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ima Arnold, ta nemrtvi brat, v naši družini glavno
vlogo, meni pa je namenil le stransko.«
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Izgubljenec

⸙

Moj brat je čepel na beli volneni odeji in se smejal v fotoaparat. To je bilo med vojno, je rekla mama, zadnje leto vojne, doma.
Doma, to je bilo na Vzhodu, in brat je bil rojen na Vzhodu. Mama
še ni do konca izgovorila besede »doma«, ko je že zajokala, kot je
tudi sicer vedno jokala, kadar je govorila o mojem bratu. Ime mu
je bilo Arnold, po očetu. Arnold je bil vesel otrok, je rekla mama,
medtem ko je opazovala fotografijo. Nato je utihnila in tudi jaz
sem utihnil in opazoval Arnolda, kako čepi na beli volneni odeji
in se veseli. Ne vem, zakaj je bil Arnold tako vesel, navsezadnje je
bila vojna, poleg tega je živel na Vzhodu in kljub temu se je veselil. Bratu sem zavidal to veselje, bratu sem zavidal belo volneno
odejo in zavidal sem mu tudi mesto, ki mu je bilo odmerjeno v albumu s fotografijami. Arnoldova slika je bila v albumu s fotografijami čisto spredaj, še pred poročnimi fotografijami staršev in
portreti starih staršev, mene pa so v albumu dali čisto na konec.
Poleg tega je bila Arnoldova fotografija precej velika, medtem
ko so bile moje večinoma majhne oziroma neznatne. Te fotografije sta oče in mama naredila s tako imenovano boksovko in ta
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boksovka je očitno znala delati samo majhne oziroma neznatne
fotografije. Fotografije, na katerih sem bil jaz, si si moral zato
ogledati povsem od blizu, da si na njih sploh karkoli prepoznal.
Na eni od teh neznatnih fotografij je bil recimo bazen z gručo
otrok in eden od teh otrok sem bil jaz. Videla se je samo moja
glava, saj sem – ker takrat še nisem znal plavati – sedel v vodi, ki
mi je segala skoraj do brade. Poleg tega mi je glavo delno zakrival drugi otrok, ki je v vodi stal pred mano, zato je ta neznatna
fotografija prikazovala samo del moje glave tik nad vodno gladino. Pa še ta vidni del glave je bil v senci, bržkone zaradi tistega
otroka, ki je stal pred mano, tako da se je v resnici videlo samo
moje desno oko. Medtem ko je brat Arnold že kot dojenček dajal
vtis ne samo srečnega, ampak tudi pomembnega človeka, se je
mene na večini fotografij iz otroštva videlo samo delno, včasih
pa praktično sploh ne. Praktično nič se me recimo ni videlo na
fotografiji, ki je bila narejena ob mojem krstu. Mama je v naročju držala belo blazino, čez katero je bila pogrnjena bela odeja.
Pod to belo odejo sem bil jaz, kar se je videlo po tem, da je bila
odeja na spodnjem koncu nagubana, izpod nje pa je kukala dojenčkova noga. Na neki način so vse moje nadaljnje fotografije
iz otroštva nadaljevale tradicijo te prve fotografije, le da se je na
poznejših namesto noge videla moja desna roka, polovica obraza, ali – kot na fotografiji s kopališča – moje oko. S to delno navzočnostjo v albumu s fotografijami bi se bil še nekako sprijaznil,
če ne bi imela mama navade vedno znova segati po albumu in
mi kazati fotografij. Kar je vedno znova privedlo do tega, da sva
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samo bežno ošvrknila fotografije, posnete z boksovko, na katerih sem bil jaz oziroma deli mojega telesa, medtem ko se je fotografija mojega brata Arnolda, posneta v skoraj človeški velikosti, prav ponujala, da si jo neizčrpno opazoval. Zaradi tega sem
večinoma namrgodeno in zlovoljno obsedel na kavču ob mami
in opazoval veselega Arnolda, medtem ko so mamo vse bolj hromila čustva. V zgodnjem otroštvu sem brez pomislekov sprejemal mamine solze in si nisem belil glave s tem, zakaj mama ob
opazovanju veselega Arnolda tako pogosto joče. Tudi okoliščina,
da je Arnold očitno moj brat, čeprav ga nisem nikoli videl v živo,
me prva leta ni posebej vznemirjala, saj me ni prav nič motilo,
da mi z njim ni bilo treba deliti svoje otroške sobe. Nekega dne
mi je mama o njegovi usodi zaupala, da je Arnold na begu pred
Rusi umrl od lakote. »Umrl je od lakote,« je rekla mama, »v naročju mi je umrl od lakote.« Na dolgem begu z Vzhoda na Zahod
je bila namreč tudi ona bolj ali manj sestradana, zato ni imela
mleka in tudi sicer ničesar drugega, kar bi lahko otroku dala
jesti. Na moje vprašanje, ali razen nje tudi nihče drug ni imel
mleka, mama ni odgovorila, in tudi na vsa moja druga vprašanja o podrobnejših okoliščinah bega in bratove smrti zaradi lakote mi ni odgovorila. Arnold je bil torej mrtev, kar je bilo gotovo
zelo žalostno, a mi je vsaj olajšalo odnos do njegove fotografije.
Veseli in postavni Arnold se mi je zdaj zazdel celo simpatičen in
kar malce ponosen sem bil, da imam mrtvega brata, ki je povrh
vsega tako vesel in tako postaven. Žaloval sem za Arnoldom in
ponosen sem bil nanj, z njim sem delil svojo otroško sobo in mu
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privoščil vse mleko tega sveta. Imel sem mrtvega brata, zaradi
česar sem čutil, da me je usoda zaznamovala. Nihče od mojih
prijateljev ni imel mrtvega brata, sploh pa ne brata, ki bi umrl
od lakote na begu pred Rusi.

Arnold je bil moj prijatelj in moj prijatelj bi bil tudi ostal, če
me ne bi mama nekega dne prosila za to, čemur je rekla »pogovor«. Pogovor je bilo nekaj, za kar me mama še nikdar ni prosila.
Tudi sicer me vse moje otroštvo in zgodnjo mladost nihče ni
prosil za pogovor ali kaj temu podobnega. Očetu so za sporazumevanje z mano zadoščali kratki ukazi in navodila, kako naj kaj
opravim, mama pa se je občasno sicer pogovarjala z mano, vendar se je pogovor zmeraj končal pri Arnoldu in s tem v solzah in
molku. Mama je pogovor začela z besedami, da sem zdaj dovolj
star, da izvem resnico. »Kakšno resnico?« sem jo vprašal, ker
sem se bal, da bi lahko imela kakšno zvezo z mano. »Glede,« je
rekla mama, »tvojega brata Arnolda.« Po eni strani sem čutil
olajšanje, da gre tokrat spet za Arnolda, po drugi strani pa me je
to malce vznejevoljilo. »Kaj pa je z Arnoldom?« sem rekel, mama
pa je bila spet videti na robu solz, zaradi česar mi je ušlo spontano in ne posebej premišljeno vprašanje, ali se ni Arnoldu mogoče kaj zgodilo, zaradi česar me je mama razdraženo pogledala.
»Arnold,« je rekla mama, ne da bi karkoli dodatno pojasnjevala,
»Arnold ni mrtev. Ni umrl od lakote.« To je zdaj razdražilo tudi
mene, hkrati pa sem bil tudi malo razočaran. A namesto da bi
molčal, sem vprašal mamo, spet brez pravega premisleka,
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zaradi česa je torej Arnold umrl. »Saj sploh ni mrtev,« je še
enkrat rekla mama, ne da bi trznila, »izgubil se je.« Nato mi je
povedala zgodbo o izgubljenem Arnoldu, ki sem jo deloma razumel, deloma pa ne. Zgodba se je delno prekrivala s tisto o Arnoldu, ki je umrl od lakote, po drugi plati pa je šlo za povsem novo
zgodbo. Arnold je na begu z Vzhoda na Zahod tudi zares stradal
in mama tudi zares ni imela mleka ali druge hrane za otroka.
Vendar Arnold od lakote ni umrl, ampak so ga izgubili in mami
je le stežka šlo z jezika, zakaj je Arnold pravzaprav izginil. V nekem trenutku, toliko sem razumel, se je na begu pred Rusi zgodilo nekaj groznega. Kaj se je zgodilo, mama ni povedala, ves čas
je ponavljala samo, da se je na begu pred Rusi zgodilo nekaj
groznega in da ji tudi oče ni mogel pomagati oziroma da ji nihče
ni mogel pomagati. Na Zahod je v koloni bežalo na tisoče ljudi in
dolgo se je zdelo, da bodo beg bolj ali manj dobro prestali, razdalja med njimi in Rusi pa da je vsak dan večja. Toda nekega jutra,
ko so ravno odšli iz neke kmečke vasice zahodno od Königsberga, so se pred njimi iznenada pojavili Rusi. Povsem nepričakovano so se prikazali iz megle. Preteklo noč nihče ni ničesar slišal
ali videl, nobenega hrupa motorjev, nobenega tleskanja škornjev, nobenih vzklikov: »Davaj! Davaj!« In kljub temu so se iznenada pojavili Rusi. Kjer je bilo še pravkar neobljudeno polje, je
zdaj stalo trideset, štirideset oboroženih Rusov, in točno tam,
kjer je stala mama z očetom in malim Arnoldom, so razdelili kolono beguncev in začeli izbirati svoje žrtve. Ker je mama takoj
vedela, da se bo zdaj zgodilo nekaj groznega, in ker so Rusi očetu
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že tiščali puško na prsi, ji je ravno še uspelo položiti otroka v
naročje neki ženski, ki je hodila ob njej in ki je Rusi na srečo niso
prijeli. Vendar se je vse odvijalo v taki naglici in paniki, da z
žensko ni mogla izmenjati niti besede, kaj šele da bi ji uspela
povedati Arnoldovo ime, ko je ženska že izginila v množici. Tista
groza, je rekla mama, se na koncu sicer ni zgodila, saj Rusi niso
ustrelili niti nje niti očeta. To je bila namreč glavna stvar, ki se je
je bala, samo zato je malega Arnolda sploh potisnila v roke neki
neznanki. »Po drugi strani,« je nadaljevala mama, »pa se je tista
groza vseeno zgodila.« Potem je spet zajokala, in ker sem bil
prepričan, da joče zaradi Arnolda, sem jo hotel potolažiti, češ da
je Arnoldu navsezadnje rešila življenje in da ji ni treba jokati,
nakar je odvrnila, da Arnoldovo življenje sploh ni bilo v nevarnosti in tudi njeno ne. Rusi so ji sicer naredili nekaj groznega,
vendar jih nista zanimala ne njeno življenje ne njena družina.
Ruse je vedno zanimala samo ena stvar. Prehitro se je ustrašila
za svoje življenje in za življenje svojega otroka in v resnici je prehitro dala otroka iz rok. Ženski ni mogla izreči niti Arnoldovega
imena, v taki paniki je bila in taka zmeda je nastala, in tudi
ženska je samo prižela otroka k sebi in stekla stran. »Arnold je
živ,« je rekla mama, »ampak mu je drugače ime.« »Mogoče,«
sem rekel, »pa ima srečo, da mu je spet ime Arnold,« nakar me
je mama tako zgroženo in pretreseno pogledala, da mi je v glavo
šinila vsa kri in sem se skoraj pogreznil od sramu. Pa sem to rekel le zato, ker sem bil na Arnolda jezen. Šele zdaj sem namreč
doumel, da ima Arnold, ta nemrtvi brat, v naši družini glavno
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vlogo, meni pa je namenil le stransko. Sprevidel sem tudi, da je
bil prav Arnold odgovoren za to, da sem odraščal v ozračju,
zastrupljenem s krivdo in sramom. Od mojega rojstva dalje je v
družini vladal občutek krivde in sramu, ne da bi mi bilo jasno,
zakaj. Vedel sem samo, da sem ob vsem, česar sem se lotil, občutil krivdo in sram. Tako sem ju na primer vedno občutil med jedjo, ne glede na to, kaj so postavili predme. Med žvečenjem mesa
me je mučila slaba vest in mučila me je med žvečenjem krompirja ali pa ob sladici. Počutil sem se krivega, ker jem, in sram
me je bilo, ker jem. Občutil sem neznansko krivdo in sram,
čeprav se mi niti sanjalo ni, zakaj bi se moral kot nedolžen otrok
sramovati zaradi grižljaja mesa ali krompirja in česa bi sploh
lahko bil kriv. Tudi tega nisem vedel, zakaj bi se moral počutiti
krivega, kadar sem poslušal radio, vozil kolo ali s starši hodil na
izlete in sprehode. Toda prav ti sprehodi in izleti, ki so bili na
sporedu izključno ob nedeljah, so še najhuje pritiskali na mojo
vest in v meni dvigali navale sramu. Kadar sem z mamo in očetom hodil po glavni cesti domačega kraja, me je bilo sram, da z
njima hodim po glavni cesti domačega kraja. Kadar smo se s
črno limuzino, ki jo je oče kupil na vrhuncu svoje kariere, odpeljali od doma proti bližnjemu Tevtoburškemu gozdu, me je bilo
sram, da se peljemo proti Tevtoburškemu gozdu. Kadar smo
končno prispeli na cilj in se odpravili po vedno isti gozdni poti,
ki nas je pripeljala do tako imenovanega Bismarckovega stolpa,
me je bilo sram in sem se počutil krivega, da hodimo po vedno
isti gozdni poti. Seveda me je bilo sram in sem se počutil krivega
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tudi takrat, kadar smo končno prispeli do Bismarckovega stolpa
in se povzpeli nanj, da bi si z vrha ogledali ravnino, s katere se je
v daljavi dvigal cerkveni stolp mojega domačega kraja. Ti sprehodi in izleti, na katere sem se odpravljal s starši, so bili prave
pravcate procesije krivde in sramu. Na teh izletih sta tudi mama
in oče vselej dajala tako potlačen in trpinčen vtis, da sem imel
občutek, da se morata vsako nedeljo dobesedno zbrcati iz hiše.
Vendar jima niti na misel ni prišlo, da bi nedeljske izlete opustila, saj so v prvi vrsti služili ohranjanju delovne moči, poleg tega
je bilo treba v krščanski maniri nedeljo spoštovati. Kljub temu
sta bila oba nezmožna v tem prostem času ali sprostitvi vsaj za
trenutek uživati. Sprva sem si to njuno nezmožnost razlagal s
švabsko pietističnim in po drugi strani vzhodnopruskim poreklom, saj sem iz njunih pripovedi vedel, da ne švabsko pietistični
ne vzhodnopruski človek nista sposobna uživati v nečem takem,
kot je sproščeno preživljanje prostega časa. Sčasoma pa sem
sprevidel, da je njuna nezmožnost uživanja prostega časa in
sprostitve povezana z izgubljenim bratom Arnoldom in tistim
groznim, kar so družini in še zlasti mami zavdali Rusi. Domišljal
sem si tudi, da zaradi teh uničenih izletov trpim huje od njiju,
saj so se staršem, ki so bili sveto prepričani, da človek ni na zemlji zato, da bi se potikal naokrog, ampak da bi delal, izleti po svoje že tako ali tako upirali. V nasprotju z njima sem jaz izlete oboževal in bi bil najraje sleherni dan preživel na izletih. Seveda ne
na takih, na kakršne sem bil prisiljen hoditi s starši. Proti tovrstnim izletom sem sčasoma razvil tako močan odpor, da sta me
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mama in oče iz hiše dobila samo še pod grožnjo kazni. Najlepša
kazen, ki sta mi jo mogla naložiti, je bil hišni pripor. Vendar sem
smel užitke nedeljskega hišnega pripora izkušati šele potem, ko
sem razvil prav posebno vrsto potovalne slabosti, ki je izbruhnila že na krajših izletih. Osrednji simptom te potovalne slabosti
se je izrazil v telesnem odporu do gibanja, pri čemer je obstajala
določena razlika med tem, ali se premikam sam ali pa me premikajo drugi. Kadar sem se premikal sam, na primer med sprehodi po domačem kraju, me je večinoma obšla samo omotica, da
sem se moral usesti na klop. Kadar pa so me premikali drugi,
sem bruhal. Najpogosteje sem bruhal na izletih z novo črno limuzino, medtem ko mi na vožnjah z našim srebrnosivo lakiranim fordom ali buckeltaunusom nikoli ni bilo treba bruhati.
Stari ford je bil edino vozilo iz mojega otroštva, v katerem mi ni
bilo slabo. Vendar se je oče že kmalu po prvem kariernem uspehu tega avta odkrižal in najprej kupil opla olympio, nato pa črno
limuzino, podobno režečemu se morskemu psu. V oplu olympia
nisem bruhal vedno, a dokaj pogosto. V črni limuzini pa sem
bruhal brez izjeme vsakokrat. Kar ni pomenilo samo, da so v
umazani obleki, bledega in ošibelega domov odpeljali mene.
Tudi avto je bilo treba po vsakem od naših spodletelih izletov
temeljito očistiti in prezračiti, preden je bil spet primeren za nadaljnjo vožnjo. Starši so naposled sklenili, da na nedeljske izlete
ne bomo več odhajali z avtomobilom, ampak z vlakom, ki je vozil
na progi med mojim domačim krajem in Tevtoburškim gozdom
in se mu je reklo tevtoburška proga. Seveda sem moral bruhati
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tudi na vlaku za Tevtoburški gozd, vendar so bili tam vagoni
opremljeni vsaj z lesenimi klopmi, poleg tega sem se lahko
umaknil na stranišče, kadar je bilo za to dovolj časa. Starši bi
moje redno bruhanje na vlaku za Tevtoburški gozd še molče
sprejeli, če ne bi bilo potnikov, ki so se nad mojim bruhanjem
glasno zgražali, še posebej takrat, kadar mi ni uspelo do stranišča in sem pobruhal kar tla in klopi. Na koncu so kapitulirali
tudi starši in nedelje sem lahko začel preživljati sam doma, s čimer povezujem svoje najlepše spomine iz otroštva. Natančneje
rečeno: zlasti prva nedelja, ki sem jo smel preživeti sam doma,
spada med moje najlepše spomine iz otroštva. Pri čemer gre v
bistvu za prvih četrt ure po odhodu staršev, ko sta me resnično
navdajala brezmejna sreča in občutek svobode. Ko je teh prvih
četrt ure minilo, sta začeli name pritiskati tesnoba in zapuščenost, ki sem jima poskušal na najrazličnejše načine ubežati.
Eden teh načinov je bil, da sem miže sedel pri odprtem oknu
dnevne sobe in poskušal po zvoku motorja prepoznati model avtomobila, ki je peljal mimo hiše. Sčasoma sem se v tej igri tako
izuril, da sem prepoznal večino avtomobilov, še preden so pripeljali mimo. Res je sicer, da je pri večini vozil takrat šlo za osnovne modele znamk VW in DKW. Teže je bilo prepoznati vozila tujih znamk, čeprav je šlo bolj za izjemo, da kakega vozila po zvoku
motorja ne bi prepoznal, saj ga še nikoli nisem videl, in sem moral zato odpreti oči ter pogledati za njim. Pri tej igri sem dosegel
skoraj devetdesetodstotno gotovost in kmalu sem se začel temu
primerno dolgočasiti, zato sem sčasoma vsako nedeljo oddelal
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le še samemu sebi naloženo obvezno kvoto petdesetih avtomobilov, nato pa sem se poskušal zamotiti s čim drugim. Zamotil
sem se tako, da sem začel recimo čezmerno poslušati radio, kar
je privedlo do tega, da sem ure in ure preždel pred osvetljeno
lestvico in brez prestanka menjaval radijske postaje. Poslušanje
radia me je dolgočasilo, čezmerno poslušanje radia pa me je dolgočasilo še bolj. Nekako sem že kot otrok in dolgo pred prihodom televizije zaslutil, da radio pač ni televizor. Radio mi ni bil v
pretirano veselje in od domače tesnobe in potlačenosti me je
odvračal samo tako dolgo, dokler nisem med vztrajnim iskanjem radijskih postaj naletel na ruski oziroma rusko zveneči govor. Seveda sem bil nemalo presenečen, da v vzhodnovestfalskem radijskem sprejemniku naletim na rusko postajo, sem pa
iz pripovedi staršev vedel, da lahko od Rusov pričakuješ čisto
vse. Čeprav nisem razumel niti besedice tega, kar je govoril ruski radijec, sem lačno srkal tuje zvoke. Dlje ko sem poslušal Rusove besede, ki so včasih zvenele kot ukazi ali navodila, drugič
pa kot melanholično popevanje, bolj sem bil prepričan, da ne
razumem le posamičnih ruskih besed, ampak da so besede tega
Rusa nekako povezane tudi z mano in mojo družino. Seveda o
tem nisem bil povsem prepričan, vendar me je v nedeljski osami
pred radijskim sprejemnikom vedno znova preganjala misel, da
Rus pripoveduje natanko o tisti sramoti in grozi, ki se je pripetila mojim staršem in še posebej moji materi, in da ta sramota in
groza napolnjujeta ves eter. Očetu je karierni uspeh na srečo
omogočal nakup televizorja, zato sem se lahko kmalu umaknil
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