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E os Muros Vieram ao Chão
Tob ias Schw""
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lIq U:1II10 cu t,;ruw o (Iue fol",1 uma

m antida s: o com:lmhnh.: de minh ..

vez a fronle im ent re li A l e l1l~nh a
Oriental c a Oc i d\~II IH I , caminhando
sobre :\ ~1_ona da mo rtc, ~ que jarera
ooh o Gra ndcnburg Gale, usualment e
1)CIlSO 1I.'1!> coisas do dia-a-dia, acerca

unidade conced ia -me pc rmissiio ptWI
assistir !lO cullada igrcjn. na manhã du
sábado, pelo qlJ(~ cu agr .. J ocia a Deus.
Durant e. este tempo os cristiíos da
Alc manhll O,icnlll l inicianllll o Movi-

do trabalho Oll (lu (Iue vou comer no
jan tar. Mas alg umas vezes. (IOO l1do
o lho p:Utl c ima e re lemhro, cu me
imrressiollo COI!! as rnudanç:H; que
ocorrer:J 1lI nestes três anos, deSt:lt! que ,
pela gnlçll de Deus, Die Mallcr (o
muro) v.::io 110 chão.
Uns poucos allos turá!:, eu era um
vocaciOllado eswdanlc ue arles em
minha terr.1 , entiio conht!Çida como
Replíblica Dcmoc nltic,1 <III Alemanha
(RDA). Como a maioria dos meus
p:lfe.<;, clIlIlio pens.'lYa mu ito ace rca do
s iste m:l polrtico sob O (IU :l 1 nós
vivíamos. Todos nós evitá'l".lnlOS con
ni1 0 com as õ'l ul o ridades, apenas
ocasioliõ'llmente fa7.,Cndo crflic:l , mas
mesmo assilll, dentro dos limites da
filo so fi a (lo rI:g ; m e . Enq u a nt o
fc(:qi'tenl:ivnlllos II esco la, um ilas vezes
nós ollvla mos a :lllIcaça: "Se você nâo
fi zcr .t, isto irá para os seus registros .. "
Dura nte (:..<;te \cUlpO, qualquer um
c!eSt:jlllldo csllldar e ra forçado a fa z.er
compromissos. Eu tinha J9 anos, c
1l1U11 \' e2: <Jlle c idadiios do sexo mas-o
clllino tinlmm <llLe ::;cl'v ir Ir,!,<; anos
COIIIO o ficiais iusignific.'IlIICS, o serviço
militar erJ tlIl1:l dt! minhas obrigações.
Meu ano e 11"11,,;0 de treino militaI'
bá sico e se rvi ço na u ni d ad e d e
eonstnlç:io. (Iurante O(lual e u fui isenlo
de II SM armas, susc ito u numerosas
d ificlIl,llIdes. Enfrentando a mesma escollm Iloj e. e u poderia lIilo escolher O
qU\ol escolhi, Illas pcln graça de Deus,
isto aCIlVou to rnandO-Sé uma impor·
tante experiência e m minha vida.
Neste IclllpO, li vid'l p.íblica Ufa COtlIroladll e nn ext!fcito as res trições era m
lIuillipl:i.":' A re:lçiio e ntre aq ue les de
nós cUlllpriu(Jo serv iço mi litar foi Ull cia lmente um en igma: .. Arma i, o que
e les desej:un?M e depois simples indiferença. Mas "pesa r da situação
geral, cenas liberd:ldes b.isicas eram

menl o Ev:mgél ico d11 ]1:17.. I\.s pessoas
(!,<;Iavam rc.1gindo cm medo à massi\13
consllllçiio de hascs de misseis. tanto
no Oriente como no Ocidente. Ellls
esttlV".l 1ll desnoI1~d:Js pe l:!. cresct:ntt!
pofuiç.10 que f:lri a ,1S norestm; pareccrc m a sUIJoCrricie funil ... pda l>upt:nni liuri zação da vida, represe ntada
memoravelnlCnle J~ loesta bc lec ime l1lo
d e acam pa me nt os militares para
adolesce nt es, c pc l:! cresce lll e
delt'.rioração da lXonOllli:1 UO país.
A CO n rerê nc ia d a Pa z fe UlHlI
cristãos que partl lh:lwl1I pn.:OCUp.:IÇÕCS
e perspectiV3s. O funda mento lançado
U (e7_ I11l1ito p:l r:1 f:lc ilitll r o Irabalho
dos grupo s que po::tcrior ll1ente se
opot'ialll às rc..<;tr;çÕt!.o; da lihe rdade.
Enquanlo no meu posto do exército, t! U
alls ios,' m(~n t e \:spe raV:I 1/ rc t:llório do
mell pai sohre II conreri!llcia 11 que ele
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assl s lil~tcollloumdd egn(l oAd veflti stll

do St!l imo ])ia .
Quando fui lihe r:ulo do sei ViÇO
milititr, na primllvcm de:. 1989, cu perccbi que hllvi;1 se de.o;,.:nw lvido, nas
pa lavras tle Man.: , Ullla Msilulu,:ão re\'Olucitm:í,-ia Mem mt! u paIs. O C ovemo
e os ciehd:ius e.'ilav:un e m um curso de
colisão. ])ois I::venlOS (Jc.ctsivos 10m"
mm-se call1li7A1do rcs dos eventos subsõqiientcs: II evi(k'l1le ralsificação das
eleições t1:lcionals e a s::lJlgrel llll deITO
ta cio movimento tJos cstud:Hltes ue Ulocratas na (:hin:}. O GnveOlo du RDA
cOilsidcrOlJ que :I rcaç:io do governo
chinês fOta corret" (! mesmo . ~cessa n a. A prox illlicú.de (Ia Alemanha
Ocidenl.'l J tamW IIl (k~S(! mpe n l lOu um
P.11>c1 illl)'lOrl:mle. Se :rmclIç;uJos l>elas
ror~:as do GOVél'nO, nós ajllda linfmmos
a possibi lidade de preenc her um
pedido de imigraçiio para O Oc idente.
As rewliõcs sell1,uw is de omç.ão pelil
paz, na igreja de nns.,'>-ll c idade, Htra lam
um IHíme ro crescen te. Como sou b.:mos depois, os colaboradores do
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.rlari (força de segurança do EstaJ,.),
estiveram muito ocupados du rante c.~k
tempo. Quando nós recomcç.llIlos li
escola e m setembro, e u me. le mbro ti,·
nossa professo ra num semi ruirio .1.soc iologia socialista in formar que d I
s.1bia "exatamente como I idar com CIo
lud:lntes que in tc nc ion:llmente fa7.i:tnt
declarações provoca ntes du ra ntl: a
d iscuSSlio. n
En(lttan lO isto, movimentos de ri
dad:ios, tais como o New Fonllll, rcu
nill ll'l assinaturas par.! II reestrutu raçãu
do Gavemo. Solic itaV3 -se que li ON\ I
SUl)o.:lV isionassc as eleições, um IJCt.Iid, I
lião ouvido dumnte este temro.
Num do mingo e m outubro, um en
COlltro Plíhl ico fo i re ullU.lo no lIudilón"
de 11 05....1 universidade, onde as pes
soas, pela primeira vel, puhlicamenk
ex pressavam St!us ponlos de vista ae('1
Cll do sislema . Dtuanh: o cw·so Ib
reunião. a lgut!lll descobriu o gr:rV-.ldOf
de um infonnallte do slOsi CSCOlldido
atrás tI:1 cortina.
Nesta tarde, mi lhares dI: pes,<;Oas St'
n::uni mnr na i!lrcja dn c idade de J en~,
onde o mov imento da 1)'17.e decida(liios
relatava OS abu!';()s <lo Sftlú. Quando
eles manifest.1fam StJ:1 in;;.ort isfaç.ão, os
oradore... e nfõ'l li7..1r:llll não-viol':llc ia .
Se os passos ini ciõ'lis n;;o tivessem siúo
tomados IlOr igrc;jas c J'Í stã~ , incluindo
os Adventistas do Sétimo D':I, eu creio
que te ria havido muito n'UlIS vio ltincia
dunulle o proct:.<';so dt: JIlurnlllç.a no tIlel!
país .
Emhora meu prog ram:t (Ie estudos
colocasse c resct:lltes Ót':mand:IS sobre o
méu te mpo, uni -mt: 1I0 New Fonull
naquele dia, porque e u descjaV3 ap(') i3r
pessoas desejOs..1S de colocar suas vidas
e m linha com o bem-cstll r plíblico.
Tenho que lIclmilir (Iue muitos dos
me us coleglts J)cl'ma llCCcram niio en·
volvidos dentro do movimento. Por
exemplo, denl ro do JLA (Juventude
Li vre da Ale manha), e ra costume cada
grupo estabelece i um ~ prog ralll;J de
conlrovérsia" para cada ano de estudo.
A maneifll de aprcscnta r o programa
era (Juase sempre a mesma : " Nós
lutamos por melhor enlendilnenlo da

Illiss.; o histó nca da ci:ls..o;c h ah..,UuHlora
e to mamas o s idea is do lIlillCrialiSIllO
h islórico e d ia lé tic u co rno nossos
próprios idt:ô.lis, e le., e lc .....
Embora cu livesse s ido um cida(l:io
I ~t l :Ité este ponlo, a e;o;.pc.ricnci:. d~·
l e na tillha me trans fonnado. Quanoo
me u grupo ap resen tou UI11;1 dccb raçi'io
se m e lhan te, e u a f irtllci llu e /I RO
poderia reconciliar l:tl prog mma com
minbas convicções c ristãs . C,r:lç:lli a
Deus, o progr:uulI logo dCS:lparoceu
fXua semp re. Meus colegas esludalltes
qu e se hav i3n1 e n vo l v id o nes te
programa lin ham :lpe n:IS copiado
ve rsões anfe rio res dc l<:., sem 1>ClI f;;U
ll lUi to acerca do que c.SlaV:11Il c.scn,'.veu ·
do.
Mudanças import:wles conlilllla n.lm
a ocorrer e m Urlt ri lmo acc.lcrad o
d •• ra nle o outo no de 1989. Pf{)f~SO t cs
ulliversitários que apenas u m mê,..
antes tinh:l. /Il desej :tdo I'rcssion:II lod ns
os est udantes do !>exo IIlflst·u lino a
cl..:c l:l nu ill lc nçiio dl: se rvil (·'IIHO
oficillis do exército, fj;i o mais eslav:tJll
e mpen hados e m rec ruta tlle ulo Mi nha
pro ressora (J e sociologia soci;.list:l
a.gom afirmava qu (', o "COlHunismo
d everia t e r se re l lrJj(l<1 h:l muitl)
le mpo. " Esludanfes mais jovcl1.~ e m;ús
r.JJicais prcssioua ra III c c,mseguil a/ll a
subsl;tu ição d o llA COlHO Ú lín ico rt,:·
pl ~)/an!c dos inler.;.<:ses esludan!i"
por um conSélho de estud:ullcs d e mo
cr.u icame nle e lt: i!o.
Na noite de 9 d e no\cmoro dl'
1989, quando O Illuro ,I ivisólio
cul l'c (ie rlin OricIJlal c Ocide ll /a l
dci xoo d e ex istir, (Iltadro!; do
rego.djallte povo .Iu Ak:nJ:\llhH
Odtmlal na '"ZOlla d u Inortc, 110
Bmndcnburg Gale, (01"-:1111 Id e
vlsivrut,los ao redCX" do nHuldo,
l lm.1 (rooleira que parecia le r !'ildl)
COllstruída P.'h";'I dumr pur sécull)/';.
t1~pcl1tina e mjmculosaHleule mio.)
ex;sti;1 mais.
Miuha prim eir;'l v I;<; il a ii
A le ma nha Oc idclllal roi 11 111:1
ex pe riênc ia dnuná tica, Ellqlta ul o
eu caminhava pela Kurfu e , s lc ll
damm, a mais impor/Mie avenid a
de l3e rl in Ociden ta l , cOlllparaVII a
a h.a lecno logia dos p rodU los c
eslruluras que eu via COIII o que
em produzido IKH nossas ll nligl:t!'i
fábriC.1S na A lalllJla ha Orieulal.
Ellquaulo eu ad mi ravn o que v ia
;1 0 redor, um slogct/l (Jo Par/ido
Comun ista parecia sO:lr c m me us

oll vl.los: MO MICmbsJI'o O não podl.: ser
delidn cm SitU Il\lilc hrt ~ Vi C!:lr(lIncnte
Il hi pocrisia dt' II I1l ,~ i s'e ma CILJ(I ci:ls..'iC
g ovt:t'II a nlt· vivia c lJ ll fortave l mo;: nle,

enqu,11110 knl:lV:. cOll venct! r a classe
t rab:dhador:. da s upe r io ridade d o
socia lismo St, tI /i (11Ie e rguer-se conlr:;
I,Ql si$t(' I11:1 ~.sl :lva lo uge d~ ser ~ f1ão.r
crislão, " porq u,", 1)l!llnanccer silt!nle le·
r i.J !II " tornado fal so p<lra comigo
nK":imo.
N:I anllg:l RDA ;1 IU!.1 continuou, As
pessoas que nunca tinham v is to O inle·
rior de um.~ igreja , repe nlinamellle
cOIll~;lr;1111 a fl"t'qiienlli-Ias sema n:IJ·
JU eut,~, p:II:1 111M pela paz e parl ic ip:1I
nas pacíficas de monstrações que se
segurt""lltll ,
l llle<liKlanlCn to:.' d epois eh queda do
muro tk Be llm, muitos c rtf"um que
tuJo iri:i t>cm Eu fOl lc:une nte eles pensar:l.Jll que a re uni fi c3(,'ii.o da All.:lllanha
tf3 i ia o Illdrihl dI."- ."ida ocidellta l. Con
lud(), nós t):. eSluda ules es láv:H HOS
1Il l."-1I0S fll l!lH Slas , UIIl Il vez (Ju e
est âvll11l0S c6nsr ios d e que nO:;;;;1
ecOli l)mi3 c.~ I :I V:~ \;m s l/uação caól lca
Quando) illh: ' II· j-mc dli S\.~ I icdad c d:.
condiçã.) {'('onô m; Cll duran te este
período, r.~r('"eb i (jlu:' para muitas p"""
soa~ II J, tn,}(."(acia trarin 11 m cruel
de.spt: t tar, II companhaJo por dc
claraçiki> J .. lale-oc ia ~ d esemprego
m:1S.<;i\-\)
Na lu r:tlmen/ ~·,

havia e Ilinda 11:1 pes

:.4.Ja:. <t ut: It mr.ant vd ntage m da situ:lç.:io
Muitos que Illantinham uh:ls po stos no
Partalo Comunista ago r.1 cstão d c volt a
c m posições IIdministraliv.Js. O,~ antigos movimenlOs d os cid:\diios torunr:lfll sr.: ins igoi fi cant o:.s. Ape.Slu dr.:
tlldo iSlo , e u não le nho ne nhum d esej o
d c I.:xperi men tUf '"os vel hos lempos"
o ut ra vez, ne m ror um minu to. Na área
da cdueaç:io , mudança s posi t ivas
pod c ll t sc r vi s tas. Frc qii ê ll c l:l a
scm inr\l'ios Iliío é mais obrigatória. Os
cSludall tes podem liv re me nte ..:scolhcI
as maté rias, e e u nâo le nho mais conf1 ilO.~ rclltl;io na dos com minha fé.
Muit ll coisa mudou completamc nle
p,lIra se cOlIs idcrar um reto m o. A vi.<tiio
d ll m und o e ntro u em collll)SO I.:
pro b le mas re gionai s to rnara m -sc
pro blem lls g lo bais. ConluJo, foi
do loroso desco bri r que as pé'.s....oos do
Ori.::n lc e as d o Ocidente eSl1wm 1I19is
dividiclm; que I>or unu s i mplt~ li nha no
ma p:l , N:i .... ex ,SiC u ma o rde m /:Ócio
.;:couô mlO.,:a justll e m nen hum d OI> dois
l a d o!' d o !\Iuro caído. e mhonl a
Ilem nc r:,c I:t é S llrOS{ll llk~nt e o mdho l
s iste m:t d ispo nlvel nesw mu ndo. Se
h;tverelt lOS d e, sabi:llll.:.nk , ulir i7..:1r
nU$.'i:I:; opo rfunid.1dt:S p",3 n ~ e mI.:'
Ih o r coo pe ra çii o entre as an t igas
Alelllanlms Oriental e OcIJaJtal , só O
fUluro ir:'i Jcmonstr.n.
EIl'II Ut nIO iSlo. os p rohle mas de Iluje
o bscu rece m o pass~ J o. As pessoas
:t ~l' ra se I I<.:/ gu nlam como elas irão
pa~a!

o alugue l.

(~ SI' e l ~s SCI-:W

capm'.cs de cOll rerv:tr o e mpregu,
1...llJ llc ll!a ve lmenle, :IS igrc:ias e.<;ti'io
ma is Wl7,i ~s do que. ant es, UnI:t vez
que a m:tio ria da~ p d'.<;();IS lI cha
lIIuis inte ressante Sê atua lizal' (~' II1l
judas IIS ui vefSÔeS que eles per·
deram nu p.1ssado, Mas a gora, niio
h:'l l /nutes ao tralxllho cr;;;tão em
pliblico. E 3 Jgreja é agonJ c.:tpal.
d e a l ~nçar as po.'!SSOflS recente·

M

lHe nle li bemJas , que busclIlll
orie llttl\....10 e verdad e.
Grnças II Oeus porque tod:l..<;
eSlas mudanças :I contencenun
jlrll t icll mcutc Se m d erra mamen to
de !;litigue e que, tl OV:l., niio soo
ul tadll liberd a de e estilllu l s.nl~
possibilidades agora ex istem 1)3111
vive r e partilhar nossa fé,

Tobias Schwarz. ti

eSluda l//1! de

{,/lgel/flaria em l ena, 77l11rÍlrg in.
Alellla llha,
IttJJ" lIÇj~.
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