарда на водачите, полкот на Феликс Ѓержински59, виси на 
куки, издишан како плашило. Уште поопскурни спомени на 
режимот се наредени во стаклени витрини. Додека помину
ваме низ ходникот мислам дека видов и плетено милјенце во 
националните бои. 

Кох зборува додека одиме и, додека да стигнеме до не
говата работна соба, на прсти пребројува кои сè важни 
личности биле тука за да ги видат него и неговата архива. 
Зад неговото биро, во висина на глава, свети голема златна 
плакета со источногерманскиот чекан и шестар. Собата е 
полна со врамени исечоци од весници. Сликите го покажува
ат Кох со неговите посетители. Тој гледа право во апаратот, 
со правилни црти, мазно лице и со широка насмевка: Кох со 
Кралицата на Шведска, Кох со еден од актерите во „Ѕвездени 
патеки“, Кох со уметникот „пакувач“ Кристо60. 

Воопшто не му е непријатно поради малиот микрофон 
на мојот снимач. Го прашувам дали можам да го прикачам 
за неговата маица, а тој ми го зема и ракува со него како 
рокѕвезда. Подлактиците му се медовокафеави и проша
рени со влакна. 

Го прашувам како се пријавил за работа во Штази.
„Не, не, не, не. Не функционираше тоа така. Мораше да 

бидете избран“. Очигледно тоа бил еден од фундаментите на 
системот: не барај нè, ние ќе те побараме тебе. 

59 Феликс Ѓержински, основач на ЧеКа, советската тајна полиција (заб. 
на прев.).

60 Делата на перформативниот уметник Христо Јавашев – Кристо се со
стојат од пакување во ткаенина јавни простори (згради, мостови, пла
нини). Во Берлин, во 1995 година, ја спакувал зградата на Рајхстагот 
(заб. на прев.).
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„Тогаш, кој ве избра вас?“
„Само малку“, вели. „За вас е тешко да разберете. Без 

да го разберете моето детство, нема да можете да сфатите 
зошто некој би сакал да работи за Штази“.

Ова не е баш вистина. Многу размислував околу тоа зошто 
луѓето би сакале да влезат таму. Во општество разделено на 
„ние“ и „тие“, амбициозна млада личност лесно би можела 
да сака да биде дел од групата која е во центарот на слу
чувањата, дел од немалтретираните. Ако на вашата држава 
никогаш не би ѝ дошол крајот, и ако никогаш не би можеле 
да си заминете, зошто не би избрале мирен живот и кариера 
која би ве правела задоволен? Она што ме интересира е 
процесот на справување со таа одлука сега, кога сè е готово. 
Дали можете да си го преработите минатото, нечистотијата 
втриена во вас, додека не стане сјајно и мазно како бисер?

„Моето воспитување беше толку...“, ги бара вистинските 
зборови, „толку... ГДРовско“. Веѓите му се мрдаат горедолу. 
„Сè што беше ГДРпозитивно, тоа бев јас“. Кох се врти кон 
една голема картонска кутија на подот зад бирото. „Татко ми 
ме поведе по тој пат“. Посега во кутијата и вади пожолтена 
фотографија од татко му во војничка униформа, со израз 
што честопати го имаат луѓето од армиските служби – како 
да се веќе на друго место. Одново ја става раката во кутија
та и извлекува училиштен извештај. Ми го покажува и гледам 
ракопис во архаичен готски стил. Кох почнува да чита: „Ха
ген беше трудољубив и примерен ученик...“ Продолжува да 
чита од извештајот. Се враќаме на почетокот на неговиот 
живот. Гледам во кутијата, а кутијата е длабока. Изгледа дека 
попладнево ќе ја откриваме парче по парче, секое спакувано 
во пластика. 

„Морате да разберете“, вели, „од аспект на татко ми и на 
пропагандата на Студената војна – ГДР беше како религија. 
Беше нешто во што бев воспитан да верувам...“
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Зборува со страст и гласно, иако седам близу до него, 
а собата е мала. Го гледам како мавта со рацете и со мојот 
микрофон. Вади уште фотографии и уште документи и 
го слушам како вели: „Можете да видите дека по Војната 
немавме душеци, а со дупки во чорапите...“

А јас си ја вртам во глава идејата за ГДР како предмет 
на вера. Комунизмот, барем источногерманската варијанта, 
беше затворен систем на верување. Тој беше универзум во 
вакуум, целосен со сопствени самосоздадени рај и пекол, 
свои казни и спасенија доделени овде на земјата. Голем 
дел од казните биле токму поради недостигот на верба, или 
поради сомневање за недостиг на верба. Нелојалноста била 
калибрирана до најситни единици: антена свртена за да 
фаќа западна телевизија, незакачено црвено знаме за Први 
мај, некој кажал невкусна шега за Хонекер само за да остане 
нормален.

Се сеќавам на сестра Евгенија во училиштето, со нејзи
ните набиени прсти како колбаси, како го објаснува „скокот 
од верба“ што беше потребен пред затворениот универзум на 
католицизмот да добие каква било смисла. Нејзините прсти, 
розови и неверојатни, го изведуваа „скокот“ додека ние 
децата ги цртавме „плодовите на светиот дух“ – банана за спа
сение, колку што се сеќавам – а единственото на што можев 
да мислам беше некаков човекколбас како скока од работ 
на карпа, верувајќи цело време дека Божјата рака ќе го фати. 
Чувството дека има некој кој ја проучува твојата внатрешна 
вредност, жестокоста на идејата дека таа всушност може да 
се измери, беше истото тоа. Бог може да види во вас, за да 
процени дали вашата верба е доволна за да ве спаси. Штази, 
исто така, можела да проникне во вашиот внатрешен живот, 
само што имала многу повеќе чеда на земјата за помагање. 

ГДР, во своите четириесет години, сесрдно се трудела да 
создаде германски социјалистички човек и, исто така, да ги 
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натера луѓето да веруваат во него. Социјалистичкиот Герма
нец требало да биде различен од нацистичкиот Германец, и 
различен од западниот (капиталистичко империјалистички) 
Германец. За историјата се подучувало како за низа од не
избежни еволутивни скокови кон комунизам: од феудална 
држава преку капитализам и потоа – најголемиот дотогаш 
изведен скок – социјализмот. Комунистичката нирвана била 
ерата која требало да настапи. Во мозокот ми навираат ди
јаграмите на Дарвин на кои се гледа човек во процесот на 
исправање на две нозе и на губење на влакнавоста: од мајмун 
до неандерталец до кромањонец до современ човек. Овде 
сега пред мене е Социјалистичкиот човек, мазен и полетен и 
многу, многу зборлест.

Додека Кох бркнува уште еднаш во картонот, се прашу
вам дали некогаш посакал да бил немирен и непримерен 
ученик, наместо трудољубив и примерен; дали тогаш ќе беше 
поштеден од тоа да ја носи цел живот оваа објаснувачка 
кутија. 

„Мојата приказна произлегува директно од приказната 
на мојот татко“. Хаген Кох ми ја подава уште еднаш фото
графијата од татко му, а ликот на Хајнц Кох од почетокот на 
векот гледа во нас. Има исти кафеави очи како и син му, но 
сместени на потесно и понедоверливо лице.

Хајнц Кох бил роден на село во саксонската област на 5 
август 1912 година и израснал како син на селскиот кројач. 
Еден ден кога имал шеснаесет години дотрчал дома од 
училиште, вознемирен, со ученичката книшка во раката. На 
просторот за „име“ пишувало: „Кох, Хајнц, внук на мајсторот 
кројач“. Кох ја извлекува пожолтената книшка од кутијата. 
„Ова се случило на дваесет и трети, трети, 1929тата“, вели, 
мавтајќи со документот. „Тој ден татко ми дознал дека е 
вонбрачно дете – неговата голема сестра била негова мајка!“ 
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Хајнц бил зашеметен од сознанието дека сите го лажеле: 
Сите сте криеле од мене толку време?

„Кој му бил вистинскиот татко?“ прашувам.
„Ќе стигнеме и до тоа“, вели Хаген.
„Според германскиот морален кодекс во тоа време, вон

брачноста била страшна, срамна работа“. Пријателите поч
нале да го избегнуваат и тој го напуштил училиштето. Одлучил 
да ѝ се приклучи на армијата, надевајќи се дека униформата 
ќе ја скрие стигмата за неговото раѓање. Во септември 1929 
година се пријавил за дванаесетгодишна служба.

Хајнц Кох добил повеќе од она за што се спогодил. Во 
времето кога рокот му истекувал, во октомври 1941 година, 
тој се затекол стациониран во Франција како дел од нацис
тичките окупациски сили и не можел да биде ослободен од 
обврската. Во мај 1945тата, по предавањето на Берлин, по
стариот водник Кох некако успеал да се врати во Десау, кај 
жената и двете мали деца. Патувал низ земја обележана со 
кратери, низ градови во урнатини, со цевки и со инсталации 
послани на улиците. Луѓето биле излудени од болка и од 
тајни. Во шумите и на патиштата имало бегалци, воени 
злосторници, групи на бомбашки одметници и Сојузничките 
сили кои ја започнале меѓу себе Студената војна уште пред 
да заврши вооружената. Во Дрезден мислел дека мириса на 
изгниено месо. Но, една недела по завршувањето на Војната, 
Хајнц Кох бил дома. На конференцијата во Потсдам, Десау им 
бил даден на Русите. Тие го ослободиле од активна служба.

Кох зборува, нурка во кутијата со документи, зборува. 
Потоа се наведнува како да ќе ми каже некоја многу важна 
информација. Ја намирисувам неговата колонска вода. „На 1 
септември 1945 година“, вели, „советската команда му издала 
на Хајнц дозвола за возење велосипед“. 

„Зошто на луѓето би им требала дозвола за возење вело
сипед?“ прашувам.
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„Бидејќи можеле да пренесуваат пораки! Да носат 
вести!“ вика Кох. „Немало други превозни средства. Луѓето 
на велосипеди можеле да ги избегнат контролните точки, 
можеле да имаат тајни средби“. Јасно е дека атмосферата 
на параноична контрола била воспоставена уште од порано, 
под Русите. Сепак, почнувам да се загрижувам за нивото 
на детали во кои се давиме. Крадешкум ѕиркам во неговата 
кутија без дно, прашувајќи се дали само онака загазуваме во 
барата, или приказната за велосипедот има поента. Тогаш, 
додека се врти за да го врати документот назад во кутија
та, вели: „Но претходно, знаете, морале да му го проверат 
досието за да потврдат дека не бил лоша личност“. 

Ова ли беше поентата? Го користеше ли Кох доказот 
што го имаше на располагање – во случајов дозвола за вело
сипед – за да ја конструира, или за да ја потврди приказната 
за невиноста на татко му за време на Војната? Очигледно 
дека овде има парче од минатото коешто не може да биде 
приковано со факти, или со документи. Сè што постои е 
дозвола да се вози велосипед. 

Веднаш по завршувањето на Војната, Сојузниците го 
поделиле победениот непријател. Англичаните, Американ
ците, а подоцна и Французите ги презеле западните делови 
од Германија, а Русите ги зеле источните држави Турингија, 
Саксонија, СаксонијаАнхалт, МекленбургЗападна Помера
нија и Бранденбург. И Берлин бил поделен меѓу победниците 
на истиот начин: неговите западни предградија на Англи
чаните, Американците и на Французите, источните на СССР. 
Но, бидејќи градот навлегувал длабоко во источната зона, 
неговите западни предградија станале чуден остров на 
демократска администрација и на пазарна економија во 
комунистичкиот пејзаж. 
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Во своите зони, западните сили се зафатиле со ловење 
истакнати нацисти и со воспоставување демократски систе
ми на владеење: федерален систем на држави, поделба на 
политичката, административната и судската власт, и гаран
тирање на правото на приватна сопственост. Во 1948 година 
тие ѝ ги предале овие институции на новосоздадената 
Сојузна Република Германија (Западна Германија) заедно со 
огромната инјекција фондови од американскиот Маршалов 
план. 

Русите директно управувале со источните делови на 
Германија сè до воспоставувањето на Германската Демо
кратска Република во 1949 година, како земјасателит на 
СССР. Производството било национализирано, фабриките 
и имотот станале сопственост на државата, здравството, 
станарината и храната биле субвенционирани од држава
та. Се воспоставил еднопартиски систем со семоќна тајна 
служба која го крепела. А Русите, отфрлајќи го понудениот 
американски капитал, го опљачкале источногерманското 
производство за себе.

Тие ги испразниле фабриките од опремата и од 
производите и ги испратиле за СССР. Едновремено, од Ис
точногерманците што ги „ослободиле“ од фашизмот, барале 
реторика на „комунистичко братство“. Без разлика на своите 
лични приказни и приватни наклоности, луѓето кои живееле 
во таа зона морале, барем реторички, преку ноќ, од нацисти 
да „станат“ комунисти и браќа со довчерашните непријатели. 

И речиси преку ноќ, Германците во источните држави 
биле прогласени, или сами се прогласиле за невини за 
нацизмот. Се чинело како тие навистина да веруваат дека 
нацистите дошле од западните делови на Германија и потоа 
се вратиле во нив и на некаков чудесен начин се одвоиле 
од нив – што немало врска со вистината. Историјата била 
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толку брзо и толку успешно преправена, што навистина мо
же да се каже дека источњаците ни тогаш, па ни сега не се 
чувствуваат за Германци одговорни за режимот на Хитлер. 
Оваа умешност на историјата сигурно се рангира како еден 
од најисклучителните маневри на невиност на векот. 

Еднаш во Дрезден, на синиот мост на реката Елба, видов 
споменплоча за ослободувањето на Источногерманците од 
нивните нацистички угнетувачи од страна на браќата Руси. 
Гледав долго во неа, малечко нешто потемнето од нечисто
тијата во воздухот. Се прашував дали била поставена таму 
веднаш по доаѓањето на Русите во поразената Германија, 
или било оставено да помине извесно време пред нештата 
одново да почнат да се пишуваат. 

За да се основе нова земја, со нови вредности и со 
свежо исковани социјалистички граѓани, неопходно е да 
се почне од почеток: од децата. Учителите во источните 
области веднаш биле отпуштени, бидејќи работа им било 
да ги учат децата на вредностите на нацистичкиот режим. 
Морало да се создадат социјалистички учители. Властите 
воспоставиле систем на шестмесечни обуки за „народни 
учители“, кои потоа заминувале во училиштата. Во февруари 
1946 година, Хајнц Кох, кој немал завршено училиште, бил 
целосно квалификуван учител во селото Линдау, на триесет 
километри од Десау.

Во октомври истата година, во Источна Германија се одр
жале првите „слободни демократски“ избори. Всушност, низ 
целиот животен век на Источна Германија редовно се одр
жувале избори. На гласачкото ливче имало претставници на 
сите главни партии: одраз во огледало на партиите кои пос
тоеле во Западна Германија. Тука биле десноцентристичките 
демохристијани (ЦДУ), либералдемократите (подоцнежната 
ФДП) и комунистите (СЕД). Четириесет години, избори по 
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избори, резултатите биле пренесувани на телевизија: и 
секогаш, со огромно мнозинство, победувале комунистите. 
Мнозинството ја „растегало“ довербата: 98,1 проценти; 95,4 
проценти; 97,6 проценти.

Сепак, во 1946тата ништо од ова уште не било видливо. 
Во тоа време било можно, сосема можно, дека некако ќе 
се појави социјалистичка држава којашто ќе го оправда 
атрибутот демократска во своето име. Сите тие поминале 
низ пеколот на земјата; зар не заслужиле рај? Соништата 
на луѓето биле избрусени од страдањата во остри и дефи
нитивни облици. 

Хајц Кох го основал разгранокот на либералдемократите 
во Линдау и се кандидирал на изборите за градоначалник. 
Таму, септември е месец на долги зајдисонца и задоцнето 
светло кое паѓа низ лисјата кои се сè уште на дрвјата. Дури и 
во оваа земја на урнатини и прашина имало место за надеж. 
Ова, сепак, биле избори: имало партии, имало кандидати, 
имало локални кампањи и имало гласачки места. 

А имало и гласачко ливче на коешто името на канди
датот на Комунистичката партија било на врвот. Можеби 
било случајност, но до името на кандидатот „Паул Енке“, 
не било напишано “кандидат на СЕД“, туку веќе стоело – 
„градоначалник“. 

Како и да е, кога се собрале гласовите, било јасно дека 
Хајнц Кох победил. Линдау било малечко место: либерал
демократите имале 363 гласа, СЕД 289, а ЦДУ 131. Луѓето 
веќе не сакале десно или лево – сакале право по патот. „Но, 
комунистот Енке“, вели Кох, „беше претседател на Избор
ната комисија“. Енке веднаш свикал состанок во советот на 
градот, „заради анализа на гласањето“. 

Кох ми кажува дека салата била полна со жени, некои 
од нив со деца. Имало и неколкумина старци, но едвај да 
имало некој млад или средовечен човек. Енке им посакал 
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добредојде, а потоа им се обратил на присутните: „Па, каде 
ви се мажите?“

Настанала тишина, почнало шушкање.
„Падна во Војната“, дошол еден одговор.
„Исчезнал во акција“, рекол друг глас.
Една жена тивко рекла: „Јас не знам“. 
Тогаш, од задниот дел на салата се слушнало: „Мојот маж 

е воен затвореник во Русија“. 
Енке го искористил моментот. „Колкумина од вашите 

мажи се во логори за воени затвореници?“ прашал. Почнале 
да се креваат раце, отпрвин понекоја, а потоа многу. „А кол
ку долго вашиот маж служел во силите?“ ја запрашал Енке 
жената која седела во првите редови. 

„Една година“, одговорила таа. Одговорите почнале да 
пристигаат од сите страни на просторијата: пет години, три 
години, седум години.

„И поради тоа беа одведени во воено заробеништво?“
„Тоа така се случи“, одговарале жените.
„Но, јас ве прашувам“, рекол Енке, „дали сметате дека е во 

ред вашите мажи кои служеле три години, пет години, седум 
години во вооружените сили, сега да лежат по затвори, а по
стариот водник Кох, овде од мојата десна страна, кој служел 
шеснаесет години во фашистичкоимперијалистичката армија, 
да се извлече неказнето? Без ниту еден единствен ден затвор?“

„И така“, вели Кох, „татко ми бил осуден на седум години 
логор за воени затвореници“.

„Што? Само така?“ прашувам.
Сега Кох е вознемирен. „Русите дошле и го одвеле в зат

вор. Едноставно, тоа така функционирало. А луѓето велеле 
дека е правилно и дека така треба да биде. Ако мојот сопруг 
седи таму, тогаш треба и тој“. 

Меѓу 1945 и 1950 година, руската тајна полиција затвора
ла воени затвореници, нацисти или други како пешадинецот 
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Хајнц Кох кои би можеле да им се најдат на патот. Тие ги 
користеле нацистичките концентрациони логори Сахсен
хаузен и Бухенвалд и други места, а кога ги наполниле, из
градиле нови затвори, или ги испраќале луѓето во Русија. 
Се проценува дека по Војната, околу 43.000 лица умреле од 
болести, изгладнетост или насилство. Во Линдау, луѓето им 
помогнале на победниците да ги казнат нивните сограѓани и 
тоа го сметале за праведно. 

По околу еден месец во притвор, на 22 октомври 1946 
година, Енке дошол да го посети својот затвореник. Хајнц 
мислел дека му дошло времето. Енке почнал со невообича
ена тактика.

„Разбрав дека денес ѝ е роденден на жена ти“, рекол.
„Да“.
„Нели би било убаво роденденско изненадување за неа 

ако си дојдеш дома? Што велиш?“
Хајнц бил збунет. Се куражел за транспортирање. 
„Дали е тоа... можно?“ прашал.
„Секако дека е. Па нели сум јас градоначалник, и тоа што 

ќе го кажам важи“.
Имало пауза, а потоа станало јасно. „Кои се условите?“ 

прашал Хајнц.
„Полека, другар, полека. Просто е, навистина. Сè што 

треба да сториш е да ги напуштиш либералдемократите и 
да дојдеш кај нас. Стани член на Социјалистичката партија 
за единство. Веднаш откако тоа ќе се случи, те водам дома. 
Всушност, би можел да те одведам уште денес“.

Кох гледа во мене внимателно. „Што би направила ти?“ 
прашува. „За што требало татко ми да се одлучи?“

„За жената и за животот, се разбира“, велам.
Кох е задоволен, се смешка и кимнува со главата и го 

мавта микрофонот. „Па така“, вели, „на роденденот на жена 
си Хајнц ја сменил партијата и се вратил дома“. 
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На овој начин Комунистичката партија на Линдау ја униш
тила својата опозиција и во исто време инсталирала еден 
од своите како учител во локалното основно училиште, под 
закана од депортирање во логор за воени затвореници. Тие 
го држеле таму каде што можеле да го имаат на око: имало 
само едно училиште, а во него биле децата на сите членови 
на Партијата. 

Подоцна истата година Хаген тргнал на училиште. Хајнц 
ги учел своите ученици, вклучувајќи го и своето синче, на 
доктрината на комунизмот. Се нашол себеси како воспитува 
добри социјалистички граѓани за режимот кој се обидел да 
му ги уништи семејството и животот. 

При крајот на 1946 година комунистите ја основале Јунге 
пионире61, организација која кај малите деца требало да 
ја всадува љубовта кон Маркс и кон земјата. За постарите 
била основана „Слободната германска младина“. Шемата 
во целост ја пресликувала онаа на нацистите: Пимфе62 за 
мали деца и „Хитлерова младина“ за адолесценти. Луѓето се 
шегувале дека „Слободната германска младина“ и „Хитлеро
вата младина“ биле толку слични што се разликувале само 
по бојата на марамите. И кај двете имало митинзи, факли, 
заклетви на верност и церемонии за потврдување за трина
есетгодишниците, со свеќи и со пцалање како при молитва.

Се барало сите мали деца да станат пионери. Но сево 
ова дошло пребрзо за селаните на Линдау. Тие се опирале 
на тоа повторно да ги гледаат своите деца како се редат и 
маршираат во колони и одбивале да ги стават во униформи 
на која било сила. Хајнц Кох бил уапсен и одведен в затвор.

Енке рекол: „Зошто другите деца би се зачленувале ако 
ни синот на учителот не се зачленил?“ За Хајнц Кох неизбеж
но било да даде пример преку својот син. Тој бил ослободен 

61 Junge Pioniere, герм.  „Млади пионери“ (заб. на прев.)
62 Pimpfe, герм.  „Момчиња“ (заб на прев.)
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и му била дадена уште една шанса да покаже зошто не треба 
да биде депортиран. 

Кох се врти кон својата кутија и вади мала сина марама. 
„Така, како резултат на тоа, на 13 декември 1946 година јас 
бев првото дете што ја стави оваа марама околу врат“.

Ете како Хаген Кох станал мустеркнабе63, плакатно момче 
за новиот режим. 

Погледот ми шета до ѕидот зад него. Веднаш до златната 
плакета виси календар со женски кој покажува торзо на гола 
жена во шума. Фотографот ѝ ги отсекол и главата и нозете 
под колена. Под неа пишува: „Зона на дивината“.

Хаген Кох одново ѝ се навраќа на кутијата, неговата 
колекција необични талисмани од древниот свет. „Дозволи 
да ти ја покажам оваа бубачка“, вели вадејќи постер. Го 
одвиткува: на врвот со големи букви пишува: „ЗАПРЕТЕ ЈА 
АМЕРИКАНСКАТА БУБАЧКА!“ Под него има цртеж на дете 
кое држи лупа над земјата. Под неа има бубачка со човечки 
лик и со големи човечки заби. Носи јакна во боите на 
американското знаме, а нејзиното лице е лицето на претсе
дателот Труман. „Овие ги имаше низ целото наше училиште“, 
вели и објаснува зошто. 

Во 1948 година Русите одлучиле дека им е доста од 
малиот остров на капиталистичкиот империјализам каков 
што беше Западен Берлин. Тој вриел од шпиони на непри
јателски земји и бил првата стапка на Сојузниците на 
социјалистичка почва. Во некој вид модерна опсада, силите 
на Сталин ги блокирале патиштата за премин на стоки низ 
Источна Германија до Западен Берлин. Ноќта на 24 јуни 
1948 година, тие ја исклучиле источната електрична центра
ла која го снабдувала градот. Западноберлинците требало 
да пцовисаат од глад во темница. 

63 Musterknabe, герм. 
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Но, Сојузниците не се откажале од двата милиони запад
ноберлинци. Речиси цела година, од јуни 1948 до октомври 
1949 година, тие го одржувале градот во живот со авиони. 
Во тоа време американските и британските авиони имале 
277.728 лета низ советскиот воздушен простор заради доста
вување пакети со храна, облека, цигари, лекови, гориво и 
опрема, вклучувајќи и компоненти за нови трафостаници, за 
луѓето од Западен Берлин. 

На Запад авионите ги нарекувале „розиненбомбер“64, или 
„бомбардери со суво грозје“, бидејќи доставувале храна. 
Но на Исток, на Кох и на неговите соученици им било кажу
вано дека непријателските авиони фрлале врз источногер
манските посеви штетници кои ги напаѓаат компирите за да 
им ја уништат жетвата. „Линдау беше токму на нивната патека 
на летање – авионите летаа деноноќно“, вели Кох. „Ете така 
ни го претставуваа непријателот: во место во кое луѓето не 
добиваат вести од надвор, немаат во што друго да веруваат“. 

„Зошто би верувале дека Американците би го направи
ле тоа?“ прашувам. Звучи неуверливо дека една нуклеарна 
велесила би ги товарела авионите со живи бубачки на поле
тување и со нив би го прелетувала Атлантикот. 

„Зашто само што го беа срамниле Дрезден со земја!“ вика. 
„Тој прекрасен центар на германската култура! Безмилосно! 
А фрлија и две атомски бомби врз Јапонија! Беше јасно дека 
се навистина зли! Каков уште доказ ви треба?“

Бомби, атомско оружје, а сега и библиски помор.
„Ви кажувам како функционира пропагандата!“ продол

жува. „Така јас пораснав“.
Во тоа време, сè уште владеел недостиг на производи. 

Шеќерот бил реткост, а бонбоните луксуз. Но имало систем 
за поттик на децата. „За секоја бубачка што ќе ја соберевме 

64  Rosinenbomber, герм.
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добивавме паричка. За ларва  половина пара. За секои сто, 
добивавме десет купони за шеќер! Така што ние, децата, 
секоја слободна минута што ја имавме одевме на полињата, 
собиравме бубачки и ларви, бубачки и ларви. Им ги преда
вавме и имавме повеќе слатки отколку што можевме да 
изедеме!“

Во умот на Кох, слаткиот вкус на наградата е поврзан со 
расипувањето на американскиот план да ги уништат посе
вите со компир и да го умрат од глад неговиот народ. Оваа 
приказна – за инсекти и слатки и за создавање непријател – е 
приказна за создавањето патриоти.



17

Цртање на линијата

„И така јас на 5 април 1960 година дојдов во Министер
ството за државна безбедност“. Хаген Кох како да ги голта 
зборовите. „Четири дена подоцна“, вели, „е направена оваа 
фотографија“. На фотографијата се гледаше млад човек во 
сивата униформа на Штази, дотеран и напнат зад голема 
говорница. Кох го држел својот пристапен говор: зошто 
сакам да ја штитам и да ја бранам својата татковина. Ја ка
жал заклетвата: „Во името на државата на работниците и 
на селаните, ветувам дека ако треба ќе го дадам и сопстве
ниот живот... да ја заштитам од непријателот... покорно и 
насекаде...“ Сите чауши биле таму. Милке бил таму.

Подоцна, Кох и неговиот командант стоеле во група 
во опуштена атмосфера. Другите регрути се преправале 
дека се опуштени, но едновремено се обидувале да бидат 
забележани. Одеднаш Кох почувствувал дека сите очи се 
вперени во него, а почувствувал и рака на рамото. Се свртел. 
Тоа бил Милке.

„За што си обучен, момче?“
„Технички цртач“. 
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Милке му се обратил на командантот на Кох. „Би сакал да 
се погрижите за овој. За неговата кариера. Вакви ни требаат“.

„Ете“, вели Кох, „така јас бев издвоен од големата сива 
маса“. Веднаш бил поставен за директор на Канцеларијата 
за изготвување нацрти од областа на картографијата и то
пографијата. „Немав поим од таа работа“, ми вели. „Јас бев 
технички цртач за машини. Не знаев ништо за мапи“. 

Летото 1960 година, кратко време по вработувањето во 
Штази, Кох се вљубил во една девојка од Берлин. Таа не била 
во Пионерите, ниту во Слободната германска младина, и 
секако не била ни во Партијата, но не била ни радикална. 
Кох се смее и некако како да ми намигнува. „Ја избрав мојата 
жена според надворешниот изглед, а не според нејзините 
политички убедувања“. Се фаќам како гледам настрана, а 
окото ми запира на календарот со девојки. Не можат да ми 
го возвратат погледот, бидејќи горниот дел од календарот е 
пре сечен. Погледнувам во мапата на Тасманија во шумичката. 

Штази знаела сè. Шефот го повикал Кох кај себе и му 
рекол: „Таа девојка не е соодветна. Ние имаме планови за 
тебе, а таа малечка, таа е ГДРнегативна“.

Што се однесува, пак, до неа, нејзините родители биле 
ужаснати: тој бил еден од нив. Веднаш штом наполнила осум
наесет години, побегнале за да се венчаат. На 21 јули 1961 
година.

Кох се врти и лесно потчукнува со раката по календарот. 
„Го забележавте, нели?“ се смешка.

„Хмм“.
„Знаете што е ова?“
„Како мислите?“
„Ова е календар за граничните трупи на ГДР“, вели. 

„Знаете ли зошто е посебен?“
„Не“.
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„Овој календар беше отпечатен во средината на 1990 
година. Откако падна Ѕидот. Беше отпечатен затоа што, дури 
и во таа доцна фаза, луѓето овде не можеа да веруваат дека 
нацијата едноставно ќе престане да постои. И покрај сите 
докази, тие мислеа дека ГДР ќе продолжи да постои како 
независна земја, со сопствена армија и со граничари. А гра
ничарите ќе треба да имаат свој календар со девојки“.

„Кога се изгради Ѕидот во 1961 година, мислев дека тоа е 
нешто што мора да го направиме, зашто нè крадеа на големо“, 
вели Кох. „ГДР беше принудена да се штити од измамници и 
паразити и од црноберзијанци од Западот“. 

Заради субвенциите, цените на Истокот биле пониски, 
ама и платите. „Пред да се крене Ѕидот“, вели тој, „луѓето си 
мислеа: Зошто би работел на Исток, кога можам да заработам 
повеќе на Запад? Така тие секојдневно поминуваа на другата 
страна и им ја продаваа својата работна сила, во време кога 
таа овде очајно ни беше потребна за повторната изградба“.

„А потоа, на враќање, на контролните точки ги менуваа 
западните германски марки за источни, во сооднос пет 
спрема еден! Можете ли да си замислите?“ Го кажува тоа како 
соодносот на менувањето да е некаков вид парично вуду. „Се 
враќаа ваму способни да купат сè што е наше. И не само тоа, 
туку купуваа, исто така, и за пријателите од Запад – наутро 
ги гледавме тие луѓе на пат за на работа со ранци полни со 
наш леб, наш путер, наше млеко, јајца и месо. Мораше да се 
стори нешто за да се запрат луѓето да се протнуваат низ таа 
глувчева дупка во ГДР“.

Покрај тоа што секој ден оделе на работа во западни
от сектор, стотици, а подоцна и илјадници бегалци почнале 
засекогаш да заминуваат од источниот сектор. До 1961 го
дина, околу 2.000 луѓе секојдневно го напуштале Истокот 
преку Западен Берлин.
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Кох вели дека неговите размислувања биле ортодоксни 
за тоа време. „Тие луѓе ја избегнуваа тешката работа којашто 
требаше да се одработи овде со цел да се изгради подобра 
иднина за самите нив – тие сакаа да уживаат во животот 
овде и веднаш“. Како да станувало збор за морален неуспех, 
религиско пропаѓање на гранката – кои се тие луѓе кои сакаат 
да жнеат каде што не посеале?

ГДР ја губела крвта. „И не заминуваа само обичните ра
ботници! Имаше и лекари, инженери, образовани луѓе. ГДР 
вложила во нивното образование, а тие потоа си дозволуваа 
да бидат заведени од мамките на Западот“. 

Така, според Кох, Улбрихт, шефот на државата, одлучил 
дека треба да се изгради некаква „антифашистичка заштитна 
мерка“. Отсекогаш сум го сакала овој термин кој содржи во 
себе нешто профилактично, да се заштитат „источњаците“ 
од западната болест на плиткиот материјализам. Тоа е истата 
онаа логика според која слободните луѓе треба да се држат 
под клуч за да се заштитат од криминалците.

Ноќта во неделата на 12 август 1961 година, армијата на 
Источна Германија развлекла бодликава жица по должина 
на улиците, оградувајќи го источниот сектор, и поставила 
стражари на еднакви растојанија. Кога се разденило, луѓето 
се разбудиле затечени и отсечени од роднините, работните 
места, училиштата. Некои од нив се обиделе да поминат низ 
жицата. Други, пак, кои живееле во станови кои гледале на 
другата страна од граничната линија, почнале да скокаат од 
прозорците на ќебињата што ги држеле „западњаците“ долу 
на патеката. Потоа, трупите ги терале станарите сами да си 
ги заѕидаат прозорците. Почнале од пониските катови, те
рајќи ги така луѓето да скокаат од сè повисоко и повисоко. 

Кох бил повикан во гарнизонот на 13 август, дента кога 
Ѕидот бил поставен. Ситуацијата била алармантна и требало 
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да бидат во состојба на готовност. „Два дена подоцна бев 
по викан кај командантот. Тој погледна во моите чизми и 
ги прогласи за премногу излитени за мисијата. Ми нареди 
да придружувам една група, во која беше и Хонекер, по 
должината на поставената бодликава жица која го оз на чу
ваше почетокот на постоење на Ѕидот. И ми нареди да си 
набавам нови чизми“. 

„Беше обичен летен ден. Кога стигнавме до местото 
каде што требаше да биде контролниот пункт ’Чарли‘, на 
западната страна имаше толпа демонстранти кои викаа по 
нас. Левата нога ми беше на Исток, а десната на Запад, и 
ја исцртував мојата бела линија по улицата. Бев концентри
ран на линијата, а не на она што се случуваше околу мене. 
Си велев дека оние на Запад се непријатели, пљачкаши и 
профитери“. Тогаш Кох ја изодел со Хонекер и со другите 
целата линија на границата во градот, речиси педесет ки
лометри. Изненадена сум што нема нешто повеќе да каже 
за тој ден, кој може да се смета за почеток на неговата 
животна опсесија. „Имав само дваесет и една година“, вели, 
„бев концентриран само на мојата задача да ја исцртам гра
ничната линија“. Потоа додава: „Следниот ден едвај стоев. 
Знаете како е со нови чизми“.

Се наведнува накај мене. „Луѓето ме прашуваат зошто не 
ја преминав линијата кога ја исцртував по улиците? Зошто 
ед ноставно не пречекорив на Запад и не продолжив да 
одам? Затоа што бев вљубен! Бев само три недели во брак. 
Се разбира дека се вратив кај мојата млада жена, што е 
природно. Исто како и татко ми: тој се вратил кај својата 
жена, а јас кај мојата“.

Но неговиот татко се вратил кај семејството соочен со 
за кана да заврши во логор за воени затвореници. Кох не 
мо рало да го заплашуваат: воспитан од татко му, тој станал 
Социјалистички човек.
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Кох вели дека тој е единствениот жив човек што може, со 
своите документи, фотокопии и фотографии, да го прикаже 
Ѕидот од источната страна. Можеби е така затоа што пове
ќето луѓе од таа страна сакаат да го заборават. Всушност, 
изгле да дека сега повеќето луѓе и од двете страни сакаат да 
се преправаат дека тој никогаш и не постоел. Ѕидот беше из
бришан толку бргу што речиси и да нема трага од него по 
улиците. Останало само мало парче од најшарениот дел, 
како дречлив надгробен споменик.

Во 1966 година, Хајнц Кох му влегол во трага на својот 
биолошки татко, кој живеел во Холандија. Дедото дошол во 
ГДР со еднодневна виза за да се сретне со синот. Дошол 
како обичен турист. „И поради тоа што јас бев во Штази“, 
вели Хаген, „татко ми, на возраст од педесет и четири години, 
беше избркан од работа“.

„Затоа што ви бил близок роднина, па затоа не му било 
дозволено да има вестконтакте65?“

„Затоа што јас не сум им кажал за посетата“. Штази морала 
да знае сè за сечие пошироко семејство, а особено за свои
те. „Тогаш татко ми за првпат ми раскажа за неговиот статус 
на вонбрачно дете, за кандидатурата за градоначалник и за 
заканите што ги добивал доколку од мене не направи добар 
социјалист“.

Се прашував како било да дознаеш дека родителите те 
воспитале како пример за режимот во кој ни тие самите не 
верувале.

Кох му рекол на татка си: „Тато, ако е тоа така, мене ми е 
доста. Заминувам оттаму“. Тој си мислел: ако мојата работа 
овде е причина да не може татко ми да се сретне со својот 
татко, не сакам веќе да бидам тука. „Поднесов писмена ос
тавка“, кажува.

65  Westkontakte, герм.  контакти со Западот (заб. на прев.)
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Истиот ден бил уапсен и ставен во ќелија. Поднесено било 
кривично обвинение. И тоа за: „Подготовка и умножување 
порнографски материјали“.

„Што?“
Ужива во моето изненадување, и уште еднаш зема нешто 

од кутијата. Извлекува захефтан рачно изработен памфлет. 
На него има индиговиолетов ракопис и карикатури. Кох 
направил дузина копии од брошурата за венчавката на еден 
негов пријател. Во традиционален германски стил, во нив 
се потсмевал со младоженецот, невестата и сватовите. На 
ливчињата имало нивни карикатури (облечени), со ба лон
чиња за дијалози, и биле далеку од пор нографија. Но, биле 
илегални. Во оваа земја бил забранет секаков вид печате
ње, освен со дозвола. Штази дури развила и цела наука на 
поврзување на секоја машина за пишување со отпечатокот 
што го оставала, како кај отпечатоците од прсти. Кох ги 
употребил машините од неговата канцеларија.

Две ноќи го држеле во ќелија без да ѝ кажат на жена 
му каде е. Не му биле дозволени надворешни контакти, ни 
адвокат, ни телефонски повици. Стандардна процедура. 
Третиот ден Штази и обвинителството го претресле негови
от стан во потрага по уште „порнографски“ материјали како 
доказ. Не нашле ништо. Ја испрашувале госпоѓа Кох, која 
почувствувала чудна мешавина од олеснување и конкретен 
страв: значи таму е.

„Ја прашувале“, гласот на Кох се исполнува со згнасеност, 
„ја прашувале за нашиот сексуален живот. Ѝ рекле дека, 
доколку има нешто проблематично во тој дел, тие можат да 
разберат и дека тоа ’би можело да разјасни зошто вашиот 
сопруг се оддал на порнографија‘“. 

„Не, не“, таа почнала да плаче. Рекла дека немало ништо 
проблематично.

Човекот од обвинителството рекол: „Добро, тогаш, во тој 
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случај, фрау Кох, може вам да ви се припише дека вашиот 
сопруг ја подготвил оваа порнографија...“

„Каква порнографија?“ Таа била очајна.
„...оваа порнографија“, тој ја игнорирал, „на ваш поттик“. 

Единствениот звук што се слушал било како другите го 
пребаруваат станот. „Се чини дека немате што да кажете“, 
продолжил. „Дозволете да ве прашам нешто. Има ли некој 
што ќе може да се грижи за вашиот малечок во следните 
приближно пет години?“

„Што? Зошто?“ 
„Затоа што се плашам, госпоѓо Кох, дека како поттикну

вач на порнографска мрежа, ќе се соочите со строги казни“.
Таа почнала да плаче. „Но не разбирам! Што сакате од 

нас? Што сакате од мене? Ве молам, не земајте ми го детето!“
„Фрау Кох“, рекол човекот од обвинителството, „како што 

гледам, единствената шанса за вас би била доколку свесно, 
мислам навистина свесно, се дистанцирате од вашиот сопруг 
и од она што го сторил. Само во тој случај би било можно да 
му препорачам на судијата да биде поблаг во вашиот случај“. 

„Што сакате да кажете? Што барате од мене да сторам?“
„Многу е едноставно“, рекол тој отворајќи ја актовката. 

„Сè што треба да направите е да потпишете барање за 
развод“.

Чувствувам благ шок.
Кох кажува дека барањето за развод било ставено на 

маса и дека веќе било пополнето со нивните имиња и пре
зимиња, датуми на раѓање, матични броеви и адреси. „Таа го 
потпишала“, вели тивко. „Го потпишала од страв дека ќе ѝ го 
одземат детето. Тогаш дојдоа кај мене во затворот – со ова“. 
Одново му се смачува, од самото раскажување. „Ми рекоа: 
’Погледни. Изгледа дека твојата сопруга не сака да има веќе 
ништо со тебе‘“. Кох го спушта гласот. „Во тој момент, ми се 
урна светот“.
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„Три дена подоцна мојот партиски секретар ме посети во 
затворот. Беше на педесетгодишна возраст со жолта коса и 
црвено лице. Рече: ’Кох, пријателе, три ноќи не сум спиен! 
Жити Бога, што се случува овде? Отсекогаш си бил точен и 
доверлив. Толку вреден и уреден. Мораме да те извлечеме 
од оваа каша‘. Чекореше горедолу по ќелијата. ’Работата е 
во тоа што, ако си заминеш, со тебе заминува и знаењето. 
Оперативното знаење! А знаењето мора да остане! Или ќе 
сфатиш дека си направил грешка што воопшто си помислил 
да дадеш отказ, или ќе бидеш затворен четири и пол години, 
па така твоето знаење секако ќе остане овде‘. Ги шири ра
цете во знак на жалење. ’Знаеш Кох, навистина ти останува 
само една шанса: мораш да ја повлечеш оставката и, како 
доказ дека си ја сфатил грешката, одново ќе се заколнеш на 
доживотна служба‘. Ставил на масата два, веќе пополнети 
документа: повлекување на оставката и нова заклетва. ’Ох, а 
што е тоа што го слушам дека жена ти те напуштила? Страшно. 
Знаеш, во вакви времиња ние, Партијата, остануваме покрај 
тебе, другар‘“.

„Дали верувавте дека жена ви би ве напуштила?“ го 
прашу вам Кох.

„Го имав тоа написмено!“ извикува. „Го имав тоа на
писмено!“ 

„Да, но дали верувавте во тоа?“
„Го имав тоа написмено!“ Ова е човек кој верува во 

документи. „Ох, и уште нешто“, вели, „ми рекоа: штом си се 
ослободил од оваа жена, и од нејзиното негативно влијание 
– можеби ќе бидеш унапреден“.

„Јас бев в затвор. Немаше со кого да зборувам за ра
ботите. Па така реков: ’Можам ли тогаш да одам во Секторот 
за култура?‘, а тој одговори ’Да‘“.

Се прашувам како функционирало тоа внатре во Штази: 
Кој ги смислувал овие шеми на уцена? Дали ги испраќале 
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на одобрување кај повисоките? Дали листовите хартија се 
враќале потпишани или со печат „Одобрено“: растурање бра
кови, уништување кариери, затворање сопруги, одрекување 
од децата? Дали циркулирале обновени интерни упатства: 
„Пет нови и различни начини да се скрши срце?“

Кога Кох излегол од затвор бил глув за сè, освен за својата 
болка. Раскажувањето очигледно го вознемирува. „Не сакав 
да имам веќе ништо со таа жена“, вели. „Таа мисли дека може 
да ме остави на цедило, само така! И потоа да се врати и да 
ми биде жена?“

„Бевме разведени. Нашето момче Франк имаше пет го
дини и остана да живее со неа“. 

Се обидувам да се ставам на негово место. Размислувам 
дека она што најмногу би сакала да го слушнам од мојот са
кан би било објаснување дека тоа било страшна грешка. Го 
прашувам зошто не прашал...

„Затоа што не сакам да слушам! Не сакам да слушам!“ вика, 
имитирајќи како ја прекинал жена му. „Како се осмелуваш да 
ми кажеш да те ислушам по она што ми го направи?“

Но, го ислушал синот. По неколку месеци, кога го однел 
Франк на сладолед, приказната излегла на виделина. Франк 
бил дома и ги слушнал офицерите како се закануваат дека 
ќе го одведат. Кох зборувал со својата поранешна сопруга. 
Една година по неговото затворање и шест месеци по нив
ниот развод, господин и госпоѓа Кох одново се венчале.

Штази против него повела дисциплинска постапка, по
ради „непостојаност“, а во нивните досиеја била додадена 
повторната венчавка како „повторено негативно влијание на 
фрау Кох“.
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Плакетата

Во 1985 година, Хајнц Кох починал. Неговата сестра, која 
живеела во Хамбург, Западна Германија, добила дозвола да 
присуствува на погребот. Бидејќи таа доаѓaла, на Хаген му 
било забрането да присуствува. Тоа било повеќе од она што 
можел да го поднесе. 

Поднел барање да го напушти полкот. Сакал тоа да биде 
негов финален гест на непослушност, едно „ебете се“, во 
време кога веќе ништо не можело да му наштети на татко му, 
а и тој немал многу што да изгуби. Но единствено што добил 
било префрлање од Штази во редовната армија, под услов да 
ги чува тајните на Штази. Тие, едноставно, ќе го оставеле да 
си замине, што кај него предизвикало чувство на празнотија. 

Седел во својата канцеларија. Има некои чудни моменти 
кога сегашноста веќе му припаѓа на минатото – на пример, 
твојот последен ден на работа, кога тамошните проблеми и 
политики стануваат приказна раскажана во трето лице. Кох ја 
разгледувал канцеларијата како да му припаѓа на некој друг.

Сè во неа требало да си остане на своето место. Ќе дојде 
неговата замена, а никој нема да ја забележи разликата. Тој 
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бил заменлив со која и да е друга униформа и лоша војничка 
фрузура. Го лутела помислата дека овде нема да остави свој 
белег, а уште повеќе го лутело тоа што, дури и да почнел од 
почеток, најверојатно не би имал храброст за тоа.

Ѕидот спроти него имал нездрав сјај на стара боја, исто 
како и плакетата закачена на него. Таа била награда на 
неговата единица за освоено трето место во областа на кул
турата. Изгледала како да е од злато, а всушност била од 
пластика, прекриена со металик боја како евтина играчка. 
Тоа не било нешто за што би можел да рече дека самиот го 
освоил. Сепак, Кох ја затворил вратата од канцеларијата, 
се качил на столчето и ја симнал плакетата од шајката. Бил 
изненаден колку е лесна. Не можел да ја затвори актовката, 
па така ја зел јакната, ја префрлил преку торбата и ги држел 
рачките споени. Излегол од канцеларијата, му рекол до ви
дување на помошникот и не се вратил. 

„Моја мала лична одмазда“, вели. „Оваа плакета“, гледа 
право во мене, „беше сè за што собрав храброст“.

Три недели подоцна, се слушнало тропање на вратата 
од станот. Во ходникот стоел шефот на Кох од поранешни
от оддел на Штази. Сè уште бил колегијален. „Плакетата 
исчезна“.

„Што?“
„Ме слушна, другар, плакетата исчезна. Командантот 

бара плакетата да се врати“.
„Види, види!“ рекол Кох, потпирајќи се на отворената 

врата. „Само што заминав, а целото место се распаѓа. Сè до
дека јас седев на тоа столче, таа плакета висеше на ѕидот“. 

„Ама ајде Кох, не може тукутака да исчезне. Во Ми
нистерството за државна безбедност ништо не исчезнува 
тукутака!“
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„Се плашам дека не можам да ви помогнам“. Кох ја 
затворил вратата.

Командантот оформил „Работна група за пронаоѓање на 
плакетата“. Кох бил повикуван во штабот на разговори и од 
него се барало да даде изјава. Плакетата ја скрил во кујната. 

По кратко време нападнале со посилно оружје. Се по  
јавил окружниот јавен обвинител. „Каде е таа плакета?“

„Не знам“.
„Ќе ми треба за тоа изјава под заклетва“. 
„Нема проблем“.
Потоа веќе ништо не се случило. Дошла осумдесет и 

деветтата, Ѕидот паднал, а Кох почнал да ја гради својата 
архива. Ја извлекол плакетата од зад мијалникот и ја закачил 
во својата работна соба. Сега тоа беше вистински трофеј.

Во 1993 година дошла телевизиска екипа да го интер
вјуира. Германија била обединета, а Источна Германија била 
место од минатото. Новинарот поминал низ прашањата пред 
да почнат со снимањето, за да го подготви Кох. Но тој веќе 
бил подготвен, зашто прашањата биле оние вообичаените: 
Дали жалите за времето поминато во Штази? Каква е вашата 
поврзаност со Ѕидот? Дали тоа ве натера да ја создадете 
оваа „Архива на Ѕидот“?

Кох веќе можел да го види ударниот наслов: „Човек на 
Штази го одржува Ѕидот во живот во својот дом...“ Си мислел 
колку ли му е лесно на новинарот да се поставува како 
морално супериорен, само поради фактот што тој ги поста
вува прашањата. Дури и во оваа нова Германија, ова не биле 
вистинските прашања за тоа како режимот ги поседувал лу
ѓето, а и неговите одговори не биле вистинските. Кох ревносно 
ќе им ја раскажел приказната за своето вос питување.

Новинарот бил подготвен да снима и само што почнал со 
воведната реплика, камерманот викнал: „Стоп!“ Екипата се 
штрекнала. 
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„Што се случува?“ прашал новинарот.
„Треба да се симне плакетата. Прави отсјај во објективот“.
Новинарот му мавнал на некој отстрана да појде зад Кох и 

да ја симне, но Кох се исправил. Ми го кажува тоа како момент 
на слава. „Не“, рекол. Во собата завладеала тишина. „Не ме ин
тересира што сакате од мене“, продолжил полека. „Ќе сторам 
сè што ќе посакате – ќе го превртам на глава целиот стан, ќе ви 
ја испеам националната химна ако сакате. Но таа... пла кета... 
останува... таму“.

Новинарот бил збунет. Пред него бил човек кој дваесет и 
пет години работел за Фирмата и кој сега жолчно се обидува 
да заработи за живот зборувајќи за тоа; бесрамен морален 
гимнастичар кој одново ја изведува својата капитулација пред 
камерите. И тој сега прави проблем за една плакета?

Кох останал да стои. „Оваа плакета“, повторил, „останува 
овде“.

„ОК, ОК“.
Кох седнал. Новинарот знаел кога треба да замолчи. Кох 

почнал да ја раскажува целата приказна: неговата кражба, 
формирањето на Работната група за пронаоѓање на плакета
та, разговорите и изјавите, заканите и паниката. Кох вели дека 
не забележал дека камерата снима. Според на чи нот на кој го 
кажува тоа, не му ни пречело што се сни ма. 

Емисијата била направена и прикажана. Неколку дена по
доцна, заѕвонило ѕвончето од станот на Кох. Двајца мажи ги 
покажале своите легитимации: Тројханд66. Тоа било телото 

66 Treuhandanstalt (Тројханданшталт) или скратеноTreuhand (Тројханд), 
герм.  доверителска агенција којашто требало да ги изврши при ва
тизацијата и продажбата на источногерманските претпријатија во 
државна сопственост. Станувало збор за околу 8.500 фирми со над 
четири милиони вработени. Иако процените биле дека тоа ќе до
несе над 600 милијарди германски марки, кон крајот на 1994 г., кога 
Тројханд ја завршиле работата, се покажал дефицит од 204 милијарди 
марки што паднале на грбот на даночните обврзници (заб.на прев.).
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формирано по паѓањето на режимот кое требало да обез
беди праведна продажба на источногерманските др жав ни 
претпријатија на приватниот сектор. „Господине Кох, ние 
дојдовме по плакетата“, рекол едниот од нив.

„Што?“ Ова беше обединетата Германија, вестернизи
раната, демократска Германија, а некој сè уште ја бара таа 
плакета.

„Во согласност со Спогодбата за обединување меѓу 
Сојузна Република Германија и поранешната Германска Де
мо кратска Република, целата сопственост што ѝ припаѓала 
на второспомнатата преминува во сопственост на прво спом
натата. Таа плакета била законска сопственост на  ГДР, а се га 
е сопственост на Сојузна Република Германија. Ние сме за
должени за нејзино враќање“.

„Губете се“.
„Господине Кох, доколку веднаш ни ја вратите, подготве

ни сме да замижеме за начинот на кој таа плакета завршила 
кај вас“.

Кох бил избезумен. „Да ве нема од овде. Ако ја сакате 
плакетата, одете по судски налог. Без судски налог, нема да 
влезете. Никој нема да ја земе плакетата“.

Дошло писмо. Против него била поднесена кривична при
јава. Обвинението го товарело за кражба на сопственост на 
ГДР. Кох одново не реагирал. 

По кратко време, некој одново тропнал на врата. Истите 
луѓе. „Простете, господине Кох. Ми претставува задоволство 
да ве известам дека обвинението за кражба е повлечено“.

„Аха“.
„Како прво, поради нејзината мала вред ност: пла кетата е 

проценета на само шеснаесет ис точ но гер ман ски марки. Како 
второ, поради Статутот за за ста ру ва ње на ваквите кривични 
дела: обвиненијата се од не су ваат на дело што се случило 
пред осум години, па оттаму за ста рело.
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Кох ме погледнува значајно.
„Сепак“, рекол едниот, „против вас се поднесени нови 

пријави“.
„Ох?“
„За лажно сведочење“.
„Губете се“.
Службеното лице го ставило стапалото во вратата. „Се 

плашам, господине Кох, дека постои сомневање дека на 14 
јуни 1985 година сте дале изјава под заклетва во Ми нис
терството за државна безбедност на поранешната Гер ман ска 
Демократска Република дека не знаете каде се наоѓа плаке
тата за која станува збор. Тоа е прекршување на законот што 
во тоа време бил на сила во ГДР, а одговорност на новата 
Гер манија е да обезбеди гонење за делата извр шени во 
поранешната ГДР“.

Сега веќе почнувам да се смеам. Кох продолжува.
„Им реков: ’Браво. Прекрасно. Одлично направено. Мо

жете ли вие луѓе веќе еднаш да се одлучите? Сакате да ме 
видите казнет поради тоа што сум работел за Фирмата, или 
са кате да ме видите казнет поради тоа што сум работел про
тив Фирмата? Што, всушност, сакате вие?‘“ Сега и тој се смее. 
Ова се неговите пет минути. Човекот кој ја исцртал линијата, 
и кој ја поставил оградата, извлекува некаква спра ведливост 
од постѕидните урнатини.

„Дали имаше судење?“ го прашувам.
„Не. Но сите овие обвиненија предизвикаа многу голе

ма штета. Жена ми ја загуби работата поради нив. Гласо вите 
беа прилично лоши, и продолжија да се шират – знаете, Кох 
е крадец, лажго, кривоклетник“. Запира и се наведнува кон 
мене. Одново го чувствувам неговиот мирис, топол, на бор. 
Вели: „Знаете, сепак вредеше. Сета моја храброст е во таа 
плакета. Целата посрана циркусијада околу неа. Таа е сè што 
имав. Плакетата“, вели покажувајќи зад себе, „останува таму“.
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Бииип. „Здраво Мирјам, овде Ана“. Го одржувам опти

мизмот во гласот. „Се јавувам само да те поздравам. Би 
сакала да поразговараме. Имав некои чудни авантури во 
твоја та стара земја! Една од друга поинтересна – имам многу 
да ти кажувам. Како и да е, ќе ти се јавам, или ти јави ми се“. 
Го оставам бројот. „Се гледаме“.

Хер Кох ми ги даде дијаграмите на Штази и фотогра
фиите од „граничната инсталација“ на Борнхолмер штрасе. 
„Државна тајна!“ викаше расположено додека правеше 
копии од нив на машината во неговиот ходник.

Дендва подоцна ми беа свиткани во џебот додека 
одев од дома до местото на кое Мирјам се прекачувала. Ги 
носев и скиците што таа ги исцрта; местото каде што била 
фатена е обележано со сино мастило. Сакам да видам како ѝ 
изгледало нејзе; сакам да ги споредам овие фотографии со 
она што е денес таму, да го соберам минатото на едно место. 

Денес е задушливо. Сите печки гореа без прекин со не
дели, а облаците се ниско, обоени од јагленовата прашина. 
Додека одам, го вдишувам ова портокалово небо.

Првото место каде што стигам е колонијата бавчи. 
Патеката води низ парцели, секоја од нив одвоена од со сед
ната со плетена жичена ограда. Во нив има мали шупи – за 
градинарските алатки и за расадот, за скарите, столовите 
на расклопување и за скалите. Има и понекое повисоко 
дрво, а најприсутна е раскашавената црна земја уредена 
во правоаголници, која чека само зрак сонце за да из’рти 
зеленчук и цвеќе. Ова се мали квадратчиња за чување 
фантазии – на една парцела ја најдов Снежана со нејзините 
џуџиња, две срнчиња и два дебели гнома како сите заедно 
мирно си жи веат со една свиња во речиси природна големина 
и со неј зините три дебели прасенца. 
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Меѓу бавчите и местото каде што беше Ѕидот има широк 
појас трева, а потоа насип. Се качувам до уште една плетена 
жичена ограда и гледам низ неа во хаосот од железнички 
пруги и мали ѕидови. Оваа ограда е стара и ’рѓосана. Се пра
шувам да не е истата онаа преку која се прекачила Мирјам. 
Од лева страна е мостот на кој таа мисли дека стража рите ја 
виделе и каде, во една ноќ, дваесет години подоцна, десет 
илјади луѓе се истуркале за да преминат на Запад. 

Во едната рака држам црнобела фотографија, а во дру
гата дијаграмот на Штази „Технички унапредувања на на
ционалната граница со Берлин (западен)“. Сакам да видам 
каде биле втората ограда, песочниот појас, бетонските 
пречки, стражарските кули, столбовите со рефлектори, ку
чињата трагачи и алармната жица. Не останало ништо од 
тоа. Тогаш ми текнува дека биле пред шините – мора да биле 
во појасот од трева што го поминав меѓу бавчите и ова место 
каде што сум сега.

Ги вадам скиците на Мирјам. На листот има неколку ли
нии – за ѕидови, за забецот во ѕидот каде што застанала да 
здивне и се гледала очи в очи со кучето, за алармната жица 
каде што ја фатиле. Рацете ми помодруваат додека го држам 
листот нагоре кон ’рѓосаните ромбови жица. Се прашувам 
дали сум на вистинското место. Мирјам кажа дека мостот 
бил на околу сто и педесет метри подалеку од местото каде 
што таа преминала. Одам надесно додека да стигнам до 
местото за кое мислам дека е вистинското. Поминуваат два 
воза; ритамот на нивните тркала се спојува, па се раздвојува. 
Откако заминаа, се загледувам во шините. Ги има најмалку 
шест за ранжирање на возовите од север на југ и обратно. 
Има и потпорен ѕид, не особено висок, но земјата зад него е 
на друго ниво. Овде ли се качила? Барам забец, и го наоѓам. 
Одовде ли скокнала?
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Почнува да се стемнува. Уличните светла на мостот светат 
со морбидна жолта светлина. Ги свиткувам фотографија
та и дијаграмот и цртежот на Мирјам и ги пикам в џеб. Ги 
протнувам прстите низ жицата и на момент се закачувам за 
оградата.



19

Клаус

„Може да наминам?“
„Зошто?“
Мислам дека го разбудив. Сега е еден попладне. „На 

гости, Клаус, морам да излезам од дома“. Она што ми треба, 
всушност, ми станува навика: хемиското соединение на хмељ 
и слад. Ми треба барем за момент да се почувствувам добро 
по сите оние плакети и ѕидови, старци и правила, фурни и 
таписерии, и низа од ходници со соби запечатени за тајни 
намени. Ми треба да видам некој преживеан.

„ОК“, вели, „само не веднаш. Подоцна“.
„Добро, тогаш се гледаме подоцна“.
До третото пиво сме, а не е ни 6 часот. Треморот на Клаус 

прекина, па тој се преслече од бадемантилот во кој беше 
кога влегов во црни фармерки и црна ветровка. И косата 
и брадата му се разбушавени. Лицето му е згрчено, со по
тем нети заби и со шашливи, насмеани очи. Дланките му се 
големи и помодрени, дланки на страстен пушач. Намќорест, 
но едновремено и пријателски настроен, полека се загрева. 

Како и мнозина други, и јас знам по нешто за неговиот 
живот, но не би ми пречело самиот да ми ја раскаже 
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приказната, приказна за пред спиење. На почеток негодува – 
која позната фаца со барем трошка самопочит има потреба 
да раскажува како станала тоа што е? Но отвораме уште 
лименки и тој, раскравувајќи се, ми попушта. Седи опуштен во 
столот, како да нема коски; го поприма обликот на мебелот. 

Седиме на масичка за кафе со кибритчиња и лименки 
врз неа и со пепелници веќе преполни со догорчиња од 
цигари, хартивчиња и со тутки тутун како коса. Зад неа има 
огромен телевизор со стереозвучници. Оваа соба му е на 
Клаус и спална соба и канцеларија – на платформата од моја 
лева страна има душек, а под неа факсмашина, компјутер 
и синтисајзер. Ѕидовите се изнаредени со фотографии 
и постери и со мрачните слики на Клаус во масло. На нај
блиската слика во мојот видокруг има вметнато серија фо
тографии; тие ја прикажуваат еволуцијата на градите, од 
испрчени до виснати. Оваа соба е животот на Клаус; таа е 
внатрешноста на неговата глава.

Раните фотографии го покажуваат Клаус Јенч, пред да го 
земе моминското презиме на мајка си како уметничко: кратко 
потстрижан млад човек во 1958 година, облечен во костум и 
со тенка вратоврска, скромно гледа надолу во својот контра
бас. Фотографиите го следат неговиот развој во долгокоса 
ѕвезда со јакна од превртена кожа и со басгитара. Најновите 
се постери од турнеја: група од шестмина средовечни мажи 
со разноразни ленти за коса, бради и очила за сонце со кре
нати тупаници и пот на градите. Сепак, се чини дека Клаус 
станал, ако ништо друго, барем малку повеќе свој: без лента, 
без очила, само фармерки, маица и гитара.

Клаус Ренфт е лошото момче на источногерманскиот 
рокенрол. „Клаус Ренфт Комбо67“ бил најжестокиот и најпо
пуларниот рокбенд во ГДР.

67  Combo, анг. – мал оркестар (заб.на прев.)
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Клаус почнал во педесеттите свирејќи преработки на Чак 
Бери и на Бил Хејли, потоа во шеесеттите се префрлил на 
Енималси, Битлси и на Ролинг стоунси, а во седумдесеттите 
на Степенволф, Лед цепелин и на Пинк флојд. Некои од овие 
плочи биле целосно забранети, па Клаус и неговите пријатели 
ги слушале илегално на западното радио РИАС и ги снимале 
песните на огромен касетофон за да ја вежбаат музиката. 
Тие пееле врескајќи: „А кент гет ноу, зетизфекшн“.

Зачудена сум што властите им дозволиле да се провлечат 
со „Сетисфекшн“ на Стоунси, песна којашто, ако на Запад 
станала химна на секакви страсти, на Исток морала да стане 
заеднички крик против целиот систем. „Не знаеја што значи?“ 
прашувам. 

„Ни ние не знаевме што значи“, се смее Клаус и ги притис
ка тутунот и малите изгорени зрнца хашиш во лулето со бела 
рачка. Неговата смеа е длабока и невина. Тој е човек со вро
дена дарба за уживање. Неговата насмевка ја грее собата.

Со тек на време, „Клаус Ренфт Комбо“ почнале сè почес
то да свират свои песни, а кога во 1969тата им се придружил 
Герулф Панах, во текстовите се насетувалe бунт, трогател
ност и надеж, или, како што напишало едно списание: „душа, 
кревкост и болка“. Во сурогатсветот на липсито, Ренфт биле 
нешто автентично и недозволено. Но имало само една изда
вачка куќа за плочи, АМИГА, и Клаус кажува дека текстовите 
на секоја од песните биле менувани пред да бидат снимени. 
Ренфт пееле, вели, за „светите нешта“ на ГДР – армијата и 
Ѕидот – бидејќи сакале да „ја чепнат ГДР во срцевината“.

Клаус станува од столчето и се движи брзо како мачка, 
или мене така ми се чини зашто можеби сум почнала да ги 
гледам работите забавено. Се обидувам да сфатам како било 
целата рокмузика да ја искусиш во живо, но од втора рака – 
и се прашувам дали Џегер, Плант и Далтри знаеле за нивните 
двојници на Исток?
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Но веднаш штом Клаус ја пушта музиката, станувам привр
заник. Има нешто во добриот рок што му пркоси на разумот. 
Тој истовремено е чист и расипан и ве допира на начин кој 
не можете да го опишете. Пејачот Кристијан „Куно“ Кунерт 
пеел во црковен хор во Лајпциг, а неговиот глас ве погодува 
како вистина. Тој ги пее нивните славни „Ди кетен верден 
кнапер“68 („Синџирите се стегаат“) и „Баладата за малиот 
Ото“, кој копнеел да се сретне со братот од Запад. Клаус од
но во седнува и среќно си пуфка. Кoга песните завршуваат, 
про должува да зборува. 

На Ренфт не им било дозволено да свират во градовите, 
па така свиреле пред огромни толпи кои ги следеле надвор, 
по селата. „Секој ден Вудсток“. Се клешти. „Знаеш, за нас 
ГДР не беше само Штази, Штази, Штази. Беше „Секс унд драгс 
унд рокенрол“69, вели на свој англиски. Под дрога мисли на 
алкохол и на цигари кои биле единствените дроги што ги 
имале, но максимално ги користеле. „Мислам, ние навистина 
живеевме!“ вели. „И беше забавно“. 

„Во некои од градовите каде што одевме, зградите по 
главните улици беа бојадисани само до половина! Најви
сокиот дел беше од обичен сив бетон“. Гледа во мене како да 
поставил загатка на која го има одговорот. „Така било затоа 
што кога доаѓал Хонекер, тоа било нивото до кое можел да 
види од задното седиште на лимузината. Немале доволно 
боја за да ги бојадисаат до горе!“ Јас знам за ова и за ме
сарниците полни со стока, што ги празнеле веднаш штом 
колоната со Хонекер или со некои други високи функционери 
ќе одминела. На Клаус сево ова му е хистерично смешно. 
Потоа додава: „Ова општество беше изградено врз лаги – 
лага по лага по лага“.

68 „Die Ketten werden knapper“, герм. 
69 „Sex und Drugs und Rock’n’ Roll“  – „Секс и дрога и рокенрол“ (заб. на прев.)
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Царот е гол! Зградите се полуголи! Ренфт можеби поч
нале со позајмени западни рокпесни, но имало толку многу 
лаги што пеењето за вистината им гарантирало статус и 
на херои и на криминалци. Во средина на седумдесеттите 
бенд от отелотворувал убиствена комбинација на рок, анти
режимска порака и масовно обожавање. Тие биле долгокоси 
мажи со ѕвонарки и со став, биле секси, биле богати според 
стандардите на ГДР и премногу експлозивни за тогашниот 
режим.

На изведувачите им требало дозвола за работа. Во сеп
тември 1975тата, Ренфт биле повикани од Министерството 
за култура да настапат во Лајпциг за да им ја обноват 
дозволата. Клаус повторно станува да земе една папка 
од под плат формата. „Сега можам да побарам детали од 
мојот живот во досието“, се смее, „таму се најточни“. Еднаш 
спомна дека мозокот му е во состојба на „кучешка храна“. Ми 
се допаѓа поради неговата самосвесност и му возвраќам со 
насмевка. Кратко време пред сослушувањето за обновување 
на дозволата му понудиле пасош, тврда валута и мирен 
живот – овде или на Запад – доколку се раздели од двајцата 
политички најгласни членови на бендот, Панах и Кунерт. Тој 
одбил. „Во истиот момент знаев дека тоа е смртна казна за 
нас“, вели. 

„Сигурно требало многу храброст за да се одбие“. 
Ги крева рамењата. „За време на Хитлер било многу по

лошо“, вели. „Би нè фрлиле во концентрационен логор“.
Чадот е слаткаст и вечерта се измолкнува од канџите на 

вре мето. Како за рокѕвезда, Клаус е некако простодушен; 
сите негови одговори се спонтани. „Тешко е да се опише“, 
вели. „Од една страна претпоставувам дека тоа покажува 
карактер или нешто слично. Но од друга, ако си искрен, 
знаеш дека само се залажуваш...“ Почнува да се смее. Потоа 
престанува. „Изгледаше дека сите ќе одиме в затвор – што би 
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било најнормално“, вели трезвено. „А луѓето таму ги третираа 
полошо од животни. Секако дека ние не го сакавме тоа“.

Сега, кога ги има документите од своето досие, може да 
ја види хронологијата на настаните од другата страна. Пре
листува низ досието, потоа запира. „Е, ова е смешно“, вели. 
„Ова е од Хонекер до Милке“. Чита: „Драг Ерих, те молам 
зафати се со случајот на Јенч, Клаус, што е можно побрзо. 
Поздрав, Ерих“. Се смее, „Сфаќаш? Од едниот Ерих за други
от“. Но лесно можело да престане да биде смешно. Во еден 
момент Милке ги прашал своите офицери во Лајпциг: „Зошто 
едноставно не ги подберете? Зошто не се ликвидирани?“ Но 
членовите на Ренфт биле премногу славни за толку директна 
акција.

Клаус врти уште страници и наоѓа формална поплака 
од администрацијата на „Клубот Маркс Енгелс“ каде што 
Ренфт настапувале две недели претходно. Таа е упатена до 
другарката Рут Елшлегел, претседателка на Комитетот за 
издавање дозволи пред кој требало да се појават. 

„Ова ќе ти се допадне“, вели и чита. Клаус е единствени
от што го познавам кој наоѓа толкаво нескриено задоволство 
во читањето на приказните од своето досие. Администраци
јата на клубот се пожалила дека групата се пијанчела: „По 
завршувањето на концертот беа најдени околу четириесет 
шишиња вино... за нас е неразбирливо како на еден музички 
ансамбл му треба консумирање толкаво количество алкохол 
за да го достигне потребното расположение“. Тие се жалат 
на „подждригнување во микрофонот, користење зборови 
како што е ’лајна’“. Почнувам да се смеам, веројатно посилно 
отколку што би требало, но кому му е гајле? Клаус ја префрла 
ногата преку рачката од фотелјата и исто така се смее. 
Продолжува: „Се противиме на користењето провокативни 
извици од сцената, како што се: ’Општеството е декадентно, 
ние сме спротивното‘; ’Денес, се чувствувам слободен‘; ’Во 
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оваа просторија седат луѓе кои известуваат за нас‘; или ’Вие 
сте публиката која ќе ја искуси групата Ренфт за последен 
пат, бидејќи само што не нè забраниле‘“. Смеата му се сим
нува до градите и Клаус се закашлува. Се напива долга голтка 
пиво, а потоа почнува да витка џоинт.

„Имав нешто западни пари“, вели, „па пред сослушувањето 
за дозволата си купив мал касетофон од еден Интершоп“. На 
настапите Клаус има навика да ја држи гитарата исправено, 
како да свири на контрабас. Го става ременот преку левото 
рамо, надолу по грбот и меѓу нозе, околу телото. Додека се 
подготвувале да свират пред комитетот, го пуштил ка сето фонот 
да снима и го скрил меѓу гитарата и препоните, под ременот.

Но не стигнале да свират. Другарката Елшлегел им рекла 
да се приближат до нејзиното биро. Им рекла дека коми
тетот нема да ја слуша „музичката верзија на она што ни 
го порачавте написмено“, бидејќи „текстовите не се во ни
каква согласност со нашата социјалистичка реалност... се 
навредува работничката класа, а се клеветат државните и 
одбранбените организации“.

Клаус се наведнува и ја зема неговата лимена кутија за 
тутун. „А потоа ни рече: ’Денес сме овде за да ве известиме 
дека вие веќе не постоите‘“. 

Завладеала тишина. Еден од членовите на групата му 
сигнализирал на еден од техничарите да прекинат со мес
тењето на опремата. Куно прашал: „Дали тоа значи дека сме 
забранети?“

„Не рековме дека сте забранети“, рекла другарката Ел
шлегел. „Рековме дека не постоите“. 

Клаус го чкрапа „зипото“ обидувајќи се да го натера пла
менот да го лизне неговиот свиток. Вовлекува, гледа преку 
него во мене и почнува да го испушта чадот со смеење. „Тогаш 
јас реков: ’Но... ние сме... сè уште... овде‘. Таа ме погледна 
право в очи. ’Вие веќе не постоите‘, рече таа, ’како група‘“.
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Ги распуштиле. Клаус успеал да ѝ ја подаде касетата на 
својата девојка Ангелика. „Таа не знаеше што е“, вели, „но 
знаеше дека е нешто важно“. Ангелика ја скрила касетата 
во шалот и ја однела во нивниот стан. Кога се вратил дома, 
откако поминал цело попладне пиејќи во Ратскелер, Клаус 
напишал на касетата „ФЕТС ДОМИНО“, со големи букви, и ја 
ставил на полицата.

Ангелика имала грчки пасош, што значело дека може 
да патува на Запад. Следниот ден Клаус побарал од неа да 
оди во Западен Берлин на еден ден, „да купи паста за заби 
или што сака“. Не можел да биде сигурен дека на границата 
нема да ја претресат до гола кожа, па така таа не ја зела 
касетата, но тој сакал властите да видат дека била таму 
и дека се вратила. Потоа пуштил глас низ Лајпциг дека ја 
снимил забраната на Комитетот за дозволи, дека снимката 
сега се наоѓа во РИАС (Радиото во Американскиот сектор), 
радиостаница во Западен Берлин, и доколку нешто им се 
случи, таа веднаш ќе биде емитувана.

Тешко е да се каже колкава заштита им обезбедило тоа, 
ако воопшто им обезбедило. Плочите на Ренфт преку ноќ 
ги снемало од продавниците. За групата престанало да се 
пишува и нивните песни не се пуштале на радио. Издавачката 
куќа АМИГА повторно го отпечатила целиот каталог за да 
може да ги исфрли од него. „На крајот, сепак, беше како што 
кажаа тие: ние едноставно веќе не постоевме, исто како кај 
Орвел“.

Од страна на државата биле пуштени гласови дека група
та се распаднала, дека имала проблеми. И имала: не можеле 
да свират. Некои од членовите сакале да останат во ГДР, 
другите знаеле дека мора да заминат. Панах и Кунерт биле 
уап сени и затворени сè до август 1977 година, кога Запад им 
ја откупил слободата. Другите двајца, „понеполитизирани
те“, вели Клаус, останале на Исток со нивниот менаџер. Се 
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подместува во столот. „Си чула ли за групата ’Карусел‘?“ ме 
прашува.

„Не“.
Клаус објаснува дека излегло дека менаџерот кој ос та

нал со „помеките“ членови бил, всушност, човек на Штази. 
Со него, Ренфт сега станале Карусел и продолжиле да ги 
пре снимуваат песните на Ренфт „од нота до нота“. „Тие нè 
имитираа толку добро“, вели Клаус, „што не можеш да пре
поз наеш дали е Ренфт или Карусел“. Штази ги за до во лувала 
потребите на луѓето, но со бенд кој можела да го контролира.

„Не бевте бесни?“
Тој ги крева рамениците. Некој друг може тоа ќе го сме

та за предавство, за причина да останат заробени во тој 
момент од нивниот живот. Сепак, за Клаус тоа било почеток 
на петнаесетгодишна пауза. Но тој има дарба да не ги 
сфаќа нештата трагично. Ублажени со алкохол, неговите 
приземјувања се меки. Изгледа неспособен да жали, а бесот 
испарува од него како пот.

Од крајот на 1975тата Клаус немал што да прави, немал 
со кого да прави. По вообичаеното шиканирање од властите, 
му било дозволено да замине со неговата девојка во Западен 
Берлин. Тешко било да се премине од пари и слава на ништо. 
Печатот на Ренфт не значел ништо од другата страна на Ѕидот. 
Тој бил збунет. Неговите обожаватели биле бунтовници, а 
нив ги немало таму. Клаус на Запад со години работел како 
тонмајстор во театар. По паѓањето на Ѕидот, тој дознал 
дека „сме станале култен бенд во ГДР – нашите плочи биле 
поскапи отколку албум на Пинк флојд“. Членовите на бендот 
одново се собрале, но составот се сменил. Панах, нивниот 
текстописец, починал. 

Неодамна читав за смртта на Панах. Тој починал рано 
од специфичен вид рак, како и Јирген Фухс и Рудолф 
Баро, и двајцата дисиденти и писатели. Сите тие биле во 
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затворите на Штази приближно во исто време. Кога во еден 
од затворите била пронајдена радиоактивна машина, Ко
мисијата за досиејата на Штази почнала да ја истражува 
можната употреба на радијацијата против дисидентите. Она 
што го откриле, го шокирало дури и народот навикнат на 
лоши вести.

Штази ја користела радијацијата за да ги бележи луѓе
то и предметите што сакала да ги следи. Со тоа се развил 
цел еден систем на радиоактивни „етикети“, вклучувајќи и 
озрачени игли кои можеле незабележливо да се прикачат 
на нечија облека, радиоактивни магнети за автомобилите 
и радиоактивни пелети кои ги испукувале во гумите. Исто 
така развиле и рачни спрејови, така што оперативците на 
Штази можеле да им се доближат на луѓето во толпа и да 
ги „попрскаат“ со радиоактивни честички, или тајно да го 
испрскаат подот во нивните домови, така што секаде каде 
што оделе оставале радиоактивни стапалки. Ракописот на 
Рудолф Баро бил озрачен, така што можеле да се следат 
неговите читатели, дури и на Запад. За да може да открие 
бележана личност или бележан предмет, Штази развила и 
персонални Гајгерови бројачи кои можеле да се закачат на 
телото и бесшумно да вибрираат ако имало отчитување. И 
во затворите и во истражните центри, Штази понекогаш ко
ристела радиоактивни машини, како и фотоапарати со кои ги 
сликала затворениците за досие. Извештајот на Комисијата 
за досиејата бил претпазлив. Не пронашле докази дека 
радијацијата се користела за убивање на бележаните мажи 
и жени. Но утврдиле дека била користена немарно, без да 
се води сметка за здравјето на луѓето. Па така, Комисијата 
препорачала поранешните затвореници на Штази да одат на 
редовни здравствени прегледи. 

Иако Панах починал, Куно е добар, и тој сега го води 
реформираниот „Клаус Ренфт Комбо“. Тие се повторно на 
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турнеја низ старата ГДР и свират за изневерените маси, глад
ни за нешто што било нивно, неизвалкано, и за нешто што 
било добро. Свират и стари и нови песни. Нивното цеде од 
1997 година, 40 години Клаус Ренфт Комбо, ја вклучува – 
делумно како шега, делумно како одмазда и делумно како 
објаснување за загубените години – автентичната снимка на 
разговорот со Елшлегел од 1975тата во кој се објавува дека 
тие веќе не постојат. Нивниот најнов албум е наречен Како 
ништо да не се случило. Обвивката е слика на полн пепелник, 
празни лименки пиво и отворено шише виски.

Нашиот разговор се лизга напредназад. Клаус сè уште 
размислува околу моето прашање за тоа дали требало храб
рост да се одбие првичната понуда да се замине или да се 
свири по нотите на Штази. „Не знам дали тоа беше храброст“, 
вели. „Мислам дека повеќе беше некој вид наивност, која 
ме штитеше“. Мислам дека е во право, но таквата наивност 
кај него е грижливо потхранувана и одржувана, невиност 
којашто не им дозволил да ја уништат. „Сакам да кажам, ние 
не добивме огромни куќи на Миглезе како бендот Пудис, 
но јас можам да се погледнам наутро во огледало и да ре
чам: „Клаус, добро си постапил. Материјалните работи не ми 
значат ништо“.

Се навалува наназад. Чадот кој излегува од неговата уста 
го засенува со сива измаглица зад сива брада. „Мислам дека 
луѓето на Штази доволно се казнети“.

„Како мислиш?“
„Така, ако воопшто имаат совест...“
„А ако немаат?“ Размислувам за хер Винц, и хер Кристијан, 

и хер Кох, и за различните видови совест кои постојат. 
„Тоа баш и не ме интересира“, вели. „Не им дозволив да 

допрат до мене“.
Ова е, си мислам, неговата победа. Ова е тоа што го спре

чува да биде заробен во минатото и да го носи наоколу како 
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рана. Ако во ГДР постоела „внатрешна емиграција“, мо жеби, 
исто така, постоела и внатрешна победа.

Гледа во мене. Со доаѓањето на вечерта изгледа дека тој 
станува попрониклив и повешт, додека јас сум инертна како 
сунѓер. „Сакаш ли да чуеш нешто убаво?“ прашува. Кимну
вам. Пушта видеоснимка од изведба на песната што Панах ја 
напишал кратко пред да умре. Куно сега личи на месар или 
на моторџија, но гласот му е мек и јак, префинет, каков што 
секогаш и бил.

Го пеам мојот блуз за човек
Кој би можел да ви каже
Колку беа црвени соништата во урнатините
Каде што бетонски кули се сега
А дали сакате да знаете што останало
Од соништата на тој човек? Прашајте ги ѕидовите
На ќелијата број 307 на Хоеншенхаузен
Јас го пеам црвениот блуз
За оној кој не може да ме чуе
Како дете во мрак
Што си пее себеси.

Во тој момент песната се вивнува и ништо друго не 
постои; немам тело, а времето запира. Клаус се истегнува 
наназад во столот. Кога песната завршува, вели: „Не можеш 
да дозволиш тоа да те јаде однатре, да те направи огорчен. 
Мораш да се смееш секогаш кога можеш“. Во право е, се
како. И да пиеш. Според моја пресметка, му бегам 1 : 3, но 
не сум многу си гурна во броењето. Тој ја зема гитарата и 
почнува отсутно и милно да удира по нејзиното искривено 
дрвено тело. Низ дното на мојата чаша ги набљудувам 
масата, пепелникот и лименките пиво. Изгледаат чудесно 
мали и далечни. Брзо ја тргам главата од чашата и сфаќам 
дека, всушност, гледам во обвивката од цедето. Но и масата 
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е прекриена со пепелници и со лименки пиво – истата сцена 
во две различни големини. Време е да си одам.

Не го чувствувам студот, ниту нешто друго. „Ролинг 
стоун“. Камен што се тркала кон дома. Калдрмата е мокра, а 
уличните ламби прават бари од жолта светлина на земјата. 
Мислам на мојот пријател кој среќен си пее во неговата соба.
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Хер Бок од Голм

Телефонските повици продолжуваат.
„Бок“. Тивок, задишан глас на стар човек во слушалката. 

„Се јавувам во врска со вашиот оглас“.
„Ах. Да. Хер Бок. Ви благодарам што се јавивте“. Уште 

пред да објаснам што е она што го правам, тој вели: „Јас мо
жам да ви кажам сè што можe да се знае за Министерството 
за државна безбедност. Јас можам да ви го дадам сето она 
што ви треба, млада дамо, бидејќи бев професор на Акаде
ми јата за обука на Министерството. Всушност, јас предавав 
Шпецијалдисциплин“70. 

„Ох“, велам јас. „Ja?“
„Шпецијалдисциплин“, повторува. „Знаете ли што значи 

тоа?“
„Не, не знам“.
„Шпецијалдисциплин е наука за регрутирање соработни

ци. Шпецијалдисциплин е уметноста“, вели, „на оперативецот“. 
Прави пауза. „Би требало да дојдете кај мене дома. Веднаш 
спроти академијата во Голм. Знаете ли каде е тоа?“

70  Spezialdisziplin , герм.  Специјална дисциплина (заб. на прев.)
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„Не, не знам“. Ми ги кажува автобусите и возовите што 
одат дотаму.

Колку е поголема веројатноста некој да се загуби, толку 
повеќе тој се обидува да надомести. Баба ми има едно 
тефтерче со спирали како ед-мемоар дискретно пришиено 
на долната облека, а јас имам еден куп мапи. Имам мапа на 
Потсдам од 1986тата во која деловите од градот во кој биле 
објектите на Штази – од бункерите и повеќекатниците, сè до 
стрелиштата – се оставени празни. На друга мапа, на Источен 
Берлин од 1984тата, цели блокови и улици во реоните на 
Штази едноставно не се претставени: тие се бледо пор
токалови празнини на мапата. Повеќе од љубопитност, го 
ба рам Голм и откривам дека и тој е празнина на мапата, на 
пе риферијата на Потсдам.

Ги следам инструкциите на хер Бок. Се качувам на воз 
од Берлин до последната станица, а потоа уште на два авто
бу са. Неговата куќа е една од многуте на улицата со иден
тични куќи поделени на два стана, секоја со мал тревник и 
со жиче на порта пред него. Се чини дека е ова единствената 
улица што постои овде, како градскиот урбанист да имал 
идеја за населба која почнала да се гради пред тој да има 
време подобро да размисли за неа. Овие куќи се прекриени 
со рапав сив бетон, целите со џумки, како наежени од студ. 
Ниедна од нив, вклучувајќи ја и онаа на хер Бок, не изгледа 
како некој да живее во неа.

Доцна попладне е. Дневната соба на хер Бок е претру
пана со беж и кафеаво: кафеав линолеум и темни појаси 
фурнир, кафеав кауч и хер Бок кој седи камуфлиран во него 
со синтетичко џемперче со беж и кафеави баклави. Носи 
дебели правоаголни очила што му даваат поглед како од 
под вода и има издадена вилица. На горната усна му висат 
мустаќи. Гласот му е толку тивок што морам да се наведнувам 
накај него. 
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„Не смеете да го користите моето име“, вели како вовед. 
Се согласувам.
Повторно се навалува на каучот и почнува да раскажува. 

Кажува дека Министерството било поделено на две управи: 
внатрешна (наречена „Одбрана“) и надворешна („Контрара
зузнавање“). Тој ги држел курсевите за офицери на Штази 
кои требало да работат во Одбраната. Овој назив е еуфе
мистички. Внатрешната служба на Штази била основана 
за шпионирање и за контрола на граѓаните на ГДР. Единст
вениот начин да се најде смисла за нејзиното име е да се 
разбере дека Штази ја бранела власта од луѓето. Фаќам 
белешки како студент. Хер Бок дава преглед на сите оддели 
во управата Одбрана. Јас пишувам:

Главни оддели:

Економија
Државен апарат
Црква
Спорт
Култура
Контратероризам

Источна Германија била мала земја со само седумнаесет 
милиони жители, но нејзините оддели и пододдели би ле 
пресликани низ целата територија точно петнаесетпати. Во 
секое ќоше на државата, секој аспект на вашиот живот имал 
свој непријателски одраз во некој од одделите. 

„Да го земеме како специфичен, на пример“, вели хер 
Бок, „Одделот за црквата“. Црквата – пасторите и луѓето 
– била единствената сфера во општеството во ГДР во која 
опо зициската мисла можела да најде структура и од која по
доцна можело да произлезе нешто реално. Од тие причини, 
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теолошките школи привлекувале бистри студенти кои размис
лувале со сопствена глава. „Сите наши луѓе мораа и самите 
да имаат теолошка обука за да можат да се инфилтрираат 
како членови на црковните заедници“. Ја прекрстува ногата. 
„Може ќе прашате како го правевме тоа?“ Пука со прстите. 
„Одговор: одевме во теолошките школи и ги регрутиравме 
самите студенти!“ Ги трие рацете. Му гребат како хартија. 
„Знаете“, вели, „бевме максимално ефикасни. Не е многу 
познато дека, на крајот, 65 проценти од црковните водачи 
беа наши информатори, а другите, и така беа под надзор“.

Еднаш видов белешка од досие на Штази од почетокот на 
1989 година која никогаш нема да ја заборавам. Во неа, некој 
млад поручник им предочува на своите претпоставе ни дека 
во црковните опозициски групи на демонстрациите имало 
толку многу информатори што тие придонесувале групите 
да изгледаат многу посилни отколку што навистина биле. 
Во една од најубавите иронии што воопшто сум ги видела, 
тој совесно забележува дека со надувувањето на редовите 
на опозицијата, Штази им давала на луѓето храброст да 
продолжат да демонстрираат против неа. 

Хер Бок ги раскрстува нозете и ги шири колената. Него
вите стапала, во чорапи и сандали, едвај го допираат подот. 
Надвор, светлината полека нè напушта. Му тргна. „Сега за 
нашите методи на работа. Тие беа пропишани во Директи
вите. Имаше четири главни области“. Јас пишувам:

Методи на работа:

Разоткривање „кртови“ (Ентарнунг71)
Врбување соработници 
Оперативна контрола на лица (Следење)
Безбедносни проверки

71  Еnttarnung, герм. 
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Страста на хер Бок е врбувањето. „Директива 1/79“, 
извикува. „Еден седумдесет и девет! За убедување и за 
сора ботка со соработниците!“ Вади шамиче и си ги бри
ше краевите од устата. „Немаше многу сакамнејќам околу 
тоа. Моравме да одлучиме каде во општеството, според 
објективни принципи, имаше потреба од соработници. На 
пример, можеше да ни затреба еден во некоја зграда, фаб
рика или во некој супермаркет. Потоа требаше да се направи 
реална процена: каков тип лице ни треба таму? Какви осо
бини треба да има? Ќе најдевме тројцачетворица кои ни 
одговараа. Без нивно знаење беа детаљно посматрани и 
проценувани за да се утврди дали ќе може да им се пристапи 
или не“.

„Најчесто“, вели, „луѓето на кои им пристапувавме 
прифаќаа да работат за нас. Многу ретко се случуваше 
спротив ното. Сепак, понекогаш чувствувавме дека, за секој 
случај, би требало да знаеме кои се нивните слаби точки. 
На пример, ако ни требаше пастор, ќе дознаевме дали има 
некаква љу бовна врска, или проблеми со пиење – нешто што 
би мо желе да го искористиме како притисок. Но, најчесто, 
луѓето едноставно велеа – да“. 

Веќе се стемнува, но на хер Бок како да му осамнува. 
„Третата метода беше ’Оперативна контрола на лицата‘“.

„Што значи тоа?“ прашувам.
„Па“, вели, „тие беа контролирани со употреба на сред

ства и методи, со сите дозволени средства и методи“. Ги 
спојува дланките, а потоа ги стиска меѓу нозете. „Мора да се 
каже дека за некои луѓе стана прилично тешко“.

Ова биле дозволените средства и методи:

Прислушување телефони
Мобилизација на соработници
Тајно следење од Силите за надзор
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Употреба на Силите за испитување
Употреба на Техничките сили (вклучувајќи и поставување 
технологии – „бубачки“ – во живеалиштето на субјектот)
Контрола на писма и пратки

Останува само едно нешто што ми паѓа на ум. „Користевте 
ли прибирање примероци од мириси?“

„Ох, не, не, не“, вели, „тоа беше за криминалци“.
„Па што беа луѓето врз кои вршевте ’Оперативна 

контрола‘?“
„Тие беа непријатели“.
„Ох. Како знаевте дека се непријатели?“
„Па“, вели со својот тивок тон, „кога за некого се за

почнуваше истрага, тоа значеше дека постои сомневање за 
непри јателско дејствување“. Ова беше совршена диктатор
ска ло ги ка: ние спроведуваме истрага за тебе, според тоа, 
ти си непријател. „Бевме во потрага по непријатели во сите 
области што ги спомнав: во фабриките, во државниот апарат, 
црквата, училиштата и така натаму. Всушност“, вели, „како 
што минуваше времето, имаше сè повеќе и повеќе работа, 
затоа што дефиницијата ’непријател‘ стануваше сè поширока 
и поширока“.

Го ставам пенкалото во нотесот и гледам низ самракот 
кон него. Хер Бок вели дека другите професори на Акаде
ми јата целата своја кариера ја посветиле на проширување 
на опсегот на параграфите од законот за да можат со нив 
да опфатат што повеќе непријатели. „Всушност, нивното 
унапредување зависеше од тоа“, вели. „Зборувавме за тоа 
меѓу себе, онде горе на шестиот кат“, покажува со раката кон 
зградата отспротива. „И не ми пречи да ви кажам дека некои 
од нас мислеа дека некои од параграфите станаа малку 
преопсежни“. Кимнувам. Доколку се водиш само од фактот 
дека истрагата за некое лице веќе го претвора тоа лице во 
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државен непријател, може да се најдеш во ситуација да мо
раш да се занимаваш со целото население.

„Преопсежни“, продолжува, „за да се спроведуваат како 
што треба. Мислам, во рамките на расположливите ресурси“.

„Какви квалитети баравте да има еден соработник?“ го 
прашувам хер Бок. 

„Па, вака“, вели навалувајќи се наназад и потпирајќи 
ја главата на вкрстените раце, „мораше да биде способен 
брзо да се прилагодува на нови ситуации и да се прави дека 
припаѓа таму каде што ќе го поставиш. А во исто време, 
мораше да има доволно стабилен карактер за да не заборави 
дека работи за нас. И најважно од сè“, вели гледајќи право 
во мене, додека очите низ очилата му изгледаат шашливи и 
многу големи, „требаше да биде чесен, верен и од доверба“.

Му го возвраќам погледот. Чувствувам дека и моите очи, 
исто така, се шират. 

„Мислам, само во однос на Mинистерството, се разбира“, 
се поправа. „Не нè интересираше доколку изневери некого 
друг...“ Ја навалува главата на една страна, замислен. „Со 
оглед на фактот дека морал да изневерува, нели?“ вели. 
„Можеби“, продолжува, „оваа способност не е некој голем 
квалитет за едно човечко суштество. Но беше од витално 
значење за нашата работа. Морам да кажам дека е исто во 
сите тајни служби“. 

Но не е така. Само мал број тајни служби имаат сора
ботници кои прецизно известуваат за активности во детски 
градинки и од вечеринки и спортски настани низ целата 
држава. 

„Што добиваа за тоа?“ Сакам да знам колку им плаќале на 
соработниците. 

„Всушност, многу малку“, признава Бок. „Речиси воопшто 
не ги плаќаа. Секоја недела мораа да се сретнат со оние кои 
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ги држеа на врска, а за тоа не беа плаќани. Одвременавреме 
им се даваше по некоја пара, како надомест за некоја по
важна информација. Некогаш им се даваше роденденски 
подарок“. 

„Тогаш, зошто го правеле тоа?“
„Па, некои од нив веруваа во каузата“, вели. „Но јас 

мислам дека правејќи го тоа, соработниците имаа чувство 
дека се некој и нешто. Знаете – некој ги слушаше по неколку 
часа неделно и запишуваше. Се чувствуваа како да се над 
другите луѓе“. 

Според мене, има нешто потопло и похумано во блуд
нос та на другите диктатури, да речеме во Латинска Америка. 
Полесно може да се сфати желбата за куфери полни со пари 
и дрога, за жени и оружје и крв. Она што овие послушни ма
жи во сиво го правеле на неделно ниво со нивните мизерно 
платени соработници, одеднаш изгледа многу поглупаво и 
по застрашувачко. Предавството очигледно има сопствен на
до м ест: мала длабока човечка сатисфакција дека си погоре 
од другите. Тоа е психологија на љубовница, а овој режим 
тоа го користел како гориво.

Хер Бок сè уште зборува, а јас сè уште запишувам. Секоја 
средба со соработникот морала да биде на тајна локација. 
„Всушност“, вели гордо истегнувајќи го вратот кон скалите, 
„јас имав тајна локација овде горе по скалите во куќава“. 
Неговата спална соба на катот сè уште е приспособена за 
намената, со тркалезна маса и со столови обложени со ка
феава пластика. „Секој соработник“, вели, „точно знаеше 
што прави“. Ја протега раката и ја вклучува малата ламба зад 
себе.

Гледам во часовникот. Девет. „Би сакала да ве прашам 
нешто“, велам. „Со што се занимавате сега, хер Бок?“

„Бизниссоветник“.
Не велам ништо.
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„Изгледате изненадена“, вели. „Се чудите што би можел 
јас да знам за бизнис“.

„Да, се чудам“.
„Работам за западногермански фирми кои доаѓаат овде 

да купат источногермански капитал. Посредувам меѓу нив и 
Источногерманците, бидејќи западњаците не го зборуваат 
нивниот јазик. Источњаците се недоверливи поради нивните 
модерни алишта, нивните мерцедеси и така натаму“. 

Супер. Тој повторно ја освојува довербата на својот на
род и евтино го продава. Луѓето на Штази се многу помалку 
засегнати од невработеноста која се создаде во Источна 
Германија по паѓањето на Ѕидот. Многумина од нив најдоа 
работа во осигурувањето, телевизискиот маркетинг и во трго
вијата со недвижнини. Ниеден од овие бизниси не постоеше 
во Источна Германија. Но луѓето на Штази, всуш ност, биле 
обучени за нив, за вештината на убедување на луѓето да 
прават нешто што е против нивниот интерес.

„Никогаш не помисливме, никој никогаш не помисли, 
дека ќе дојде крај на сето тоа“, вели. „Никому не му паѓаше 
на ум дека нашата земја би можела да престане да постои. 
Тукутака! Онде горе на шестиот кат – уште еднаш покажува 
со главата во правец на Академијата преку патот – на крајот 
на 1989тата правевме шеги за тоа. Велевме: ’Последниот 
што ќе остане, нека го угаси светлото‘, бидејќи на крајот 
немаше да остане никој во ГДР“.

Мислам дека и јас треба да си заминам. Му заблагодару
вам на хер Бок, си ги прибирам работите и одам пеш до 
автобуската постојка. На целата улица има само една улична 
светилка, а таа е токму тука. Така што, ако сакам автобусот да 
ми застане, морам да стојам во конусот на нејзиното светло. 
Не можам да видам ништо надвор од конусот; нема светло 
на ниедна од зградите наоколу. Еве ме, во празниот простор 
на мапата, осветлена за сечиј поглед. Според возниот ред, 
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следниот автобус е за четириесет и пет минути. За десет 
минути студот ќе ми влезе во коските.

Го кревам ранчето и се враќам кај хер Бок. Сите светла 
се изгаснати, но каде би можел да отиде? Не помина ниту 
еден автомобил. Портата е заглавена и чкрипи. Парче жица 
што не можам да го видам ми се забодува во дланката. Си го 
замислувам хер Бок како гледа низ завесата, а во моментот 
кога ја отворам портата, тој ја отвора вратата. Џвака нешто.

„Мислев да викнам такси, ако немате ништо против“, 
велам. „Има речиси цел час до следниот автобус и може да 
го пропуштам возот за Берлин. Може ли да влезам?“

Внатре е темно. Ја изгаснал ламбата за да гледа те леви
зи ја, а сега го исклучува и телевизорот. Голтнува и вели: „Не 
знам ништо за таксиуслугите. Не верувам дека возилата до
аѓа ат до овде“. 

„Ајде да се обидеме да повикаме едно, ќе може ли?“ 
велам.

Забавно му е вака во темнинава. „Може ќе му треба време“, 
од говара, „најверојатно ќе треба да дојде од Потсдам“. Но 
како и да е, наоѓа именик во мракот и се јавува во некоја 
таксикомпанија. Седнуваме. Очите ми се привикнуваат. Зема 
нешто од чинијата.

„Не се плашите од темнина, нели?“ вели со полна уста. 
„Многу е темно“.
„Вака ќе можеме да видиме кога ќе дојде таксито“, вели.
Не гледам како би можеле. Сите завеси се спуштени, а и 

да имаше некое светло овде, ниеден зрак немаше да може 
да се пробие надвор. Почнувам да пребарувам низ чантата, 
барајќи не знам што. Купувам време за да размислам и 
избегнувам да гледам во него. Уморна сум и гладна и гер ман
скиот веќе не ми доаѓа толку лесно. Нема никаква веројатност 
овој човек во неговата кафеава кокона и тајна соба да ме 
допре, но можам да почувствувам дека ужива во тоа дека сум 
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на негова милост. Загрижена сум дека таксито ќе види темна 
куќа во темна улица, ќе се сврти и ќе замине. Размислувам 
за излез од овде, кога тој станува и ѕирка низ завесата. Го 
прави тоа така што не се забележува никакво движење. Но 
со разочарување се трга од прозорецот.

„Брзо стигна“, вели.
Ги грабам работите и го оставам овде, со сите светла 

угаснати во ГДР.



21

Фрау Паул

Не знам речиси ништо за таа жена. Водичката во 
седиштето на Штази беше толку настојчива дека треба да 
зборувам со неа што едноставно ѝ се јавив и закажав средба. 
Фаќам воз од Мите до крајот на линијата на Елстервердер 
плац, во јужниот дел на Источен Берлин. Потоа чекам автобус 
за кај фрау Паул. 

На автобуската станица, еден Виетнамец продава на 
тезга тажни и измрзнати цвеќиња. ГДР увезувала север но
виетнамски „социјалистички браќа“ како работна сила и 
лошо ги третирала. Тие живееле во логори и секој ден ги но
селе со автобуси на работа во фабриките за да се избегнат 
контактите со локалното население. Тие сега се снаоѓаат 
како што знаат и умеат.

Го купувам букетот кој, колку што можам да видам, из
гледа најмалку уморен. Од каранфили и мајчина душичка. 
Не знам зошто, ама личи како за на гробишта. Продавачот 
е слабичок маж со затегнато лице како мумија и со заби 
што не му пасуваат во устата. Ми враќа кусур од кожeниот 
паричник во престилката и ми нуди цигара. Ја земам и си се 
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насмевнуваме. Потоа се наведнува под пултот и вади штека 
црвено Марлборо. „Цигари?“ прашува одново, расклештен.

„Не, благодарам“, велам. Значи тезгава со свенато цвеќе 
е само маска за продавање цигари на црно. Цели шлепери 
цигари се шверцуваат од Полска за да се избегнат царина
та и даноците, и се продаваат, најмногу од Виетнамци, по 
ќошињата на улиците, на влезовите во подземната желез
ница или, колку поетично, на тезгите за цвеќе. Ми се допаѓа 
шемата на типов, и неговиот широкограден стил. 

Крупна жена во своите рани шеесетти ја отвора вратата. 
На главата  темна коса како капа, а на мекото лице  изразито 
сини очи. Ја следам до дневната соба, која ја исполнуваат 
два кауча од вештачка кожа и висечки саксии со цвеќе. Што 
би рекла мајка ми, сè е „типтоп“, исто како и Зигрид Паул. 
Облеката и косата ѝ се уредни, има полнички прсти што се 
стеснуваат на врвовите како на нажалена Магдалена. Во 
рацете држи испеглано шамиче. Направила извонредни от
ворени сендвичи со пасирани јајца и розово месо со ленти 
кисели краставички. 

Фрау Паул ми се извинува однапред. „Се губам кога збо
рувам“, вели. „Може да ви потрошам многу лента. Напишав 
кратка биографска белешка“, ја зема од масичката, „за да не 
избегам од темата“. Изгледа несигурно, жена која се потпира 
на белешките за сопствениот живот. Ми подава две страни
ци сведоштво. Насловот гласи: „Ѕидот ми помина право низ 
срцето“.

Но, сепак, фрау Паул не ги користи белешките. Вистина е 
дека ја губи мислата и понекогаш се повторува, но добро ја 
раскажува својата приказна.

Во јануари 1961 година, фрау Паул – која тогаш го носела 
венчаното презиме Рирданц – по професија забен техничар, 
го родила своето прво дете. Породувањето било тешко – 
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карлично. Било смена на докторите и некое време немало 
ни кого. Додека тие да се заменат, вели, „едната нога веќе 
беше излезена“, но успеале набрзина да изведат царски рез. 

Неколку дена по раѓањето, Торстен Рирданц почнал да 
плука крв. Не можел воопшто да цица. Докторите помислиле 
дека може да е некаков проблем со стомачето и се обиделе 
да му дадат чај. Шест дена по породувањето, фрау Паул била 
отпуштена од болницата, но бебето и понатаму ја исфрлало 
речиси це лата храна. И сè уште плукало крв. Го однела во 
болница во источниот дел од градот, но и тие не можеле да 
откријат што му е. „Бев многу вознемирена“, вели. „За мене и 
за мојот сопруг тоа беше детето од нашите соништа“.

Потоа го однела во болницата Вестенд, во западниот 
сек тор на градот, каде што поставиле дијагноза за дваесет 
и четири часа: на Торстен му била дупната дијафрагмата за 
време на породувањето. Стомакот и езофагусот биле ош
тетени; имало воспаление и внатрешно крвавење. Состојбата 
била критична по живот, па затоа итно го оперирале. Торстен 
закрепнувал во болницата.

Во почетокот на јули 1961 година веќе бил доволно до
бар за да го одведат дома, со строги упатства за исхраната 
и лекарствата. Фрау Паул и нејзиниот маж Хартмут редовно 
оделе по вештачка храна и по лекови во болницата Вест
енд. Иако во тоа време немало ѕид, границата меѓу секторите 
се контролирала и им била потребна дозвола за внесување 
на лековите. Фрау Паул поднесувала барање за одобрение 
до Министерството за здравство секојпат пред да оди да ги 
донесе лековите. 

Следните неколку недели, кај Торстен имало бавен, но 
неспорен напредок. „Ни рекоа дека со специјалната храна 
и со лековите веројатно ќе се развива нормално“, вели. 
Почнува да плаче, безгласно лиејќи солзи. Солзите се трка
лаат по нејзиното лице, а таа ги брише. „Ве молам“, вели, 
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„каснете нешто“. Ставам нешто в уста. Гледам наоколу за да 
видам семејни фотографии, но нема ниедна по ѕидовите, 
ниту на комодите. 

Ноќта меѓу 12 и 13 август била растегната бодликавата 
жица за Берлинскиот sид. Фрау Паул тогаш живеела со 
својот сопруг во истата оваа половина од куќа длабоко во 
ис точниот сектор. Тие не виделе нити чуле нешто од она што 
се случувало со поделбата на градот, но се разбудиле во 
изменет свет. 

Следниот пат кога Фрау Паул отишла во Mинистерството 
по дозвола за да земе вештачка храна и лекови, барањето 
ѝ било одбиено. Таа се сеќава на молбите до властите, на 
кажувањата колку било болно нејзиното бебе и како без овие 
мерки тоа може да умре. „Доколку вашиот син е толку болен“, 
ѝ рекол службеникот, „можеби тоа би било и подобро за не
го“. Солзите на фрау Паул сега запреа, а нејзиното широко 
лице е црвено од гнев. Двојката немала избор освен да го 
префрли Торстен на обична храна. Тој повторно почнал да 
плука крв. Една ноќ на полноќ го одвеле во Шарите, големата 
источна болница. Докторите го задржале на посматрање и ѝ 
рекле на Фрау Паул да си оди дома. 

„Следното утро кога се вратив во болницата да си го 
видам синот, тој не беше таму. Никој ништо не ми имаше ка
жано за тоа. Немало време да ми кажат“. Кога сфатиле дека 
не можат да му помогнат, источните доктори успеале да го 
пренесат преку новата граница, назад во болницата Вестенд. 
Фрау Паул не знае како го извеле тоа, но мисли дека тоа му 
го спасило животот. „Воопшто не им замерив на докторите 
од Шарите. Што ќе значи тоа за него и што ќе значи тоа за 
си те нас, не можеше да се предвиди“.

Нејзиното бебе сега било од другата страна на Ѕидот. 
Фрау Паул и нејзиниот сопруг се вратиле во Министер
ството за здравство за да побараат дозвола да го посетат. 
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Но преминувањето на „антифашистичката заштитна мерка“ 
сега било во надлежност на Министерството за внатрешни 
работи.

Фрау Паул ми подава една стара фотографија. На фо то
графијата е таа со помазно лице и со тапирана коса од ше
есеттите. Во рацете држи бебе и несигурно се смее. Детето 
си ја гризе долната усна и гледа директно во апаратот. Тело
то не му се гледа. Човек во црна мантија на пастор и со бела 
јака стои до нив, а од страните има сестри во болничарски 
униформи и со калуѓерски превези. „Ова е од октомври 1961 
година“, вели фрау Паул, „од ургентното крштевање“. 

По девет и пол недели одвоеност од нивното бебе, кое 
повторно можело да умре, само на фрау Паул ѝ била из да дена 
еднодневна дозвола и виза за да присуствува на крштевката. 
Властите не го пуштиле нејзиниот сопруг да го посети, за да 
не одлучат случајно и двајцата да останат на Запад. Таа пов
торно липа, преплавена од солзи. Овде е сè тивко, нема ни 
бучава од сообраќајот. Единствен звук е неј зи ното дишење. 

Секое утро, Зигрид Паул се будела како старата таа, една 
секунда пред сликата на малото болно тело на Торстен да ѝ 
се врати во главата. Неговата состојба не се подобрувала. Во 
болницата Вестенд го оперирале четирипати. Морале да му 
вградат вештачки езофагус, вештачка дијафрагма и вештачки 
желудник. Морало вештачки да се храни. На родителите пов
тор но им било кажано дека може да умре. „Тогаш бев да го 
видам, но секако дека сакав пак“, вели таа. „Сакав пак“. 

Како што вели фрау Паул со јазикот на властите: „Јас и 
мојот сопруг одлучивме да се обидеме илегално да ја напуш
тиме територијата на ГДР“. Го држи шамичето со двете раце 
во скутот. „Не сум ви јас класичен борец на движењето на 
отпорот“, вели таа. „Не бев дел ни од опозицијата. До денденес 
не сум член на ниедна политичка партија“. Го секне носот. „И 
не сум криминалец“.
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Вдишува длабоко и се исправа во столчето. „Единствено 
што го слушав РИАС, западното радио. Тоа беше нелегално, 
но сите го правеа тоа. Ми беше многу важно да добивам 
вести однадвор. И, најпосле, токму РИАС и ме спаси“. 

Фрау Паул и нејзиниот сопруг, работник на бродо гра ди
лиште, почнале да бараат начин како да бидат со својот син. 
Во 1961 и во 1962 година, во Источна Германија се формирале 
безброј мали заедници на луѓе со заеднички интерес; луѓе 
кои ги обединувале само површни познанства и желбата да 
заминат. Некојси доктор Хинце и жена му живееле во градот 
Ратенау во Бранденбург и сакале да му се придружат на 
својот син Михаел на Запад. Кога Ѕидот бил кренат, Михаел 
Хинце студирал социологија на Слободниот универзитет и 
одлучил да остане. Доктор Хинце зборувал неколкупати со 
сопругот на фрау Паул за тоа да изградат јахта и да пловат 
околу светот. Јасно е дека сега за тоа немало можности, но 
значело дека тој знае за нивната мака. Неговиот син Михаел, 
заедно со уште неколкумина млади студенти од Западот, бил 
вклучен во мрежата за извлекување луѓе. 

Михаел Хинце живее во Западна Германија, каде и што 
го најдов. Тој е тивок и скромен. Не зборува за тоа што го 
на правил како за нешто со што ја ризикувал сопствената сло
бода за да ослободи други. Не звучи ни како скромен човек 
кому му е непријатно да му припишуваат херојство. Тонот му 
е повеќе како на некој кој се потсетува како еднаш, чекор по 
чекор, на вообичаениот начин си го поправал автомобилот. 
„Во 1961 година“, вели тој, „имав 23 години и немав искуство 
со овие работи“. По кревањето на Ѕидот, Михаел контактирал 
со некоја група за човекови права во Западен Берлин. „Некој 
таму ми кажа начин за извлекување луѓе“.

Кога Ѕидот бил подигнат, ГДР се обидела да ги блокира 
сите патишта за бегство. Ги смениле возните линии на 
автобусите, забраниле возовите да застануваат на станици во 
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западниот сектор, поставиле барикади на патиштата покрај 
границата и ги засилиле патролите во водите на Балтичкото 
Море. Но невозможно е една држава целосно да се плом
бира за надворешниот свет, и секако дека е невозможно тоа 
да се изведе насекаде и одеднаш за сите видови транспорт. 
Возовите кои патувале од Западна Европа до Данска и 
Шведска поминувале низ Источна Германија и попатно за
пирале на Остбанхов во Источен Берлин. Со валидни визи 
во своите пасоши, граѓаните на Западна Германија можеле 
да поминат низ источногерманската територија на пат за 
Варнеминде, на брегот на Балтичкото Море, за да фатат 
траект до Малме или до Копенхаген. А на станицата во 
Источен Берлин сè уште немало Ѕид. Немало ни контролни 
пунктови меѓу локалните перони и пероните за подалечните 
дестинации. Како и секогаш, па и денес, контролата на би
летите, пасошите и на визите била во самиот воз. Лицата со 
западногермански пасош и со транзитна виза можеле да се 
качат на воз во Источен Берлин и да отпатуваат надвор. 

„Бевме осуммина или, можеби, десетмина студенти“, вели 
Михаел Хинце, „што го правевме тоа. Би рекол дека успеавме 
на овој начин да извлечеме педесетина луѓе“. Потоа додава: 
„Не бев некоја голема ѕверка“.

Планот бил умен и едноставен. Се состоел во тоа Ис
точ ногерманецот да се преправи во Западногерманец на 
еден ден. Студентите ќе замолеле некој западногермански 
др жавјанин да им го отстапи пасошот за каузата. „Немавме 
никаков проблем да дојдеме до документи. Луѓето беа по
веќе од расположени да им помогнат на другите да излезат 
оттаму“. Ги одбирале оние кои по возраст, висина и боја на 
очите личеле на Источногерманците кои требало да ги пре
фрлат. Сопствениците на пасошите испраќале барање до 
властите на Источен Берлин за транзитна виза. Истовремено 
биле пренесувани слики за пасош од Источногерманците 
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пре ку границата во Западен Берлин. Кога сопствениците ќе 
ги добиеле назад пасошите со залепена виза, студентите ги 
носеле кај фалсификаторот, кој ја вметнувал фотографијата 
на лицето кое се обидувало да избега. Подготвените пасоши 
потоа се шверцувале назад кај Источногерманците што са
кале да заминат.

„Ќе завиткавме петшест пасоша во весник и ќе ги 
пикневме во вентилацијата на мојот фолксвагенбуба“. Ми
хаел можел да патува на Исток со еднодневна дозвола. 
Заедно со пасошите ќе земел и предмети потребни за да 
се комп летира трансформацијата на Источногерманците во 
западно германски туристи. „Им носевме, на пример, паста за 
заби од западна марка за да ја стават во куферот и во зачка
та дозвола на сопственикот на пасошот. И западни цигари, 
секако – Марлборо или некои други. И им велевме да ги 
тргнат ети кетите од облеката за да не се чита: ’Произ ведено 
од народот‘“.

Во една уличка близу станицата, Михаел ги предавал 
па сошите и предметите. Источногерманците, со мал куфер 
како за на одмор, се подготвувале да заминат во своите 
нови животи. Пред Божиќ 1961 година, таткото и маќеата на 
Михаел Хинце стигнале безбедно во Западен Берлин.

 Во текот на зимата 1961 година, фрау Паул имала 
дозвола да го посети Торстен четирипати. На едно од тие 
одења, во болницата ја чекал коверт. Тоа било кратко писмо 
од док тор Хинце со неговиот телефонски број и малку ситни 
пари. Кога му се јавила, доктор Хинце ѝ рекол на фрау Паул 
дека неговиот син ќе им помогне да преминат. Следниот пат 
кога била во болницата Вестенд донела слики за пасош од 
неа и од сопругот. Михаел ги вметнал во западногермански 
па соши. 

„Така, во февруари 1962 година“, вели фрау Паул, „пла
ниравме да заминеме користејќи го транзитниот правец 
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БерлинОстбанхоф, преку Данска, до Западен Берлин. Го
лемо зао биколување“. Фрау Паул е жена без трошка иро нија. 
Всуш ност, изгледа како да има многу мала дистанца од она 
што ѝ се случило. Сеќавањата се свежи и тешки. 

Заедно со нив требало да избегаат и тројца источни 
сту денти. Еден млад човек по име Вернер Кох и уште една 
двојка. Фрау Паул и нејзиниот сопруг го дале автомобилот на 
еден нивни пријател и дискретно продале некои работи. Го 
ос та виле домот недопрен, полн со мебел. „Тоа беше ужасно, 
несигурно време“, вели таа. 

Вернер Кох е хемиски инженер во своите доцни пе де
сетти. Зборува меко и прецизно, со темна коса и темни очи на 
спокојното лице. Дотеран е, во светла облека и светли чевли. 
Седиме во дневната соба на прострaната и удобна куќа што 
самиот ја изградил и ми раскажува за патеката за бегство. 
Мал старовремски часовник со нишало одѕвонува на секој 
по ловина час.

„Ги добивме пасошите и билетите за возот“, вели тој, „и 
напамет си ги научивме приказните: кои бевме – име, датум 
на раѓање, каде одиме на одмор и така натаму“. Исто така, 
морале да научат и каде биле порано. Пасошот на Кох при
паѓал на некој кој еднаш патувал во Того. „Того!“ се смее. 
„Не можам да кажам дека сум некој експерт за историјата на 
Того, или слично, но го научив името на главниот град – Ломе 
– и јазикот што го зборуваат – француски“.

На договорениот ден, петтемина отишле на железнич
ка та станица. Требало да седат во чекалницата додека да 
добијат сигнал од еден западен студент кој бил на посета со 
еднодневна виза, дека може да продолжат. Потоа требало 
да отидат на перонот за подалечни дестинации и да се ка
чат на возот. Студентот требало да се јави во Копенхаген за 
да се осигури дека групата која патувала пред нив стигнала 
безбедно. Потоа ќе им дадел сигнал да тргнат. Кох не се 
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сеќава точно кој бил сигналот. Вели дека било „нешто во 
врска со весник. Нешто во врска со тоа како го држи“.

Изгледа како фрау Паул целосно да ги заборавила или 
потиснала ваквите детали. Таа само вели: „Добивме сигнал 
од студентот кој значеше дека не треба да се качиме на во
зот. Доколку се качевме, ќе бевме уапсени. Отидовме право 
дома“.

Кох дообјаснува. Вели дека кога го добиле сигналот, 
„до живеавме шок. Но морам да кажам дека истовремено 
ми олесни. Знаев дека во багажот имам работи кои сè уште 
личат на источни производи“.

Сега фрау Паул знае дека сите во групата пред нив биле 
уапсени и затворени. Студентот од Запад кој бил со нив 
бил уапсен и отслужил две години казна во источен затвор. 
Штази почнала да се сомнева и преку ноќ вовела нов печат 
како дел од транзитната виза. Во времето кога требало да 
се аплицира за виза и преправените пасоши да се пренесат 
назад на Исток, почнал да важи новиот печат, а малата група 
не го знаела тоа.

„Ги однесовме сите пасоши дома“, вели фрау Паул, „и 
ги запаливме. Овде, во станов“. Ова го кажува со нагласена 
доза на дефинитивност, како малиот оган да ги исчистил 
од злосторството. „Потоа само се надевавме дека нашиот 
син ќе закрепне и дека ќе може да ни се врати дома. Си 
мислевме: се обидовме еднаш и не ни успеа. Нема пак да 
се обидуваме“. Неуспехот барем донел крај на неспокојот и 
им олеснило. Таа тврди дека тоа било моментот кога таа и 
нејзиниот сопруг се откажале од обидите да излезат. „За нас 
тоа беше крај. Но во текот на целата оваа работа добро ги 
за познавме тројцата студенти кои живееја тука на Истокот“. 
Фрау Паул и нејзиниот сопруг комуницирале со нив целата 
го дина. „Така и се пронаоѓаат луѓе со слично размислување, 
па продолживме да одржуваме контакти“.



Фрау Паул | 255

Во февруари 1963тата, една година по обидот со па
сошите, тројцата студенти прашале дали може да останат 
не колку ноќи во Берлин. Торстен сè уште бил на Запад и сè 
уште бил во болница. „Рековме, да“, вели фрау Паул. Оттука 
натаму разговорот станува збркан, со кажувања на нешта 
што „во моментот не ги знаела“ или „не можела ни да ги прет
постави“. Им верувала на студентите и им дала клуч од дома. 
„Работев полно работно време како забен техничар“, вели, 
„па не знаев што се случувало во станов преку ден. Јас ед
ноставно не бев тука“. Си ја чепка јаката. „Мојот сопруг беше 
тука“, вели.

„Фрау Паул и Хартмут беа нервозни“, вели Кох за својот 
престој во нивниот дом, „атмосферата беше напната“. Сту
ден тите се вратиле заради нов обид. Под Ѕидот бил пробиен 
тунел од Западен Берлин до подрумот на една зграда на 
Брунен штрасе во Источен Берлин. Дваесет и деветмина луѓе 
успеале да преминат неколку месеци претходно. Но потоа 
тунелот се поплавил, оставајќи ги другите на Истокот на 
цедило. Сега подземните води замрзнале и се планирало 
ново бегство.
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„Сакав да одам“, ми вели Кох, „бидејќи имав чувство 
дека сè е организирано совршено. Мислев дека ќе ни сиг
на лизираат доколку биде премногу опасно, исто како и при 
обидот со лажните пасоши“.

Во станот на фрау Паул студентите чекале глас од 
курирот. Како и претходно, и овој обид бил организиран од 
за падни студенти кои требало да им кажат на источњаците 
каде е тунелот, и кога и како ќе можат да влезат. 

Курирот дошол со информациите. „Инструкциите беа да 
се оди до една улица близу до театарот ’Роза Луксембург’“, 
вели Кох. „Таму требаше да има паркиран автомобил, со мал 
знак на неговиот заден браник. Тој знак требаше да ни ја 
од гатне адресата на зградата од каде што ќе можеше да се 
влезе во тунелот“. Потоа требало да одат до телефонската го
ворница во близина. Доколку сè било во ред, требало да има 
залепен фластер под слушалката. „Доколку немаше фластер, 
тоа ќе значеше дека некој го одлепил како предупредување. 
Потоа ќе требаше само да се појде на таа адреса и да се каже 
лозинката“. Во зградата требало да влегуваат на растојание 
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од половина час, за да бидат пренесени низ тунелот. Ако сè 
поминело добро, од прозорецот на зградата од западната 
страна ќе дошол сигнал: бело знаме за успех. Доколку имало 
проблеми, ќе имало црвена топка.

„Претходното попладне јас и Хартмут Рирданц отидовме 
да провериме. Се качивме на метро до станицата ’Роза 
Луксембург‘, и прошетавме наоколу“. Го виделе автомоби
лот, те лефонската говорница, и пресметале колку време ќе 
им треба вечерта да стигнат дотаму од станот на семејството 
Паул. „Јас тргнав сам, а Хартмут појде по мене на безбедно 
рас то јание. Беше на околу стотина метри зад мене“. Кох оти
шол до автомобилот и го прочитал знакот на задниот бра ник. 
„Беше некаква загатка во врска со зборот извор, не можам 
точно да се сетам“, вели, „и бројот четириесет и пет“. Брунен72 
значи извор, или поток. Кох сфатил дека треба да оди на 
Бруненштрасе број 45. Потоа отишол до телефонската го
ворница за да го најде залепениот фластер под слушалката. 

Бруненштрасе број 45 не била далеку од говорницата. 
Тоа е веднаш зад аголот од мојот стан. Отшетав дотаму едно 
утро. Небото беше бледосино и високо, а сонцето светеше 
како мала ламбичка од фрижидер. Бруненштрасе се сече со 
улицата Бернауер, покрај која поминувал Ѕидот, и каде што се 
направени славните фотографии на луѓето кои на 13 август 
1961 година скокаат од прозорците врз душеци на западна
та страна. Сега таму има само појас од висока трева. Ако не 
сте знаеле дека Ѕидот бил на тоа место, тешко ќе можете 
да си го замислите. Еден ден, на тоа место ќе се изградат 
нови станбени згради во ист стил како и претходните, и за 
помалку од една генерација оваа лузна ќе се покрие. Но, 
сепак, во моментов овој појас многу e чуден: не е парк, не е 
ниту празна парцела. Едноставно е дупка во градот.

72 Brunnen, герм. 
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Си ја кренав јаката високо додека одев. Додека ги гледав 
броевите на улицата, барајќи го четириесет и пет, поминав 
покрај еден дуќан и ја прочитав фирмата. Се повратив. Морав 
да прочитам како што треба. Пишуваше: „Опрема за копа
ње – за изнајмување или за продажба: дупчалки за извори, 
електрични чекани, дрводелски сврдла, рачни дупчалки, 
пумпи“. Се разминав со двајца млади мажи. Беа крупни, и 
двајцата одеа со откопчани јакни на студот. На маицата на 
едниот пишуваше на англиски: „Too Drunk to Fuck“73, а на дру
гиот, на германски: „Тргај се од патот – доаѓа заебан тип“. 
Погледнаа остро во мене, потоа во дуќанот, па пак во мене, 
како да сакаа да разберат што гледам толку фасцинантно во 
место со пумпи и дупчалки.

Бруненштрасе број 45 е обична станбена зграда на пет 
ката. Со ништо не се издвојува од која било друга зграда во 
улицата. Нема споменплочи на неа, ниту обележана патека 
во спомен на тунелот. И, како куп згради на поранешниот 
Исток, и оваа се реновираше. На влегување се разминав со 
двајца турски работници кои излегуваа со алат и кофи со гипс 
во прав. Им кимнав како да знам што правам и влегов право 
внатре. Вратата од подрумот беше десно. Застанав за момент. 
Потоа ја отворив вратата кон темнината, реата на прашина и 
влага. Тргнав по скалите, кога слушнав како некој вика.

„Извинете! Извинете! Можам ли некако да ви помогнам?“ 
Надзорникот, исто така Турчин, стоеше на врвот на скалите. 
Му објаснив дека барам тунел во кој се доаѓало од подрумот 
на оваа зграда.

„Почекајте овде“, рече. Донесе факел со долга рачка. 
Слеговме по скалите. Подрумот имаше засводен таван и прос
то рии за секој стан одвоени со дрвени преградни. Мислам 
дека ниеден од нас не веруваше дека ќе го најдеме тунелот. 

73 „Премногу пијан за да дупи“ (заб. на прев.).
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Одеше напред по валканиот под осветлувајќи го преминот сè 
до крајот. А таму, на ѕидот, имаше место колку шахта каде што 
циглите беа понови од другите. Го осветливме со факелот и 
стоевме таму, а јас размислував за дваесет и деветтемина кои 
одовде ја напуштиле својата земја, и за Вернер Кох и другите. 

Кога стигнал до зградата, вели Кох, „отидов до вратата 
од подрумот во ходникот и ја кажав лозинката. Таа гласеше: 
’Дали господин Линдеман живее овде?‘ Немаше одговор, па 
затоа повторив: ’Дали господин Линдеман живее овде?‘ Таа 
беше наменета за луѓето – помагачите – зад вратата. Требаше 
да чекам реакција. Очекував некој да се појави со факел, 
или да ми се обрати, и да ме изнесе од овде“. Ништо не се 
случило. Ама баш ништо. „Си помислив: овде нешто не е во 
ред. Те молам, Боже, само цел да се извлечам од овде. Се 
свр тев и излегов од зградата“.

„Тогаш ме фатија – Штази во цивилно. Мислам дека беа 
тројца кои чекаа на улицата да се вратам. Сега знам дека ја 
имаа опколено зградата – имаше еден и на скалите внатре“. 

Го прашале што прави таму, а тој им кажал дека го по
сетил господин Линдеман. „Тука нема никаков господин Лин
деман“, рекоа. Го одвеле, прво во полициска станица, потоа 
во притвор во седиштето на Штази во Берлин, а на крај от во 
затворот Хоеншенхаузен. 

„Хартмут Рирданц гледал сè што се случува од другата 
стра на на улицата“, вели Кох, „а потоа се вратил дома избе
зумен“. Рирданцови ќе останат на Исток. Ќе чекаат нивното 
бебе доволно да оздрави за да си дојде дома. И се надевале 
дека ќе преживее.

Човековото паметење, како и сè друго, е неверодостојно. 
Не само во поглед на она што го крие и она што го менува, 
ту ку и во поглед на она што го открива. Фрау Паул мора да 
знаела зошто тројцата студенти дошле овде на неколку де
на, и веројатно знаела дека обидот со тунелот пропаднал. 
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Доколку не признава дека знаела, тоа е затоа што токму по
ра ди таквото сознание била прогласена за криминалец во 
ГДР и, што е најтажно од сè, сè уште се чувствува така. 

Фрау Паул ми го покажа извештајот на Штази за тунелот. 
Неговиот излез бил под нашите нозе на Бруненштрасе, а 
не во ѕидот, како што покажува овој документ, напишан со 
здодевен бирократски јазик:

ВЛАДА НА ГЕРМАНСКАТА ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА
Министерство за државна безбедност
ДОКАЗ

За постоење тунел од Западен Берлин до главниот град на 
Германската Демократска Република.

Во текот на проверката на подрумот од страна на Националната 
народна армија на 18.02.1963 година на улицата Брунен број 45 во 
Берлин Мите, беше утврдено дека таму постои дупка во подот на 
подрумот според што следи основано сомневање за постоење тунел 
на спомнатото место. 

Ширината на дупката и последователните истражувања го 
потврдуваат фактот дека во таа зграда на улицата Брунен број 45 бил 
крајот на тунелот пробиен од територијата на Западен Берлин.

Тунелот започнува на територија на Западен Берлин, оди под 
улицата Бернауер во Западен Берлин и под неколку населени куќи 
во главниот град на Германската Демократска Република, сè до 
подрумот на улицата Брунен број 45.

Од подрумот на улицата Брунен број 45 до државната граница, 
тунелот е во должина од 130 метри и потоа се шири под улицата 
Бернауер, што би значело околу 30 метри во ширина.

Димензиите на преминот изнесуваат 75 см во широчина и 70-80 
см во височина. При испитувањето на преминот беа конфискувани 
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4 факли од западно производство, 1 лопатче на расклопување од 
американско потекло, 1 рачна лопата, 2 секирчиња, 1 дупчалка, како 
и неколку шрафцигери. 

Освен тоа, пронајдени се и конфискувани цел асортиман 
електрични кабли, неколку сијалици „круши“ и гумени патосници.

Со употреба на споредбени методи со материјалите веќе 
прибрани до определениот период, се изведува заклучок дека 
студентот [име] на Техничкиот универзитет во Западен Берлин 
дефинитивно бил вмешан во организацијата на пробивањето на 
тунелот во подрумот на улицата Брунен број 45. 

Тогаш почнало следењето на фрау Паул и нејзиниот со
пруг. „Наутро, кога одев на работа, веднаш зад мене одеше 
некој“, вели таа. „Ако појдев на Александарплац да купам 
нешто, по мене одеше човек од влезната врата, во автобусот 
и во возот, па назад до дома. Ги менуваа луѓето, но посто
ја но имаше некој. Сакаа да го почувствуваме тоа“. Што да 
почувствуваат? Постојана недефинирана растревоженост? 
Освен фактот дека биле следени, не можеле ништо друго да 
насетат. Како и со другите нешта, сè додека не ви се случат, 
не верувате дека може да се случат. Тоа траело две недели.

Едно утро, додека фрау Паул одела накај автобуската 
постојка, двајца во цивилно ја запреле и ѝ побарале лична 
карта. „Тоа беше сосема вообичаено. Цело време мораше да 
си ја носиш личната карта“. Уште пред да ја стави раката во 
чантата за да ја најде, „голема црна лимузина“ запрела до 
тротоарот. Двајцата мажи ја фатиле под мишки и ја пикнале 
внатре. „Бев киднапирана среде улица“, вели. 

Не знаела каде ја одвеле, „но знаев дека беше во Штази“. 
Сега ја има снимката од испрашувањето и таа покажува дека 
била на Магдалененштрасе, дел од Норманенштрасе кај што 
е седиштето на Штази. Ја испрашувале од 8 часот наутро на 
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28 февруари 1963 година, сè до 6 часот наутро следниот 
ден. „Толку траеше“, вели подавајќи ми ги документите. „Се
когаш велев дека траеше дваесет и два часа, и кога добив 
пристап до моето досие таму стоеше: дваесет и два часа“. 
Изгледа дека нештата што ѝ се случиле се толку различни од 
нејзиниот начин на размислување и од нејзината претстава 
за животот, што фрау Паул сака да си потврди дека во ништо 
не претерува. И, исто така, изгледа дека таа едноставно не 
може да поверува дека тоа нејзе ѝ се случило. 

Фрау Паул добро се сеќава на нејзиниот истражител. Тој 
бил млад, дебел и саркастичен. „Во почетокот одрекував сè, 
но тогаш забележав дека тие веќе знаат безмалку сè. Сакаа 
да добијат информации за студентите кои беа сместени 
кај нас“. На крајот од испрашувањето била вратена назад 
во ќелијата. „Веќе не можев ни да зборувам. Бев готова. 
Но не ме оставија за долго. Дојдоа и ме ставија во комбе 
за да ме носат на некое друго место. Потоа продолжија со 
испрашување дењеноќе – сакаа да го прават тоа кога си 
исцрпен од неспиење. Не ми дозволуваа да се одморам“.

За време на една од тие сеанси, фрау Паул добила 
предлог. 

Била седната ниско на хоклица, во аголот на собата. 
Кога се отворила вратата, ја снемало. Си го замислувам буј
ното тело на фрау Паул на такво мало столче, наменето за 
понижување. Поручникот кој ја испрашувал седел на големо 
биро. „Разбрав дека вашиот син се нашол на непријателска 
територија“, рекол.

„Да, господине“.
„Според нашите сознанија, се чини дека многу е болен“.
„Да, господине“. Каде водело тоа? Дали нешто му се 

случило на Торстен за кое таа не знаела? Сигурно нема да му 
направат нешто на едно ситно, болно бебе?

„Би сакала ли да го видите синот?“
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Какво прашање било ова? „Да, господине“.
„Тоа може да се среди“.
Ја замислувам огромната надеж што тогаш ја почувству

вала, исполнувајќи ѝ го срцето додека седела на тоа столче. 
Но таа вели: „Тогаш почнав да се сомневам. Еве ме мене, 
седам во ќумез – мислам затвор, извини – а тие ми нудат да 
одам на непријателска територија – тогаш Западот беше тоа. 
Не можев да најдам никаква смисла“.

„Како е можно тоа?“ прашала.
„Воопшто не е комплицирано“, рекол тој. „Всушност, 

мно гу е едноставно. Ако сакате да си го посетите синот на 
не пријателска територија, само би побарале од вас, додека 
сте таму, да договорите средба со вашиот млад пријател 
Михаел Хинце. Може да отидете на прошетка. На пример, во 
дворецот Шарлотенбург“. 

Таа била збунета. Потоа тој рекол: „Другото препуштете 
ни го нам“.

„‘Другото препуштете ни го нам‘!“ вика. „Потоа тој до
даде: ’Добро со добро се враќа‘. ’Добро со добро се враќа‘“. 
Нејзиниот тон е комбинација од ужас и триумф. Очигледно 
е дека мене овде нешто ми бега. Се прашувам дали на гер
мански има некој зборкованица за оваа чудна измешана 
емоција. 

„Во тој момент“, објаснува таа, „ми дојде на ум Карл 
Вил хелм Фрике. Го имав слушано години пред тоа на едно 
западно радио како зборува за неговото киднапирање и 
затворање, и никогаш го немав заборавено. Веднаш знаев: 
Сакаа да ме искористат како мамка за да го киднапираат 
Михаел“. 

Карл Вилхелм Фрике е добро познат во Германија како 
пре зентер и новинар, и како феномен: „Случајот Фрике“. 
Тој секогаш агитирал против Германската Демократска 
Република. На 1 април 1955 година, на средба во Западен 
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Берлин, агенти на Штази му ставиле дрога во коњакот и 
потоа го пренеле во бесвесна состојба преку секторската 
граница. Тој бил обвинет за „поттикнување војна и бојкот на 
ГДР“ и бил осуден на четири години во затворска самица, 
кои ги отслужил до последниот ден. Западот не можел да 
стори ништо за да го извади. Кога бил пуштен назад во За
па ден Берлин, веднаш и на сопствен ризик, тој ја раскажал 
во етерот приказната за неговото киднапирање. На крајот на 
нашата попладневна средба, тој ми рече: „Фрау Паул – тогаш 
Рирданц – е многу храбра жена“.

Фрау Паул знаела дека Михаел доволно ќе ѝ верува за да 
дојде на средба во паркот, а кога тие ќе дошле да го соберат 
во возилото, таа ќе требало да се сврти и да си замине. Таа 
не знае дали понудата ќе значела повеќе од една посета на 
Торстен или дека ќе останела на слобода. Знае само дека 
ако прифатела, тие тогаш ќе ја поседувале, душата ќе ѝ била 
купена со посета на нејзиниот тешко болен син. Таа ќе била 
нивна засекогаш: полициски тастер и дресиран кодош.

„Јас – мамка во стапицата за Михаел! И секако дека 
одговорот беше апсолутно не. Не можев“. Грбот ѝ е исправен, 
а рацете ѝ се стегнати во тупаници на бутините. „Карл Вил
хелм Фрике“, вели таа, „беше мојот ангелчувар“. Се стресува 
и замолчува. Во овој момент не личи на жена која се спасила 
од нешто. „Морав да се определам против мојот син, но не 
можев да си дозволам да бидам искористена на тој начин“. 
Се свиткува и повторно плаче. Со едната рака ја потпира 
другата и одвременавреме им ја менува положбата, како да 
сака да си олесни.

„Во тој момент тоа беше вистинската одлука“, вели таа 
низ солзи. „Па дури и потоа, секогаш можев да си кажам: ’не 
си ставив грев на душа‘. Можам мирно да спијам поради таа 
своја одлука“. Не се обидува да го скрие лицето. Тука нема 
точен одговор, нема добар исход. „Точно е дека не си го 
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ставив тоа на совест, но, сепак“, зема воздух со болен грч, 
„не го избрав син ми“.

Не може да се знае каков залог ставаме врз нашата ид
нина со своите одлуки. Фрау Паул ја имала храброста да го 
направи вистинскиот избор на нејзината совест во ситуација 
во која повеќето луѓе би одлучиле да си го видат бебето и 
подоцна да си велат дека немале избор. Но, сепак, кога веќе 
еднаш ја донела одлуката, ѝ требало некоја нова храброст 
за да живее со неа. Мене ми се чини дека фрау Паул, како и 
сите ние, можеби си ја преценила силата, својата отпорност 
на загуби, и дека сега, поради нејзините принципи, е осаме
на, плачлива и уништена од вината. „Резултатот од тоа беше 
дека никогаш веќе не ме испрашуваа“. Дознала дека маж ѝ и 
тројцата студенти, исто така, биле уапсени, заедно со уште 
некои триесетмина од цела ГДР кои планирале да избегаат 
низ тунелот.
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Хоеншенхаузен

Фрау Паул и нејзиниот сопруг ги држеле пет месеци 
во затворот Хоеншенхаузен, а потоа, заедно со тројцата 
студенти, ги префрлиле во Росток, на брегот на Балтичкото 
Море, на судење. Фрау Паул мисли дека тоа било затоа што 
западните медиуми знаеле за страдањето на Торстен од 
едната страна на Ѕидот и на неговите родители од другата 
страна, а властите сакале да го спречат можниот публицитет.

Двојката никогаш не ги видела обвиненијата против 
нив, ниту пак пресудата. Им биле понудени услугите на др 
Вогел, адвокат близок до власта кој се прочул со прегово
рите за трговија со луѓе помеѓу Истокот и Западот. Но тие 
не верувале во можен договор и го одбиле, инсистирајќи на 
нивниот семеен адвокат. Сепак, тој не можел да стори многу 
за да им помогне, затоа што обвиненијата против неговите 
клиенти ги добил само пет минути пред да почне судењето. 

Обвинителот ги изнел обвинувањата: 

Рирданц, Зигрид, е обвинета за наведување, или 
во најмала рака за помагање и поддржување граѓани 
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на Германската Демократска Република за илегално 
напуштање на ГДР. 

Обвинетата одржува контакти со членови на 
шверцерска и терористичка организација од Запа
ден Берлин којашто намамува луѓе надвор од ГДР 
и го овозможува нивното илегално напуштање на 
ГДР со илегални документи или со недозволено 
преминување на националната граница... [Таа] била 
одго ворна за лажните пасоши во нејзиниот стан, 
организирала средби и пренесувала информации за 
планирање операции за шверц на луѓе и во нејзиниот 
стан ги сместувала луѓето кои требало да бидат пре
несени. Постои основано сомневање дека и таа лично 
илегално ќе ја напушти ГДР.

Фрау Паул ми го чита ова и за секоја од овие точки ми 
докажува дека е невина. „Како што ти кажав, ние веќе одамна 
се имавме откажано од обидите да излеземе“, вели, „а јас не ни 
знаев што прават студентите во нашиот стан“. Во 1992, дваесет 
и девет години по судењето, Фрау Паул за првпат ја видела 
пресудата во своето досие. Никаде не се спомнувал Торстен. 
Судиите напишале дека нејзиниот „огорчен став за отфрлање 
на нашата Држава“ се должи „на фактот дека обвинетата била 
редовен слушател на клеветничкото радио на НАТО“. 

„Го напишале тоа за клеветничкото радио на НАТО затоа 
што одбив да бидам злоупотребена како мамка во нив на
та стапица“. Фрау Паул и нејзиниот сопруг добиле секој по 
четири години принудна работа. Ја ставиле во „марица“74 
и ја однеле од Росток во Хоеншенхаузен на отслужување 
на казната. Вернер Кох добил помала казна – една година 
и девет месеци во обичен затвор – затоа што казната за 

74 Жаргонски назив за полициско комбе за пренесување затвореници 
(заб. на прев.).
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помагање обид за напуштање на земјата била поголема 
отколку за делото обид за лично бегство.

Затворот Хоеншенхаузен не е далеку од центарот на 
Источен Берлин, но за неговото постоење не знаеле дури 
ни луѓето од соседните квартови. Сите улици што воделе до 
или од таа област биле блокирани со рампи и стражари. Хо
еншенхаузен бил затвор за политички затвореници – тој бил 
најскришната безбедносна инсталација во безбедносната 
зона во земјата оградена со ѕид; тој бил уште еден празен 
простор на мапата.

Еден ден, фрау Паул ме одведе таму. Беше обичен студен 
ден, а ние бевме во обична сива станбена улица. Додека 
одев ме по улицата, таа кимна со главата и рече: „Овде беа 
рампите“. Сè што останало беше едно столпче на тротоарот 
во висина на колковите. Влеговме во некогашната безбед
нос на зона на Штази. „Во оваа зграда овде беше Одделе
нието М, контрола на поштата“, рече фрау Паул, одејќи 
малку пред мене и покажувајќи со рака. „Во онаа онаму беше 
Работилницата за фалсификување на Штази. А онаа онде 
бе ше специјалната болница на Штази“. Сите беа обични бе
тонски згради. Изгледаа празни. „Оние високине онаму се 
становите на Штази“, продолжува. Ја следев нејзината рака 
и видов купче сивобели висококатници. Од едната од нив се 
појави средовечен човек со јазовичар на поводник. Човекот 
нè игнорираше, но кучето ме гледаше воинствено додека 
мочаше на работ на тротоарот.

Уште повнатре во зоната стигнавме до зграда со висо
ки бетонски ѕидови на чии врвови имаше бодликава жица. 
Ѕидовите како сè повеќе да се ширеа, зафаќајќи простор 
колку цел градски блок. На секој од аглите имаше осум
аголна стражарска кула, а долу под нив, по должината 
на целата надворешна страна, празна ограда за кучиња. 
Хоеншенхаузен е затворен веќе неколку години. Луѓето сега 
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се борат да го зачуваат како музеј на режимот. Фрау Паул е 
вклучена во таа работа, и има клуч.

Се приближивме до сивата челична влезна порта висока 
колку кула. Веднаш до неа имаше врата со нормална голе
ми на. Очите ѝ беа бистри, а синтетичките алишта ѝ шушкаа. 
Одеше пред мене како да е тука службено, на начин кој 
порачу ва ше: „Го мразам ова место, но сепак сум тука“. Се 
пикнавме во празниот затвор, во пространиот двор опкру
жен со згради, со уште една зграда клекната во средината. 
Земјата беше послана со асфалт и чакал и крцкаше како 
глазура од торта. Во дворот имаше паркиран камион. Беше 
бојадисан сиво, а на задниот дел имаше цврст челичен кафез 
без прозорци или без каква и да е видлива вентилација. 
„Овој е ист како комбето со кое ме носеа пет часа од Рос
ток“, рече. А потоа, на мое изненадување, додаде: „Влези“. 
Вле гов. Внатре, наместо две клупи, како што очекував да 
видам, имаше тесен ходник и шест внатрешни ќелии, секоја 
со врата што се заклучува. Не беа доволно големи за да може 
да се стои исправено, и во нив имаше само попречна штица 
за седење. Таа влезе по мене во камионот. „Влези“, рече 
одново, покажувајќи на една од малите внатрешни ќелии, 
„да почувствуваш како било“. Се пикнав во една од нив и 
таа ја затвори тешката метална врата. Клучот се сврте во 
бравата. Седнав на клупата и сè беше многу црно и страшно. 
Пред вратата таа рече гласно: „Мораш да си замислиш дека 
овде седи некој со митралез“. Си го замислив тоа, а потоа ме 
пушти да излезам.

Подоцна дознав дека овие камиони понекогаш ги пре
правале во возила на сервис за перење, или во ладилници за 
превоз на смрзната риба, или во пекарски комбиња, додека, 
всушност, цело тоа време се пренесувале затвореници и 
дисиденти со вооружена придружба низ Републиката. 
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Поминавме низ дворот до зградата во средина и вле
говме во неа низ влезот за камиони со џиновска врата. „Овде 
ме донесоа“, рече. „Немав поим каде сум. Колку што знаев, 
од Росток можеа да ме однесат на кое и да е место во ГДР. 
Но, секако, не знаев дека се наоѓам токму во срцето на 
Берлин“. Комбето и влезот за камионот биле смислени така 
што затворениците можеле да бидат пуштани еден по еден 
и никогаш да не се видат еден со друг, ниту пак да видат 
дневна светлина, или улицата или влезот во зградата.

Се качивме по скалите. Огромна кована метална врата 
полека се отвори за да открие долг линолеумски ходник. 
Фрау Паул ми покажа примитивен систем од кабли и куки кој 
се протегаше по должината на ѕидовите во висина на гла
ва та. Кога доаѓал нов затвореник, тој функционирал како 
алармен систем кој во интервали ги палел црвените светла. 
Тоа било знак дека другите затвореници треба да бидат 
заклучени во ќелиите, а чуварите да бидат надвор од видното 
поле. Затвореникот не требало да знае кој друг е таму, ниту 
пак, од психолошки причини, да има каков и да е човечки 
контакт без строг надзор на неговите чувари. 

Одевме низ ходникот. Некои од ќелиите беа отворени, 
некои затворени. Единствениот звук беа нашите чекори. Си
вата боја се лупеше од ѕидовите. Фрау Паул не се враќаше 
овде за првпат, но не мислам дека ова е лесно за неа. Има 
места каде што се случиле лоши работи на кои воопшто 
не одам, а некои дури и ги заобиколувам. Но еве ја неа, 
на местото што ја скршило, како ми раскажува за тоа. Тоа 
делумно е храброст, онаква каква што покажала кога го 
одбила предлогот на Штази, а делумно, веројатно, опсесија, 
предизвикана од она што ѝ го направиле потоа.

Ме одведе до собата во која ја испрашувале. Во тој 
комплекс имало 120 соби во кои едновремено можело да 
се врши испрашување. Нејзината беше со кафеави шарени 
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тапети до половина на ѕидовите, кафеникав линолеумски 
под, големо биро и стол. Зад вратата имаше мала четворо
нож на хоклица, како столче за молзење. „Дваесет и четири 
часа на ова“, рече фрау Паул.

Потоа отидовме во друга зграда, „Подморницата“. Од над
вор изгледа сосема обично. Слеговме неколку скали надолу. 
Фрау Паул ми кажа дека била наменски изградена од Русите 
во 1946тата како една од низата соби за мачење. Делумно ја 
слушав, но повеќе внимание ми одземаше привикнувањето 
на чудната миризба. Некои миризби тешко се распознаваат. 
Ми текнува на универзитетската библиотека за време на ис
питите. Смрдеше на пот, влажни палта и лош здив. Тоа бе ше 
измелезена миризба, но всушност беше мирис на чист страв. 
Оваа Подморница смрдеше на мемла и устоена урина и на 
блујавица и земја: миризба на мизерија.

Ходникоттунел беше долг и прав. Голи сијалици беа за
ка чени на јажиња. Фрау Паул почна да ги отвора вратите. 
Најпрво, просторија толку мала што човек може само да 
стои. Била направена така што може да се наполни со сту
дена како мраз вода до вратот. Ми кажа дека имало 68 
вакви. Потоа имало бетонски ќелии без ништо во нив, каде 
што затворениците ги држеле во темница среде сопствениот 
измет. Имало и ќелија целосно обложена со дебела црна 
гума. Фрау Паул ја држеле во близина на таа ќелија. Се се
ќава дека го слушала затвореникот во гумената ќелија како 
постепено го губи разумот. На крајот, единствените зборови 
што му останале биле: „Никогаш... нема... да... излезам“. Кога 
го одвеле, била викната внатре за да ги исчисти блујавиците 
и крвта. 

Најчудната ќелија имаше дрвен јарем. Нешто како спра
ва од селските панаѓури. Затвореникот бил свиткан речиси 
на половина, со рацете и главата ставени во јаремот. Пред 
неговата глава висела метална кофа вода, како зобница. 
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Подот и ѕидовите беа црни и прекриени со шилци. Фрау Паул 
објасни дека затвореникот требало да биде бос и заглавен 
во јаремот. Шилците му се забодувале во нозете. Потоа, врз 
неговата глава капела вода од цевка која висела на таванот. 
Порано или подоцна затвореникот ќе изгубел свест од болка 
и главата ќе му клапнела. Ќе паднела во кофата со вода пред 
него и, или ќе се освестел одново во болка, или ќе се удавел. 

Немаше ништо смешно во врска со оваа ќелија и не маше 
ништо смешно во тоа да се стои таму со фрау Паул, чувству
вајќи го шилестиот под низ чизмите и допирајќи го грубиот 
јарем и замислувајќи да си превиткан на половина во болка, 
во темнина, и да лебдиш меѓу свест и давење. Но имаше неш
то вулгарно во сето тоа. Изгледаше премногу прими тивно 
за средината на дваесеттиот век и премногу примитивно за 
овде. Оваа чудна направа припаѓаше поисточ но и по на зад 
во времето, во некој историски спореден настан од Монти 
Пајтон. 

Сепак, на некој начин имаше нешто уште поморничаво 
во канцеларијата со малото столче на кое ја седнале фрау 
Паул и со обичното канцелариско биро и столот на кој седел 
истражителот. Вистинското место на Штази, всушност, биле 
канцелариите каде што се претворале во иноватори, плетачи 
на приказни и фаустовски ловци на спогодби. Таа соба била 
местото каде што предлогот бил понуден и одбиен, а душата 
го загубила обликот, засекогаш. 

Ниеден од мачителите во Хоеншенхаузен не е изведен 
пред правдата.

Четирипати годишно фрау Паул добивала дозвола да 
биде посетена (најчесто од мајка ѝ), но тогаш била преместу
вана, за да не знае ни таа, ни нејзиниот посетител каде точно 
ја држат. Поштата била испраќана на друга адреса на Штази 
и ѝ ја носеле отворена. Била извлечена надвор и од времето 
и од просторот.
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Торстен останал со години во болницата Вестенд. Сес
трите и лекарите го хранеле со цевче, му давале лекови и му 
ги менувале пелените. Му пееле песни, го научиле да зборува 
и пробале да го научат да оди. Болницата била единствениот 
дом, а персоналот во неа единствените луѓе за кои Торстен 
Рирданц знаел. Ова е едно од писмата кои успеале да стигнат 
до неговите родители. Било напишано во ноември 1963тата, 
кога Торстен имал скоро три години: 

Драги г. и гѓа Рирданц, 

Разбрав дека вие би сакале да бидете известени 
за здравјето на Торстен, што можам многу добро да го 
сфатам. Општо земено, тој е весел, напредува во одењето 
и е среќен. Тој стана миленик на Од де лението. Секако, 
одвременавреме сè уште има не кои тешкотии кои треба 
да се надминат, што значи де ка, за жал, отпуштање од 
болницата не е можно во до гледна иднина. Не можеме 
да го храниме без цевка бидејќи го боли кога почнува 
да се храни нормално. Не говата тежина е сè уште 
незадоволителна, има 7.670 грама. И неговата висина е 
значително помала од просечната за неговата возраст. 
Сепак, дијарејата речиси ја снема. Не ни преостанува 
ништо друго освен да продолжиме вака и да се надеваме 
дека неговиот стомак постепено ќе се прошири и дека 
состојбата со неговата дијафрагма ќе се подобри. 

Можете да бидете сигурни дека за вашето дете ќе се 
направи сè што може. До Божиќ повторно ќе ви пишам.

Искрено ваш,
Проф. др Л.

Михаел Хинце никогаш не го напуштил Западот. Никогаш 
не бил киднапиран од Штази; не ни знаел дека сакале да 
го фатат. И, до неодамна, немал ни поим дека фрау Паул 
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има каква и да е врска со неговата непрекината слобода. 
„Дознав за тоа пред неколку години, откако Ѕидот падна. 
Со години немав слушнато ништо од Рирданцови. Потоа 
тие ми се јавија“, вели. „Целата таа приказна со уцената и 
со плановите да ме грабнат – не знаев ништо за сето тоа“. 
Како да му е малку непријатно. „Мислам, отсекогаш се гледав 
себеси како ’ситна риба‘. Јас едноставно ги спојував луѓето 
и обезбедував пасоши. Знаев дека тоа е забрането според 
законот на ГДР, но...“, гласот му се губи. Не размислил до крај 
за целата работа. Дури и да размислел, како би можел да 
замисли дека од некој друг ќе бараат да ја плати цената за 
неговата слобода? „Таа е многу храбра жена“, продолжува 
Хинце, „имам голема почит спрема неа. И благодарен сум 
ѝ. Но истовремено мислам дека не треба да се чувствувам 
виновен – не се чувствувам виновен, мислам, само имав среќа 
што не паднав во канџите на Штази. На тој, или на кој и да е 
друг начин“. Мисли дека доколку навистина го сакале – ќе го 
имале, што веројатно е вистина. 

„Беше многу активна во целата работа“, вели Хинце со по
чит. „Рирданцови ги организираа луѓето кои сакаа да излезат 
од Хале или од Дрезден, или од кое и да е друго место, и им 
помагаа. Беа многу посветени“. 

Фрау Паул не ми имаше кажано ништо за ова, иако тоа 
е можеби нешто со кое друг би се гордеел. Сликата што ја 
создаваме за себе, со сите нејзини пресликувања и нереални 
рамки, е она што нè одржува. Фрау Паул не се гледа себеси 
како херој или како дисидент. Таа е забен техничар и мајка 
со ужасна семејна приказна. И таа е криминалец. И ова за 
мене е најжалното нешто. Сликата што ја има за себе е онаа 
што за неа ја направила Штази. 

„Ѝ реков дека нејзината приказна длабоко ме потресе“, 
вели Хинце. „И дека не знам многу луѓе кои не би ме предале. 
Реков дека нема многу луѓе кои ја имаат нејзината храброст. 
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Да постапат“, бара начин да го опише тоа, „со толку голема 
човечност, ако така можам да кажам. Постапила со толку 
голема човечност“. За момент и двајцата молчиме. „Но, за 
жал“, вели тој, „на сопствена штета“.

Во август 1964 година, на Рирданцови им била откупена 
слободата за 40.000 западногермански марки. Но наместо 
да бидат ослободени и пуштени на Запад за да бидат со 
своето бебе, биле исфрлени на улица во Источен Берлин без 
документи. Фрау Паул ова го припишува на нивното одбива
ње да го ангажираат др Вогел како адвокат. Од 34.000 луѓе 
на кои им била купена слободата меѓу 1963тата и 1989тата, 
досега има документирани само 9 случаи на ваква суровост, 
кога Западот ги платил парите, а Истокот не ги испорачал 
луѓето чија слобода била откупена. 

Торстен и понатаму живеел во болницата Вестенд. На 
9 април 1965, кога имал четири години, фрау Паул добила 
вести за него од сестра Гизела, една од негувателките.

Ние сите ви посакуваме вам и на вашиот сопруг многу 
здравје и среќен Велигден. Торстен ви нацрта цртеж за 
Велигден, сам – кафеави велигденски заја чиња и гнездо 
со шарени јајца. Рече: „Ова е за мама, ќе ѝ се допадне!“ 
Вчера ја добивме вашата прекрас на честитка и ви се 
заблагодаруваме во име на Торстен. Беше многу среќен, 
моравме веднаш да му ја прочитаме. Не ја испушта од 
рачињата и цело време гледа во виленикот на неа...

Драга моја гѓа Рирданц, Торстен сега навистина 
напредува. Голема штета е што не можете да бидете тука 
да се радувате на неговиот напредок. Оваа драма меѓу 
двата дела на истиов град би можела некого да фрли во 
очај! Но не би сакала сега да пишувам за тоа.

Подобро е да ви кажам уште новости за Торстен. 
Сега тежи 9.450 грама и висок е 84 сантиметри. Збо ру ва 
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и разбира сè како да има шест години. Ништо не испушта, 
сè забележува! Ми рече дека треба да ви напишам дека 
наскоро доаѓа дома во Каулсдорф. Торстен може сам да 
изоди цели 5 метри! Настрана од тоа што цело попладне 
се вози наоколу низ Од де ле нието. Драга гѓа Рирданц, 
најубави желби од сите нас и илјада бакнежи од Торстен 

– и за тато исто.

Чекале уште осум месеци пред Торстен да закрепне до
волно за да биде отпуштен од болницата Вестенд. Кога си 
дошол дома во Источна Германија имал речиси пет години, 
ситничок и свиткан и многу учтив.

„Секако дека не ме препозна како своја мајка“, вели 
фрау Паул. „Тој не знаеше што е тоа мајка. Ги знаеше само 
сте рилната атмосфера на болницата таму и персоналот, 
док торите, сестрите и другите вработени. Иако тие сите со 
љубов се грижеле за него и се труделе“, сега плаче, жално, 
„се труделе, на секаков можен начин, да му создадат нешто 
како семејна атмосфера, тоа едноставно не беше неговиот 
дом. Тој беше исплашен. А кога јас...“ Мора да направи 
пауза, бидејќи не може да изусти ни збор. „А кога за првпат 
го кренав и го прегрнав, мора да си помислил: ’Што сака 
оваа стара госпоѓа од мене? Вели дека ми е мајка, но што е 
тоа мајка?‘ Ни се обраќаше со формалното ’Зи‘75. Ќе речеше: 
’Мајко, ќе бидете ли љубезна да ми направите сендвич, јас 
сум гладен‘, или ’Татко, ќе сакате ли да ме кренете на стол
чето, јас не можам сам‘, и таа, таа ужасна оддалеченост. Тие 
го направија нашето момче странец за нас“. Го спушта гласот. 
„Тогаш најмногу се борев со себе: дали правилно одлучив 
на испрашувањето кога одбив да ме искористат како мамка 
за киднапирање? Или требаше да си одам кај синот?“ Таа не 
престанува да липа.

75  Sie, герм.  Вие (заб. на прев.)
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И јас сум вознемирена. Малите нешта кои те тераат да 
плачеш. Помислата на негувателките и на лекарите во Запа
ден Берлин кои се обидувале да му кажат на малото момче 
што е семејство, да го подготват за него. Помислата дека 
денес пред мене таа се правда за својата одлука од пред 
повеќе од триесет години, само покажува дека фрау Паул 
не нашла мир. Претурам за да најдам хартиени шамичиња, 
но изгледа дека тие постојат само како искинати остатоци во 
мојот ранец. Не ни размислувам за Торстен.

Ѕвончето на влезната врата ѕвони и фрау Паул станува 
да отвори. Се враќа во собата со човек чија возраст е тешко 
да се определи, но веднаш знам дека е тоа тој. Станувам да 
се ракувам со него и го надвишувам, раката му ја собира 
во мојата. Телото му е ситно и свиткано, а рацете и нозете 
изгледаат искривени, како кај пајак. И главата му изгледа, 
исто така, мала. Има јасни, длабоко втиснати темни очи и 
нагласени јаболкца на лицето. Носи јакна со неколку беџови 
на реверот и изгледа лежерно. „Мило ми е“, вели Торстен 
љубезно и подискривено се спушта на каучот до мене. Не 
изгледа изненаден што ја гледа мајка си расплакана.

Торстен не е сигурен дали се сеќава на првата средба 
со родителите. „Сум гледал фотографии“, вели, „но тешко 
ми е да направам разлика меѓу она на што се сеќавам и она 
што сум го видел. Од она што ми кажувале знам дека сум им 
се обраќал формално со ’Вие‘ бидејќи не сум знаел што се 
тоа родители. Понекогаш како да ми се појавува нешто во 
темнината на минатото како некаква фатаморгана, но тоа не 
е свесно, не“. Гласот му е мек.

Сакам да знам дали мисли дека мајка му донела вистин
ска одлука кога избрала да не дојде кај него, го прашувам 
директно. Тој е релаксиран. „Никогаш не сум помислил 
дека моите родители донеле погрешна одлука“, вели, „ниту 
пак сум ги погледнал со очите на Штази, како криминалци 
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или нешто слично – напротив: им се восхитувам за тоа што 
го направиле“. Се чини дека научил да ги чува во себе и 
копнежот и тагата. „Никогаш не сум помислил“, вели, „дека 
можеле да сторат поинаку и дека нештата би можеле да 
бидат поинакви“.

„Освен тоа“, велам, „претпоставувам дека една посета не 
би сменила многу“ – не се обидував да го намалам нејзиното 
херојство. Се обидував да најдам начин да не размислувам 
за нејзиниот избор како за некое страшно напуштање. Но тој 
љубезно ме прекинува и размислува за тоа од гледна точка 
на мајка му. „Па да“, вели тој, „но доколку мислиш дека некој 
умира, веројатно би сакал да го видиш за последен пат. 
Тоа би имало некакво значење за тебе, иако не би сменило 
ништо“. 

Торстен си ја надополнува инвалидската пензија рабо
теј ќи со бендовите од електронската музичка сцена. Тоа е 
нешто што го правел, на еден или на друг начин, уште пред 
да падне Ѕидот. Тогаш, поради неговиот статус на инвалид, 
му било доз волено да патува на Запад на секои две недели. 
Рокмузи чарите од ГДР му плаќале за да им шверцува резер
вни де лови. Граничните стражари добро го знаеле Торстен 
и го претресувале „околу 90 проценти од минувањата на 
гра ни цата“, вели тој насмеано. „Многу често ме фаќаа, но, 
за моја среќа, последиците не беа толку страшни. Сепак, 
ме об винуваа за ’опасна трговија со музички инструменти и 
музичка електроника‘“, се смее.

И покрај неговата семејна историја, Штази сакала да го 
принуди Торстен да работи за нив. Прво, собрале ком про
ми ти рачки материјали за неговиот шверц. Потоа го привеле 
на испрашување. Но Торстен молчел, па истиот материјал 
кој требало да биде искористен за притисок врз него, станал 
доказ за неговата неподобност. Финалниот извештај од 17 
јуни 1985 година е долг две реченици. „Р. не е подобен за 
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неофицијална соработка со Министерството. (Р. учествува 
во криминални активности)“. Очигледно немале опција да 
напишат: „Р. од принцип одбива да соработува“.

Го прашувам Торстен дали мисли дека Ѕидот го обликувал 
неговиот живот.

„Мислам дека е тешко точно да се каже во која смисла 
Ѕидот го обликувал мојот живот – колку би бил поинаков во 
други околности“, вели тој, „но без сомнение, да, го об ликувал“. 

Научил да не ја игра играта „што би било кога би било“: 
ако не постоел Ѕидот, можеби немало да ми се влоши сос
тојбата; ќе пораснев со моите родители; тие немало да одат в 
затвор; ќе имав здраво тело, работа, партнер. Се подместува 
за да ме погледне в очи. „Не постојат луѓе кои не се чепнати“, 
вели. „Секој си има сопствени проблеми со кои се справува. 
Можеби моите малку се потешки, но главната работа е како 
се справуваш со нив“.

„А како се справуваш ти?“ Свртена сум кон него, гледам во 
неговото искривено тело и го слушам како дише низ цевките 
кои ги ставиле во него.

„Па, за мене е проблем. Мислам дека животот може многу 
брзо да ми заврши, па така немам долгорочни стремежи. Што 
и да сакам, го сакам тоа сега, да го искусам уште денес. Немам 
трпение да штедам пари или да основам некаква фирма. 
Тоа ме прави нервозен. Другите луѓе велат: ’Имаш време, сè 
уште си релативно млад‘. Но јас постојано се плашам дека 
нештата можат во секој момент да завршат“. Прави пауза. „И 
политички исто така, сè би можело одново да се смени, па да 
немам шанса да искусам некои нешта“.

Забележувам дека сега е тешко да најдеш трага од Ѕидот, 
нешто толку големо, кое толку брутално им ги обликувало 
животите. Само што сакам да кажам дека е чудно да се остават 
сите толку брзо да заборават, кога Торстен вели: „Среќен сум 
што го нема, и среќен сум што толку малку останало од него. 
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Би ме потсетувало дека би можело да се повтори. Дека сè што 
се случило може одново да се врати“.

„Но тоа не е можно!“ се смеам.
Ме гледа трезвено. „Но, сè е можно“, вели тој. „Никогаш 

не може да се рече дека нешто не е можно“.
Мајка му се согласува. „Кој би помислил дека би можело 

да се изгради Ѕид!“ вели таа. „И тоа беше невозможно! И кој 
би помислил дека на крајот може и да падне! И тоа беше 
невозможно!“

Луѓето овде зборуваат за Мауер им копф76, или „Ѕидот 
во главата“. Си мислев дека тоа е само стенографски начин 
да се објасни дека Германците сè уште се дефинираат како 
западњаци и источњаци. Но сега го гледам побуквалното 
значење: Ѕидот и сето она што тој претставувал сè уште пос
тои. Ѕидот и понатаму е во главите на луѓето од Штази како 
нешто што се надеваат дека еден ден може повторно да 
се врати, но, исто така, и во главите на нивните жртви, како 
застрашувачка можност.

Торстен ми нуди да ме префрли до станицата. Фрау Паул 
го бакнува и ми ја зема раката во нејзините. Потоа ги крева 
рамениците. „Тоа е тоа“, вели таа, како кога ќе се соберат 
деловите од нејзиниот живот, тоа и да не е некоја голема 
работа.

Автомобилот на Торстен е стар модел на БеЕмВе со 
специјално направено високо седиште за возачот. Пушта 
латиномузика која одржува чуден ритам со движењето на 
бришачите. Си муабетиме и тој ме носи скоро до Алек сан
дарплац. Потоа излегувам, а тој ми мавта и продол жува да 
вози, искривен и сакат, живеејќи од денес до утре.

76 Mauer im Kopf, герм. 
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Хер Бонзак

Одам да го соберам последниот мој човек од Штази. Во 
неговата улица се поставуваат нови трамвајски шини, долги 
парчиња челик растегнати на разделната лента како гумени 
бонбони. Време е за ручек и не може да се види ниеден 
работник. Ѕвонам на домофонот каде што пишува „Бонзак“. 
Излегува човек во елегантен мантил. Висок е и малку под
грбавен, набиен во градите. Лицето му е симпатично, со 
проретчена коса и со полни образи. Ме гледа право в очи и 
се смее со топла насмевка. 

„Ајде да одиме во мојот локал“, вели.
Пабот е традиционална берлинска кнајпе77. Шанкот е од 

темно дрво со огледала зад него, а сепареата и чипканите 
завеси ги заштитуваат луѓето од погледите од улицата. Сноп 
светлина се провира покрај нив под определен агол, бавна 
попладневна светлина од мрзливи честички и зракчиња. 
Двајца редовни муштерии си гледаат во чашите. Вакви мали 
пабови, каде што секој секого знае, има и во Источен и во 
Западен Берлин. Сум влегувала понекогаш за да прашам за 

77 Kneipe, герм.  кафеана (заб.на прев.) 
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правец, или да купам цигари, и секојпат сум се чувствувала 
како да влегувам непоканета во нечија дневна соба. Кога 
влегува некој непознат, вревата од разговорите стивнува, а 
луѓето го креваат погледот и ги собираат рамениците. Макар 
што овде, кога редовните ќе го видат хер Бонзак, кимнуваат. 
Газдата се смее како брат. „Како сме?“ прашува, триејќи ги 
дланките. „Значи, што правиме денес?“

„Би можеле да појдеме во задниот дел“, вели хер Бонзак, 
„ако не е проблем. Да поразговараме“.

„Секако, секако“. Се извлекува од зад шанкот во чорапи 
и влечки и нè внесува. На ѕидовите има стари реклами за 
пиво, фотографии на девојки со сјајни образи, коњи и хмељ. 
Гледам во хер Бонзак. Со светлото од прозорецот на него
виот грб се чини како и околу него да има некаков сјај.

„Со што можам да ги послужам дамата и господинот?“ 
„За мене светло пиво и корн78“, вели, „а вие?“ Рано ми е. 

Нарачувам пиво и ја прескокнувам ракијата. Гласот на Гин
тер Бонзак е длабок и малку неразбирлив, како на човек со 
лошо направени навлаки, или на некој кој пиел. Очите му се 
бистри и со мене е опуштен. Излегува дека тој не е човек 
кој треба да се докажува. Има педесет и седум години и е 
единствениот од штазиевците што ги запознав кој самиот 
се разоткрил. Како потполковник, тој работел во една од 
најтајните единици на шпионската служба за странство, 
таканаречената „Хауптфервалтунг ауфклерунг“ (ХВА). Хер 
Бонзак бил во единицата „Икс“, одговорен, како што ми 
кажа по телефон, за „дезинформирање и психолошка војна 
против Западот“.

ХВА била службата на Штази за шпионажа во странство. 
Нејзиниот директор Маркус Волф, син на еврејски лекар и 
драмски писател, е интелигентен и урбан човек, и очигледно 

78 Korn, герм.  вид ракија кој вообичаено се нарачува со пивото (заб.
на прев.).
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бил моделот за велемајсторот на шпионажата Карла на Џон 
ле Каре. 

Управата ХВА на Волф му била потчинета на министерот 
Милке. Но Волф и неговите луѓе секогаш се сметале се бе си 
за поинаква сорта. Иако биле организирани според вој нич
киот ред, како и другиот дел од Фирмата, тие носеле костум 
наместо униформа, биле одлично образовани и уживале 
привилегиран статус. „Бидејќи бевме одговорни за Западот“, 
ми објаснува хер Бонзак, „можевме да патуваме и прилично 
се разликувавме од другите. Нашите дипломати зборуваа 
стран ски јазици и беа култивирани. Сите го презиравме Мил
ке; ние го имавме нашиот Волф, високиот, тенок, елеган тен 
интелектуалец“.

Хер Бонзак бил обучен за новинар и работел дваесет и 
шест години на дезинформирање. Најголемиот дел од ра
бо тата на единицата „Икс“ била насочена против Западна 
Гер ма нија. Тие прибирале чувствителни или тајни инфор
ма ции од агенти на Западот и ги пуштале да „протечат“ за 
да предизвикаат штета; фабрикувале документи и спојувале 
снимки од раз говори кои никогаш не се случиле со цел да 
им наштетат на личности од јавниот живот; ширеле гласови 
за луѓе од Западот, вклучувајќи и деструктивни гласови дека 
некој од таму работи за нив. Луѓето од единицата „Икс“ ги 
„хранеле“ западните новинари со информации за нацис тич
кото минато на западногерманските политичари (неколку 
водечки фигури биле симнати на тој начин); финансирале 
левичарски публикации и успеале, барем во еден дел, да 
извршат исклучително влијание врз политичките процеси во 
самата Западна Германија. Во 1972 година, социјалдемократ
скиот лидер на западногерманската влада Вили Брант се 
соочил со интерпелација во Парламентот. Едини цата „Икс“ 
подмитила еден–двајца пратеници за да го одржат на власт 
со нивните гласови. Полковникот Ролф Вагенбрет, шефот на 
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единицата „Икс“, ја опишал нивната работа ед ноставно како 
„обид да се сврти тркалото на историјата“. 

Хер Бонзак почнува со виц. Им го кажал во 1980тата на 
група колеги за време на ручекот во ресторанот резервиран 
за највисоките службеници на Штази. Се навалува на столче
то и се смее како некој чичко што знае тајна. „САД, СССР и 
ГДР сакале да го извлечат Титаник“, вели кревајќи ги веѓите. 
„Американците го сакале накитот кој се претпоставувало 
дека бил во сефот“, кимнува со главата. „Советите сакале да 
дојдат до тајните на високата технологија; а ГДР“, го спушта 
шнапсот со драмска пауза, „ГДР го сакала бендот кој свирел 
додека бродот тонел“.

Се смееме. „Нормално беше да се кажуваат такви ви
цови?“ прашувам.

„Да, да“, вели, „сосема нормално, но зависеше од тоа кој 
сè е присутен. Веднаш откако го кажав овој, си помислив: 
еј брат, ова беше прилично глупаво од твоја страна, зашто 
на масата имаше и еден генерал“. Поминува со раката низ 
косата. „По ручекот генералот ме тргна настрана и тивко ми 
рече: ’Другпат, Бонзак, не би кажувал такви вицови’. А ова се 
случува во далечната 1980! Тие уште тогаш насетуваа дека 
целата работа е тргната прудолу“.

„Имаше ли вицови за Милке?“
„Да, многу“, вели. „Но најлошите не беа вицови, туку 

вистина“.
Хер Бонзак бил поканет на забавата што Штази ја 

орга низирала за себе и за руските другари за да ја прос
лават 40годишнината на ГДР. Тоа било на 3 октомври 1989 
година, во екот на демонстрациите и немирите. „На за ба
вата имаше околу две илјади луѓе“, вели. „Милке го изведе 
влегувањето“, ја крева едната рака зад увото и со двата 
прста изведува чекорење низ воздухот, „слезе по скалите во 
аголот, окружен со неговите генерали. Како дух, или како 
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’богот од машината‘“. Милке одржал говор. „Зборуваше без 
прекин четири часа. За време на говорот одвременавреме го 
повишуваше тонот. ’И запомнете само едно нешто, другари: 
најважното што го имате е власта! Држете ја власта по секоја 
цена! Без неа, вие сте ништо‘. Не ги спомна демонстрациите 
за демократија, ниту фактот дека Советите полека ни вртеа 
грб“, вели хер Бонзак, „но беше јасно дека мора, на некој 
начин, да чувствувал дека доаѓа крајот“. 

Кога Милке најпосле завршил, имало банкет: имало гроз
је, пилешки копанчиња, диња и егзотично овошје, „работи 
што никогаш не сме ги имале во ГДР и кои беа навистина 
из вонредни, за нас чудесни деликатеси. И само што ќе поч
неа да лапаат, Милке ќе го земеше микрофонот да каже 
уште неколку идиотски збора“ и сите мораа да ги вратат ко
панчињата и гроздовите назад во чиниите додека не заврши. 
И кога ќе завршеше со зборовите: „Гутен апетит“79, и лу
ѓето ќе почнеа да јадат, следниот момент тој одново ќе го 
грабнеше микрофонот и сите одново мораа сè да спуштат 
назад. „Тоа траеше и траеше“, вели хер Бонзак. „Целата 
ситуација беше налудничава“.

На Божиќ 1989тата, според неговите кажувања, наста
ни те кулминирале во бурлеска. На целата единица на хер 
Бонзак ѝ било наредено да остане дома за да не ги про
во цираат демонстрантите, и да бидат до телефонот. Во 3 
часот наутро требало да добијат наредба да се одвезат до 
Норманенштрасе, да се паркираат малку подалеку за да 
не знаат демонстрантите дека целата зграда е заземена 
и да влезат од задната врата. Кога ќе стигнале до своите 
канцеларии, сите светла требало да бидат изгаснати. Им 
би ло наредено да се облечат во маскирна униформа – како 
„стран ските легионери во џунглите“ – и потоа да се опремат 

79  Guten Appetit, герм.  Добар апетит (заб. на прев.).



286 | Штазиленд

со: прибор за готвење, лопатче, заштитна облека од хемиско 
оружје, ќебе, паста и четка за заби и муниција. Секому му 
биле дадени пиштол и митралез. Целата операција била 
временски испланирана.

„Што требаше да правите потоа?“ прашувам.
„Да легнеме на бироата и да спиеме. Генералите на 

деветтиот кат симулираа воена состојба. Некој од нив ќе 
слезеше долу и ќе нè разбудеше со порака – на пример, дека 
аме риканска подморница е забележана кај Турција. Или, 
американските Б52 се во состојба на готовност. Потоа во 
5 наутро ќе добиевме полоши вести – можеби дека руска 
под морница испловила кај Норвешка. Се преправаа како да 
избила трета светска војна“. 

„Што можевте да сторите?“
„Ништо, ќе се донаспиевме“.
Во 7 часот наутро добивале наредба да одат на веж ба. 

„Дење си игравме војна, стоевме и пукавме во кар тон ските 
фигури кои изникнуваа од тревата. Сите беа таму – нај обу
чените разузнавачки специјалци кои зборуваа арапски и 
господ знае што – и сите нè деградираа да си играме војници“. 
До крајот на 1989тата ова го правеле секоја недела. „А 
знаевме дека ГДР е изгубена“, вели тој, „така што сето тоа 
беше циркус“.

Најголемиот страв на хер Бонзак бил дека нему и на 
другите ќе им биде издадена наредба да пукаат во де мон
стран тите пред нивната зграда. За време на вежбите им било 
кажано дека непријателот се инфилтрирал во земјата и де
ка ги подбуцнува Источногерманците против нив. На крајот 
Мил ке бил уште подиректен. Им рекол дека тие – мислел на 
народот – се непријателот. Рекол: „Или тие или ние“. 

„За мене“, вели Бонзак, „тоа беше најзастрашувачкото 
нешто. Дека наместо да стреламе во картонски фигури, ќе 
треба да стреламе во сопствениот народ. А ние знаевме 



Хер Бонзак | 287

дека, исто како во времето на Хитлер, доколку одбиевме, ние 
ќе настрадавме“.

Ги плашело и нешто друго. Милке им го рекол и ова на 
своите луѓе: „Ако изгубиме, сите ќе висиме на бесилка“. Ат мо
сферата била хистерична. Хер Бонзак бил човекот за контакт 
на Маркус Волф меѓу Штази и тајните служби во Унгарија, 
Москва, Прага и во Варшава. „Нашиот човек во Будимпешта 
ми имаше кажано дека во драмата од 1956тата, неговите 
луѓе биле бесени на дрвјата пред нивните канцеларии. Ми 
рече: Ако некој покаже на тебе со прст, пет минути подоцна 
ќе висиш на гранка“.

Хер Бонзак повторно поминува со раката низ косата. 
„Фала му на Бога, не дојде до тоа“, вели тој. Објаснува дека 
додека на демонстрантите навистина да „им тргне“ во Берлин 
– а тоа се случи подоцна отколку во Лајпциг и на други места 
– Милке веќе се повлекол. А тој толку долго бил на чело, што 
генералите едноставно не знаеле сами да издаваат на ред би. 
Не можеле да воспостават контрола. „И тоа нè спаси“, вели 
хер Бонзак вртејќи со големата глава, „и нас и народот“.

Уште во септември, на хер Бонзак некако му станало 
јасно де ка досиејата ќе мора да се уништат. Му рекол на ше
фот де ка ќе почне да ги „сечка“. „Тоа не е дозволено!“ рекол 
шефот. „Немаме таква наредба!“ „Но“, вели хер Бонзак, „јас 
едноставно си го паркирав автомобилот во дворот и ги из
вадив досиејата од депото. Ги имаше со метри и метри – 
досиеја за клучни агенти, филмови, извештаи – и се довезов 
до мојата градина, на сто километри од Берлин“. Семејството 
имало стара фурна во дворот на викендичката. И потоа, 
„лично и персонално, без никаква дозвола и без никаква 
наредба“, вели тој, „уништував сè, по цел ден“. Имало толку 
многу хартија за палење што фурната речиси се задушила. 
Облак од црн чад висел на небото над него. Хер Бонзак стоел 
таму три дена, ложејќи го огнот со досиејата.
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Слабото попладневно светло бледнее, па газдата доаѓа 
да запали некоја ламба. Тој е на иста возраст со хер Бонзак, 
со рошаво лице, црвени раце и со крпа пикната во престил
ката. „Сè е во ред тука?“ прашува.

Хер Бонзак нарачува уште едно пиво, уште еден корн и 
кафе. Јас велам дека засега не сакам ништо друго. Хер Бон
зак ми се насмевнува љубезно. „За вас, не?“ вели тој. „Сигурна 
сте дека не сакате баш ништо?“ Под срдечниот пијач наѕирам 
човек кој пасувал и на Исток и на Запад.

Хер Бонзак сакал да спречи досиејата да стигнат во 
погрешни раце. Бил загрижен за западните агенти со кои 
ра ководел, западногерманските граѓани кои вршеле рабо
ти за Штази. „Во мојот отсек“, вели, „сите беа новинари. Ги 
ко ристев ме за предизвикување скандали и за разоткри
вање политички лаги. Ги финансиравме и ги храневме со 
информации“.

Чадот привлекол внимание. Соседот на Бонзак, вели, бил 
безнадежен пијаница. „Но, се разбира, дури и тој се сомне
ваше во врска со тоа каде работам. Го нарекувавме тоа 
шталгерух80 (шталска реа). Тој имаше обичај да се навед не 
преку оградата и мрморејќи да ме изнавреди: ’Стар излитен 
скитнику‘, ’СЕДовец еден‘ и слични други навреди. Повторно 
беше таму, пијан како и обично, додека јас ги горев харти
ите. И додека чадот се качуваше над неговата куќа, тој почна 
да ја пее химната на движењето за граѓански права ’Вир 
зинд дас фолк‘81. Точно знаеше што правам. Навистина беше 
гротескно“, се клешти Бонзак, „неговата арија во слава на 
мојата распламтена клада“.

Се загледувам во хер Бонзак и неговата умна раз бушаве
ност – еден прамен се одвојува од косата и стрчи над увото. 
Ја зафрла главата за да излие во себе уште една чашка на 

80 Stallgeruch, герм. 
81 „Wir sind das Volk“, герм.  „Ние сме народ“ (заб. на прев.).
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екс. Вратот му е збрчкан, фалта до фалта, а Адамовото ја
болко се мрда горедолу, како глушец на скала. 

Хер Бонзак гледа околу себе. „Овде“, вели „секогаш 
сум бил редовен муштерија. Си имав свое место на шанкот. 
Триесет и осум години живеам зад аголон. Пред 1989тата 
секогаш бев само Гинтер – здраво, како е. Луѓето не знаеја 
што работам, иако, се разбира, имаа некои сомневања. По
некогаш ќе дојдев право од работа, со вратоврска и модерно 
палто, и со актовка, и низ пабот ќе се прошушкаше: ’Убаво 
изгледа, нели‘. Имаа до толку усет да надушкаат дека овде 
нешто не е баш како што треба“.

Го илустрира тоа стискајќи го носот со палецот и по
ка залецот. „Ѕидот падна на деветти ноември 1989тата. 
Ко га влегов овде првпат по настаните, мислам дека беше 
пет наесетти“. Прави пауза, се напива и зема здив. „Имаше 
еден пијан човек на шанкот и кога ме виде, се сврте полека, 
покажа кон мене и вресна: ’Штази, надвор!‘ Сите замолчеа 
и се свртеа да ме погледнат. Сите го мислеа истото што и 
тој, или барем половината од нив. Не можев да се помрднам. 
Му реков на шанкерот: ’Што сакаат од мене?‘ Реков: ’Не 
можам да застанам овде пред сите вас и сè да отповикам, 
сè да поништам‘. Потоа седнав. Се напив пиво и само седев“. 
Устата му исцртува линија и ги држи рацете раширени, како 
да сака да каже: „А што можев да сторам?“

Хер Бонзак продолжил да доаѓа. Поминале речиси три 
години пред да исчезне агресивноста спрема него. „Нo нема
ше бесења или обиди за бесења или нешто такво. Всушност, 
за мене беше олеснување тоа што луѓето реа гираа толку 
разумно“.

Но пијаниците не биле единствената публика. Хер Бонзак 
намирисал дека списанието Ди линке82 успеало да дојде до 

82 Die Linke, герм.
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диск со имињата на 20.000 најдобро платени луѓе на Штази 
и дека се подготвува да ги објави. Знаел дека сите што ќе го 
прочитаат, ќе ги најдат неговото име и неговата адреса на 
листата и ќе почувствуваат сè што може да се почувствува 
– презир, омраза и надмоќ. Знаел дека може да стори само 
едно нешто. „Да се разоткријам, пред да бидам разоткриен“.

Се јавил во Дер шпигел83, прочуеното германско списание, 
и се договорил со нив да им каже сè. „Навистина, како што 
се вели, ги ’симнав гаќите‘“, вели. „Кога го зедов весникот в 
раце, ми се слоши. Имаше и фотографија и сè друго. Мислам, 
кога молчиш и лажеш дваесет и шест години, а потоа одед
наш се гледаш во весник, тоа навистина е...“ Одново прави 
пауза. „Морам да кажам, овде ми беше малку чудно“, тропка 
по срцето. 

Тешко дека некој од неговите поранешни колеги би 
збо рувал за тоа што правел. Тоа е како некој вид омерта84, 
кодекс на честа според кој се раководат. Ми кажува дека сè 
уште се среќаваат, во групи според чинот, или на родендени 
и погреби. Еден генерал со кој уште одржува контакт му 
рекол дека неодамна на прославата на еден седумдесетти 
роденден, протоколот бил како на средбите на единицата 
од старите времиња. Имало дневен ред, и луѓето го следеле 
точка по точка. Се состоел во најголем дел од размена на 
статии од весници и извештаи за телевизиски програми 
против Штази. Како старите лидери на Штази сега да нашле 
нов непријател: медиумите.

А хер Бонзак е предавник бидејќи отишол кај нив со сво
јата приказна. Откако се разоткрил, добивал смртни закани 
по телефон. „Ти, ѓубре едно, колку ниско можеш да паднеш“ 
и такви работи, вели. Повиците биле анонимни, но некогаш 

83 Der Spiegel, герм.
84 Кодекс на однесување, најчесто поврзан со италијанската мафија 

(заб. на прев.). 
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ги препознавал гласовите. Некој генерал му се јавил од пив
ница. „Ми рече: ’Ти, ѓубре едно, доста е, ќе ти дојде и тебе 
редот‘. Потоа почна да вреска: ’Престани! Престани!’, сè до
де ка луѓето не го тргнаа од телефонот“.

Повиците сега престанале. „Не се плашев“, вели Бонзак. 
„Мислам, си го проверував автомобилот за да видам да не 
чепкале по него, ама тоа немаше никаква смисла, бидејќи ако 
се добри во тоа, го прават така за да не можеш да откриеш“. 

Го прашувам кои му се денес пријатели.
„Па, немам ниеден“, вели, давајќи му знак на газдата за 

уште една тура. Гледа во мене со светнати, анестезирани 
очи. „Може да се рече, паднав и од двете столчиња“.

Во 3 часот наутро ѕвони телефонот. Овој пат не е Клаус. 
Моите се. На мојата сè уште млада мајка ѝ откриле чети ри 
тумори во главата, рецидиви на ракот за кој сите се наде
вавме дека исчезнал. Ми вели на телефон: „Je suis foutu, je 
suis foutu85“. Она што подоцна ѝ го направија, едно време вли
јаеше врз нејзиниот говор – а беше жена со толку елегантен 
и рафиниран јазик. Но во моментот, само францускиот ѝ се 
чинел соодветен, па таа знаеше дека е „foutu“.

Очекувано, Уве е полн со разбирање. Ми помага во ста
нот да се спакувам, прибира книги и ленти и расфрлени 
чо рапи покриени со прашина. Благодарна сум му за не
говата сочувственост, а уште повеќе за начинот на кој, во 
вистинските моменти, ја игнорира мојата болка. „Ќе те одне
семе на аеродром ако сакаш“, ми вели.

„Благодарам“. Сите мои реакции некако се нестварни, 
забавени и заматени. „Однесеме?“ 

„Фредерика и јас. Ја знаеш Фредерика. Од Одделот за 
шпански преводи“.

„Да“, го лажам.

85 „Готова сум, готова сум“, франц. (заб. на прев.).
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Ѝ се јавувам на Мирјам, но знам дека е тоа чиста фор
малност. Не се ни надевам да слушнам глас од другата страна. 
„Здраво, Мирјам. Се надевам дека си добро – изгледа дека 
пречесто се разминуваме! Моето време овде истече и си 
одам дома“. Одеднаш, ме штрекнува она што го кажувам, дека 
моето време истече. Помислувам да речам: „Ќе се вратам“, 
но тоа можеби е последното нешто што сака да го слушне. 
Лентата се врти – ќе го сними моето молчење со засрамувачка 
должина. Би сакала да кажам нешто обично и иронично што 
ќе ги опфати работите овде, но мојот германски не е доволно 
добар за да долови иронија. Принудена сум да ги кажам ра
ботите на многу подиректен и поискрен начин отколку што би 
ги кажала на англиски. „Мирјам, чувај се“, велам, „и среќно“.

Утрото на заминување правам уште еден обид, но никој не 
одговара. Веќе не се вклучува ни телефонската секретарка. 

Кога дојдоа по мене, ја препознав Фредерика – преубава 
Венецуелка со бенка над устата. И таа и Уве се наелектри
зирани. Тој вози мирно до Тегел, обѕирен кон светот кој, 
најпосле, се погрижил и за него. 

Поминаа девет месеци пред да умре мајка ми, и сите тие 
денови, со исклучок на последните три, беше свесна. Свесна 
дека деновите ѝ беа, како што велат, броени, и дека бројката 
не е голема. И со чувството дека ти се одземени сите нешта 
што требало да ги направиш во иднина, и согледувајќи дека 
не се толку важни тие, туку едноставно иднината, поголемата 
бројка, сама по себе.

По нејзината смрт, тагата ме поклопи како кафез. По ми
наа уште осумнаесет месеци пред да можам да се фокусирам 
на нешто надвор од непосредниот мал простор на тагата, 
или да можам да се замислам во нечиј друг живот. Сè на сè, 
поминаа речиси три години пред да се вратам во Берлин.
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Берлин е зелен, мирислив град. Сфатив дека никогаш не 
сум била овде среде пролет. Дури и на моите стари, ноќни 
летечки телевизиски екскурзии во летото, не сум можела да 
го замислам ова. Дрвјата се огромни и бујни, светлозелени. 
Сончевата светлина, лесна и мирисна, се филтрира низ нив и 
паѓа врз тротоарите и парковите, плоштадите и училиштата, 
и гробиштата. Низ мојот прозорец, костените се магични. 
Имаат бели цветови во исправени букети – канделабри 
направени со трик на природата. Нивната опојна слаткост 
плови во воздухот како сеќавање на некои подобри времиња.

Контактирав со агенцијата за изнајмување. По некоја 
брлива среќа, мојот стар стан неочекувано се ослободи. 
Требало да почне да се реновира, па студентите го напуш
тиле. „Поради неговата состојба ’пред реновирање‘“, ми 
напишале од агенцијата, „не гарантираме дека станот е со
одветен, или, со други зборови, прифатлив за живеење“. 
Ќе си ја пробам среќата, си помислив. Купив канцелариски 
материјал, постела и автомат за кафе, и се вселив. 
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Шетам сега низ него, превиткувајќи и одвиткувајќи копија 
од писмото. Го испратив од Австралија, на нејзината стара 
адреса. 

 
Драга Мирјам,

Измина некое време, но можеби се сеќаваш дека по
минавме заедно едно попладне и една вечер. Се обидов 
да ја напишам твојата приказна, но сфатив дека морам да 
дообјаснам уште некои работи, така што работата тргна 
по свој тек. Пишував за ГДР и за Штази, а потоа зборував 
и со други луѓе – некои кои биле следени од Штази и 
некои кои работеле за Штази. Мислам дека се обидував 
да дадам перспектива за тој изгубен свет и за различните 
видови храброст во него. 

Се враќам во Берлин и се прашував дали би можеле 
да се сретнеме повторно. Би сакала да те прашам дали 
имаш некои вести од обвинителот во Дрезден и дали 
сложувачките во Нирнберг откриле нешто ново за Чарли. 
Исто така, сакам и да се уверам дали тоа што го направив 
е како што треба.

Жалам што помина толку многу време пред да се 
навратам на твојата приказна. Работев на неа само бегло.

Се радувам на летото во Берлин, и можеби на по
сетата на Лајпциг...

Немаше одговор, но ни писмото не се врати. Пред да 
заминам, ѝ испратив имеjл и на Јулија. Таа ми одговори на 
англиски:

Здраво Ана,

Супер што се јави! Јас сум во Сан Франциско – 
пред 8 месеци го напуштив Берлин и заминав за САД. 
Едноставно живеев со премногу нешта од минатото кои 
таму ме притискаа. 
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Одлично ми оди, што би рекле тука. Работам во една 
феминистичка книжарница близу Беркли, и стекнав 
неколку пријатели. Скоро бевме на маршот „Врати ја 
ноќта“86, нешто што придонесе да се чувствувам на вис
тина позитивно и далеку од Тиринген и од сè што ми се 
случи таму. Овде ги почитуваат жртвите – навистина, 
се чини дека секој има приказна за нешто што му се 
случило. Сигурна сум дека може да отиде и предалеку, 
но за сега, тоа е добро за мене. 

Овде сум странец и зборувам со акцент, но многу 
повеќе се чувствувам како дома отколку во мојата соп
ствена земја! Чудно, нели?

Ако некогаш поминуваш низ Сан Фран, те молам, јави 
ми се. 

Јулија J

Станот не се изменил многу. Толку руиниран стан не ни 
можел уште повеќе да се соголи. Всушност, највпечатливи 
се додатоците. Има еден ред разгледници закачени на ѕидот 
и по целиот плафон во дневната соба. Тие навестуваат пату
вања, но всушност се спомени само од влечкање по градските 
кафулиња – флаери со реклами на нив. Во кујната има тегла 
со исушена, но весела лаванда. Во спалната соба на ѕидот, 
магичен маркер исцртал голем цртеж во облик на печурка. 
Печурката има два исенчани прозорци на главата место очи, и 
врата во дршката. Има и широка насмевка на лицето (вратата 
е голем заб), бидејќи главата на оваа печурка е истовремено 
и пенис, кој свршил по целиот ѕид од спалната. 

Првото утро станувам и си го носам кафето преку улица 
во паркот. Многу е рано, но веќе е разденето, извонреден ден. 

86 „Reclaim the Night“, анг. – Национален, исклучиво женски марш про
тив сексуално насилство и за еднаквост меѓу половите, кој секоја 
го ди на се одржува во организација на феминистичката мрежа на 
Лондон (заб.на прев.).
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Небото е синобело, воздухот мирен и нов, а улиците се тив
ки. Паркот е долга полна кривина од зелено што се протега 
до кафулето и се затвора околу него како очен капак. На 
крајот лежи езерцето, коешто отпорано го знаев како нешто 
црно и мртво. Сега, по него пловат лотосови цветови, отво
рени за да допрат до сонцето. Некаде во близина, мал хор 
жаби го поздравува денот.

Седам на една од клупите и гледам во статуата на Хајне. 
Никогаш претходно не сум му обрнала внимание; изгледа 
дека клупите сeкогаш биле зафатени. Наместо раце на 
поет, источногерманскиот скулптор му доделил на Хајне 
работнички шепи. Цитиран е стих:

Ние не зграпчуваме идеја, идејата нè зграпчува нас, и нè 
заробува и нè фрла во арената, и така ние, принудени 
да бидеме гладијатори, се бориме за неа.

Хајне, слободоумниот поет, би се превртел во гробот да 
можел да ги види поробувањето, принудувањето и борбите 
што се случувале овде, под неговиот студен црн нос и под 
неговите рамења посрани од гулаби.

Зад статуата, окото ми лови две силуети. Двајца мажи 
се довлечкуваат, еден од височинката, а другиот од аголот 
подолу, во костуми и со влечки и со лименки пиво во џе
бовите. Се појавуваат уште тројца и си ги заземаат местата 
на клупите. Двајца од нив носат големи платнени торби, 
полни со лименки; еден на вратот носи медал на лента, ка
ко градоначалник. Сега, кога сите се сместија (да не сум на 
нечие место? – ми оставија цела клупа само за мене), љубезни 
поздравувања и ракувања на сите страни, а ми кимнуваат и 
мене. Како да сме во нечија дневна соба.

Еден стар батка клекнува на неговата клупа за да гледа 
кон паркот. Вади две резанки бел леб и ги крши, со раце што 
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се тресат, на еднакви делови. Наместо да ги фрла, трасира 
патека во рапавоста на бетонското ѕитче зад седиштето на 
клупата, секое парче на еднакво растојание од претходното. 
Некој вид лудило, некој вид дарежливост.

Поминува човек што џогира во жолти шорцеви и со 
марама на главата. Пијаниците го поздравуваат во хор. 
„Морген!“87

„Морген!“ им одговара тој задишано. 
Луѓево во паркот се чувари на овдешната порта, сфинги 

во костуми и тренерки.
Врапчиња и гулаби почнуваат да долетуваат по лебот 

и одеднаш го сфаќам грижливиот церемонијал на моите 
компањони. Сега ние сме централниот фокус на паркот: 
природата доаѓа кај нас во мали крилести поклоненија на 
овој олтар од леб и пиво.

Еден задоцнет ѝ приоѓа на групата во црни долни 
тренерки. Нозете му се како патерици под синтетичкиот 
материјал. Малку е помлад од другите, косата му е темна и 
залижана. Носи спортска торба полна со пива. 

„Хари! Ортак! Одамна те нема“, вели човекот со медалот. 
Медалот останува на неговиот гол стомак. Облечен е во сако 
без кошула и со црвени трегери на гола кожа за да му ги 
држат панталоните.

„Не бев тука“.
„Кај беше?“
„На одмор“. 
„Си бил на одмор? Менш!88 И мене ми треба одмор. Кај 

беше?“ 
„У Мексико“.
Ми доаѓа смеа, но другите свечено кимнуваат.

87 Morgen, герм. – (Добро) утро! (заб. на прев.)
88 Mensch, герм. – Човеку! (заб. на прев.)
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„И, шо праеше таму?“
„Ловев“.
„Ахха“, одобрува градоначалникот. „Како ловот у Мексико?“
„Најбољи“.
„А шо ловеше, у Мексико?“
„Слонови“.
Никој со око не трепнува. „Имаше ли среќа?“
„Не бе“. Хари одмавнува со главата, седнува и го отвора 

патентот на торбата за да почне со пиење. Можеби ова е 
навистина друштво на поети и свештеници каде сите приказ
ни се метафорични. Или, можеби, реалноста тука била толку 
чудна што сè друго е добредојдено на нејзино место. 

Човекот со медалот се врти кон мене и ја крева лименката. 
„На здравје“, вели.

„На здравје“. Ја кревам шолјата со кафе.
„Поздраво отколку пиво“, се клешти. Му фалат двата 

пред ни заба. 
„Но не толку забавно“. Му се смеам и јас.
Го сфаќа тоа како покана и доаѓа да седне на мојата 

клупа. „Не си од овде“, вели, бркнувајќи во џебот по кутијата 
со тутун.

„Не“.
„Од Келн си?“
„Не. Од...“
„Остај ме да погаѓам. Хамбург?“
„Не. Од Австралија сум“.
„Ох“, вели. Се потпира на мене и ми ја спушта долгата 

рака со извиткани црни нокти на коленото. „Не се секирај за 
тоа“, издишува, „и јас имам нечиста крв“.

Се смеам, зачудена. „Како така?“
„Мајка ми беше Полјачка“.
„Ох“.
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Почнува да витка цигара. Сивата коса му е замазнета со 
бри лијантин како уредна „опашка на патка“. Мустаќите му 
се пожолтени на местото каде што ја држи цигарата. Кога ја 
става в уста, може да продолжи да зборува со слободни ра
це, а цигарата мистериозно му виси на долната усна. 

„Ти се свиѓа парков?“ ме прашува.
„Да, многу“.
„Парков е добар, ама некоаш треба да доеш со нас по 

печурки. Тоа е топ“.
„Навистина? Каде одите?“
„Сите се качуваме на воз, јас и некои од другарчињава 

овде“. Покажува на другите кои нè гледаат напнато, но сега 
брзо се вртат и „си ја гледаат работата“. „Идеме надвор од 
град до последната станица со кошници и збираме печурки. 
Фантастично е!“

Се прашувам дали се шегува правејќи ми слика за 
пијаници јавнати на воз, кои орни скокаат низ шумите со 
кошниците и пивата, попатно нежно откинувајќи печурки, 
мавтајќи им на слоновите. Но грешам.

„Береме“, и почнува да ги реди сортите, „шампињони, 
шмрчки, вргањи, лисичарки – тие се жолти и сунѓерести. Цр
венокапите – тие изгледаат како жолтокапите, ама не се“, 
но...“, не го разбрав баш најдобро, „тие не смеат да се јадат, 
зашто се јадат само еднаш!“ Се смее, ја зафрла главата на
назад така што можам да видам едно грбаво горно непце кое 
личи на некое подводно суштество. „Собираме по четири 
кила во секоја кошница, се враќаме дома и ги приготвуваме 
со малку путер – одлично!“ Мавта со показалецот пред мене. 
„Знаеш“, вели ставајќи си го прстот на градите, „кога се 
работи за печурки, јас сум доктор во таа област!“

Медалот на Доктор Печурка малку се занишува, трепкајќи 
од светлото на неговиот стомак. Од другите клупи хорот 
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мрмори со одобрување; неговите пријатели ги креваат ли
мен ките во негова чест. Мило ми е што сум тука. Сега ми се 
чини апсурдно што никогаш не сум позборувала со овие луѓе 
кои, на крајот на краиштата, ми биле соседи. 

Продолжува со советите. „Мора да се оди во природа“, 
вели. „Знаеш, телевизијата не е добра за очите. Не е здрава“. 
Се прашувам дали можеби ме набљудувал таа зима, гледал 
како црното и белото светло се одразуваат наизменично 
на мојот прозорец. Можеби сега овие луѓе, сместени по 
парковите и уличните ќошиња, на трамвајските станици и во 
метрото, се оние кои гледаат сè. Една жена поминува покрај 
нас на пат до семафорот, а тој ја крева раката за поздрав, 
или, пак, за да ја пушти да помине. 

„Порано во ГДР бев кројач. Сега, тоа не е добро ни за 
очи те. Сакав да бидам глумец или готвач, но не бидна ништо 
од тоа“. Мислам дека станал и двете, со неговата претстава и 
со неговите потпржени печурки. „До 1990 година бев во до
броволната пожарникарска бригада, но тогаш колата тргна 
удолу по ѓаволите. Не можете да си замислите какви срања 
донесе овој капитализмус“. Шмрка и плука на земја. Потоа 
бркнува во џебот и вади чешел. „Многу поарно беше порано. 
Во истиот стан сум – порано ме чинеше 450 марки месечно, 
сега 804! Па шо ако немавме банани и мандарини! Не ми 
треба банана за да се ’подигнам‘“. Внимателно провлекува со 
чешелот низ фризурата. „Можев да купам пет кила компири 
за ичпари, пивото беше пеесет фенинзи лименка, а сеа шо? 
Превозот беше триесет фенинзи, а во петоците дваесет. Мис
лам, имавме социјална држава – ништо не се плаќаше, дури 
ни за лекови. Ти кажувам, јас едноставно не капирам. Сега сè 
е глупаво“. Го вртам погледот од него и гледам дека неговите 
пријатели молкум кимнуваат, во знак на одобрување. 

Сум ги слушнала ваквите работи и порано, иако по
ранешните луѓе на Штази, привилегирани левичарски 
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интелектуалци или поранешни членови на Партијата, пове
ќе се жалат на цените на авионските билети: „Што ќе ми е 
слобода за патување кога не можам да си дозволам да одам 
на одмор во Њујорк, Лас Палмас, Нов Зеланд?“ Еднаш во 
Лајпциг, една стара жена во пивница, пиејќи си го дневниот 
шнапс во четири попладне, ми рече: „Па, ова е подобро 
отколку во Вајмарската Република и подобро од нацистите, 
но вратете ги назад комунистите – тоа е она што јас го велам. 
Пивниците беа пополни за време на Хонекер. На здравје“. 
Не ја спорам оваа искрена носталгија, но мислам дека таа го 
обојува евтиниот и гнасен свет во златно; свет во кој немало 
ништо да се купи, немало каде да се оди, а сите кои сака
ле да направат нешто повеќе со своите животи освен да ѝ 
служат на Партијата, ризикувале да бидат шиканирани, или 
уште полошо. 

Утрото веќе оживеа, инсекти играат на тревата, а поленот 
се вее на светлината додека луѓето поминуваат низ паркот 
до станицата Розенталер плац. Доктор Печурка продолжува 
како навиен. „Порано, ако си пијан, полицијата само ќе те 
земеше под мишка и ќе те седнеше на клупа. Сега, не можеме 
веќе ни да спиеме овде, зашто ќе нè ограбат! Страшно е тоа 
со моралот во последно време. Знаеш ли дека може да те 
опљачкаат за една цигара! Руската мафија, и Романците, 
и Циганите. Ако ти дојде Циганка да ти игра на клупава, ти 
кажувам дека паричникот ќе ти го снема – вака!“

И оваа жалба ја имав слушнато претходно во различни 
верзии: копнеж по загубеното време кога се живеело по
безбедно. Впрочем, во држава со таков безбедносен систем, 
најмалку што можела да направи власта која фрлила в зат
вор толку многу невини, било во исто време да ги исчисти и 
криминалците.

„Гледај, 200 метри потаму“, Доктор Печурка ја подава ра
ката и гледам неколку сиви влакна на градите меѓу неговите 
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трегери, „беше Ѕидот. Пред да го имаме тоа, западњаците 
навалуваа овде и ни ги купуваа сите наши ствари! Стаивме 
ѕид за да можеме мие да купуеме у нашите продавници! На 
крајот, сепак, го бутнаа Ѕидот и нè купија сите, оние запад
њацине со нивните западни пари – сите фабрики и бизниси, 
па дури и пивниците. И не нè оставаат да ја држиме глаата 
крената – не!“

„Ќе ти кажам искрено за границата“, повторно ми ја става 
раката на коленото. „А јас сум искрен чоек. Сите знаевме, 
секој жител на ГДР знаеше, дека ако се приближиш до неа, 
ќе те спукаат! Толку требаше! Па така, си седевме овде! 
Мислам, сите требаше да си седат овде на нивните газови – 
така немаше да им ги наполнат со олово!“

Го знам и овој аргумент: ако не го предизвикуваш сис
темот, тогаш тој нема да те повреди.

Но од она што го видов, не е баш така.
Докторот се ракува со мене. „Стварно треба да доеш по 

печурки со нас“, вели. Хорот мрмори и одобрува со кимање, 
а јас им се заблагодарувам и си одам, горе, во мојата палата 
од светло, воздух и линолеум.
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Ѕидот

Оваа блага пролет се навикнав да одам секаде пеш. 
Сега е околу 10 часот навечер, а сонцето само што зајде. 
Црешовите дрвја кои се наредени по должина на улицата ра
сејуваат семки и флеки од сок, како крв по тротоарот. Одам 
накај дома покрај терасите од кафулињата на Колвицплац, 
каде што студентите, повеќето од Запад, седат, јадат и се 
смеат. Не сум сигурна колку знаат за тоа што се случувало на 
ова место. Си одам така замислено по тротоарот, кога една 
жена со капа на дворски шут и со кратки шорцеви речиси ми 
го откинува увото додека поминува со велосипедот покрај 
мене.

Додека да свртам во мојата улица, небото е црно. Еден 
згрбавен човек нестабилно се треска во ѕидот од мојата 
зграда како мува во прозорец. Во темнината тој повеќе е 
облик отколку човек и силуета со шише во раката. Пијан е – 
многу пијан. Кога се приближувам, трга накај мене и зборува, 
но не е јасно дали ми се обраќа мене или на Универзумот. 

„Нејќам веќе да бидам Германец!“ липа тој. „Нејќам веќе 
да бидам Германец!“ На лицето има траги од сребрени солзи. 
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„Зошто не?“ подавам рака за да го исправам.
„Ужасни сме“, не ме ни погледнува. Не би можел да знае 

дека не сум Германка. „Ужасни се. Германците се ужасни“. 
Продолжува по патот удирајќи се во зградите.
На кои Германци мислеше? На некои или на сите? За овој 

Источногерманец, навикнат да мисли дека лошите Германци 
се од другата страна на Ѕидот, навистина е тешко да направи 
разлика. Навистина ли се толку лоши? Или се полоши откол
ку што мислел? И дали неговиот народ, сега пропаднат или 
пијан, посрамен или избеган, затворен или мртов, воопшто 
бил добар?

Ми се јавува еден пријател кој работи во Комисијата за 
досиејата.

„Вчера имавме едно интересно барање за лично досие“, 
вели. „Мислев да ти кажам“.

„Кој беше?“
„Господин Милке“. Мојот пријател се кикоти. Двајцата 

знаеме без да кажеме: Милке сигурно мисли дека апаратот 
кој го создал бил толку темелен, со сопствен администрати
вен поттик, што некаде некој го следел и него. 

По неколку дена ѝ се јавувам на фрау Паул. Си муабе
ти ме некое време. Таа членува во една организација која 
се занимава со оние кои биле прогонувани од режимот – 
води групи во затворот Хоеншенхаузен („размислуваме да 
отвориме и едно кафуле таму“, ми вели), и води кампања за 
обесштетување на жртвите. Потоа вели: „Има и уште нешто“.

„Да?“
„Некој ме следеше до дома пред некоја вечер, по јавната 

средба во врска со обесштетувањето“. 
„Што?“
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„Вистина е. Еден автомобил во чекор ме следеше до под
земната железница. Бев со пријатели и не обрнав големо 
внимание. Но кога слегов од возот на Елстервердер плац, 
бев сама и тој беше таму, ме чекаше. Потоа го следеше 
автобусот. Кога слегов од автобусот, ги исклучи светлата и 
возеше по мене до мојата врата“.

„Тоа е страшно“.
„Да“, вели таа, „има многу луѓе кои не сакаат да го кре

неме гласот и да се бориме за она што го заслужуваме“.
„Имаш ли идеја кој бил?“
„Не. Но речиси сигурно беше некој од Штази“. Исплашена 

е, но цврста. „Беше ’волво‘“, вели таа. „Барам возач на ’волво‘“.

Милке умре неделава. Имаше деведесет и две години. 
Нас ловите на весниците беа: „Најомразениот човек е мртов“. 
Помислувам на другиот „најомразен човек“ и му се ја вувам. 
Жена му крева слушалка и ми го дава сопругот. КарлЕдуард 
фон Шницлер ми кажува дека не му е добро и дека неш тата 
се сè полоши. Под „нешта“, мисли на светот околу него. „Лу
ѓе то сè уште шират лаги за мојот драг пријател Ерих Милке, 
а тој е под земја! Во понеделникот ја закопаа урната, а во 
вторникот беше осквернавена! Пред носот на полициското 
обезбедување! Разбирате ли вие? Пепелта на мојот пријател 
беше расфрлена, а неговиот гроб беше осквернавен!“ Гла
сот му е сосема ист: груб, стар и лут. „Тоа ти е капитализмот, 
гол и брутален! Апсолутна некултура“.

Тешко дека осквернувањето на гробот на Милке е дело 
на западњаци, а продукт на капитализмот е само по тоа што 
капитализмот не го заштитил, или барем несоодветно го заш
титил поранешното раководство на поранешната ГДР од она 
што нивниот народ го мислел за нив. Но во неговиот глас, зад 
бесот, слушам и страв. Страв дека и неговиот крај, кој скоро 
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ќе дојде, исто така ќе биде во осквернавен гроб. Потоа ми 
текнува на неговата посветеност на каузата. Мислам дека не 
се плаши толку многу од смртта, колку што се плаши дека 
таа, конечно, ќе му ја одземе моќта на негирањето.

Денес пешачам од кај мене до Бруненштрасе, покрај 
тунелот на фрау Паул, до улицата Бернауер, каде што беше 
Ѕидот. Тука има нов музеј. Неговата најголема поставка е 
отспротива: реконструкција на парче од Ѕидот во природ
на големина, заедно со свежо изграден и уредно зарамнет 
„премин на смртта“ за туристите. Веднаш покрај него, на за
падната страна, на улицата Бернауер има некои делови од 
вистинскиот Ѕид, покриени со графити, каков што секогаш 
и бил Ѕидот на западната страна. Но овие остатоци се зад 
грмушки, се ронат и се распаѓаат. На некои места челичната 
арматура излегува од бетонот како голи коски. 

Но, новиот Ѕид е неизвалкан. Без ниеден графит. Можам 
да разберам зошто оригиналниот речиси исчезнал и зошто, 
како што рекоа фрау Паул и Торстен, луѓето тоа и го сакаат. 
Сепак, овој, новиов, е стерилна Дизниева верзија; тоа е ис то
рија, нашминкана за да остави впечаток. 

Внатре во музејот има витрини и видеопрезентации на 
допир кои покажуваат како бил изграден Ѕидот, снимки од 
говорот „Јас сум берлинец“89 на Кенеди и драматизација на 
разни обиди за бегство. „Да, да, да“, човек свртен со грб кон 
мене му вели на друг човек зад пултот, „ќе ги земам од овде и 
ќе ги вратам овде. Мислам дека ќе ми требаат околу два часа. 
Сега ќе проверам“. 

89 „Ich bin ein Berliner“ е цитат од говорот на американскиот прет седател 
Џон Кенеди од 26 јуни 1963 година во Западен Берлин. Тој ја истакнал 
поддршката на САД за Западна Германија, 22 месеци откако Советите 
ја поддржале изградбата на Берлинскиот ѕид од источногерманската 
држава. Говорот се смета за еден од неговите најуспешни говори и за 
значаен момент во Студената војна (заб.на прев.).
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„Во ред“, вели другиот човек и потоа погледнува во ме
не. Носи модерни очила кои изгледаат како да се споени 
со минијатурни шарени штипки за алишта. „Можам ли да ви 
помогнам?“

Човекот кој стои пред пултот се врти за да ме погледне. 
„Фрау Фандер!“ извикува. Хаген Кох. „Види, види, види! Како 
сте? Да! Можеби би сакала да дојдете со мене!“ Зборува 
во извичници. Како воопшто да не сум заминала. За него 
минатото е Ѕидот, а јас сум дел од сегашноста, без разлика 
дали тоа било пред три години или сега. Косата му побелела, 
но очите се сè уште истите, сјајни, насмеани и кафеави.

„Хер Кох, добра сум, благодарам. А каде да дојдам?“
„Утре носам еден автобус туристи на обиколка онаму ка

де што беше Ѕидот, бидејќи речиси и да не се познава веќе. 
Сега одам да видам колку време ќе ми треба“.

„Би сакала да дојдам“.
Треба да возиме по општинската гранична линија каде 

што бил изграден Ѕидот: во рингот околу стариот центар на 
градот на Истокот и покрај западните предградија Вединг, 
Моабит и Тиергартен. Потоа, вели тој, ќе возиме таму каде 
што Ѕидот поминувал директно низ центарот на градот, по 
Нидеркирхенштрасе до реката Шпре и покрај нејзиниот брег 
до мостот Обербаум. 

Се качуваме во неговиот мал, црвен автомобил и тој вози 
брзо и сигурно. Среќен е што има публика за да го извежба 
текстот за „турата низ заборавениот град“. Првото запирање 
е веднаш подолу на улицата, тревна површина, можеби сто
ти на метри широка. Густи треви растат до колена и се нишаат 
како живи нешта на топлиот воздух. Зад ова има гробишта. 
Голем камен ангел на постамент свртен е наваму, со главата 
спуштена надолу во молитва. Небото тука изгледа широко. 

„Ова беше ’преминот на смртта‘“, покажува хер Кох со 
рацете, „но пред тоа гробиштата се протегаа до улицата. 
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Кога го изградија Ѕидот, мораа да ги откопаат телата и да ги 
тргнат надгробните плочи“. Ги крева веѓите: „Стражарите по 
малку се плашеа од тоа“. Изгледа дека граничните стражари 
кои работеле на „преминот на смртта“, повеќе сакале на него 
да нема докази од смртта. 

На хер Кох му е мило што е со некој кој го дели неговиот 
интерес за Ѕидот. Тој можеби е дури и поопседнат со тоа 
отколку што паметам. Изгледа дека ја загубил свесноста 
дека неговиот интерес е особен. Повторно е вистински вер
ник: Ѕидот е она што го дефинира и тој нема толку лесно да 
го остави. Помислувам за момент на фрау Паул, која исто 
така не го остава. Хер Кох почнува да фотографира. Гледам 
нагоре во тажното лице на ангелот и мислам на Мирјам и на 
Јулија; животи, исто така, обликувани од Ѕидот. Дали тие ќе 
го остават? Или, дали тој нив ќе ги пушти да одат?

Следното запирање ни е на Шифартсканал. Хер Кох е 
возбуден, зборува брзо. Се паркираме од задната страна на 
еден нов станбен блок. Становите се нови и светло бојадиса
ни. Тие се наредени околу дворот во вообичаен берлински 
стил, но во изненадувачко оддалечување од традицијата, 
овде, во средината на дворот има една ори гинална, двокатна 
источногерманска стражарска кула. Хер Кох покажува кон 
неа. „Ова“, вели гордо, „е моја кула“. За момент толку е за
доволен што останува без зборови. 

Зјапам во зданието. Тоа е, сосема сигурно, стара стра
жарска кула од „преминот на смртта“. Има четвртести це
ментни ѕидови и прозорци на врвот од кои може да се гледа 
во сите правци. На врвот има ограден простор од каде што 
стражарите можеле да пукаат. Не изгледа весело, но лицето 
на хер Кох свети од задоволство. 

„Ваша кула?“
„Моја кула“.
Објаснува дека на крајот на 1989тата, во својство на 
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офицер за култура во Штази, си презел да биде одговорен 
за „денкмалшуц“90, или за заштита на историските споме
ници. Нашол еден куп мали белосини емајлирани плакети 
–„национално наследство“, и во хаосот на тие последни 
денови одел наоколу и ги зашрафувал во нешта кои биле 
ска по цени за него, како Ѕидот, барикадите кај контролниот 
пункт „Чарли“ и стражарските кули. Поголемиот дел од нив 
биле урнати, и покрај неговите напори.

Оваа кула овде, вели, го изнамачила, особено кога гра
дителите дошле да ги градат становите. „И, што направив?“ 

Немо го гледам. Не можам ни да замислам.
„Најдов еден бездомник и го сместив внатре! Му дадов 

работа и пари – да ја реновира кулата! Не можеа да ја урнат 
затоа што беше населена!“

Гледам дека над вратата некој рачно ја напишал адреса
та: Кајлер штрасе 2. Влегуваме и, навистина, долу по скалите 
е инсталирано модерно купатило со бели плочки. „За жал“, 
вели хер Кох, „мојот станар почина“. Се качуваме по скалата 
до врвот, каде што работеле стражарите. Кулата се рони и 
мириса на влажен бетон, но уживам во помислата дека на 
поранешниот станар, стар источногермански бездомник, 
сигурно му се допаѓала оваа глетка, од каде што претходно 
стражарите го набљудувале него. 

Хер Кох вели: „Но мислам дека сега е спасена. Мораа 
да ги градат становите околу неа. Станарите не ја сакаа 
во почетокот, но јас зборував со нив, и како што времето 
одминува, тие сè повеќе и повеќе го ценат нејзиното ис то
риско значење“. Зема метла и ѓубралник, и како газда за
метува пред да заминеме.

Возиме во градот, покрај Бундестагот, Рајхстагот и Потс
дамер плац. На еден семафор гледам столб со постер на 

90 Denkmalschutz, герм. 
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Ренфт што ја најавува нивната актуелна турнеја низ старата 
Источна Германија. Уживам во помислата на Клаус како 
покажува што знае и умее, како одново процутува како рок 
ѕвезда. Запираме во една обична улица.

„Гледаш?“ прашува хер Кох, ширејќи ги рацете. Гледам 
наоколу. Нема ништо за гледање. 

„Не можеш да видиш! Никаде не се гледа каде помину
ваше Ѕидот!“ Во право е, нема останато никаква трага од 
него, ни парчиња бетон, ни руини.

„Но, гледај долу“. Покажува на земјата. Тенка лента гра
нит го краси тротоарот, малку потемно сива отколку самиот 
плочник. „Ова е сè што има!“ извикува. „Порано тука имаше 
црвена линија, но и тоа им беше премногу очигледно, па така 
го ставија ова. И згора на тоа, на местата каде што пишува: 
’Berliner Mauer 19611989‘ (Берлински ѕид 19611989), текстот 
е напишан така за да се чита од западната страна. За нас од 
Исток доаѓа наопаку!“ 

На враќање во автомобилот вели: „Јас сум единствениот 
кој го одржува во живот присуството на Ѕидот од источната 
страна. Ако нешто животот ме научил, тоа е дека работите 
не треба да се гледаат само од едната страна! Луѓето не ме 
сакаат поради тоа, но мора така да биде!“ Хер Кох е осамен 
крстоносец против заборавот. 

Возиме по Цимерштрасе, оддалечувајќи се од центарот 
кон Бетаниендам. Тоа е ковчестиот дел од градот. Има 
повеќе нови светлобојадисани станови од едната страна, и 
сиви згради од цемент од другата. Меѓу нив има нешто што 
на прв поглед личи на празна парцела, оградена со плетена 
жичена ограда, штици и колци. Зад оградата некој засадил 
компири и модри патлиџани во прави леи, и домати на колци. 
Но сè уште не сум сигурна во што гледаме. „Ова“, вели хер 
Кох, „се турските кромиди“.
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Ме води околу оградениот простор, мал триаголник 
земја. На едниот крај има еден сложен трикатен ќумез, 
направен од парчиња шперплоча, дрвени палети и дрвени 
скали, со лозница која се извива над него. Надвор има стар 
кауч и столови, а од другата страна на парцелата на дрво 
виси закачена детска дрвена лулка, обоена во црвено и 
жолто.

Хер Кох вели дека ова земјиште било, прецизно кажано, 
во источната зона, но било премногу тешко да се изгради 
лак во Ѕидот за да го вклучи, па така Ѕидот поминувал право 
по должината на најблиската улица, оставајќи го овој земјен 
остров надвор, на Запад. Никој во Западен Берлин не знаел 
што да му прави; не можел да биде искористен за ниедна цел 
без да се испровоцира источниот режим. Тоа било, буквално, 
ничија земја. И така, некое турско семејство едноставно си го 
заградило и си посадило зеленчук. Кога Ѕидот паднал, никој 
не го побарал, па така тие уште си тераат со бавчата. Ѕиркам 
низ оградата. Има една кајсија, и еден даб при крајот. Си 
замислувам големо семејство пчелиработнички; бабата на 
каучот, децата на лулката и мирис на кафе од летната палата 
на крајот. 

„А знаете ли што се случи“, вели Кох. Се вртам накај него. 
„Семејството еден ден се скара – беа двајца браќа, мислам. 
Се искараа толку многу, што на крајот ставија ограда на 
средина на бавчата и ја поделија на две одвоени зони!“ 
Лицето му блеска, иронично. „Дојдете овде, погледнете“. 
Одиме до средината, таму каде што двометарската висока 
жичена ограда оди точно низ средината на малото поле, 
разделувајќи го делот со бараката од делот со лулката, и 
нема можност да се помине од едната на другата страна.

Нашата последна точка е на мостот Обербаум. Берлин 
е пуст овде, трамвајските линии меѓу Исток и Запад дури 
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неодамна беа повторно испреплетени. Најдолгото парче од 
преостанатиот Ѕид е по должината на овој речен брег – попр
во поради тоа што бил заборавен, отколку намерно зачуван. 
На крајот од него има нешто што на прв поглед личи на мал 
ред циркуски шатори. Додека се приближуваме, гледам дека 
тоа се неколку штандови за сувенири, со знамиња кои се веат 
на врвот и со знаци на кои на англиски пишува: „Сувенири за 
вас“ и „Ставам печат на вашиот пасош“. За една марка може 
на пасошот да ви стават печат со виза за влез во ГДР, како 
да сте стапнале во овој шатор и волшебно ве пуштиле на тоа 
место во минатото. Постари американски туристи слегуваат 
од автобус. Сите се исти – во испеглана светла облека и со 
премногу чисти патики. „Бети“, ја прашува една жена другата 
со развлечен јужњачки акцент, „дали ти е ова истиот џемпер 
што го носеше оној пат во Аушвиц?“

Хер Кох упаѓа во главниот шатор. „Герд!“ вика.
„Хаген, другар!“ Продавачот срипува и истрчува од зад 

пакетите за да се поздрави. Хер Кох ме запознава. Герд е 
маж од шеесетина години, исончан и облечен во сина ко
шула раскопчана на стомакот и со насмевка со волтажа на 
естраден уметник. Хер Кох подоцна ми кажа дека бил теа
тарски актер на Истокот.

Штандот на Герд е „реликварница“ на споменсувенири 
за неговата земја. Има руски и источногермански војнички 
капи; руски медали добиени за заслуги при инвазијата на 
Бер лин во 1945тата („вистински, вистински“, вели побед нич
ки); стари емајлирани знаци на кои пишува: „Го напуштате 
американскиот сектор“, на англиски, руски, француски и 
на германски, како и „Внимание – мини! Забранета област: 
Опасност по живот!“ Има минијатурни трабанти, мечиња, 
отворачи за шишиња, етикети и шолји за кафе; и на едната 
страна на штандот, во мали дрвени прегради, има многу, 
многу парчиња од Ѕидот.
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„Морате да го земете ова како подарок од мене“, вели и 
ми става парче од Ѕидот во дланката. Завиткано е во малечка 
пластична кеса, заедно со „Сертификатот за автентичност“. 
Личи на форензичен примерок. И двајцата зјапаат во мене, 
исклештени и возбудени. Се плашам дека секој момент може 
да викнат песна. 

„Како знаете дека е вистинско?“ прашувам.
„Ох, вистинско е“, вели Герд, трепкајќи како водител на 

утринска програма. 
Овде веројатно се продале толку „вистински“ делови од 

Ѕидот што може уште двапати да се изгради. Хер Кох ѕир
ка внатре, како и секогаш, заинтересиран за документот. 
„Гледај“, вели, „има сертификат кој ќе потврди“.

Им заблагодарувам на двајцата и одам нагоре кон но
ва та трамвајска станица на Варшауер штрасе. Се вртам и 
го гледам хер Кох како ги собрал туристите и им ја кажува 
неговата страна на историјата.



27

Сложувачките

Фаќам воз за Нирнберг. Кога стигам, пијам едно еспресо 
од нога во барот на железничката. Убава млада жена об
лечена во престилка карактеристична за ресторани за брза 
храна послужува зад шанкот. Човекот до мене нарачува 
ризенбоквурст91. Шанкерката прво дофаќа салата од компи
ри и земичка, а потоа варен колбас. „Сенф или кечап?“ Чека 
одговор со крената хартиена чинија, посегајќи со слободната 
рака под шанкот каде што треба да се шишињата, превртени 
за преливање. Наместо нив, таму виси огромно жолто гумено 
виме. Шанкерката изведува движење на стискање со вртење 
на една од цицките, за да измолзи сенф. 

Кога го резервирав билетот, помислив на Уве и Шелер и 
на нашиот дамнешен разговор за жените сложувачки. Му се 
јавив на Уве во телевизиската станица за да чујам што прави 
и да му кажам дека го затворам кругот. Ми одговори еден 
поранешен колега. Тој ми кажа дека Уве добил унапредува
ње да биде дописник од Соединетите Американски Држави, 
и дека тој и Фредерика и малиот Лукас сега се среќно и 

91  Riesenbockwurst, герм.  голем колбас (заб.на прев.)
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удобно сместени во Вашингтон. Го замолив да им посака сè 
нај добро од мене. 

Жените „сложувачки“ се сместени во канцелариите 
на Комисијата за досиејата на Штази во Цирндорф, селце 
надвор од Нирнберг. Канцелариите се во истиот ограден 
при времен логор каде што се држат азилантите. Двајца 
Етиоп јани, или можеби Еритрејци, мажи со тажни библиски 
лица и со опуштени раце, одат кон излезот од зоната.

Директорот, хер Рајлард, ме дочекува на влезот и се 
качуваме до неговата канцеларија. Ова е обична админи с
тра тивна зграда што мириса на восок за подови и на влажен 
картон. Хер Рајлард е набиен човек со права бела коса до 
рамења и со мали очила. Тој е архивар.

Нервозна сум како мачка. И неразумно нестрплива. Долго 
време размислувам за ова место како за фокус на надежите 
на Мирјам; сакам овде да има клупи од не’рѓосувачки челик 
и луѓе кои носат мрежи за коса и бели ракавици. Сакам 
обезбедување на влезот и камери во работните соби. Сакам 
страниците составени од сложувачки да се искенирани во 
компјутери и поврзани со досиејата на кои им припаѓаат, а 
на луѓето кои се засегнати да им се јави дискретен, обучен 
персонал и да ги извести за новите алки што недостигаа во 
нивните животи. 

Сакам да откријат што му се случило на Чарли Вебер.
Сигурна сум дека хер Рајлард има што да прави, но не го

вото биро е средено и ми остава впечаток дека го „исчистил“ 
распоредот заради нашата денешна средба. Тој е тивок и 
скро мен човек, кој својата кариера ја направил во архивите 
на За падна Германија во Кобленц, и сега чека пензија. „Да“, 
вели. „Уште малку и ќе наполнам шеесет и три“, како да сака 
да каже: „и си одам од овде“.

Ми кажува дека оваа работа започнала во 1995 година, 
откако вреќите со материјали пет години дремеле во Берлин. 
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Петнаесет илјади вреќи биле најдени на Норманенштарсе 
во јануари 1990 година. Тие содржеле исечкани и рачно ис
ки нати досиеја, списоци, фотографии и одмотани ленти и 
филмо ви.

Хер Рајлард ми среди да се напијам кафе со некој од 
вработените. Едвај чекам да се видам со некоја сложувачка. 
Го прашувам колку ги има и дали се навистина сите жени, 
како што имам слушнато. „Ох, не“, вели, „но веројатно има 
повеќе жени отколку мажи“. Тој е внимателен и прецизен и ѝ 
вели на секретарката да ги провери бројките. Таа се враќа со 
белешка: осумнаесет жени и тринаесет мажи.

Првин одиме низ ходникот за да ги видиме просториите 
за работа. По пат ми кажува дека имало некои контровер
зии затоа што жртвите сакале работите овде да одат побрзо. 
Постои компјутерска програма која го овозможува тоа; таа 
многу брзо спојува многу делчиња, врз основа на скенира
ње то на точниот облик на искинатиот раб. Но, вели хер 
Рајлард, во функција на доказ, документот реконструиран 
од компјутерот не се смета за оригинал. Ова ми нема многу 
смисла, бидејќи, општо земено, луѓето не отвораат судски 
случаи, туку само сакаат да знаат што се случувало во нив
ните животи. „А би било и многу скапо“, додава. Најверојатно 
затоа и не се користи. 

Вратата се отвора кон една сосема обична канцеларија. 
Погледот ми запира на саксиите со цвеќиња, некоја стара 
боја на ѕидовите и на постер со мачиња со стаклести очиња 
заплеткани во волница. Има едно широко биро со празен 
стол зад него. „Мора да се на пауза“, вели хер Рајлард, 
покажувајќи кон столот. Но јас го слушам само половично. 
Прозорецот е ширум отворен, бела завеса се вее на лесниот 
ветер, а јас сум во паника, срцето ќе ми излета од градите, 
затоа што на бирото има купишта и купишта тенки ленти 
хартија – некои во мали снопчиња, но другите растурени 
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наоколу. Има толку многу партали од хартија што бирото не 
е доволно големо, па работникот почнал да ги остава и над 
плакарот со класери. Делчињата се со различни големини, 
од една петтина од лист А4формат до оние од само неколку 
сантиметри – и нема ништо, ништо што може да ги спречи да 
се разлетаат низ собата и да излетаат низ прозорецот. 

Хер Рајлард погрешно го толкува мојот израз. „Да, како 
што гледате, има многу работа“, вели.

Соседната просторија е слична. Овој вработен, исто 
така на пауза, изгледа дека ги сортирал материјалите од 
вре ќите прво во отворени картонски кутии, а потоа преку 
бирото. Женско око од искината фотографија гледа во ме
не од една од кутиите; на бирото, на една исечкана лен та 
го здогледувам името на писателот Луц Ратенау. Има ролна 
двострана леплива лента и делумно комплетирана страница 
спроти неа: аголот и левиот крај. 

Во следната соба делчињата се уште поситни. „Ова е 
пипава работа“, вели хер Рајлард, „досега имало најмногу 
деведесет и осум делчиња за да се состави една страница“. 
Овој работник речиси го комплетирал снопчето страници 
коишто останале во една отворена папка од манила. Сите 
стра ни ци се тука, наставани една врз друга, освен делот, или 
дело вите кои недостигаат во средината, правејќи пра вил на 
дупка. „Треба груба сила за да се откорнат толку стра ници 
наеднаш“. Хер Рајлард врти со главата. „Овој од Штази тешко 
дека можел утредента да ги мрда прстите“. 

На пат за да се сретнам со вработените, го прашувам 
хер Рајлард за безбедноста. Ми кажува дека секој кој рабо
ти овде, вклучувајќи ги и хигиеничарите, е проверен за да 
се потврди дека немал никаква вмешаност во работата на 
Штази во минатото, иако сите се од Запад. Вели дека на него
вите работници им е кажано да не зборуваат за содржината 
на досиејата кои ги спојуваат. Понекогаш ова треба да биде 
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јасно нагласено. „Доколку најдат“, вели, „досие за некој 
важен западногермански политичар, тогаш јас одам да им 
кажам некој збор и да ги потсетам да не се коментира ама баш 
ништо“, вели. Прашувам за електронскиот надзор на просто
риите, бидејќи претпоставувам дека надвор има луѓе кои би 
платиле висока цена за да спречат некоја од овие информа
ции да се обелодени. „Не, не“, вели хер Рајлард, „понекогаш 
седат по двајца во една канцеларија. Но повеќе заради уби
вање на здодевноста отколку заради нешто дру го. И про ве
ру вам дали сум го вклучил алармот кога за ми ну вам наве чер“. 
Ова не е тоа што го очекував. Местово е прија телско, мало и 
слабо обезбедено. Нешто меѓу место за хоби за ентузи јас ти за 
сложувалки и скриена работилница за опсесивни.

Хер Рајлард ме претставува и заминува. Три жени и двај
ца мажи седат на маса со овошен сок, бисквити и со термос 
кафе. И двете жени од мојата десна страна се полнички, 
нашминкани и средовечни. Од левата страна е една млада 
жена со пеги и со темна коса до рамења, до неа ситен маж 
со костенлива коса и со очила, а на крајот крупно момче со 
при јатен изглед, руса коса и со очи сини како џамлии. Ги 
прашувам како им минуваат деновите на работа.

Најоддалечената средовечна жена вели: „Исто е како да 
редиш сложувалка дома. Почнуваш од аглите, па го попол
нуваш остатокот според обликот на рабовите. Се раководиме 
од видот на хартијата, видот на буквите и од ракописот и така 
натаму“. 

„Дали редите сложувалки дома?“ ја прашувам. 
„Да!“ вели таа. „Мора да сум луда“. Сите се смеат.
Жената до неа почнала да работи овде само пред два 

месеца. Има лакирани нокти и празнина меѓу двата предни 
заба. „Отворија една вреќа за да ми покажат и видов внатре 
навистина ситни парченца, па си помислив: ’Ох Боже, не мо
жам ова да го правам‘“. Вреќите се високи над еден метар и 
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мешести колку човек. „Но секоја вреќа е различна“, вели, „и 
морам да кажам дека во нив има интересни нешта“.

Изгледа дека темнокосиот е најстар овде. Има длабоко 
всадени очи и смирен глас. Другите слушаат внимателно 
додека тој зборува. Вели: „Понекогаш сатисфакцијата е во 
сознанието дека кога луѓето ќе дознаат што им се случило, 
тоа може да им донесе некаков мир – зошто го загубиле 
местото на универзитетот, или што му се случило на чичкото 
кој исчезнал или слично. Им дава можност на засегнатите да 
пристапат до сопствениот живот“.

Другите сипаат кафе и си го подаваат трајното млеко 
околу масата. Си замислувам дека дознавам нешто повеќе 
за себе од досие. Би размислувал за своето минато како за 
предел низ кој си патувал без да ги забележуваш знаците.

„Мислам дека при крајот Штази имала толку многу ин
формации“, вели русокосиот човек, „што мислела дека сите 
се непријатели, бидејќи сите биле надгледувани. Мислам 
дека веќе не знаеле кој бил со нив, или против нив, или дали 
сите си ги држеле устите затворени“. Тој е срамежлив и гледа 
надолу во рацете, затворени околу шолјата за кафе додека 
зборува. „Кога наоѓам досие за семејство кое го надгледувале 
во нивната дневна соба цели дваесет години, се прашувам: 
Каква сорта се овие луѓе кои сакаат да ги знаат овие работи?“

„Дали сте потресени од она што некогаш го наоѓате?“ 
прашувам.

Младата жена одговара: „Кога наоѓам љубовни писма си 
мислам, за жал, тие навистина отворале сè – и низ колку ли 
раце поминало ова? Колку копии се направени? Би мразела 
тоа да ми се случувало мене. Ни јас не се чувствувам многу 
добро кога ги гледам откако ќе ги составам“. 

Темнокосиот вели дека тој е најшокиран од тоа како 
Штази ги користела маките на луѓето против нив самите. 
„Кога биле в затвор, на пример, им нуделе да ги ослободат 
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ако шпионираат за Штази“. Помислувам на таткото на Кох, 
кој морал да ја смени политичката партија или да биде про
те ран во руски логор, или на фрау Паул, која можела да 
биде мамка во стапицата за фаќање на западњакот, па и на 
Јулија, затворена во сопствената земја и со понудена сло
бода само ако кодоши за луѓето од нејзиниот живот. Мислам 
на генерациските циклуси на трагедија која Германците сами 
себеси си ја наметнале. 

„Но не станува збор за поединците“, продолжува тем
нокосиот. „Станува збор за систем кој толку ги манипулирал 
лу ѓето што ги терал да ги прават тие работи. Тоа покажува 
ка ко луѓето можат да бидат употребени едни против други. 
Јас не сакам да ги осудувам луѓето на Штази бидејќи и тие 
би ле манипулирани. И ним, исто така, им требало работа“. 
И другите одобруваат. „Од друга страна, пак“, вели, „имало 
и многу луѓе кои кажале не. Не можел секој да биде купен“. 
Кажува за некојси инженер кој одбил да биде соработник: 
„И потоа ништо не му се случило. Досието било едноставно 
затворено“. 

Ова ме потсети на приказната за една работничка во 
фабрика која, откако ѝ се приближиле за да поткажува за 
Штази, следниот ден гласно кажала на масата во канти на
та: „Знаете што! Нема да верувате во ова, но Тие ме сметаат 
за толку подобна што ми понудија да поткажувам!“ Таа се 
разоткрила, била веќе бескорисна и била оставена на мира.

Младата жена вели: „Јас мислам дека од онаа страна 
имало и предности кои ги забораваме, особено за мајките 
и децата. Јас сум самохрана мајка и знам што зборувам. 
Морав да работам, а беше многу тешко да се најде место 
во градинка. Имам пријателка која живееше таму и таа вели 
дека се ѝ било обезбедено...“

„И станарините биле мали“, додава жената со разделот 
меѓу заби од мојата десна страна. 
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„Таму имало градинки“, вели темнокосиот, „затоа што 
тие сакале децата уште од мали да ги направат лојални на 
државата“.

„Секако“, вели младата мајка. „Но сето тоа мене ми се 
разјасни дури по паѓањето на Ѕидот. На улица запознав една 
двојка која само што беше дојдена од Исток. Немаа пари и 
немаа каде да одат, па им реков дека можат да останат кај 
мене. Останаа преку викендот и малку ги прошетав наоколу. 
Отидовме до стоковната куќа Карштад и прошетавме низ 
одделот за храна. Беа избезумени. ’Колку видови кечап има
те?‘, прашаа додека гледаа по рафтовите. Тогаш си реков, 
ова е навистина премногу – мора да постои некаква средина. 
Дали навистина ни требаат триесет различни вида шунка или 
петнаесет различни вида кечап?“

„Грешката што ГДР ја направи е во тоа што ги принуду
вале луѓето да заземат страна“, вели темнокосиот, „ако не си 
со нас, тогаш си непријател. А ако почнеш да размислуваш 
за себе како за непријател, ќе мора да се запрашаш: Што 
правам јас овде? Тие сакаа сè да стават во нивната тесна 
шема, но таа едноставно беше претесна за животот“. Тој 
прекинува, а другите го чекаат да доврши. „Мислам дека не 
треба да заборавиме дека тие дошле овде по слобода, а не 
по петнаесет вида кечап“.

Хер Рајлард ме испраќа. Проверувам со него какви 
биле последиците кога некој кому му се приближиле за да 
поткажува го обелоденил тоа или просто ја одбил понуда
та. „Навистина немало последици“, вели. „Во тоа е работата. 
Досието едноставно се затворало и се обележувало како 
’деконспирирт’92. Но секако“, додава, „никој на времето не 
можел да знае дека ништо нема да му се случи. Па така, рет
ко кој одбивал“.

92 Dekonspiriert, герм.  разоткриено (заб. на прев.)
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Стигнавме до вратата. Тој вели: „Има нешто што морам да 
ви го дадам“. Без збор ми дава фотокопиран лист хартија со 
нешто напишано на него. Тоа е фотокопија од документ што 
тој го напишал:

Комисија за досиејата на Штази
– Проектна група за реконструкција

Потребно време за реконструкција: 

1 работник реконструира просечно 10 страници дневно
40 работници реконструираат просечно 400 страници 

дневно
40 работници реконструираат просечно, за 250 работни 

дена, 100.000 страници годишно
Во една вреќа има во просек околу 2.500 страници
100.000 страници се 40 вреќи годишно
Вкупно, кај Комисијата за досиејата на Штази се наоѓаат 

15.000 вреќи
Тоа значи дека за реконструирање на сите материјали 

треба 40 работници да работат 375 години

Ме остави без зборови. Ова можам да го разберам са мо 
како мал книжен протест. Хер Рајлард покажува на стра ни
цата. „Ова се бројки за четириесет работници“, вели. „Како 
што гледате, ние имаме само триесет и еден“. Ми кажува, на 
својот смирен начин, дека ресурсите што обединета Гер ма
нија ги вложува во овој дел за реконструирање на животите 
на нејзините жители, поранешни Источногерманци, се бедни, 
некој вид сизифовска шега. Она што тој овде го прави е само 
сим боличен чин.

Хер Рајлард организира возач да ме однесе од Зирндорф 
назад до Нирнберг. Денот е светол, син и сончев. Подалеку 
од азилантите и од парченцата хартија сè е светло и сончево.
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Гледам низ прозорецот, мислејќи на Мирјам и на нејзините 
надежи дека искинатите и расфрлани делчиња од нејзиниот 
живот ќе бидат одново составени во овие пространи соби, 
некогаш, во наредните 375 години.



28

Мирјам и Чарли

Возот што се враќа назад за Берлин минува низ Лајпциг, 
и јас слегувам.

Утро е, во воздухот сè уште има свилена топлина којашто 
до пладне ќе се претвори во нешто реално. Претходниот 
пат станицата ја реновираа; сега е дел од трикатен тргов
ски центар со широк атриум. Ескалатори ги носат луѓето 
нагоренадолу од кат на кат. Близу до излезот има пано 
со фотографии од демонстрациите пред десет години. На 
натписот над нив пишува: „Лајпциг. Град на херои“. Не сум 
сигурна што правам тука. 

Талкам низ градот. Повеќето од крановите ги тргнале. 
Од зад скелињата се појавуваат нови фасади на зградите 
во сончевожолто и темнорозово, некои дури и со позлата. 
Минувам покрај градската куќа и „Визбата на Ауербах“. 
Веднаш до неа, меѓу старите улици, вметнат е нов музеј: 
Форум на современата историја – Лајпциг. Целата внат
решност е со под од терацо и со скапа опрема. Излегува 
дека ова е федерално финансиран напор да се стави зад 
стакло историјата за поделбата на Германија. 
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Тука се славните фотографии од изградбата на Ѕидот: 
еден источен војник, решавајќи да побегне на Запад, ја 
раздвојува бодликавата жица со раце; и Петер Фехтер, 
осумнаесетгодишник застрелан во обид за бегство во 
1962 година и оставен да умре на „преминот на смртта“, 
бидејќи секоја од страните мислела дека онаа другата ќе 
тргне да се одмаздува доколку одат да му помогнат. Некој 
му фрлил парче завој, но тој лежел неподвижен и крвавел. 
Има слики на луѓе како излегуваат од тунел во Западен 
Берлин – успешната група пред фрау Паул да се обиде, а 
има и сиво комбе паркирано овде внатре, наполно исто 
како она со кое ја транспортирале на судењето. Телевизи
ски екран го покажува КарлЕдуард фон Шницлер на врвот 
на неговата горчлива слава. Стигнувам до седумдесеттите 
и наоѓам стаклена витрина во која се сместени реликвиите 
на Ренфт: плочи, старата гитара на Клаус и фотографии од 
бендот, долгокосите музичари во ѕвонарки кои во исто време 
изгледаат невино и контроверзно.

Јас сум единствениот посетител. Чуварите се желни да 
разменат погледи и да си поприкажат, умираат од здо дев
ност. Можеби како резултат на сите пари фрлени во ова, 
нештата во сјајните витрини изгледаат стари и изветвени, 
како предмети од времето кое го оставиле зад себе. Шлапам 
со сандалите по скалите надолу. Ме нервира тоа што ова 
минато може да изгледа толку дречливо и толку безбедно, 
како уште од почетокот да му било судено да заврши зад 
стакло, одвоено со јажиња и под контрола на копче. И се 
нервирам од себе самата: Што е проблемот? Нели музејот е 
место за нешта коишто се завршени?

Има прилично за одење од овде, но мислам дека се сеќа
вам на патот, па тргнувам кон Рунде еке. Се надевам дека сè 
уште е таму, дека оваа изгланцана верзија финансирана од 
Запа дот не е сè што останало од Источна Германија. Знам 
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дека на периферијата на градот ги има вообичаените соци
јалис тички висококатници, но овде улиците се калдрмисани, 
а зградите отмени. Ликови изделкани во камен зјапаат надо
лу од сводовите на аркадите, а ред каријатидни креатури го 
др жат стариот театар. Минувам покрај музичка продавница 
(ова бил домот на Бах), едно бистро и едно погребно прет
пријатие со изненадувачки широка понуда, а на натписот 
пишува: „дење и ноќе“ – па наредени се погребување, креми
рање, погреби во море, анонимни погреби, како и транспорт 
на ковчези. Едно куче се упатило некаде по тротоарот и 
си помислувам дека некаде некој се загубил. Смешна ми е 
неговата самодоверба со високо кренатата глава. Човекот 
преку прозорчето на трафиката ме гледа и ми одвраќа со 
насмевка.

Зградата е сè уште таму, нејзината огромност ја по кри ва 
улицата и завршува на тркалезниот агол, каде што е влезот. 
Стигнувам и гледам дека Музејот на граѓанскиот комитет сè 
уште постои, и дека е отворен. Некаде во мене, едно мало 
нешто што ме стегаше, се отпушти. Одам нагоре по каме
ните скали. Влезот кон изложбата е налево, а подрачната 
единица на Комисијата за досиејата на Штази за Лајпциг е 
надесно. Тука ништо не се сменило. Одам низ ходникот, 
ги одминувам работната соба со календарот со женски и 
ќелијата со тесното прозорче и креветот, до канцелариите 
на Музејот. Има написи за донации за да се помогне да се 
одржи местово. 

Фрау Холицер не е овде денес, но да, ми кажува неј
зиниот помлад колега, сè уште работи во Биргеркомите93. 
Го прашувам за новиот музеј во центарот, а тој ги крева 
рамениците и кажува нешто за некомпатибилноста на фи
нансирањето и автономијата. Се обиделе да преговараат со 

93 Bürgerkomitee, герм.  Граѓански комитет (заб. на прев.)
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сојузните власти за тоа да има само еден музеј на поделена 
Германија во Лајпциг, и него да го водат луѓе од Истокот, но 
тоа не поминало. Овој музеј останал помал, со позапуштен 
изглед од другиот, но, сепак, тој е поавтентичен: овде, во 
оваа зграда, ги држеле и ги испрашувале луѓето, и овде, на 
горни от кат, се полнеле досиеја со нивните украдени био гра
фии. Поминувам некое време во собите, во едната од нив ги 
гледам купиштата исечкани досиеја, во другата  мустаќите, 
периките и лепилото, а во третата  теглите со примероците 
со миризби. За мене сè започнало овде. Купувам неколку 
книги од младичот и заминувам. Надвор е топло; сега дрвјата 
се уште позелени отколку утрово и прават потемни сенки. 
Нема веќе што да правам овде, па се враќам кон станицата. 

Одам низ мал парк каде што луѓето си ручаат на клупите. 
Воздухот е мирен, освен песната на птиците и движењето на 
трамваите, а звукот на тркалање зад мене станува посилен. 
Се вртам, а две момчиња на скејтборди возат брзо накај ме
не. Пред да одлучам на која страна на патеката да се тргнам, 
тие се раздвојуваат оставајќи ме на средина, а потоа одново 
се спојуваат. Ги гледам како се истркалуваат од паркот. Ја 
повторуваат истата маневра и со една девојка во теле фон
ската говорница. Таа продолжува да зборува и ја подава 
главата од говорницата за да ги види како заминуваат. 

Кај говорницата се фаќам како гледам во девојката. Обле
чена е во бела маица со гол стомак и во фармерки и џва ка 
мастика додека си разговара. Не можам да слушнам што збо
рува, но сосема е внесена во разговорот, потпирајќи се во 
кабината со едната пета на коленото. Има околу шеснаесет 
години, што значи дека имала шест години кога паднал Ѕидот. 
Нема да се сеќава на времето без телефонски говорници. 

Пред да сфатам зошто запрев тука, таа ме гледа и ми ким
нува со главата за да ми каже дека нема да се задржи уште 
долго. За кратко ми олеснува што си најдов цел. Но сега сум 
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во ќорсокак. Ја спушта слушалката, мавнува и оди кон својот 
велосипед. Се поместувам кон говорницата. Шес наесет, си 
мислам, таа имала шеснаесет кога се качила на воз од овде 
до Берлин и се искачила на Ѕидот. Тоа е сè што си помис
лувам, но, сепак, го отворам адресарот кај нејзиниот број и 
ѕвонам.

„Ало?“
„Мирјам, Мирјам, Ана Фандер овде. Јас...“
„Ана! Од каде се јавуваш? Вратена ли си во Берлин?“
„Јас – јас сум моментално во Лајпциг“, велам. „Помислив 

на тебе, и си реков да ти се јавам само да те поздравам до
дека сум овде. Не знаев дали сè уште го имаш овој број. Бев 
во Нирнберг, и сега се враќам во Берлин. Јас само...“

„Ќе дојдам да те земам“, вели. „Каде си?“
„Блиску до станицата, мислам“.
„ОК. Ќе бидам на задниот влез за десет минути“.
Ја гледам како доаѓа кон мене. Целата е облечена во 

бело: широки панталони и комотна маица. На моја висина е, 
иако поубаво градена; додека ме прегрнува, ги чувствувам 
коските од нејзините плешки под рацете. Ги вади очилата за 
сонце – истите оние сини очи. Но линиите на нејзиното лице 
се многу подлабоко исцртани.

„Се преселив откако беше овде последен пат“, објаснува. 
Се возиме по калдрмата од кај станицата, под брестовите, 
јаворите и трамвајските жици.

Зградата на Мирјам е на агол, прекрасно реновирана. 
Рачно насликани цвеќиња се извиваат по ѕидовите на ши ро
ките скали во влезот, а од задната страна дискретен лифт 
од челик и стакло нè качува нагоре. Како и претходно, неј
зиниот стан е на највисокиот кат. Дневната соба е на аголот 
од зградата и сите прозорци се отворени. Застанувам на 
еден од нив. Преку улицата има уште една фина зграда со 
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стаклен атриум на покривот, а зад неа, до каде што ми досега 
погледот, се протега поле со трева и дрвја. 

„Ова е лајпцишката степа“ вели таа зад мене. „Пријатно 
е за шетање. Можеме после да одиме таму, ако сакаш. Таму 
е и зоолошката градина на Лајпциг, која вреди да се види“. 

„Каква е оваа миризба?“ прашувам. 
„Може да е од кафезите на големите мачки“, се шегува.
„Не, слаткаста е“.
„Ох, тоа се акациите“. Ми се придружува на прозорецот 

и покажува кон величествената крошна веднаш под нас. 
Кре масти цветови се нишаат во китки, како гроздови. „Пре
красен мирис, нели?“ вели. „Во секој случај, поубав од оној 
на лавовите“. Се смее и ми ја допира раката.

Мирјам прави чај и седнуваме да разговараме. Како да 
не е изненадена од моето доаѓање, или барем не е толку из
ненадена колку што сум јас што се најдовме. Како отсекогаш 
да очекувала да се видиме повторно, речиси како пријателки. 
Што се неколку пропуштени повици за пријателки?

Мирисливиот воздух нежно се движи околу нас. Станот 
има паркет, бледи ѕидови и нова кујна на едниот крај од оваа 
соба. Соседната соба е широк простор покриен со килим 
бел како креда. Наредена е со книги и билки, а во аголот 
има компјутер, со облачиња на мониторот. Сè овде е бело и 
светло и удобно.

Ѝ кажувам на Мирјам за моите патувања, за луѓето на 
Штази и искушенијата на младата Јулија, за киднапирањата и 
бебињата оставени од погрешната страна на Ѕидот, за Ренфт 
и за Доктор Печурка. Ѝ кажувам дека само што се вратив од 
Нирнберг каде што зборував со „сложувачките“, кои излезе 
дека, сепак, се и мажи; неколку десетици луѓе кои работат 
нешто за што ќе биде потребно многу време. Сфатив дека не 
можам да изустам: „Триста седумдесет и пет години“.
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„На ова место“, вели таа, „за сè треба многу време“. 
Седиме на сламена масичка со стакло озгора. Мирјам си ги 
соблекува сандалите и ги потпира стапалата на ногарките. 
Косата ѝ е сè уште кратко потстрижана, но сега ѝ е обоена 
темнокостенливо. Ги носи истите мали тркалезни очила и се 
смее со истата срдечна и неочекувана насмевка, а забите се 
осенчени од никотин. „Многу... долго... време“, повторува, 
палејќи цигара. Ветерче влегува внатре, прилепувајќи ѝ ја 
облеката на кожата, откривајќи уште еднаш за момент колку 
е тенка под алиштата – нешто што го заборавам поради 
нејзиниот величествен глас. 

Мирјам работи во државно радио. Неодамна ѝ понудиле 
да прави програма за забавите Осталги, каде што ако пока
жеш источногерманска лична карта влегуваш бесплатно, 
сите се ословуваат со „другар“, а пивото чини само 1,30 
германски марки. 

Вели: „Работите како оваа ја хранат лудата носталгија 
за ГДР – како да била безопасна социјална држава која се 
грижела за потребите на луѓето. Мнозинството на тие заба
ви се премногу млади за воопшто да се сеќаваат на ГДР. Тие 
само бараат нешто по што ќе копнеат“.

Некои од луѓето кои ја водат радиостаницата се пора
неш ни соработници на Штази, а еден од нив и вработен во 
Шта зи. Ова ме шокира, но Мирјам ги крева рамениците. „Ста
рите кадри се враќаат во игра“, вели. Знае дека еден од нив 
ги доставувал писмата со поплаки од слушателите до Штази 
и тој знае дека таа знае. „Не може да ме гледа в очи“, вели. 
Кога одбила да ја прави програмата Осталги, тој ѝ рекол: 
„Знаеш ли што е твојот проблем? Твојот проблем е што не 
се идентификуваш со културата на станицата“. Мирјам пре
вртува со очите поради глупоста на поранешниот човек на 
Штази, кој ги рециклира заканите од Штази, заменувајќи 
го зборот „нација“ со „станица“. Во секој случај, емисијата 
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ја направил некој друг и била емитувана, потхранувајќи 
ја носталгијата која подмолно се вовлекува освојувајќи го 
местото на чувството за припадност. 

Звукот на прпорењето на веспите достига до горе. Тој 
ме тера да мислам на места со плажи, иако мапата покажува 
дека сме заклучени длабоко во централна Европа. Ја пра
шувам каков бил Чарли.

„Па“ вели, „сè уште не сум ги средила сите мои слики – 
тие се сè уште во оној стар куфер“. Станува и оди во спалната 
соба. Совршено го разбирам поривот да не го спакува 
под пластиката на некој албум, или во рамка. И одеднаш, 
ми станува јасно зошто новиот музеј е толку иритирачки. 
Работите се ставени зад стакло, а сè уште не се завршени. 

Мирјам ми покажува неколку стари црнобели фо то
графии, а една чкрапната со Кодахром во боја е како оние 
од моето детство. Се шокирам. „Ова си ти?“ прашувам. 
Фотографијата е од млада двојка седната на маса. Него 
го препознавам од минатиот пат: Чарли со ведрото лице и 
аглестата вилица. Носи цилиндер, без кошула и се глупира. 
Никогаш немаше да ја препознаам Мирјам. Девојката е 
прекрасна, неверојатно убава. Тенка, со нежна кожа, со из
вајано лице и со насмевка што те остава без здив. Сосема е 
природна, но како да излегла од некој магазин, тогаш или 
сега. „Ова е веднаш по нашата венчавка“, вели. „Отидовме 
на ручек“. Се сеќавам на искинатата фотографија. Мило ми е 
што на оваа се оставила да постои.

Има уште една слика од нив двајцата, таа со рацете око
лу него, гледа во апаратот. Таа е привидение, немирен ангел 
фатен како прелетува преку Ѕидот, ставен в кафез, а потоа 
пуштен, да биде овде со својот љубен. На третата, помлада 
Мирјам се ѕвери свечено во објективот од под кркми. Изгледа 
како да има дванаесет години.
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„Оваа е направена само што излегов од затвор“, вели. 
„Баба ми ми го соши тој фустан“.

„Но изгледаш многу млада“, велам.
„И бев, претпоставувам“, вели. „Имав седумнаесет и пол 

години“. Гледам во неа. Нема суета, не очекуваше реакција 
на уба вина та на фотографиите. Сончевите зраци паѓаат 
косо, обоју вајќи ја во златно едната половина од нејзиното 
лице. Ни ко гаш не би ја препознала таа девојка во неа.

„Еве го и ова“, вели. „Помислив на ова минатиот пат кога 
беше тука, и подоцна го најдов“. Ми подава парче хартија 
превиткано на четири. „Не верувам дека сум го погледнала 
ова нешто уште од смртта на Чарли“. Зема воздух. „Тешко ми 
беше да го ископам“. Листот е пожолтен од стоење и малку 
откинат. Од едната страна има ичкртани и одново почнати 
редови ракопис со молив, а на другата страна чиста верзија. 
„Ова е песна на Чарли“, вели.

„Може ли да направам копија?“
„Земи ја, те молам“, вели таа. „Па некогаш врати ми ја“.
„Каков беше тој?“ повторно ја прашувам. 
Штрака со запалката за да запали и се навалува во 

фотелјата. „Па, тој беше чувствителен човек“, вели. „Беше 
прилично воздржан – ги забележуваше работите. Имаше 
добра смисла за хумор, но, во суштина, ги земаше работите 
при срце“. Гледа низ прозорецот, во небото кое се движи 
покрај нас. „Беше индивидуалист – и единец. Затоа толку им 
е тешко на моите свекор и свекрва“.

Мирјам станува и носи чиниче со цреши од кујната. „На
шите пријатели мислеа дека нашиот брак е катастрофа!“ се 
смее одново седнувајќи. „Но за нас беше идеален“.

„Зошто мислеле така?“
„Секој од нас си ги бркаше своите работи – до определена 

мера, се разбира! Можеше да се случи на едниот од нас да му 
се оди во кино, а на другиот не, па така тој ќе си одеше сам. 
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Мислевме дека е тоа сосема нормално. Или, пак, се сеќавам 
кога се враќав од престој во Гера и се сретнав со Чарли во 
ходникот. Реков: ’Доаѓаш или одиш?‘, а тој ми одговори: ’Из
легувам на кратко, ќе се видиме утре‘“. 

Од улицата доаѓаат гласови, поединечни ноти на човеч
ка музика. „Нашите пријатели велеа: ’Ама каков брак е тоа!‘ 
За нас, пак, тоа беше единствениот начин. Затоа толку доб
ро функционираше“. Ја плука семката од црешата в рака. 
„Мислам дека тоа доаѓаше, барем од моја страна, од моето 
искуство од затворот. Јас реагирав претерано кога излегов 
од таму. Едноставно не можев да планирам ништо однапред. 
Не можев некому да кажам: ’Ќе се видиме в недела‘ – ги 
сметав таквите работи како неподнослива обврска“. Се смее. 
„Сигурна сум дека било тешко со мене!“

Не можам да си замислам дека било тешко со неа, но 
знам дека е тешко да ја обврзеш. И одеднаш знам дека на
вистина ѝ е мило што ме гледа; дека ова е продолжение на 
разговорот започнат пред три години. Ги добила пораките и 
писмото и, од некаков порив кој јас дури сега го разбирам, не 
се обврзала со одговор. Толку долго ѝ го предвидувале секој 
чекор, што сега таа едноставно сака да ги остава работите 
да се одвиваат сами од себе. И моето појавување овде е дел 
од одвивањето. 

„Откако ги пополнивме нашите барања за заминување, 
нештата станаа прилично страшни. Тие почнаа да нè воз не
мируваат на улица – постојано нè запираа. Нè следеа и со 
возило  навистина сакаа да ни го згорчат животот. На крајот, 
Чарли беше повикан на испрашување во Одделот за вна
трешни работи. Тој рекол дека единственото што го бара е 
одговор на неговата апликација: да или не? Тогаш првпат 
го затворија. Откако го ослободија, во сандачето почнаа да 
се појавуваат поштенските картички со кои го повикуваа во 
собата бр. 111 на Димитрофштрасе“.
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На Димитрофштрасе била зградата на полицијата, но 
Чарли Вебер тогаш дознал дека собата 111 значи средба 
со Штази. Комплексот имал внатрешен двор и „си можел да 
влезеш таму мислејќи дека доаѓаш да расчистиш некаква 
бирократска перипетија и одеднаш да се најдеш во соба 
испрашуван од Штази или дури заклучен во некоја ќелија 
одзади“. Мирјам прави пауза. „Последен пат кога Чарли 
влезе таму, отиде на состанок во собата бр. 111 и заврши во 
една од тие ќелии“. 

„Сакаше да го ексхумираш ковчегот“, прашувам. „Што 
се случи?“ Таа отпакува ново пакло цигари од целофанот. 
Прстите ѝ се тврди и модри од недостиг на кислород. 

„Овдешната канцеларија на јавниот обвинител сака да 
прикрие сè што се случи тогаш, а најмногу од сè сака да не 
мора да гони некого од Штази. Претпоставувам дека има 
многу причини за тоа, но една од нив мора да е таа што сè 
уште работат со луѓе кои биле со Штази – тие се нивни коле
ги! На пример, судијата кој го потпишал налогот за апсењето 
на Чарли кога последен пат беше викнат на испрашување, сè 
уште суди“.

Но, сепак, имало некаков развој. Јавниот обвинител 
нашол сведок за тоа што се случило во ќелијата дента кога 
умрел Чарли – друг затвореник. „Според објаснувањето на 
тоа лице“, вели Мирјам, „рано утрото имало некаква врева во 
ќелијата на Чарли. Нешто се случило, а чуварот ги повикал 
другите, кои дошле со трчање. Потоа сите заминале. Сведо
кот вели дека сè било мирно до пладне, кога дошле да го 
донесат јадењето. Потоа чуварот морал повторно да ги вика 
дру гите чувари, а во ќелијата гласовите се повишиле. Ќе си 
по мислиш дека овој нов доказ ќе ѝ даде некаков поттик на 
истрагата, но не. Јавниот обвинител подоцна ме информира 
дека нашол друг поранешен затвореник, кој ’со сигурност‘ му 
тврдел дека тој ден не чул ништо од другите ќелии. И одново, 
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тој сакаше тоа да го искористи како причина да го затвори 
пред метот“. 

Мирјам ја има загубено вербата во оваа истрага. Пред 
око лу еден месец, таа ги испратила досието и целата пре
писка низ годините директно до министерот за правда. „Сè 
уште не сум добила одговор од него“, вели, „но јас чекам“. 
Лакотот ѝ е потпрен на наслонот, а брадата ѝ е во дланката. 
„И, се разбира, тука се и сложувачките“, вели. „Знам со си
гурност дека имало многу парчиња хартија коишто не ги ни 
ставиле во вреќи, па тие сè уште не се прибрани и испратени 
во Нирнберг. Мoжеби во нив има нешто за Чарли“.

За момент не велам ништо. Потоа ја прашувам што мисли 
таа дека се случило тој ден во ќелијата.

„Чарли беше тврдоглав. Го знам тоа уште од претход но 
кога беше в затвор, дека ќе одбие да соработува – да зборува 
или да излезе на шетање во кругот. Мислам дека утрото кога 
дошле во неговата ќелија, можеби не им одговарал или неш
то слично, и дека биле груби со него и дека удрил со главата 
в ѕид. Потоа, можно е тие да го оставиле во ќелијата и, кога 
се вратиле во време на ручекот, го нашле таму каде што бил 
паднат. Најверојатно бил мртов, или умирал, и затоа викнале 
и по другите стражари“. 

Ја гаси цигарата и продолжува да го гмечи догорчето. 
Најверојатно е во право за она што се случило. Но дали 

неговото откопување би открило нешто? Можеби може да 
докаже дали умрел со бесење или не, но од чии раце? Или, 
ако го кремирале, како што покажува досието, во ковчегот 
нема да има ништо што ќе може да покаже што се случило, 
па таа ќе биде таму каде што е и сега, оставена само со 
несигурната утеха на теориите.

Сепак, оваа ужасна игра на чекање засега ја држи бло
кирана во нејзиниот живот со Чарли, сè уште во контакт. А 
зад потребата да се знае е потребата за правда. Можеби 
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режимот исчезнал, но светот не може да биде правичен сè 
додека Мирјам не добие некаква правда. Можеби нештата се 
ставени зад стакло, но сè уште не е готово.

Зборуваме до вечерта и јадеме домати со босилек, пршута 
со диња. Мирјам зборува за пријатели, но нема партнер во 
животот. „Многу е тешко“, вели тажно, „да се објасни сè“. 
Ја прашувам за семејството. Мајка ѝ, вели, се искачува во 
општеството – „ќе си помислите дека било тешко во соција
лизмот, но нејзе ѝ успеа да напредува!“ Се смее. Сестра ѝ 
е забарка. „Можеби ја виде нејзината ординација долу во 
зградава“. Мило ми е што сестра ѝ е близу.

„А татко ти?“
„Татко ми беше лекар“, вели, „многу добар човек. Умре 

во почетокот на 70тите, релативно млад“. Тропка по кутијата 
цигари на масата. „Од рак на белите дробови“.

„Ох“. 
„Но, доброто во тоа е“, вели како да издивнува, „што не 

се мачеше долго“.
Низ двојната врата во соседната соба, очите ми запи

ра ат на порцеланскиот поглед на една кукла – тоа е стара 
марионета со бел свилен фустан, потпрена со обесени раце 
и нозе на распетието од конци во аголот на полицата за 
книги.

Мирјам ме кани да останам и инсистира да спијам во 
нејзиниот кревет. Се будам ноќта и ми треба вода и воздух. 
На патот од бањата до прозорецот кој гледа на степата, ја 
гледам во месечевата светлина и запирам. Спие на подот во 
дневната, во широки бели пижами со маска за спиење преку 
очите. Вратот ѝ е свиткан, а рацете и нозете ѝ се раширени 
преку тенката тркалезна перница. Таа е толку тенка и склоп
чена што целото тело ѝ го собира на неа, со пресечени конци, 
во снопот светлина.
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Следното утро Мирјам ме носи на станица. На мое олес
нување наоѓам фотокопирница, па можам да ѝ ја вратам 
песната на Чарли. Таа доаѓа на перонот и чека додека возот 
да тргне, тивка и забавена. Девојката спроти мене си го бак
нува кученцето; на перонот едно постаро куче се лути и се 
вртка љубоморно. Потоа Мирјам ми мавта и си заминува, 
исправена, кон сончевата светлина.

 
Ги сакам возовите. Го сакам нивниот ритам и ја сакам 

слободата на лебдење меѓу две места, отсуството на грижа 
за целта: зашто, во моментов, знам каде одам. Брзо го напуш
таме Лајпциг, минуваме покрај пченка и пченица, и покрај 
резервоари за вода со средновековен изглед во близина на 
секоја станица: Лутерштад, Витенберг, Битерфелд, Ванзе. 
На едно поле има плашило со црна моторџиска кацига 
подготвено за секакви посе тите ли; зад него, падобранец 
бара место за слетување. Две момчиња во мал чамец седат 
меѓу трските во ова широко, рамно, неверојатно зеленило и 
ловат риба.

Се тргам од прозорецот, а на кученцето одеднаш сум му 
многу интересна. Го улови шушкањето на хартијата во мојот 
џеб. Ја вадам песната на Чарли.

Во оваа земја
Се разболев од тишина
Во оваа земја
Скитав, загубен
Во оваа земја
Клечев за да видам
Што ќе биде со мене.
Во оваа земја
Се стискав
За да не врескам.
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– Но вреснав, толку гласно
Што оваа земја се изрика на мене
Толку грозно
Како што ги гради своите куќи.
Во оваа земја
Јас бев посеан
Само главата ми стрчи
Пркосна, над земјата
Но еден ден и неа ќе ја тргнат
И конечно ќе бидам
Дел од оваа земја.

Ја превиткувам и мислам на Чарли Вебер, сега дел од 
оваа земја. И мислам на Мирјам, девата која блуе чад во сво
јата кула. Понекогаш може да ги чуе и да ги намириса, но, 
за сега, сите ѕверови се во своите кафези.

Пешачам од станицата Розенталер плац до дома. Паркот 
е жив, а светлото толку силно што ги истакнува луѓето и 
нив ните сенки во пренагласен 3Д формат. Се сончаат ис
пружени на тревата, некои во спортски гаќи, а некои голи. 
Тинеј џери кои ги вадат мастиките од устите за да се бакнат; 
ов чарско куче со еден прамен од кркмите бојадисан зеле
но; адолесцентинвалид во количка за бебиња изнесен на 
прошетка. Луѓе си ги нишаат бебињата за да ги смират, а де
ца се лулаат на лулки и се вртат на вртелешки кои никогаш 
порано не сум ги забележала.



Неколку белешки за изворите

стр. 6  Историчарот др Клаус Дитмар Хенке (Dr. Klaus

Dietmar Henke) вели дека „мирната револуција“ 

од 1989тата била „единствената успешна 

револуција во историјата на Германија. Источ

ногер ман ците додадоа еден од најблескавите 

моменти кон историјата на нашата земја, кон 

многу тешкиот пат на нашата нација да ги 

пронајде и прифати индивидуалната и поли

тичката слобода како главни вредности“. Тој, 

исто така, тврди дека бројот на досиеја што ги 

произвела Штази е речиси „еднаков на вкупниот 

број досиеја произведени во германската исто

рија од средниот век дотогаш“. 

 „Кревање на капакот на угнетувањето – досиејата 

на Штази“, обраќање на Меѓународното здру же

ние на правници, 26. биенална конферен ција, 

Берлин 1996 година. Др Хенке тогаш бил шеф 

на Одделот за истражување на Комисијата за 

досиејата на Штази (Der Bundesbeauftragte für 

die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 

ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, 

или BstU).

стр. 66  За бројот на агентите на КГБ во Советскиот 

Сојуз, на персоналот на Гестапо за време на на

цистичкиот режим и на вработените и агентите 

на Штази, види John O. Koehler, Stasi: The Untold 

Story of East German Secret Police, Westview Press, 

Boulder CO, 1999, стр. 78.
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стр. 6668  За животот на Ерих Милке, види Jochen von 

Lang, Erich Mielke: Eine deutsche Karriere, Rohwolt, 

Reinbek bei Hamburg, 1993; Koehler, стр. 3372. За 

познатиот говор на Милке во Парламентот, види 

Der Spiegel 46/1999 (15 ноември 1999), ’Wende und 

Ende des SED-Staates (8)’, на http://www.spiegel.

de/spiegel

 Овој говор е достапен и на: http://ddrimwww.

de/Geschichte/1989.htm Изјавите на Милке за 

предавниците и за егзекуцијата се земени од 

телевизискиот документарец Die Stasi–Rolle: 

Geschichten aus dem MfS од Stefan Aust, Katrin 

Klöcke, Gunter Latsch и Georg Mascolo, Spiegel 

TV, 1993.

стр. 72  ГДР имала највисок БДП по глава на жител 

во Источниот блок: Alexandra Ritchie, Faust’s 

Metropolis: A History of Berlin, Carroll&Graf 

Publishers Inc., New York, 1998, стр. 755.

 Руската публикација Спутник, на пример, била 

забранета од властите на ГДР во ноември 1988 

година: Informationen zur politischen Bildung, 1 

Quartal, 1996, ’Der Weg zur Einheit: Deutschland 

seit Mitte der Achtziger Jahre’, стр. 15.

стр. 73  Извештајот на Комисијата за досиејата на Шта

зи за подготовките на Штази за затворањето 

граѓани на „Денот Икс“ е: ’Vorbereitung auf den 

Tag X – Die Geplanten Isolierungslager des MfS‘ од 

Thomas Auerbach и WolfDieter Sailer, BstU, 1995.

стр. 75  Зборовите на Хонекер биле: ’Den Sozialismus 

in seinem Lauf, wie man bei uns zu sagen pflegt, 
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hält weder Ochs noch Esel auf‘ („Социјализмот на 

неговиот пат, како што би рекле кај нас, не може 

да го запре ни вол ни магаре“), Erfurt, 14 August 

1989, и повторно во неговото обраќање во 

Парламентот на 6 октомври 1989 г., на 40годиш

нината на ГДР: види ’1989  40 Jahre DDR‘ на 

http:ddrimwww.de/Gеschichte/1989.htm

 На истата страница види го и славното преду пре

дување на Горбачов. За наредбата на Хонекер 

„да се задушат контрареволуционерите во заро

диш“, види Der Spiegel 40/1999 (4 октомври 1999), 

’Wende und Ende des SED-Staates (2)’, на http://

www.spiegel.de/spiegel/0,1518,44895,00.html

 За записите на Штази во врска со извиците на 

демонстрантите против нив, види Der Spiegel 

46/1999 (15 ноември 1999), ’Wende und Ende 

des SED-Staates (8)’, на http://www.spiegel.de/

druckversion/0,1588,52264,00.html

стр. 77  Изјавата на Гинтер Шабовски на кон фе ренци

јата за печат од 9 ноември 1989 година е 

објавена во ТВдокументарецот Die Stasi-Rolle: 

Geschichten aus dem MfS, Spiegel TV, 1993. Во 

истата емисија го има и граничниот стражар хер 

Јегер кој потврдува дека на пасошите требало да 

се става печат со кој на некои граѓани ќе им се 

оневозможело враќање. Изјавата на Шабовски 

може да се најде во ’1989  40 Jahre DDR‘ на 

http://ddrimwww.de/Geschichte/1989.htm

стр. 82  За бројот на соработниците на Штази кои биле 

на преговорите со Рунде тиш, види Der Spiegel 
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49/1999 (6 декември 1999), ’Wende und Ende 

des SED-Staates (11)‘ на http://www.spiegel.de/

druckversion/0,1588,52264,00.html

стр. 100  Фрау Нојберт од Bürgerbüro e.V. Verein zur 

Aufarbeitung von Folgeschäden der SED-Diktatur ми 

раскажа за доставата на порнографски мате

ријали и пакети што отчукуваат; на Нојбертови 

им биле пресечени жиците од сопирачките во 

автомобилот; писателот Јирген Фухс (Jürgen Fuchs) 

ми ја кажа случката со кученцата, а неговата 

ќерка била таа што била задржана по часовите. 

За заканата со киселинскиот напад на граничниот 

стражар, види Koehler, стр. 29. Kелер, исто така, 

го цитира Манфред Китлaус (Manfred Kittlaus), 

директор на берлинската Централна единица за 

истражување на владиниот криминал, нарекувајќи 

ги здруженијата на поранешните комунистички 

функционери „класична форма на организиран 

криминал“, стр. 30.

 Во 1998 година, парламентарната истрага на 

федералната влада открила дека во неделите 

на паѓањето на режимот на СЕД во 1989тата 

исчезнале некаде меѓу три и десет милијарди 

западногермански марки. Види ја белешката 

за Untersuchungsausschuss ’DDR-Vemögen‘ во Der 

Spiegel 50/1999 (14 декември 1999), ’Wende und 

Ende des SED-Staates (12)‘ на http://www.spiegel.

de/druckversion/0,1588,52264,00.html

стр. 119  Иако поголем дел од населението можел да 

гледа западна телевизија, западниот сигнал не 

можел да навлезе на географски непристапната 
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територија, вклучувајќи го и Дрезден. Регионот 

станал познат како „Tal der Ahnungslosen“  

„Долина на неинформираните“.

стр. 143  Анкетите спроведени во непосредниот повоен 

период покажале дека периодот на Хитлер во 

германската историја (19331945) бил проценет 

како позитивен од околу 40 проценти од гер

манското население: „Umfrage des Instituts für 

Demoskopie Allensbach 1951“, во Alfred Grosser, 

Die Bonner Demokratie: Deutschland von draußen 

gesehen, Rauch, Düsseldorf 1960, стр. 22.

 Во анкета спроведена меѓу германското насе

ление во 1971 година, мнозинството и понатаму 

сметало дека нацизмот е добра идеја, која

што тргнала во погрешна насока при нејзината 

реализа ција: Max Kaase, „Demokra ti sche Einstel-

lungen in der Bundesrepublik Deutschland“, во Rudolf 

Wildenmann (уред.), Sozial wis senschaftliches Jahr-

buch für Politik, vol. 2, Olzog, Munich, 1971, стр. 

325.

стр. 15657  За автобиографијата на КарлЕдуард фон 

Шницлер, види: KarlEduard von Schnitzler, Meine 

Schlösser oder Wie ich mein Vaterland fand, Verlag 

Neues Leben, Berlin, 1989. Повеќе за неговите 

гледишта, види: Provokation, Edition Nautilus, 

Hamburg, 1993.

стр. 22930 Извештајот на Комисијата за досиејата на 

Штази за употребата на радијацијата против 

„опозициските“ елементи е: Bericht zum Projekt: 

Einsatz von Röntgenstrahlen und radioaktiven 



344 | Штазиленд

Stoffen durch das MfS gegen Oppositionelle - Fiktion 

oder Realität?“ од Projektgruppe Strahlen: Bernd 

Eisenfeld (Leiter), Thomas Auerbach, Gudrun 

Weber и Dr Sebastian Pflugbeil. Издадена e од 

BstU, 2000.

стр. 240  Подоцна ги најдов инструкциите до опера

тивците за начините на осакатување на „опози

ционерите“, кои даваат повеќе детали отколку 

малото предавање на хер Бок. Тие произлегува

ат од Директивата „Забележувања“ (‘Richtlinien, 

Stichpunkt Wahrnehmung’). Во неа се наведува:

 Да се развие апатија (кај субјектот)... за да 

се постигне состојба во која неговите кон

фликти, било од општествен, личен, профе

сионален, здравствен или од политички вид, 

ќе бидат ненадминливи... да се засилат стра

вовите во него... да се развијат/создадат 

разочарувања... да му се ограничат дар би

те или способностите... да му се ограничи 

капацитетот за дејствување и... да се 

искористат несогласувањата и кон тра дик

торностите кај него во врска со таа цел...

 На 18 јануари 1989 година – долго пред кој и да 

можел да ги предвиди октомвриските демон

страции таа година – државата донела уште 

една прочистена Директива наречена „Zersetz-

ungs massnahmen“. Германскиот збор Zersetzung 

е силен, и нема еквивалент во англискиот 

јазик. Zersetzung, како концепт, подразбира 

уништување на душевната состојба. Директи

вата ги препорачувала следниве методи: 



 насочено ширење гласови за определени лица 

со помош на анонимни и псевдоанонимни 

писма... заради создавање компромитирачки 

ситуации за нив со правење конфузија околу 

фактите... [и] со предизвикување хистерично 

и депресивно однесување на лицата кои се 

цел на оваа обработка.

 Види Jürgen Fuchs, Unter Nutzung der Angst 

2/1994, издадена од BstU, и ’Politisch-operatives 

Zusammenwirken und active Maßnahmen’, во „Bear-

beiten-Zersetzten-Liquidieren Analysen und Berichte 

3/93 од BstU, стр. 1324. За сопствените дефи

ниции на Штази, види и: Das Wörterbuch der 

Staatssicherheit: Definitionen des MfS zur ’poli-

tisch-operativen Arbeit’, Siegfried Stuckut (уред.), 

Christoph Links Verlag, Berlin, 1996.

стр. 272  Ниту еден од мачителите во Хоеншeнхаузен не 

бил изведен пред суд. Види Ritchie, стр. 877.

стр. 283 и 290  Написи за хер Бонзак (Bohnsack) се објавени 

во Der Spiegel 29/1991, стр. 3234 (во кои Бонзак 

потврдува дека Штази ги купувала гласовите на 

западногерманските политичари), и во Der Spiegel 

30/1991, стр 5758. За дезинформирањето, види 

и Der Spiegel 49/1991, стр 12730. И покрај купува

њето гласови од страна на Штази, мандатот на 

Брант како канцелар бил со краток век. Две 

години подоцна Брант паднал од власт кога 

било откриено дека еден од неговите најблиски 

советници, Гинтер Гијом (Günter Guillaume), бил 

еден од агентите на Волф.
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