
MEMÓRIASDAFRONTEIRA

● ● ● A fuga do soldadoConrad
Schumann, deBerlimOriental pa-
raBerlimOcidental, entrou para a
história comoumadas fotosmais
simbólicas daGuerra Fria. A ima-
gem–do fotógrafo alemãoPeter
Leibnig –, feita dois dias depois de
o líder soviético, NikitaKruchev,
ter ordenado a construçãodomu-
ro,mostra omomento emque o
soldadopulava a cerca de arame
farpadoquedividia a cidade.

Na época com19 anos, Schu-
mannpassou por trêsmeses de
treinamento emDresden. A inicia-
tiva de ajudar na vigilância da fron-
teira emBerlim, na Bernauer
Strasse, foi do próprio jovem.
Comacabeça baixa, usando capa-
cete e levando uma submetralha-
dora, tomou impulso e correu con-
tra a cerca. Ele largou a arma as-

simque cruzou a fronteira, pedin-
do ajuda a umaviatura policial.

Ele disse que decidiu fugir de-
pois que viu umamenina que esta-
va visitando os avós no leste ter
sido barrada por soldados na hora
de voltar para o oeste. “Apesar de
os pais da garotinha estaremespe-
rando por ela a poucosmetros da
cerca, ela foi enviada de volta para
o leste”, disse Schumann.

“Às vezes sinto como se esti-
vesse sonhando porque depois da
triste vida naAlemanhaOriental
tudo isso parece tão fora da reali-
dade, comoumconto de fadas”,
afirmouSchumann à agênciaAs-
sociatedPress, em 1963, dois
anos depois de ter escapado da
RDA. Vítima de depressão, ele se
suicidou em junhode 1998 no jar-
dimde sua casa, na Baviera.●R.M.

DOSSIÊESTADO 20ANOSSEMOMURO

❝
Ooutroladodarua
eracomosefosseo

outroladodomundo
paranós.Omurocortoua
vidadepessoasquejá
tinhamperdidotudo
durantea2ªGuerrae,
comachegadadabarreira
deconcretonomeioda
cidade,estavamperdendo
denovoopoucoque
reconquistaram”
ManfredFischer
Pastor

BERLIM

AhistóriadoMurodeBerlimse
confundecomadopastorMan-
fred Fischer, de 61 anos. Desig-
nadoem1975paraserorespon-
sável pela comunidade religio-
sanaregiãodaBernauerStras-
se, um detalhe nada modesto
impedia que ele fizesse seu tra-
balho:suaparóquiaestavadivi-
dida pelo Muro e a igreja ficou
isolada,dooutroladodafrontei-
ra, emBerlimOriental.
“Como não tínhamos igreja,

nos encontrávamos no prédio
onde hoje funciona o Centro de
Documentação do Muro”, afir-
mou Fischer. “No entanto,
quando cheguei aqui, não notei
comoessadivisãoeranocivapa-
ra a cidade porque não conhe-
cia como Berlim era antes da
barreira. Mesmo assim, meu
trabalho comopastor dessa co-
munidade cortada ao meio era
ajudaramanteraesperançavi-
va e não desistir.”
A Igreja da Reconciliação foi

mantida pelo governo oriental

como posto de observação.
Guardasfaziamvigilânciadoto-
po de sua torre, monitorando o
que acontecia nos dois lados da
fronteira.
Durante anos, a igreja ficou

espremida entre as grades que
faziampartedosistemadesegu-
rançadaRepúblicaDemocráti-
ca da Alemanha (RDA), até

que, em 28 de janeiro de 1985, a
construção foi inteiramente
destruída sem muitas explica-
ções.

JUSTIFICATIVA
O ato oficial que justificava sua
derrubada apenas dizia que a
ação tinha como objetivo “au-
mentar a segurança, ordem e

limpeza da fronteira com
BerlimOriental”. “Acho que
destruíram a igreja porque
nãoqueriammantervivane-
nhumamemória de um tem-
po no qual as coisas eramdi-
ferentes”, disse o pastor.
Nanoitede9denovembro

de1989,Fischervoltavapara
casade uma reunião quando
percebeu uma movimenta-
ção perto dos postos de con-

trole. Ele estava com o rádio
desligado, não entendeu o
queestavaacontecendoese-
guiu seu caminho para casa.
“Quando cheguei, meu te-

lefone não parava de tocar”,
relembrou. Assim que ficou
sabendo da novidade, foi pa-
ra as ruas juntar-se aos ou-
tros que comemoravam a
queda doMuro.
“Foi algo totalmente ines-

perado paramim, e o fato de
nenhuma arma ter sido dis-
parada foi praticamente um
milagre”, afirmou Fischer.
“Nosso papel hoje é mandar
a mensagem para o mundo
de que não esqueceremos as
vítimas. Não esqueceremos
1961 e não esqueceremos
1989.” ● R.M.

Túneis
ebalões
ligavam
lesteaoeste

MurodeBerlimseparou
pastordesuaigreja
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Para escapar de regime comunista,
alemães usavam a criatividade

Afantástica fugadeSchumann

Renata Miranda
ENVIADA ESPECIAL
BERLIM

EscapardaRepúblicaDemocrá-
ticadaAlemanha(RDA)nãoera
tarefa para qualquer um. Além
de determinação e agilidade, a
criatividadedosfugitivoseraes-
sencial na hora de bolar umpla-
no de saída. Nos primeiros dias
após a ordem de construção do
Muro de Berlim, em 1961, a Ber-
nauerStrasse foi umdospontos
de fuga mais movimentados da
cidade.Enquantoosapartamen-
tos dos prédios de um lado da
ruaficavamnaAlemanhaOrien-
tal, a porta de saída e a calçada
estavamdo lado ocidental.
“O outro lado da rua era co-

mosefosseooutroladodomun-
do”,disseopastorManfredFis-
cher, de 61 anos, cuja igreja fi-
cou isolada no lado oriental
(mais informaçõesnestapágina).
“O muro cortou a vida dessas
pessoas que já tinham perdido
tudo na 2ªGuerra e, com a che-
gada da barreira, estavam per-
dendo de novo o pouco que ha-
viam reconquistado.”
Muitaspessoasusavamasja-

nelas dos prédios para chegar
ao lado ocidental. Depois de jo-
garospertencesemmalas e sa-
cosplásticosnarua, osalemães
tentavam descer com a ajuda
de cordas improvisadas com
lençóis. Alguns pulavam. Frie-
da Schulze, então com 77 anos,
foi uma delas. Desesperada
com a entrada de soldados da
RDA em seu apartamento, foi
para a janela e tentou descer
apoiando-se no parapeito.
As pessoas que estavam na

rua correram para ajudá-la e
um jogo de cabo de guerra co-
meçou, com os guardas orien-
tais puxando Frieda para cima
e os alemães ocidentais para
baixo.Eventualmente,ossolda-
dos a soltaram e ela caiu com
segurançaemumaredeforneci-
dapelosbombeiros.Paraevitar
episódios comoesse, aRDAde-

cretou que todos os prédios na
região fossem desocupados.
Nos primeiros meses após o

fechamento da fronteira, pelo
menos 600 refugiados escapa-
ram pelos canais e sistema de
metrôdacidade.Noentanto,de-
pois de o governo lacrar essas
passagens, os que não suporta-
vam mais o regime comunista
decidiramcavar túneis do leste
para o oeste. Uma associação
que pesquisa o tema encontrou
71 projetos para a escavação de
túneisnaépoca,masnãoháum
númeroexatodequantaspassa-
gens foramdefatoconstruídas.
Oitodiasantesdaconstrução

domuro,WaltraudNiebank,en-
tãocom24anos,moravaemBer-
limOriental e acabara de se ca-
sar com um alemão ocidental.
Apósocasamento, ela semuda-
riaparaooeste.Apermissãopa-
ra amudança, que foi dada à jo-
vemantes domuro ser erguido,
foi rasgada por autoridades da
RDA, que alegaram que, em
tempos de guerra, “tudo o que
havia sido permitido antes não
eramais válido”.
Waltraud tentou de tudo pa-

raconseguirumanovaautoriza-
ção. Em vão. Em dezembro de
1961, o tio da jovem pediu que
ela fosse ao cemitério de Pan-
kow com uma coroa de flores.
Acompanhada de um outro ca-
sal, ela conseguiu escapar por

um túnel escondido atrás de
uma das lápides e se reencon-
trou com omarido.
Alémdos túneis, muitas pes-

soas se escondiam em porta-
malas e latarias de carro para
cruzar a fronteira. “Havia mui-
tas razões para deixar a RDA e
as fugas erammuito criativas”,
disse o historiador StefanWol-
le,especialistaemtemasdaAle-
manhaOriental.“Aviõespeque-
nos e balões de gás também
erammuito utilizados.”
Comopassardotempo, fugir

do país passou a ser aindamais
perigoso. Ser baleado pelos
guardas, que tinham autoriza-
ção para atirar, sofrer mutila-
ções por explosões das minas
terrestres emorrer afogado no
Rio Spree eram alguns dos ris-
cos que os fugitivos corriam.
Entre1961e1989, 136pessoas

morreram cruzando o muro.
Ao longo de toda a fronteira da
RDA, estima-se que 800 pes-
soas forammortas tentando fu-
gir.Atéhoje,cercade30milmi-
nas estão desaparecidas na re-
gião de fronteira entre as duas
Alemanhas – exceto na área do
muro, que não eraminada.●

†Amanhã, a história do piqueni-
que que abriu a primeira brecha
na Cortina de Ferro

† A repórter viajou a
convite do governo alemão

Manfred Fischer teve de trabalhar em paróquia
dividida por barreira e manter a esperança dos fiéis

DESTRUIÇÃO–RDAderrubou igrejapara ‘limpar’ a fronteira
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CABODEGUERRA–Momentoda fugadeFriedaSchulze: guardasorientaisapuxavamparacima,enquantooscidadãosocidentais, parabaixo

‘Nosso papel é
dizer que não nos
esqueceremos
das vítimas’
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