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RESUMO

A proposta dessa dissertação é analisar o filme Shoah, de Claude 
Lanzmann, atentando para o problema da representação e da natureza da obra 
da arte quando esta tem como objeto um acontecimento histórico. O diretor 
Claude Lanzmann afirma que seu filme não é representacional e que não dá 
conta de um conteúdo histórico e sim trata da impossibilidade de nomeação 
desse conteúdo. A partir dessa declaração, que funciona como um princípio 
constitutivo do filme, organizou-se um intenso debate centrado na questão da 
possibilidade ou da impossibilidade de representação do horror e dos 
compromissos éticos levantados quando o objeto artístico encontra-se com o 
objeto histórico. Pretendemos a partir dos conceitos de mimese e 
verossimilhança, localizar esse debate e apresentar alguns apontamentos para 
discussão sobre a natureza de um filme que trata de uma questão histórica e, a 
partir disso, pensar qual é o campo da Arte e no que este se difere do campo 
da História.

Pretendemos mostrar como o filme de Lanzmann, mais do que em 
torno da memória da shoá, constrói-se a partir do testemunho que, apesar de 
absolutamente necessário, é, entretanto, sempre incompleto. O testemunho 
está fundado na sua necessidade de expressão: aquele que testemunha viveu 
algo que o tomou, e deve lidar com isso através da sua narração que, o filme 
nos mostra, não dá conta da experiência.

Por fim, pretendemos verificar, através da análise do texto fílmico, 
como o filme se constrói e como essa construção cria uma gramática que 
permite lidar, artisticamente, com o horror e sua memória sem banalizar a sua 
magnitude e sem cair de maneira facilitada no discurso tão usado e abusado 
da necessidade da lembrança.



ABSTRACT

The goal of this dissertation is to analyse the film Shoah, by Claude 
Lanzmann, focusing on the problem of representation and on the nature of an 
work of art whose object is a historical event. Director Claude Lanzmann has 
said that his is not a representational film and that it is does not account for 
historical content, but deals instead with the impossibility of naming this very 
content. Starting from this statement which acts as a constitutive principie for 
the film, an intense debate has evolved on the issue of the possibility or 
impossibility of representing horror, and on the ethical commitments which are 
raised whenever the artistic object joins the historical object. We intend, starting 
from the concepts of mimesis and verisimility, to situate this debate and to 
contribute to the discussions on the nature of a film which deals with a historical 
issue. Following these considerations, we ask ourselves what the field of Art is 
and how it distinguishes itself from the field of history.

We aim to demonstrate how Lanzmann’s film, rather than being 
constructed on the memory of shoah, is built upon the testimony which, 
although absolutely necessary, is notwithstanding always incomplete. The 
testimony is grounded on the need for its expression: he that testimonies has 
lived something that has taken hold of him, and must deal with this by means of 
its narrative - a narrative which, as the film makes visible to us, is not an 
account of the actual experience.

Last, we intend to investigate, by analysing the filmic text, how the film 
is constructed, and how this construction creates a grammar that makes it 
possible to artistically deal with the horror and its memory, without banalizing its 
magnitude and without easily falling into the overused discourse on the need of 
remembering.
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PRIMEIRA APROXIMAÇÃO:

O filme com o qual lidaremos no trabalho que segue é um filme

sem descanso. Um filme que se constrói na linguagem de testemunhos e

imagens sobre um passado histórico e sobre o presente desse passado.

Uma linguagem sempre móvel e movediça, que nunca alcança seu

referente, que se constrói sobre a idéia de um vazio contínuo, que separa

tempos, pessoas e experiências, um filme feito de contemporaneidades

acontecido”, não se preenchem de maneira absoluta e deixam lacunas

que nos impelem ao trabalho, da análise crítica. É esse trabalho que

pretendemos realizar ao longo da dissertação, e ao final, a indagação

Admitir, por fim, o vazio 
linguagem implica por 
indagação permanente 
descanso de quem sabe de antemão o 
que significa árvore, pedra, amor.

“DE PREFERIR ÀS COISAS POSSÍVEIS MAS INCRÍVEIS, 
SÃO AS IMPOSSÍVEIS, MAS CRÍVEIS”

Luis Costa Lima1

contido na 
certo sua 
e não o

nos dizeres de Luis Costa Lima, e o testemunho, “metonímia do

perdidas, como escreve Felman,2 onde o fato, “metonímia da história”,

Lima. Luiz Costa. Mímesis: desafio ao pensamento. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 
2000. p. 252.

2 Felman, Shoshana. “The return of the voice: Claude Lanzmanns Shaoh" In: Felman, S. e 
Laub, Dori, Testimony, crises of witnessing in literature, psychoanalysis, and history. New 
York: Routledge, 1992.
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não estará esgotada, mas talvez estejamos mais próximos, senão do

amor, ao menos da árvore e da pedra.

Uma das questões que envolvem o filme Shoah, de Claude

Lanzmann, é o problema da representação e natureza da obra de arte

quando esta tem como objeto um acontecimento histórico. Quais são os

limites que a história impõe à ficção, ou melhor, a uma narrativa poética?

Quais as diferença entre uma narrativa artística, ou seja, que privilegia e

significa o como contar além daquilo que é contado, e uma narrativa

histórica?

A questão complica-se ainda mais quando tal acontecimento tem

proporções não somente trágicas, mas também catastróficas para toda

humanidade. Como representar a catástrofe, o horror? Como representar

o extermínio, ou as câmeras de gás? O diretor Claude Lanzmann afirma

que seu filme não é representacional e que não dá conta de um conteúdo

histórico e sim trata da impossibilidade de nomeação desse conteúdo. A

partir dessa declaração, que funciona como um princípio constitutivo do

possibilidade ou da impossibilidade de representação do horror e dos

compromissos éticos levantados quando o objeto artístico encontra-se

com o objeto histórico. Pretendemos, nessa introdução, a partir dos

conceitos de mímese e verossimilhança tal como formulados por

Aristóteles em sua Poética3, localizar esse debate e apresentar alguns

3 Baseamo-nos para as citações na tradução de Eudoro de Souza da Poética (Aristóteles. 
Poética. Trad. Eudoro de Souza. São Paulo: Ars Poética. 1993). Daqui em diante, ao nos 
referimos ao texto, para facilitar a leitura e cotejamento, citaremos as passagens indicando o 
capítulo e o parágrafo.

filme, organizou-se um intenso debate centrado na questão da
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apontamentos para a discussão sobre a natureza de um filme que trata

de uma questão histórica e, a partir disso, pensar qual o campo da Arte e

no que este difere do campo da História. Nosso ponto de partida é

analisar o filme de Lanzmann como uma narrativa poética e, ao longo do

trabalho, pretendemos mostrar como essa narrativa é construída.

Primo Levi inicia seu livro Os afogados e os sobreviventes

recordando como os SS ao final da guerra divertiam-se avisando

cinicamente seus companheiros:

Primo Levi, em seguida, descreve um sonho comum relatado por

muitos sobreviventes, recorrente nas noites de confinamento:

variado nos particulares mas único na substância: o de 
terem voltado para casa e contado com paixão e alívio 
seus sofrimentos passados, dirigindo-se a uma pessoa 
querida, e de não terem crédito ou mesmo nem serem 
escutados. Na forma mais típica (e mais cruel) o interlocutor 
se virava e ia embora silenciosamente. Esse é um tema ao 
qual retornaremos, mas desde agora é importante ressaltar 
como ambas as partes, as vítimas e os opressores, tinham 
viva a consciência do absurdo, e portanto da não 
credibilidade daquilo que ocorria nos Lager, e podemos aqui 
acrescentar, não só nos Lager mas nos guetos, nas

Seja qual for o fim dessa guerra a guerra contra vocês nós 
ganhamos; ninguém restará para dar testemunho, mas, 
mesmo que alguém escape, o mundo não lhe dará crédito. 
Talvez haja suspeitas, discussões, investigações de 
historiadores, mas não haverá certezas, porque 
destruiremos as provas junto com vocês. E ainda que fiquem 
algumas provas e sobreviva alguém, as pessoas dirão que 
os fatos narrados são tão monstruosos que não merecem 
confiança: dirão que são exageros da propaganda aliada e 
acreditarão em nós, que negaremos tudo, e não em vocês. 
Nós é que ditaremos a história dos Lager.4

4 Levi, Primo. Os afogados e os sobreviventes.Trad. Luiz Sérgio Henriques. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1990. p.1
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Chamam-nos atenção, nesses dois breves relatos sobre história,

memória e esquecimento, dois aspectos importantes: o da consciência

do absurdo e o da não credibilidade daquilo que ocorria nos Campo de

Concentração e Extermínio nazistas. Toda narrativa, para se fazer

convincente, deve ser verossímil, ou seja, o leitor, ou espectador, deve

se convencer de que a matéria narrada poderia ter acontecido, a

verossimilhança legitima a narrativa. Toda narrativa também opera

dentro do campo da mimese, ou seja, ela traz consigo ecos do mundo

exterior, representa algo que está fora dela. Na narrativa sobre o Campo,

tanto a verossimilhança quanto a mimese estão postas em questão e os

nazistas e os sobreviventes tinham consciência disso, sabiam da

dificuldade que ocorreria a posteriori: a dificuldade em narrar a história

Essa dificuldade se dá em dois níveis: há, num primeiro momento,

a consciência da inverossimilhança da câmera de gás, da ausência de

sentido e lógica internos ao Campo. No âmbito da mimese, não só não

havia parâmetros de reconhecimento, como não se queria reconhecer a

face do campo de extermínio como própria de nossa civilização. No

5 Idem.
6 Aqui é interessante lembrar da primeira “descoberta” dos campos pelos exércitos russos e

americanos. O encontro com os sobreviventes não era o encontro festivo e libertador (tal 
como aparece no filme “A vida é bela”). O encontro é de incredulidade, de nojo. Primo Levi 
conta como se surpreendeu ao ver no rosto dos soldados americanos sua imagem, e como a 
partir daí sentiu vergonha de si mesmo. O sentimento da impossibilidade narrativa foi tanto 
que logo surgiu uma preocupação em filmar o que ali se via, e inclusive pediu-se aos 
sobreviventes que “retratassem", encenassem a vida tal como ocorria nos Lager, para que 
nada se perdesse, para que todos acreditassem, pois palavras não bastariam. Houve 
inclusive uma preocupação de realizar essas filmagens com o menor número de cortes 
possível para aumentar a credulidade de que aquilo não era uma montagem.

dos Lager6

retaguardas da frente original, nos postos de polícia, nos 
hospitais para os deficientes mentais. 5
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segundo plano, há a falta de uma escuta atenta, que queria ouvir a

experiência do horror. O narrador sobrevivente encontraria e encontrou

uma platéia não somente incrédula, mas com pouca disposição para a

Samuel Rawet, em seu conto “O profeta” conta a história de um

sobrevivente que chega ao Brasil no pós-guerra e encontra um muro

entre si e seus parentes, que se manifesta desde o primeiro encontro, no

porto, ou no carro, em direção a nova morada:

A perspectiva da consciência compartilhada acerca do passado

impaciência da família carioca com aquele estranho velho, vindo de outro

mundo. Quando resolve por fim narrar aquilo que antes havia lhes

(...) O que lhe ia por dentro seria impossível transmitir no 
contato superficial que iniciava agora. Deduziu que seus 
silêncios eram constrangedores. Os silêncios que se 
sucediam ao questionário sobre si mesmo, sobre o que de 
mais terrível experimentara. Esquecer o acontecido, nunca. 
Mas como amesquinhá-lo, tirar-lhe a essência do horror 
diante de uma mesa bem posta, ou um chá tomado entre 
finas almofadas e macias poltronas? Os olhos ávidos e 
inquiridores que o rodeavam não teriam ouvido e visto o 
bastante para também se horrorizarem e com ele participar 
dos silêncios? Um mundo só. Supunha encontrar aquém- 
mar o conforto dos que como ele haviam sofrido, mas que o 
acaso pusera, marginalmente, a salvo do pior. E consciente 
disso partilhariam com ele em humildade o encontro. 
Vislumbrou, porém, um ligeiro engano.8

esse “pequeno engano” o conto se constrói, ao narrar a crescente

escuta, principalmente nas duas décadas imediatas ao pós-guerra/

Sobre a questão da inverossimilhança dos Campos de Extermínio ver: Seligmann Silva, 
Mareio; “A literatura do trauma”. In: Revista Cult, Dossiê “Literatura de Testemunho”, Junho, 
1999.

8 Rawet, Samuel. “O Profeta”. In: Samuel Rawet, contos e novelas reunidos. Org. André Seffrin. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.

recente logo se esvai, no vislumbre de “um pequeno engano”. Sobre
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negado, encontra, logo após instantes de condescendência, enfaro e

gestos impacientes: “O senhor sofre com isso. Por que insiste tanto?

Calou. E mais que isso, emudeceu. ”

O conto de Rawet tematiza esse encontro impossível, daquele que

viveu com aqueles que não viveram, realiza a história do sobrevivente

que volta à casa e ali não encontra interlocutores. No conto a saída é o

retorno à Europa e ao vazio, em busca de encontros possíveis, com

semelhantes, em meio aos mortos. “Planos? Não os tinha, la apenas em

busca da companhia de semelhantes, semelhantes, sim”.

Se no conto o pesadelo dos Lager se realiza e ao sobrevivente

morta Europa, podemos pensar se de fato tal

uma barreira intransponível que nenhuma narrativa é capaz de abarcar.

O perigo dessa afirmação é condenar os torturados ao silêncio e negar-

lhes até mesmo a condição de testemunhas, e não permitir que a história

seja investigada, analisada e mesmo elaborada, no plano individual e

coletivo. Se a única possibilidade é o silêncio, a história dos Lager não

entraria para a História, e isso é também reviver o pesadelo e plano

inverossimilhança, em meio ao absurdo, da impossibilidade narrativa,

necessário, resta saber como fazê-lo, sem retirar daquilo que é dito a sua

estranheza e mesmo sua inverossimilhança. A narrativa pode ser

coerentemente incoerente e talvez essa seja uma saída para a narrativa

comunicação é impossível e se entre o torturado e o não torturado há

resta a velha e

surge também o imperativo de que ela ocorra; o testemunho é

Em meio ànazistas: esquecimento e apagamento da história.
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do absurdo. A mimese não precisa se dar necessariamente na exposição

detalhada nua e crua dos acontecimentos, mas pode se dar na mimese

de uma forma, estranha, lacunar, incompreensível, negativa.

A questão da verossimilhança e da mimese é uma questão antiga

no campo da teoria literária, primeiro organizada por Aristóteles na sua

Poética. Toda forma poética (e a narração inclusa) é uma imitação do

real. O prazer do espectador da arte, para Aristóteles, estaria em

reconhecer, na imitação, o real.

Aqui encontramos um primeiro problema: o do ineditismo dos

novidade do engenho, não há

reconhecimento possível, identificação ou familiaridade. O extermínio

organizado e engendrado num sistema de produção industrial da morte é

inédito na história e para os olhos da humanidade. A questão do prazer

do reconhecimento diante da representação do horror também toca

problemas éticos bastante complexos, pois o horror é justamente aquilo

que não pode ser reconhecível, ou seja, não pode ser reduzido a uma

fronteira de compreensão e, portanto, de domesticação. Aquilo que é

monstruoso é desarmônico, incompreensível, e maior que o alcance de

nossos olhos. A Górgona cega aqueles que a encaram de frente. Como

domesticar, na linguagem, o horror? Ao longo do trabalho pretendemos

verificar como Lanzmann realiza isso na sua obra cinematográfica

Shoah, construindo justamente um filme repleto de lacunas e espaços,

que não pretende mostrar tudo.

campos de extermínio. Devido à
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Aristóteles comenta que mesmo com corpos dissecados ou outras

imagens que na realidade nos repugnariam, no campo da mimese

encontramos prazer, pois elas se tornam reconhecíveis para nós.

Quando se discute a questão da banalização ou estetização da violência

no cinema, talvez seja justamente sobre isso que está se falando.

O problema da representação do horror absoluto está justamente

aí, pois nesse horror não há o prazer do reconhecimento, talvez se

houver o prazer do reconhecimento, há também uma domesticação ou

mesmo um certo uso do horror, que podem cair em campo perigoso.

Daí a tão famosa e controvertida formulação de Adorno, de que

depois de Auschwitz não seria mais possível fazer poesia. “Escrever um

poema após Auschwitz é um ato bárbaro, e por isso corrói até mesmo o

Mais que condenação do ato de escrever poesia, segundo Jeanne

Marie Gagnebin, “essa sentença ressalta a urgência de um pensamento

necessidade da cultura como instância negativa e utópica contra sua

entretenimento

(esquecimento, sobretudo, do passado nazista recente nessa Alemanha

esquecimento, se reduzida a entretenimento e diversão, ao prazer do

esquecimento daquilo que a catástrofe do extermínio nazista aponta

conhecimento de por que hoje se tornou impossível escrever poemas”.9

em reconstrução). “10

A própria filmagem dos Lager pode contribuir para o seu

não harmonizante, mas impiedosamente crítico, isto é, também a

Q

Adorno “Crítica à cultura e à sociedade” 1949, apud: Gagnebin. Jeanne Marie, “A 
(im)possibiiidade da poesia' In: Revista Cult, Dossiê "Literatura de Testemunho”, Junho, 1999 

10 Gagnebin, Jeanne Marie, “A (im)possibilidade da poesia” op. cit.

degradação a uma máquina de esquecimento e
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sobre nossa sociedade. Por isso a representação deverá, talvez, ser

sempre incómoda, e não reconfortante, deverá sempre lembrar da sua

própria impossibilidade, lacunar, feita de uma forma nova e não familiar.

A questão não é mais fazer ou não poesia, mas repensar a linguagem

para que ela permaneça negativa, e portanto conserve seu poder de

transformação e não de apaziguamento.

Gagnebin, ao traçar o percurso de Adorno em torno dessa

questão, retoma o ensaio de 1962, Engagement, onde Adorno cita

novamente sua afirmação sobre a impossibilidade da poesia após

Auschwitz, atentando para o risco da transformação de Auschwitz em

“bem cultural”:

contrário, a arte apenas alimentará o mesmo mundo que critica.

paradigmas, que implica em repensar e refazer também a linguagem. Do

e a retrabalha, reelabora-a, tentando pensar juntas as duas 
exigências paradoxais que se dirigem à arte de hoje: lutar 
contra o esquecimento e o recalque, isto é, igualmente lutar 
contra a repetição e pela rememoração, mas não 
transformar a lembrança do horror em mais um produto 
cultural a ser consumido; evitar, portanto, que ‘o princípio de 
estilização artístico’ torne Auschwitz representável - isto é, 
com sentido, assimilável, digerível - enfim, que transforme 
Auschwitz em mercadoria que faz sucesso (como fazem 
sucesso, aliás, vários filmes sobre o Holocausto para citar 
novamente exemplos oriundo do cinema!). A transformação 
de Auschwitz em “bem cultural” arrisca tornar mais leve e 
mais fácil sua integração na cultura que o gerou, afirma 
Adorno.11

Auschwitz traz consigo o imperativo de “repensamento” de

11 Idem.



encalacrada em uma torre distante, para culto e lembrança eternos, sem

que seja mexida, falada, narrada. A exigência de uma nova linguagem

negativa, não significa a abolição da fala. O relato é necessário, mas

pretendemos ver como ele opera e quais os desafios que enfrenta, ainda

Tanto o relatodentro dos conceitos de mimese e verossimilhança.

histórico, quanto o testemunhal, e mesmo a representação ficcional, são

necessários quando se trata da construção de uma memória e uma

história da shoá. Mas se todo relato é imitação, qual a diferença entre um

relato do historiador e o relato do poeta? Aristóteles, que em sua poética

já delimitara e explicara os conceitos de mimese e verossimilhança que

permeiam e norteiam nossa linha de raciocínio, nos ajuda a entender as

possíveis diferenças. Ao falar do ofício do poeta e do historiador,

Aristóteles escreveu:

17

não deve permanecerNo entanto, é necessário repetir, a shoá72

Pelas precedentes considerações se manifesta que não é 
ofício do poeta narrar o que aconteceu; é, sim, de 
representar o que poderia acontecer, quer dizer, o que é 
possível segundo a verossimilhança e a necessidade. Com 
efeito, não diferem o historiador e o poeta por escreverem 
em verso ou em prosa (pois que bem poderiam ser postas 
em verso as obras de Heródoto, e nem por isso deixariam de 
ser história, se fossem em verso o que eram em prosa) - 
diferem, sim, em que diz um as coisas que sucederam e 
outro as que poderiam suceder. Por isso a poesia é algo de 
mais filosófico e mais sério do que a história pois refere 
aquela principalmente ao universal, e esta ao particular. Por 
referir-se ao universal eu entendo atribuir a um indivíduo de 
determinada natureza pensamentos e ações que, por liame 
de necessidade e verossimilhança, convêm a tal natureza; e

12 A palavra Shoá, em hebraico, significa catástrofe. Preferimos usá-la para designar o 
extermínio das minorias na Segunda Guerra Mundial em substituição da palavra Holocausto, 
que contém, ainda que apagados pelo seu uso corrente, conotações sagradas e de 
conteúdo sacrificial. Para não criar confusões, quando nos referirmos ao filme usaremos a 
grafia Shoah, sempre em itálico e quando referirmos ao acontecimento histórico, grafaremos 
shoá.
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Se o ofício do historiador é o de narrar o que aconteceu, o do

é o da verossimilhança e necessidade, e não um campo externo. Ambas

são imitação, mas a história versa sobre o acontecido, e a poesia sobre o

possível, segundo suas regras internas. “Falta menor comete o poeta

que ignore que a corça não tem cornos, que o poeta que a represente de

modo não artístico”.

incríveis, são as impossíveis, mas críveis”.

Uma obra de arte sobre a Shoá necessariamente será diferente de

uma obra histórica, por mais que a primeira esteja preocupada em

“reproduzir a história tal como ela ocorreu”. Mais que isso, o critério

crítico em relação à obra não deve ser o da reprodução idêntica (como

tantas vezes ocorre em críticas a filmes de época, onde se fica um longo

tempo comentando cenário, louças e figurinos e todos os cuidados

“modo artístico” como esta época ou acontecimento foi representado, ou

seja, o como, a forma, mais que a matéria histórica. É claro que não se

quer aqui retirar a importância do “conteúdo” de uma obra de arte, ali não

função poética, ou seja, a forma, os sons, as imagens, enfim, somam-se

e fazem parte da construção dos “sentidos”. A representação não deve

necessariamente ser idêntica à coisa representada (e talvez, nunca seja),

ao universal, assim entendido, visa a poesia, ainda que dê 
nomes às suas personagens; particular, pelo contrário, é o 
que fez Alcebíades e o que lhe aconteceu. (IX, 50)

poeta é de representar o que poderia ter acontecido. O campo da poética

há vazio, mas em uma comunicação artística a linguagem adquire uma

Ou ainda, “de preferir as coisas possíveis mas

exaustivos em se reproduzir fielmente a época retratada) mas sim o



quando se trata de representação de algo que de fato ocorreu, há um

certo limite, que é ético, que é dado pelo referente. Um filme revisionista,

eticamente, por exemplo.

O filme “O trem da vida” é, a nosso ver, uma bela obra que pode

servir para esclarecermos algo do que discutimos acima. No filme é

construída uma fábula onde judeus fantasiam-se de nazistas para

escapar num trem que os levará à Palestina. Cada um representa o seu

papel: consegue-se o trem, que é pintado tal como um trem da SS (por

trás das suásticas, escondem-se mezuzot, que os judeus religiosos

beijam ao entrar e sair do trem!), o alfaiate faz os uniformes, tanto dos

supostos oficiais nazistas como dos presos, cada um ensaia e cumpre

seu papel. O plano acaba por dar certo, a vilazinha engana os próprios

nazistas, junta-se a ciganos também foragidos e, ao fim, todos chegam à

terra da liberdade. O próprio filme encarrega-se de mostrar, ao final, o

caráter “fictício” da sua narrativa, quando mostra que tudo não passa de

sonho de um interno de um campo de concentração. Ao representar o

impossível, com toda coerência e verossimilhança, o filme alcança uma

qualidade poética bastante significativa, e se abre a diversas análises e

interpretações que podem refletir sobre questões que o nazismo e a

época suscitam. No entanto, pode-se acusar o filme de “falsear” a

história, e conferir-lhe uma leveza que não existiu. Ao nosso ver, dentro
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mas sim deve ser coerente internamente, verossímil. O que ocorre é que

da fábula que o filme mostra, há uma corda tensa e trágica que soa o

mesmo que coerente e verossímil, pode e deve ser condenado



pormenorizada do filme mostrando como ali estão representadas

angústias e tensões, conflitos sociais e éticos que de maneira alguma

minimizam o que foi a catástrofe do nazismo. O poeta, como quer

Aristóteles, é sempre fabulador:

Mesmo se o poeta relatar o que de fato ocorreu, fazendo “uso de

sucessos reais”, ele permanece poeta, e é autor das coisas narradas,

que ali na sua narração fazem parte da obra do poeta, e não mais da

história. Na sua imitação, o poeta pode inclusive alterar o objeto imitado,

isso é consentido à poesia, em nome da persuasão, da verossimilhança:

“Com efeito, na poesia é de preferir o impossível que persuade ao

possível que não persuade. Talvez seja impossível existirem homens

quais Zêuxis os pintou; esses, porém correspondem ao melhor, e o

paradigma deve ser superado”.

Nesse sentido, dentro do campo da arte, uma obra como “O trem

da vida” pode existir e talvez seja até mesmo mais persuasiva que “A

lista de Schindler” de Spielberg, que embora retrate um conteúdo

histórico com acuidade razoável, na sua forma permanece seguindo
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tempo inteiro, e se fosse esse o lugar poderíamos fazer uma análise

Daqui claramente se segue que o poeta deve ser mais 
fabulador que versificador; porque ele é poeta pela imitação 
e porque imita ações. E ainda que lhe aconteça fazer uso de 
sucessos reais, nem por isso deixa de ser poeta, pois nada 
impede que algumas das coisas que realmente acontecem 
sejam, por natureza, verossímeis e possíveis e, por isso 
mesmo, venha o poeta ser o autor delas.(IX, 54)
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todas as regras clássicas do melodrama

promove também o esquecimento da singularidade e estranheza do

ocorrido, espetacularizando o horror.

Essa é uma das questões que também perseguiremos ao longo do

trabalho, a que concerne a difícil arte da filmagem do horror. Lanzmann

resolve esse problema de maneira absolutamente radical: o horror não é

filmado diretamente, o interior da câmera de gás jamais deve ser

demonstraremos em detalhe como se dá a representação de uma

história em um filme “sem ações” (na acepção clássica do termo).

Ainda sobre a espetacularização do horror, Aristóteles formula uma

diferenciação entre o surgimento do terror e da piedade por meio do

espetáculo ou por meio da “íntima conexão dos atos”:

Lanzmann certamente segue esse princípio aristotélico: resta ouvir

os fatos narrados, por aqueles que os vivenciaram, sabendo-se da sua

O terror e a piedade podem surgir por efeito do espetáculo 
cênico, mas também podem derivar da íntima conexão dos 
atos, e este é o procedimento preferível e o mais digno do 
poeta. Porque o mito deve ser composto de tal maneira que 
quem ouvir as coisas que vão acontecendo, ainda que nada 
veja, só pelos sucessos trema e se apiede, como 
experimentará quem possa contar a história de Édipo. 
Querer produzir estas emoções unicamente pelo espetáculo 
é processo alheio à arte e que mais depende da coregia. 
(XIV, 74)

13 Cf. Xavier, Ismail “Melodrama ou a sedução mal negociada" In: O olhar e a cena. São Paulo: 
Cosaca & Naify, 2003.

mostrado, nem os corpos dos mortos, nem a matança. Em seu lugar,

13 de maneira que, ao comover,

narrativas, rostos e lugares. Nas análises de cenas de filme,
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lacuna e dessa necessidade de escuta. Ainda “que nada veja, só pelo

Querer produzir terror e piedade pelosucesso da trama se apiede”.

espetáculo das emoções, é um processo alheio à arte. Propomos

entender pelo espetáculo das emoções justamente o abuso das imagens

de horror, sangue, morte, e assim por diante. Todo um corolário de

imagens que, no caso dos campos de concentração, foram mostradas já

com tanta exaustão que talvez nem mesmo o terror e a piedade suscitem

mais, mas sim tédio e enfado.

Luís Costa Lima, ao discutir a questão da imagem do horror,

especificamente, as imagens dos campos de concentração e extermínio,

diante do caráter quase impossível das imagens em si, propõe a

necessidade de uma imagem que seja, ela mesma, uma atividade crítica

recompõem mais, para o historiador, o real acontecido, na sua inteireza,

estabilidade”, aquilo que houve. Assim, deve-se deixar espaço para um

vazio consciente, que por sua vez pode despertar uma apreciação e

construção da obra, que seja crítica e consciente:

se, para o historiador, o dilema consistia em que sua 
pesquisa era a priorí fragilizada por um pressuposto pseudo- 
universal, para o cineasta - e o artista em geral - o 
problema está na questão do tratamento a conceder às 
imagens. Dito com mais precisão; não seriam elas aqui 
imagens irrepresentáveis? irrepresentáveis seja porque 
seus rastros foram apagados, seja porque os próprios 
sobreviventes preferiram esquecer o que sofreram, seja 
ainda porque não contém a brutalidade que evocam. Daí, 
assim como para o historiador, o fato, metonímia do real, 
embora seja reafirmado contra o puro interpretacionismo, 
não recupera a estabilidade objetiva com que antes era

que por sua vez gere um efeito crítico. Para o crítico, se os fatos não

os testemunhos também não recompõem mais “em estado de
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Felman, no artigo já citado, também discute essa questão quando

aponta o filme como uma viagem entre o que está dentro e o que está

fora. O projeto é que essa viagem seja impactante para o espectador, no

sentido de mobilizá-lo e assim fazer uma diferença, nos dizeres de

levará para os que estão fora, aquilo que aconteceu dentro. Felman cita

uma entrevista de Lanzmann para [.'Express onde ele aponta o problema

e a dificuldade da transmissão:

through their

A ousadia de representação do “fundo”, do rosto da Górgona, é

algo já bastante discutido quando se trata dos filmes de holocausto, que

voltou à tona inclusive em relação ao filme “Olga”. Roney Cytrynowicz,

em artigo publicado na Folha de São Paulo, em 22 de agosto de 2004,

escreve:

pensado assim também, para o cineasta, os testemunhos 
que recolhe não recompõem, em estado de estabilidade, o 
que houve. Os testemunhos assumem outro estatuto e as 
imagens que pretendessem ratificá-lo permaneceriam 
insuficientes. (....) Não é que a imagem seja por si 
irrepresentável (...) senão que a representação não basta 
contra o esquecimento. Em poucas palavras, em vez da 
imagem caber numa genérica representação-efeito, precisa 
ela atrair e ativar uma atividade crítica, ser um efeito 
critico.

14 Lima, Luiz Costa. Op. Cit.. p. 261
“ Apud Felman, Shoshana, op. cit. p. 239.

My problem was to transmit. To do that one cannot alow 
oneself to be overwhelmed by emotion. You must remain 
detached. This work has plunged me into an immense 
solitude... But it was essential not to be crushed. Or to crush 
others. I tried rather to reach people 
intelligence.15

Felman, histórica e ética. Lanzmann seria uma espécie de correio, que
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Se o campo da arte é o verossímil, o que poderia ter acontecido, e

não o comprometimento com o que ocorreu, por que não construir

cenários e representar o horror, por exemplo, o interior da câmera de

gás? Primeiro pela temeridade da espetacularização desse mesmo

horror, depois pelo risco de sua banalização. O interior da câmera de gás

acaba sendo um lugar quase proibido porque é o lugar da morte, da

ausência absoluta do testemunho. Quem testemunha, testemunha para

falar em nome daqueles que ali estiveram, mas não são aqueles, falam a

partir de uma falta e da ausência do testemunho absoluto. A imitação

desse lugar pode tornar-se facilmente obscena se não for cercada de

cuidados, como o que Gravas toma, quando faz a filmagem de fora, a

partir de um orifício externo. O acesso a esse lugar é sempre de fora, se

há testemunhas, o cuidado é para que não se espetacularize o lugar da

morte.

Monjardim ultrapassou uma barreira que poucos diretores se 
arrogaram: filmar o extermínio nas câmaras de gás. Costa 
Gavras, em seu excelente thriller "Amém" [2002], filmou a 
reação dos rostos e dos olhares pelo orifício externo de uma 
câmara de gás, em uma cena de força única; mas jamais 
ultrapassou o limite de recriar a morte pelo gás, como fez 
Spielberg. (...) A cinematografia sobre o Holocausto possui 
um denso debate estético (sempre é bom lembrar clássicos 
como os filmes de Claude Lanzman e de Alan Resnais ou 
mesmo a experiência de cinema político de Gavras). A cena 
no filme de Monjardim em que Olga, espancada de cabeça 
para baixo, recita poesia, suscita a indagação: será que 
tantas imagens de corpos brutalizados não acaba por 
banalizar a violência? Não caberia aqui outro recurso, mais 
documental?16

15 Cytrynowicz, Roney. “O silêncio ausente da revolução” In: Folha de São Paulo, Caderno 
Mais, Agosto, 2004.
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A nosso ver, quando Lanzmann constrói seu filme todo baseado

em testemunhos e recusa o uso de filmes de arquivo, recusa essa

possibilidade de espetacularizaçâo. Enfim, as questões abordadas nessa

introdução serão desenvolvidas ao longo do trabalho tendo sempre em

vista a obra Shoah. A necessidade de preservação e construção de uma

memória, o perigo do fetiche dessa memória e a necessidade ética de se

saber que o discurso, seja histórico seja artístico, é sempre lacunar.

Quando se trata de filmes que querem representar um momento

histórico, ou mesmo dos chamados filmes “baseados em fatos reais”, tais

questões tocam o campo da ética (quais são os limites da representação

de um passado que diz respeito a grupos sociais, nacionais e étnicos), o

campo da mimese (até que ponto uma história acontecida pode ser

recriada) da verossimiilhança (até que ponto o sentido interno de

qualquer construção justifica as possíveis “alterações” da história ? ).

Nosso ponto de partida, de onde tais questões brotaram, é a

análise do texto fílmico. No primeiro capítulo, faremos uma apresentação

inicial do filme, descrevendo seus princípios construtivos e as questões

que tais princípios suscitam. No segundo capítulo, analisaremos algumas

cenas e partes do filme que consideramos chaves para entender como

se dá, no filme, a representação fílmica de uma catástrofe, e por fim, no

terceiro capítulo, veremos como a questão da representação do horror e

da história no filme Shoah suscitou controvérsias e críticas. Pensamos

ser possível uma representação do horror e da catástrofe absolutamente



exemplar nesse sentido. É isso que pretendemos demonstrar.
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negativa, sem compromissos ou domesticações, e o filme Shoah é



De início, pretendemos apresentar alguns aspectos constitutivos

do filme Shoah de Claude Lanzmann e apontar alguns caminhos

delineados para a percepção e análise dos elementos da composição do

filme.

Pretendemos focalizar a atenção sobre o aspecto da montagem e

composição do filme, centrando o olhar sobre a questão do tempo: o

tempo da duração da obra -9h30- , o tempo da filmagem -1975/1985- o

tempo da memória, o tempo evocado - nazismo - , o tempo de duração

de cada cena - sempre longas -, o tempo do silêncio - longo e constante

- e, por fim, o diálogo que se estabelece no correr do filme entre o tempo

passado e o tempo presente.

Não se trata de um filme de ações, mas sim de um filme de tempos

e testemunhos. O filme Shoah distancia-se da configuração clássica da

narrativa cinematográfica, onde o que interessa é a ação e o enredo que

se desenvolve no interior da cena. Um filme composto de conversas e

SEGUNDA APROXIMAÇÃO: 
SOBREVOANDO O FILME
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paisagens vazias, nem sempre coincidentes entre si, nele o que

realmente significa são as tensões criadas entre as conversas, o que é

dito e o que é silenciado, o que é mostrado nas paisagens cheias de

conteúdos e vazios. Nem mesmo o possível conteúdo representacional,

a saber, a história do extermínio de judeus durante a segunda guerra

mundial, é o eixo sobre o qual o filme é construído. Mais do que a

representação de um conteúdo histórico, congelado no tempo, o filme

Seuapresentação/transmissão desse conteúdo.

instituído na construção feita através de entrevistas.

Ismail Xavier, em seu artigo “Indagações em torno de Eduardo

aponta como a

entrevista, ou a conversa, é o espaço do drama por excelência: “o que

me interessa aqui é o caso extremo em que a entrevista (ou conversa,

como prefere Coutinho) é a forma dramática exclusiva, e a presença dos

personagens não está acoplada a um antes e depois, nem a interação

continuada com outras figuras de seu entorno. Aí se define uma

identidade radical entre construção de personagem e conversa, outros

recursos sendo descartados, como é o caso de Coutinho”. Não em vão o

diálogo direto em literatura chama-se “cena”. A conversa, ou entrevista,

também constrói o eixo do filme Shoah, embora a movimentação da

câmera crie uma narrativa própria, que não é subordinada a da conversa,

e que, antes, dialoga com ela.

Coutinho e seu diálogo com a tradição moderna”1

1Xavier, Ismail. Indagações em torno de Eduardo Coutinho e seu diálogo com a tradição 
moderna. In: Objetivo subjetivo, Cinemais especial: documentário. Rio de Janeiro: 
Aeroplano. Out./Dez, 2003.

principal alicerce é a palavra, a palavra na sua inteireza, o drama

Shoah discute a
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Assim, a construção do personagem e a conversa, ou a fala do

personagem, não são radicalmente idênticas, como no caso dos filmes

de Coutinho, porque sobrepostas às conversas há imagens exteriores a

ela (geralmente dos lugares a que a conversa se refere). Por exemplo,

quando uma personagem narra sobre o desfiladeiro, ou “caminho para o

de Treblinka, a câmera percorre o que restou de Treblinka. A

câmera filma o campo vazio, e assim se constitui uma tensão entre o

conteúdo do que é falado, referente ao passado desse lugar, e o vazio

mostrado na tela, que é o lugar no presente da filmagem.

Lanzmann também opera com criações de misé en scenes, isto é,

os personagens do filme são levados a lugares específicos, aos seus

lugares do passado, e nesses lugares vão emitir suas falas. Nesses dois

percursos, há um diálogo constante entre o espaço filmado e a fala, que

constitui uma das tensões principais do filme.

Podemos analisar a presença de uma terceira linha narrativa, dada

pela montagem, que se constrói pela sobreposição das falas, pelo

recorte das entrevistas, a ordem em que elas aparecem no filme e sua

repetição.

Há assim três eixos narrativos:

O eixo dramático, que se configura na ausência de uma narrativa,

de uma locução em off ou qualquer explicação do que se desenrola no

filme, e na construção das entrevistas que constituem o filme. Ainda aqui

vale a pena citarmos novamente Xavier, a respeito da forma dos

documentários de Coutinho: “Ao minimizar o contexto e os recursos

céu”
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narrativos, o documentário procura se otimizar como forma dramática

feita nesse embate decisivo que traz ao centro a fala, ressalvada a

dimensão de relato tácito (caminho de investigação) que se insinua na

Ao nosso ver Shoah

também se constrói a partir desse embate.

O eixo imagético, que se constitui sobre a movimentação da

câmera, especialmente quando esta busca as imagens dos campos no

momento das filmagens, e dialoga, portanto, com o conteúdo mesmo das

entrevistas. Nesse eixo de oposição entre o que é referenciado na fala e

o espaço agora vazio do lugar onde o evento narrado se deu são

construídas tensões e estranhamentos.

O eixo da montagem propriamente dito, que constrói uma

narrativa, mesmo que não clássica, ou seja, não baseada no desenrolar

das ações, no enredo, mas em outra lógica, não facilmente percebida.

Interessa, portanto, perceber como a montagem do filme articula

voz (testemunhos) e espaço (lugares, outrora palcos da catástrofe), de

maneira a construir uma obra de arte na qual cada elemento formal (som,

vozes, silêncios, imagens, close-ups, cortes, travellings) contribui para a

construção de uma narrativa altamente complexa e plena de significados,

na qual o passado é eco constante que se trança ao tempo presente da

filmagem, ao tempo presente do momento da projeção do filme e à

memória daqueles que contam suas experiências, ao vazio dos espaços

e sua plenitude de história/estórias. Tempos que se trançam ao da

descontinuidade que separa as entrevistas.”2

2ldem.p.228.
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experiência do espectador, também ele testemunha, de uma obra lenta e

extensa.

Shoah é um filme extremamente longo, sua duração exata é de

nove horas e vinte e cinco minutos. Quando lançado, em Paris, em 1985,

passava ininterruptamente nos cinemas em uma sessão por dia. Poucas

possibilidades de grande sucesso comercial. Entrar em uma sala de

cinema ou de vídeo e lá permanecer por um dia é propor-se um desafio.

excêntrico de tempo de duração. Introduz um novo tempo, lento,

distendido, e assim inaugura também a possibilidade de uma nova e

única experiência, que quebra com a rotina temporal do espectador que

se propõe a assistir a ele.

O filme constrói-se sobretempo: Lanzmannem procura

testemunhos de um passado, não quer reconstruir ou reconstituir esse

passado. Pelo contrário, prende-se sempre ao tempo presente, nas

narrativas da memória e na topografia dos lugares que outrora foram

palcos do horror. Procura, na singularidade da fala, momentos onde esse

documentário que parte em busca de um passado é lacunar por

excelência, pois o passado não está mais lá, daí a força simbólica dos

espaços vazios (presentes também nos filmes recentes de Coutinho,

como Edifício Master e Santo Forte, nos quais os quartos e lugares onde

se dão os eventos narrados nas entrevistas são filmados vazios).

Entretanto, quando se conseguem “momentos de verdade” nas palavra

O filme traz consigo um parâmetro não inédito mas certamente

passado submerge, e aí cria uma terceira temporalidade. Todo
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de Sánchez-Biosca, ou ainda, quando irrompe “ uma experiência não

domesticada pelo discurso, algo que, apesar da montagem e seus fluxos

de sentido, retém um quê de irredutível na atuação do sujeito, (...)”, um

terceiro tempo é criado, e o filme pode retomar sua força narrativa.

O filme é feito inteiro de paisagens, rostos e vozes. Uma palheta

onde se misturam depoimentos das vítimas, dos perpetradores e dos

diretamente do processo de extermínio mas foram suas testemunhas.

Sempre convidados a contar de um passado. O que importa não é a

representação desse passado, mas sim a experiência da sua narrativa.

Essa mesma narrativa é montada, dissolvida e ampliada ao longo do

filme como um todo. O mesmo episódio é contado e recontado, fatos são

lembrados por diferentes pessoas, em diferentes línguas, a montagem

tem papel incisivo, e ao mesmo tempo em que prolonga o filme por nove

horas e meia, retira dele uma organização cronológica evidente, não

acostumados a ouvir (a ascensão do nazismo, o processo de exclusão

social, de guetização, a ida aos campos de concentração, os campos de

extermínio). Esta narração é totalmente quebrada, assim como são

quebradas as histórias pessoais de heroísmo e fugas espetaculares.

Sans doute, Lanzmann a cherché le moment ou 1’abolition du 
temps se produit parmi de nombreux entretiens. Et il le fait 
sans trahir pour autant une vérité profonde. La vérité n’a rien 
à voir avec le réel, à moins de 1’entendre au sens lacanien de 
1’impossible.3

2
Sánchez-Biosca, Vicente. “Shoah”: le lieu, le personnage, la mémoire. In: Aumont, J (dir.) La 

mise en scéne. Bruxelles: Le Boeck Universte, 2000. p. 312

“observadores” digamos assim, os terceiros que não participaram

importa o enredo da história tal como tradicionalmente somos
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Todos os sobreviventes entrevistados não falam propriamente de si, mas

do lugar da morte, que ao final, como quer Benjamin, é o lugar por

excelência do narrador.4 A narrativa do filme, ainda que composta por

testemunhos, é anti-narrativa, não-linear, sem atenuações, pactos de

emotividade ou entretenimento.

O filme distingue-se dos vídeos onde são gravados depoimentos

de sobreviventes ( por exemplo, do projeto da Shoah Foundation, de

Steven Spielberg, máximode

fazer um arquivosobreviventes ao redor do mundo a fim de

testemunhos) pela significação dos aspectos formais que o constituem.

Mais que o conteúdo das narrativas apresentadas, é significativa a

construção dessa apresentação, e é essa construção que pretendemos

analisar.

Lanzmann recusa-se a usar imagens de arquivo. Sua câmera e as

imagens de seu filme movem-se sempre no tempo presente da filmagem.

Seu foco está no presente, nos vestígios e nas pegadas que o passado

deixou, no presente.

O diretor também desconsidera totalmente a possibilidade do uso

de imagens documentais dos campos de concentração e extermínio. Não

se vê em seu filme um só corpo morto. As montanhas de cadáveres, os

corpos esqueléticos e todo um cabedal de imagens, parte do imaginário

recorrente a respeito do campo de concentração (que o cinesta Jan Luc

Godard chamou de imagens pornográficas), não aparecem sob as lentes

da

4Benjamin, W. “O narrador” In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e 
história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994.

recolher o de depoimentos de
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de Lanzmann. Elas filmam a narração do horror,

catástrofe, as marcas por ela deixadas na experiência humana do

presente.

Também não há trilha sonora no filme. Aparecem algumas

canções e alguma música, mas somente quando se trata de música-

ambiente ou uma canção que faça parte da narrativa de alguém. Apesar

da estrutura do filme aparentar-se bastante com a estrutura da partitura

musical - temas que se repetem numa estrutura circular, ora ficando mais

altos, ora desaparecendo - não há marcação melódica da cena ou

criação de climas através do uso da música. A trilha que se percorre no

filme é árida e o espectador recebe pouca ajuda.

Lanzmann percorre países como a Polónia, Alemanha, França,

Estados Unidos e Israel, em busca de testemunhos, pessoas que

viveram, assistiram a, ou perpetraram a Shoá. Ele as procura, faz falar e

filma suas falas. O diretor percorre também todos os lugares onde

outrora se deu a barbárie, os filma agora, esverdeados pelas árvores que

cresceram, às vezes abandonados, às vezes transformados em museus

ou em monumentos de pedra. Trata-se dos mesmos lugares, e de

lugares totalmente diferentes.

Trata-se de falas sobre um mesmo passado, e de falas totalmente

diferentes, entre si e do passado sobre o qual discorrem. Sobre essas

lacunas o filme, permeado e pontuado por falas e silêncio, se constrói. O

diretor tem uma atitude constante de procura, de ir atrás, de instigar os

seus entrevistados, não para achar uma verdade ou explicações para a

a memória da
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Shoá, mas para tornar aparente uma lacuna, presente em qualquer

testemunho de uma catástrofe. O filme Shoah é sobre esse testemunho,

o testemunho - impossível?- da catástrofe.

Claude Lanzmann começou a trabalhar em seu filme Shoah no

ano de 1974 e a realização do filme tomou onze anos. Desde o seu

lançamento, em 1985, o filme é considerado um marco na história da

cinematografia a respeito do Holocausto e mesmo na história do

documentário. Há vários estudos e trabalhos de análise já realizados

sobre o filme, que é constantemente citado como obra paradigmática

dentro da galeria de obras de arte que tratam da Shoá.

Um dos artigos centrais é o de Simone de Beauvoir, escolhido por

Lanzmann para prefaciar o livro com as legendas do filme. A autora inclui

o filme no rol das obras-primas cinematográficas e afirma o seu

ineditismo enquanto forma de representação da Shoá:

Um dos pontos principais do filme é justamente a questão da

escreve:

To understand Shoah is not to know the Holocaust, but to 
gain new insights into what not knowing means, to grasp the

apesar de todos os nossos conhecimentos, a horrenda 
experiência permanecia distante de nós. Pela primeira vez 
nós a vivemos em nossa cabeça, em nosso coração, em 
nossa carne. (...) a grande arte de Claude Lanzmann está 
em fazer falar os lugares, em ressuscitá-los através das 
vozes e para além das palavras, exprimir o indizível através 
de rostos.5

impossibilidade de se narrar a Shoá. A esse respeito Shoshana Felman

'Beauvoir, Simone. “A memória do horror” In: Lanzmann, C. Shoah, vozes e faces do 
holocausto. São Paulo: Brasiliense, 1987.
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A fala para a autora não dá conta do conteúdo da experiência

vivida, mas sim torna patente essa distância, é em cima da percepção

dessa distância que o filme constrói seus significados. A questão da

representação, ou de sua crise, que o filme nos impõe de maneira

incisiva apresenta-se como um problema a ser pensado. Cremos que

não se trata de nove horas vazias sobre o silêncio e a impossibilidade de

fala. O filme é composto de nove horas de vozes e lugares que se

sobrepõem num movimento repetitivo e nauseante e, por isso mesmo,

duplamente significativo.

A análise de Shoah de Lanzmann insere-se, assim, como já

na discussão acerca da problemática datratamos na introdução,

representação, discussão que ganha uma nova dimensão após a Shoá.

humanidade até então, e ultrapassa mesmo sua capacidade imaginativa?

ways in which erasure is itself part of the functioning of our 
history67

6Felman, Shoshana. “The return of the voice: Claude LanzmaniTs Shoah". In: Felman, S. e 
Laub, D. Testimony, crises of witnessing in literature, psychoanalysis, and history. New York: 
Routledge, 1992.

7Outros trabalhos importantes estão no livro editado por Michel Deguy: Au Sujet de Shoah : Le 
Film de Claude Lanzmann, que contém uma série de artigos sobre o filme além de 
entrevistas e textos do próprio Lanzmann. Também foi realizado em Yale um seminário 
sobre o filme, “Seminar with Claude Lanzmann, 11 April 1990”, posteriormente editado por 
Claire Nouvet em número especial da revista “Yale French Studies” intitulado Literature and 
the Ethical Question. Um segundo seminário com Lanzmann foi realizado posteriormente 
também em Yale, publicado na revista American Imago. Vicente Sanchez-Biosca também se 
debruçou bastante sobre o filme, com trabalhos importantes, cf. Sanchez-Biosca, Vicente. 
‘Shoah’: le lieu, le personnage, la mémoire. In: Aumont, J (dir) La mise-em-scéne. Bruxelles: 
De Boeck Universte, 2000. No Brasil, o filme é discutido diretamente e analisado por Peter 
Pál Pelbart , “Cinema e holocausto”( In: Nestrovski, A. e Seligmann-Silva, M. ( orgs.) 
Catástrofe e representação-, Luiz Costa Lima, em seu livro Mímesis: desafio ao pensamento 
e Adrián Cangi, em “Imagens do horror. Paixões tristes”, publicado no volume organizado 
por Seligmann-Silva: Memória, História, Literatura.

8Em nossos tempos, catastróficos por excelência, a questão da representação do horror se faz 
bastante atual. É necessário esclarecer aqui que quando falamos da Shoá não queremos

que não pertence à experiência da

Como representar a catástrofe?8

Como enunciar algo novo,
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Seligmann-Silva, ao procurar sintetizar essa discussão, escreve

que a Shoá “reorganiza toda a reflexão sobre o real e sobre a

sua representação. Busca-sepossibilidade da novaagora uma

concepção de representação que permita a inclusão desse evento.” Mais
i

questão essencialSeligmann-Silva coloca sobrefrente, aaa

A Shoá estaria, de maneira negativa, na mesma categoria do

sublime cuja característica é justamente o excesso, quer dizer, uma

Luiz Costa

aceita a sugestão de João Adolfo Hansen e transcreve suaLima

observação acerca da impossibilidade de representação da shoá:”Talvez

também porque o horror dos campos de extermínio e concentração

ultrapasse toda capacidade de apresentação, como

Essa questão torna-se crucial quando se trata de narrativas de um

evento-limite, de uma catástrofe, como o holocausto. Como narrar sem

ofender o horror da experiência vivida? Ao mesmo tempo, o silêncio

representar algo que vai além de nossa capacidade de representar?”9

sublime.”11

ausência de limites, uma impossibilidade de conceituação.10

esquecer todos os outros genocídios e horrores perpetrados na história desse difícil século, 
pelo contrário, Auschwitz acaba se tornando símbolo de uma especificidade da capacidade 
humana na era industrial e de alerta contra essa capacidade.

'Seligmann-Silva, Márcio. A história como trauma. In: Nestroviski; Seligmann-Silva (orgs.). 
Catástrofe e representação. São Paulo: Escuta, 2000.

10Há vasta bibliografia sobre a questão da representação do holocausto ou de eventos 
traumáticos em geral. Ressalte-se, entretanto, no Brasil o livro de Seligmann e Nestroviski, 
Catástrofe e representação, o dossiê da Revista Cult organizado por Seligmann: “Dossiê: 
Literatura de Testemunho” Cult, 23, Junho/1999, o livro organizado por Seligmann O 
testemunho na era das catástrofes. Campinas: UNICAMP, 2003 e ainda a segunda edição 
dos Cadernos de Língua e Literatura Hebraicas, dedicado à literatura de testemunho. São 
Paulo: Humanitas, 1999.

11 Lima, Luiz Costa. Mímesis. desafio ao pensamento. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2000.

também não se apresenta como alternativa, já que nos leva á

representação da shoá, já abordada em nossa introdução: “como

um terrível
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impossibilidade de lidar com o ocorrido, congelando-o num tempo a-

12histórico, num espaço intocável.

Bernardo Carvalho, ao ser chamado a escrever uma ficção com o

tema do holocausto, inicia seu texto escrevendo sobre a impossibilidade

da tarefa, em parte porque não é sobrevivente mas principalmente por

causa da infinitude do tema: “Para mim, se fosse possível, a estrutura

mais profunda e fundamental da representação dramática do holocausto

deveria ser a de uma interrupção radical de toda comunicação até a mais

completa falta de sentido. O holocausto é uma dissolução violenta do

sentido, a tal ponto irrepresentável que mesmo essa definição conceituai

Dentro dessa questão, o conceito psicanalítico de trauma é

bastante importante. O trauma acontece porque o fato vivenciado é maior

do que a possibilidade de experienciá-lo, não pode encontrar uma

trabalhado”. Daí a “acomodação” do trauma seria a narração dele.

Enquanto trauma, ele permanece na necessidade e, ao mesmo tempo,

na impossibilidade de ser narrado, isto é, representado e trazido assim

O testemunho de um sobrevivente tem, portanto, uma dupla

função: uma função interna, de permitir o trabalho com o evento

para o âmbito da história, tanto no plano subjetivo quanto no “universal”.

pode soar falsa e ofensiva diante do horror e da violência do fato."13

tajetória de representação subjetiva, e permanece congelado, “não-

12 É mote comum nos depoimentos de sobreviventes que dão palestras e falam regularmente 
sobre sua experiência a noção de que a própria sobrevivência confere a missão de se falar 
sobre o ocorrido. Ao mesmo tempo, em outros depoimentos, é comum o sentimento de que 
o esquecimento é necessário para a vida. Há ainda, o silêncio eloquente daqueles muitos 
que não conseguem falar. Lanzmann se depara com essas três posturas testemunhais, e 
sua postura é sempre de desequilibrá-las e forçar a memória daquele que entrevista.

13 Carvalho, Bernardo. “Estão apenas ensaiando". In: Nestroviski; Seligmann-Silva (orgs.). 
Catástrofe e representação, op. cit.
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traumatizante, ou seja, de permitir que se fale sobre o evento traumático

e assim colocá-lo no tempo da história, de retirá-lo do eterno presente, e

a função documental propriamente dita, isto é, de narrar o que foi visto

Ao mesmo tempo, o testemunho é sempre lacunar.

Primo Levi, em seu livro Os afogados e os sobreviventes'5 escreve

sobre sua condição incompleta de testemunho. Os testemunhos, por

definição, são aqueles que sobreviveram, e portanto teriam tido algum

tipo de privilégio. Para o prisioneiro comum, não seria materialmente

possível sobreviver. Quem avistou a face da Górgona, quem tocou o

fundo, não teria voltado para contá-lo.

Agambem escreve a respeito da incompletude do testemunho do

sobrevivente apontada por Primo Levi:

O filme Shoah gira em torno dessa lacuna, da impossibilidade de

representação de seu objeto. Esse é o elemento duro em torno do qual a

14

15
16

Márcio Seligmann-Silva fala a respeito de duas cenas que permeiam o momento do 
testemunho: a cena do tribunal e a cena psicanalítica.
Levi, Primo. Os afogados e os sobreviventes. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1993.
Agambem, Giorgio. Lo que queda de Auschwitz. Valência: Pre-textos, 2000. (a tradução do 
espanhol foi feita por mim).

Nesse caso, o testemunho vale no essencial por aquilo que 
nele falta, contém, em seu centro mesmo, algo que é 
intestemunhável (...), os afogados não têm nada a dizer nem 
memórias a transmitir. Não têm história nem rosto, muito 
menos pensamento. Quem assume a carga de testemunhar 
por eles sabe que tem que dar testemunho da 
impossibilidade de testemunhar. Isso altera de maneira 
definitiva o valor do testemunho, obriga a buscar seu sentido 
numa zona imprevista.16

a câmera, ascircularidade do filme se desenvolve. Seu diretor,

para que aquilo que foi visto não seja esquecido e possa ser julgado. 14
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testemunhas e nós, espectadores, circulamos em torno do testemunho

silenciado, silêncio que se faz presente nas longas pausas das falas dos

sobreviventes, na recusa da fala de alguns, nas pedras que hoje cobrem

os campos e que pontuam o filme.

Por outro lado, como escreve Paul Célan “ninguém testemunha

pelo testemunho”. O testemunho é uma experiência que não admite

substitutos. Ninguém testemunha o que não viu com os próprios olhos. A

testemunha vai ao tribunal relatar o que viu. E seu testemunho, seu

olhar, o fato de que pôde ver algo e sobreviver para contar, é

fundamental. É também através desses olhares, seus pontos de vista e

seus pontos de cegueira, que Lanzmann estrutura seu filme. Uma

arquitetura que quer deixar visíveis suas lacunas e vigas, ambas

fundamentais para a construção de uma memória. Trem e pedra.

testemunhos, Lanzmann, é claro, lida com seu duplo aspecto, seu filme

tem função documental e também faz com que as pessoas falem, se

lembrem, voltem, inclusive fisicamente, aos lugares de seu passado.

O interessante, porém, é o fato de Lanzmann insistir no caráter

não representacional de seu filme. “Shoah is not a documentary... The

film is not at all representational”17.

Uma possível chave de entendimento talvez esteja dada por

Simone de Beauvoir:

É uma composição que a sutil construção de Shoah evoca, 
com seus momentos onde culmina o horror, suas calmas 
paisagens, seus lamentos, suas regiões neutras (...) a

17 Lanzmann, C. “Seminar with Claude Lanzmann”. Yale French Studies, 79, 1991.

Ao realizar um filme sobre a Shoá todo construído por
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O filme Shoah, na sua ambígua tentativa de representar o

irrepresentável, torna-se objeto privilegiado para o estudo das questões

representação. Trata-se de uma construção poética, simbólica, onde o

aspecto da própria construção tem autoria e constrói significados que

geram novos sentidos que, num primeiro plano, não apareceriam nos

testemunhos “crus”.

Assim, há três aspectos operantes no filme de Lanzmann: os

testemunhos cumprem uma função talvez documental (no sentido de

preservação de uma memória); há o aspecto do trauma, com o qual

Lanzmann se depara constantemente; e há, ainda, a composição formal

do material,

fundamental na composição dos significados do filme. Ao fazer a

montagem dos depoimentos, e recortá-los e entremeá-los com os trilhos

e as passagens de trens, com imagens de florestas que foram valas de

corpos, com o silêncio dos campos agora verdejantes, a figura do artista

entra também em cena e se soma à do testemunho, para nós, tornando-

o mais simbólico e, talvez paradoxalmente, mais representativo.

atenção para a topografia do

A posição do testemunho é uma posição topográfica: o

construção de Claude Lanzmann não obedece a uma ordem 
cronológica, eu diria - se se pode empregar esta palavra a 
tal assunto - que é uma construção poética.18

testemunho.19

Shoshana Felman chama a

10 Beauvoir, Simone. “A memória do horror”, op.cit.

estéticas ligadas ao Holocausto e, por consequência, da própria

a questão da construção estética de Lanzmann é
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testemunho vê de um determinado lugar e esse lugar é insubstituível,

seu núcleo está o acordo tácito de que seu testemunho, como um

O Filme Shoah percorre as mais diferentes topografias, buscando

uma multiplicação do espaço e da experiência, traduzida em múltiplas

perspectivas.

testemunhas que não participaram ativamente dos eventos ocorridos,

mas que o viram, pois estavam por perto. Há também entrevistas com o

historiador Raul Hilberg, e o próprio diretor é também testemunha e

assume em seu filme lugares diversos e extremamente significativos.

No início do filme, que analisaremos mais detidamente no segundo

capítulo, deparamo-nos com letreiros brancos sobre um fundo preto.

Trata-se de uma pequena narrativa, em primeira pessoa. Lanzmann

conta a história de Simon Srebnik, o menino-cantor de Chelmno, que

sobrevivera primeiramente por sua bela voz e habilidades esportivas, e,

mais tarde, quando os nazistas resolvem exterminar todos os judeus da

região, sobrevive a uma bala que lhe perfurou o crânio, mas que,

encontrou em Israel e o persuadiu a voltar a Chelmno. Não há voz em

off. E após essa primeira narrativa, Lanzmann não se pronuncia mais na

juramento, não pode ser feito por mais ninguém.”20

19 Feiman. Shoshana. “In an era of testimony: Claude Lanzmann’s Shoah”. Op. Cit. ; ver 
também: Olin, Margaret. Lanzmann’s Shoah and the topography of the Holocaust film. 
Representatíons, n. 57 (Winter, 1997), p. 1-23.

20 Feiman, Shoshana, op. cit.

Lanzmann entrevista sobreviventes, nazistas e “espectadores”,

entretanto, não afetou suas partes vitais. Lanzmann conta como o

cada perspectiva é única. “ A testemunha performatiza sua história, e em
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primeira pessoa durante o filme inteiro. Felman nota como o silêncio do

narrador garante a construção do filme como narrativa do testemunho ou

como palco do drama, como escreve Ismail Xavier.

Lanzmann assume então um outro lugar: é entrevistador, que

solicita e recebe os testemunhos, um entrevistador bastante insistente,

nenhum detalhe e perscruta a narrativa do

entrevistado. Os depoimentos dos sobreviventes são muitas vezes

marcados pela expressão da impossibilidade da narrativa. Simon

pode imaginar o que se passou aqui. Impossível. E ninguém pode

Outro sobrevivente, Mordechai Podchlebinik, fala a respeito de

Chelmno:

O entrevistador entretanto insiste sempre na fala, quer ouvir o

testemunho e a sua impossibilidade. Lanzmann está em constante

embate com o outro em seu filme, e quer saber da experiência desse

sentido de apresentar razões para a catástrofe, não é uma figura de

Tudo está morto.
Tudo está morto, mas não se é senão um homem, e se quer 
viver.
Então é preciso esquecer.
Ele agradece a Deus pelo que restou e pelo esquecimento.
E que não se fale disso, (p. 22)

Srebnik, ao avistar Chelmno, fala: “Não se pode contar isso. Ninguém

compreender isso. Eu mesmo, hoje...” (p. 20).21

21 Para facilitar a leitura, as citações do filme a partir do livro com as legendas serão indicados 
somente pela página no próprio corpo do texto, entre parêntesis. A referência será a 
tradução brasileira: Lanzmann, Claude. Shoati. Vozes e faces do Holocausto. São Pauto: 
Brasiliense, 1987.

outro. É interessante notar que ele não procura compreendê-lo no

que não se furta a
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compaixão, que abraça ou chora junto de seus entrevistados, mas o

tempo inteiro atesta a importância do outro contar exatamente o que se

passou, e quer ouvir, as falas, os silêncios, a memória de cada um. O

estilo de entrevistar de Lanzmann é quase um desafio: desafio ao

silêncio, desafio à morte do testemunho, que é dessacralizado pela

insistência de se ir adiante, pela ausência de ternas-tabus.

Lanzmann o da nomeação exaustiva. Não somos poupados de nenhum

detalhe do horror e, ao mesmo tempo, talvez por se tratar justamente de

testemunhos e não de imagens de arquivo, é evitado o risco do prazer

voyeurista, presente em filmes de terror e algumas vezes em filmes que

mostram, talvez muito à vontade, a catástrofe humana. O processo de

desmistificação e de quebra de tabus e silêncios em relação à Shoá é

radicalmente diverso de um processo sentimentalóide de criação de uma

experiência de horror, à qual é bastante fácil apelar e da qual na maior

parte das vezes é também bastante fácil se esquecer. Nunca saímos os

mesmos após o filme de Lanzmann, pois há no filme sim a experiência

do choque, o filme nos faz testemunhos e nos obriga a lidar com aquilo

que vimos, mas não se trata em momento algum de uma experiência

sensacionalista sim dedee uma

esquecimento e lembrança, voz e silêncio. De composição de tempo e

Ao compor esse eco de depoimentos advindos de topografias tão

distintas, Lanzmann também anula as possibilidades de um universo

memória de tempos, em choque, soma e ecos.

Recusa-se o eufemismo. Parece ser quase um princípio de

experiência de nomeação,
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simplificado. Não se trata de um filme onde há bandidos maus e

mocinhos bondosos. Nos deparamos com a fala daquele que queimou e

enterrou seus pares, nos deparamos com a vergonha, com o riso

enrijecido. Lanzmann coloca-nos diretamente na zona cinzenta da qual

Não se

nega a complexidade do evento. Trata-se de uma relação entre homens,

onde nada é simples, e tudo o que for possível deve ser dito e procurado.

Shoáindagação:Aqui seriacabe uma a

particularmente judaica? Sei que entro em terreno minado ao propor

essa discussão, mas gostaria de me posicionar a respeito.

A catástrofe nazista focalizou sua máquina de funcionamento não

testemunhas de Jeová, homossexuais, comunistas. Trata-se sem dúvida

de evento de dimensões absolutamente terríveis para o judaísmo, que

aniquilou não apenas milhões de vidas mas também toda uma cultura e

dimensão da catástrofe, e pelo ineditismo do plano governamental e

industrial de matança sem outro fim a não ser a matança mesma de

seres humanos, trata-se de um evento que marca toda humanidade.

Após Auschwitz não podemos de fato, lembrando Adorno, usar as

mesmas palavras, fazer a mesma poesia, cultivar a mesma crença nos

valores iluministas ou mesmo na humanidade. O nome de cada vítima

deve ser sempre pronunciado, e não apenas das vítimas judias. O filme

modo de vida judaicos do Leste Europeu. Entretanto, pela própria

nos fala Primo Levi, onde compreender é oposto a simplificar.22

somente sobre o grupo judaico. Foram vítimas também ciganos,

22 Levi. Primo. Os afogados e os sobreviventes. Op.cit. Todo capítulo “A zona cinzenta”.p. 17- 
38.

uma vivência
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Shoah, ao ser um filme feito de entrevistas, lida constantemente com o

outro, e, como veremos, constrói-se por pontos de vista e pontos de

cegueira. No filme, com toda sua extensão e desejo de multiplicidade de

perspectivas, não há uma entrevista sequer com as outras vítimas da

Shoá, com sobreviventes não-judeus. Para nós, esse seria um ponto de

Lanzmann não procura, entretanto, achados mas sim procura

mostrar a sua procura, que nunca finda. Sempre um evento intraduzível.

Felman nos mostra como a questão da língua reforça esse sentimento de

incompletude e de distância do referencial que acompanha o filme o

Muitas vezes, Lanzmann não fala a língua daquele que

entrevista e recorre a tradutoras. Nunca a voz das tradutoras passa por

cima da voz dos entrevistados, e há, portanto, um certo atraso na

compreensão daquilo que é dito. Constantemente ficamos um bom

tempo a ouvir uma língua estranha, cujo conteúdo viremos a conhecer

somente através da voz da tradutora, que, obviamente, nunca repete o

conteúdo exato da fala original. Essa tradução nunca é escondida, e

Lanzmann parece não se incomodar muito com ela. Ao mesmo tempo,

não são usados recursos bastante comuns quando se trata de uma

tradução simultânea, como uma pergunta dita à pessoa como se

estivessem falando diretamente um com o outro, sem a presença do

cegueira de Lanzmann.23

23 Outro ponto de cegueira bastante significativo no filme é a total ausência da França como 
palco de catástrofe, os perpetradores encontram-se todos na Alemanha e Polónia, a história 
da invasão nazista na França não é sequer mencionada e nenhum francês é entrevistado.

24 Felman, Shoshana. “In an era of testimony: Claude Lanzmann’s Shoah" Op. cit..

tempo inteiro.24
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tradutor. Lanzmann sempre dirige-se à tradutora: “Pergunte a ele... Peça

para ele explicar melhor... Pergunte o que foi aquilo que ele fez com a

boca...” Esse gap, que fica aparente na necessidade do recurso à

tradução, parece ser presente no filme inteiro. Trata-se de experiências

que, no limite, são mesmo intraduzíveis, das quais, como uma língua

Tambémestrangeira, entendemos parte. erimAe 
OUI I IWOapenas uma

testemunhas incompletas mas, como testemunhas que passamos a ser,

somos capturados por aquilo que vimos e a partir daí não podemos nos

manter indiferentes.

A palavra se reinventa e pode, ao final, retomar seu poder e nos

fazer testemunhas e a partir da captura desse longo e difícil testemunhar,

estamos imbricados no processo de nomeação. Vimos, e aquilo que

vimos nos ultrapassa e nos sequestra de dentro. Somos arrancados da

indiferença e obrigados a nomear algo, rever-nos, mudar a partir desse

testemunho, re-dimensionar a nós mesmos. Exercício mil vezes repetido

e talvez imperativo a todos nós, descendentes e contemporâneos dessa

e de outras catástrofes. Resta dar um nome, ainda que incompleto, a

essa história. E é a partir dessa proposição que o filme inicia.



INÍCIO

O filme Shoah inicia com uma epígrafe bíblica, a promessa de

Deus ao povo judeu não somente de proliferação e descendência, mas

de um nome que nunca se apague. A relação da epígrafe com a matéria

e o projeto do filme é óbvia, o filme trata do projeto nazista de extermínio

desse povo, justamente de fazer com que a Europa se torne, com a

solução final, um espaço sem judeus, e que seu nome se apague. O

filme, com essa epígrafe, cola-se à promessa do nome não apagado, não

apagável, e também retomará os nomes apagados durante a execução

da solução final, reconstituindo e garantindo-lhes um lugar na história,

um túmulo em forma de película onde seus nomes e histórias serão

gravados. Testemunhar, aqui, é dar um nome.

I will give them a everlasting name 
Isaías, 56,V

TERCEIRA APROXIMAÇÃO: 
VOZES E LUGARES
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Vale aqui lembrar as relações apontadas por Le Goff entre

Monumento e Memória. “O verbo monere significa ‘fazer recordar1, de

onde ‘avisar’, ‘iluminar’, ‘instruir*. O monumentum é um sinal do passado.

Atendendo às suas origens filológicas, o monumento é tudo aquilo que

pode evocar o passado, perpetuar a recordação, por exemplo, os atos

Essa mesma narrativa que se ergue em monumento funciona

como documento, no sentido de docere, relaciona-se com o ensinar, é

um registro de um fato histórico.

documental, enquanto índice de fatos históricos, é apenas uma das

camadas de significação, ou seja, o filme não se propõe a funcionar

como um relato histórico, não é obra historiográfica. Nossa hipótese é a

de que sua camada de maior significação está no âmbito do monumento,

da grandiosidade e da construção e preservação de uma memória.

A primeira imagem do filme é um texto. Uma narrativa escrita em

branco que aparece sobre o fundo preto. A narrativa conta a história de

Simon Srebnick, o menino cantor de Chelmno. O filme sobre o extermínio

continuará nessa chave, não há estatísticas em Shoah, mas casos

concretos, singulares, que retomam acontecimentos coletivos. Uma

pessoa, um caso, um dos dois únicos sobreviventes do massacre da

Nesse caso, de uma negatividade absoluta.

de milhões inicia-se com uma narrativa singular de um caso. E

escritos”1

1 Le Goff, Jacques. “Documento/Monumento” In: História e memória. Campinas. SP: Editora da 
Unicamp. 1996.

a idéiaEntretanto, como já apontamos, no filme Shoah
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Igreja. A primeira cena que vemos é a de um cantor em um barco, que

segue o leito de um rio.

Simon Srebnik está num barco, o mesmo barco em que esteve

percorriam o rio, o mesmo rio, quarenta anos depois. Em Chelmno

aconteceu o primeiro extermínio de judeus pelo gás, na Polónia. Há aqui

também uma marca que acompanhará o trajeto do filme. O filme percorre

as várias etapas do processo de extermínio, começando pelo extermínio

feito através dos caminhões que percorriam as florestas, onde os judeus

ficavam presos no compartimento de carga ao qual estava ligado um

cano que levava o gás carbónico do motor até eles. Depois, Lanzmann

irá a Treblinka, uma espécie de laboratório onde o sistema de campo de

extermínio começou a ser utilizado, e termina em Auschwitz, exemplo de

eficiência máxima do processo de assassinato industrial.

Simon Srebnik revê o lugar de onde escapou e para onde nunca

mais havia voltado. Está sentado na ponta do barco, a coluna ereta, o

rosto duro. Ao fundo, bem baixinho, soa a marcha que os soldados

prussianos lhe ensinaram, cantada agora novamente por Srebnik.

Mesmo na exaltação, a música parece encerrar em si uma dupla

chave de violência. É violento que o menino Srebnik, que se tornara

conhecido por todos por sua voz melodiosa, tenha aprendido e tenha

Quando os soldados desfilam, 
As moças abrem
Suas portas e janelas, (p. 129)

quando era menino, onde os nazistas o faziam cantar enquanto
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sido obrigado a cantar a canção que celebra o desfile dos seus algozes.

É violento o desfile de soldados, em terra ocupada.

Há um contraste evidente entre o conteúdo da música, que celebra

o desfile aberto e cantado dos soldados, e a situação em que se

os judeus à época: de sombra, clausura e gritos. Talencontravam

era obrigado pelos nazistas a cantar a canção militar,acorrentado,

enquanto subiam o rio. É esse menino que, trinta anos depois, volta ao

mesmo rio. O menino, com apenas 47 anos e um semblante já velho,

ainda canta e percorre, a convite de Lanzmann, o mesmo caminho da

sua “infância”. Tudo o mesmo, e tudo diferente.

Agora, as moças são velhas, os judeus morreram, os soldados

foram embora. Simon está solitário em seu barco e segue, pelo fluxo do

rio, para a Igreja onde os judeus foram aprisionados antes do extermínio.

Na cidade de Chelmno, nas sombras, durante a ocupação alemã,

acontecera um desfile bastante particular. A história dessa cidade é

contada no início do filme:

Os judeus foram, no segundo período, presos nessa Igreja, de

onde saíram para o encontro dos caminhões de gás. A igreja fica no

Chelmno foi na Polónia a paisagem do primeiro extermínio 
de judeus pelo gás. Ele teve início em 7 de setembro de 
1941. 400.000 judeus foram assassinados em Chelmno em 
dois períodos distintos: dezembro de 1941- primavera de 
1943; junho de 1944-janeiro de 1945. O modo de 
administração da morte permaneceu idêntico até o fim: 
caminhões de gás. (p. 18)

contraste é sintetizado pela figura emblemática do menino que,



sobreviventes. Um deles, Simon Srebnik, o menino cantor, volta, com

Lanzmann, à sua aldeia.

Há aqui a idéia de movimento, de direção, mas também de

fronteira. Felmann vé nessa imagem Caronte, fazendo a passagem para

Como uma sinfonia, começamos a ouvir vozes em off, em uma

língua estranha, que falam do outro. Logo a voz da tradutora aparece,

desvendando a memória retida nessas vozes: “ele tinha treze anos e

meio”.

São vozes que falam de um outro, ao qual se referem na terceira

pessoa. De um passado que agora é descrito pela narração dos

observadores que dele se lembram. “Tinha uma bela voz, cantava de

uma maneira muito bela, e a gente ouvia”.

É interessante um filme inteiro construído sobre vozes iniciar-se

com o canto. Um canto que em si mesmo sobrepõe passado e presente.

Simon em seu barco, a espinha ereta, canta a mesma música que

cantava quando menino, da qual falam os outros. Isso inicia a busca que

filme percorrerá, chegar à voz desse passado, penetrar o âmbito das

palavras para descobri-las de maneira tal que, nuas, possam revelar

seus sentidos.

uma casinha branca 
permanece na minha memória
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centro da cidade. É dia de procissão. Do massacre, restaram dois

2
Felman, S. “The return of the voice" In: Felman, Shoshana; Laub, Dori. Testimony. Crisis of 
witnessing in Literatura. Psychoanalysis, and History. Nova York: Routledge, 1992.

o mundo dos mortos.2
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Com essa casinha branca todas as noites sonho

sonho noturno de toda noite. O entrelaçamento da memória com o

sonho, do qual já falamos anteriormente quando discutimos o sonho de

Primo Levi, aparece aqui também. A memória, entretanto, deve emergir

da camada do sonho para a camada da fala, do registro, deve ser

nomeada para que, como veremos logo adiante, a vida possa continuar.

Continua a narração, em off, sobre a imagem do homem no barco:

E outros dois temas fundamentais do filme aparecem expostos: “o

que se passou aqui era um assassinato” ; “realmente revivi o que se

passou”

Nesse momento o filme guarda uma ironia, pois o terceiro não

viveu o que passou, nem da primeira vez, nem reviverá da segunda.

Esse reviver o que passou é um mascaramento, pois o próprio Simon

vai, mais adiante, justamente negar essa possibilidade. Enfim, nessas

vozes de espectadores, aparece o objeto último do filme: a narração do

processo de assassinato em massa, a impossibilidade de sua recriação,

O espectador também testemunha.

Quando o ouvi cantar de novo hoje, meu coração bateu muito 
mais forte, porque o que se passou aqui era um assassinato, 
realmente revivi o que se passou.

a procura por seus vestígios, a sua permanência no tempo presente. E

também a distância infinita entre a experiência da vítima e do espectador.

compreensão: permanência e memória. Uma memória presente no

A música traz ao filme algumas palavras-chave para sua
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Há um corte na imagem do barco e vemos Simon Srebnik andando

por um campo verde. Ele diz, após um momento de silêncio:

Ao mesmo tempo, ocorre a sobreposição sobre a qual Lanzmann

opera o tempo inteiro: sobreposição de lugares, de espaços, de passado

e presente, memória e fala, vida e morte: “Não acredito que estou aqui.

... era sempre tão tranquilo aqui. Era silencioso, calmo, como agora.”

A questão da credibilidade do ocorrido está sempre em cheque,

assim como a questão da volta ao passado, estar ali novamente significa

não somente um retorno pessoal, uma viagem concreta, uma volta a um

passado traumático, mas também a reconstrução desse passado, a

lembrança da sua existência, submersa no espaço que guarda em si as

camadas, escondidas, do tempo. Há uma permanência, os lugares

Na fala de Simon estão apresentados os contrapontos da fala 

dos camponeses. A impossibilidade da fala “não se pode contar isso”, a 

impossibilidade da verossimilhança, da imaginação: “ninguém pode 

imaginar o que se passou aqui”, a impossibilidade da compreensão, ‘eu 

mesmo, hoje...”. Aquilo que Simon diz parece traduzir os problemas de 

verossimilhança e mímese discutidos na introdução.

Não acredito que estou aqui. Não, nisso não posso acreditar. 
Era sempre tranquilo aqui. Sempre. Quando queimavam-se 
a cada dia duas mil pessoas, judeus, era igualmente 
tranquilo. Ninguém gritava, cada um fazia seu trabalho. Era 
silencioso. Calmo. Como agora.

Difícil reconhecer, mas era aqui. Aqui, queimavam-se 
pessoas.
Muitas pessoas foram queimada aqui. Sim, é este o lugar.
(•■•)

Não se pode contar isso. Ninguém pode imaginar o que 
aconteceu aqui. Impossível. E ninguém pode compreender 
isso. Eu mesmo, hoje...
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continuam os mesmos, a calma a mesma, o silêncio o mesmo e, no

entanto, é impossível acreditar no que ocorrera ali.

Interessante notar a sobreposição da nova música cantada por

Simon: uma canção prussiana, que narra a partida dos soldados para a

guerra.

Note-se a ironia do primeiro verso, dada a situação de quem o

cantava e canta: “você, jovem, não chore”. O tempo inteiro há esse

descompasso, entre a vida prosaica e o que ali ocorreu, entre o que

ocorria dentro dos campos, dos guetos, dos locais de extermínio e a vida

incompreensão do vivido, entre o narrado e o acontecido, entre o que

ouvimos e as passagens vazias, a narração e o inimaginável. A música

constrói sua nota trágica em cima do paradoxo que é a imagem de um

menino acorrentado que canta. A música celebra a entrada dos algozes.

desencontradas, conforme Felman.

A palavra volta aos camponeses de Chelmno.

Você jovem, não chore,
não fique triste,
pois o amado verão se aproxima...
e com ele eu voltarei.
Uma garrafa de vinho, um pedaço de assado, 
é isso que as moças...
oferecem aos seus soldados.
Quando os soldados desfilam, as moças abrem... suas 
portas e janelas.

Daí essa cena simbolizar bem as contemporaneidades perdidas,

o desentendimento eque continuava a mesma, lá fora, entre
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e o coração deles chora, quando voltam a pensar nisso?

A revelação do escondido. Felman nota como o filme explora as

diferenças entre pontos de vista que são heterogéneos: o ponto de vista

da vítima, do perpretador, e os “bystanders”, espectadores, os que

estavam ali e assistiram. São posições topográficas e cognitivas

incomensuravelmente distintas. A autora aponta como o que conta na

diferença entre os testemunhos não é tanto o que todos vêem mas o que

e como eles não vêem, ou falham em testemunhar. Fazia parte do plano

nazista de extermínio tornar a si mesmo e aos judeus invisíveis. A

camuflagem se dava pelo espaço escolhido: a Polónia, campos rodeados

por árvores e cercas, que tapavam a visão; pela necessidade de

desfazer-se dos indícios dos corpos, e mesmo dos fornos crematórios e

das câmeras de gás, pela linguagem, através de usos de eufemismo

como “solução final”, do vocábulo “figuren” para corpos e assim por

“através” aquilo que não pode ser visto. Assim o trabalho que se realiza

no filme é quase um trabalho de arqueologia, de escavação da memória

e da procura de indícios, vestígios e traços do passado no momento

ao projeto nazista, de apagamento total, inclusive apagamento desse

mesmo projeto e propõe uma compreensão do processo de extermínio

Claro muito... Quando a família se reúne, ainda falam disso, 
em volta da mesa, porque era público, ao lado da rua, todo 
mundo sabia.

presente. Felman nota como o filme se coloca em contraposição direta

diante. Daí também a necessidade desse olhar oblíquo, que enxerga
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como um assalto ao “ver” e por isso mesmo, entende a nossa era

histórica, como a era do testemunho:

Podchlebnik (Israel), aparece diante da câmera.

O que foi morto nele em Chelmno?

Ele acha bom que se fale disso?

Não é bom, para mim não é bom.

Então porque fala assim mesmo?

Ele sobreviveu como um vivo ou...

Por que ele sorri o tempo todo?

aparece a condição absolutamente passiva do sobrevivente, não há algo

que morreu mas sim algo que foi morto, como num atropelamento. Aqui

Tudo está morto. Tudo está morto mas não se é senão um 
homem, e se quer viver. Então é preciso esquecer. Ele 
agradece a deus pelo que restou e pelo esquecimento, e 
que não se fale disso.

Quando estava no lugar, viveu aquilo como um morto, 
porque jamais pensou que sobreviveria, mas está vivo.

Ele fala porque é obrigado a falar, mas recebeu os livros 
sobre o julgamento de Eichmann, em que foi testemunha, e 
nem sequer os lê.

An utterly proofless event; the age of testimony is the age of 
prooflessness, the age of an event whose magnitude of 
reference is at once below and beyond proof.

Corte.

O que quer que ele faça, que chore?
Uma vez a gente sorri, uma vez chora. E quando se vive, é 
preferível sorrir...”

O outro sobrevivente do massacre de Chelmno, Mordechai

O que foi morto? O que foi morto na história? Já na pergunta
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Lanzmann quebra também desde o início com as perguntas “tradicionais”

que, geralmente se faz aos sobreviventes, relacionadas geralmente à

fuga, ao próprio processo de sobrevivência, a atos de resistência e

heroísmo. Lanzmann quer saber o que não pôde fugir nem escapar de

Chelmno, o que ali permaneceu e foi ali assassinado. A primeira

pergunta ao segundo sobrevivente de Chelmno é sobre o que morreu

nele. Tudo morreu, tudo está morto, mas ele vive e, para viver, o

esquecimento é necessário, “ele agradece a deus pelo que restou e pelo

esquecimento, e que não se fale mais disso.” A vida é um resto, que

necessário. Ao mesmo tempo, tudo está morto, então a vida não se

refez, no silêncio e no esquecimento talvez o luto não tenha podido ser

vivenciado, e daí a vida não pode ressurgir inteira. O lugar da

testemuinha, nesse caso, é o lugar entre a vida e a morte, mas para se

lembrar é preciso esquecer, para viver entre os vivos é preciso o

esquecimento. No entanto, talvez, para que o esquecimento se dê de

fato, saia do corpo morto, é necessário que o passado seja dito. Dizer é

mudar o lugar do trauma, da morte. Mas ele continua, entretanto, passa a

fazer parte de uma história.

Felman ajuda a entender o papel e o significado do ato de

testemunhar e do próprio testemunho. A palavra testemunho tem duas

raízes latinas: testís (terstis) aquele que se situa como terceiro (terstis)

em um processo ou litígio entre dois contendentes. E superstes , aquele

que viveu uma determinada realidade, passou até o final por esse

prossegue pelo esquecer. Para a vida continuar, há um silêncio
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acontecimento e está, pois, em condição de oferecer testemunho sobre

ele.3 A testemunha, escreve a autora, traz consigo uma responsabilidade

pela verdade. Mais que reportar um fato ou narrar um evento, no campo

do testemunho a memória é conjurada para causar uma impressão na

audiência. Testemunhar é sempre, metaforicamente, falar do lugar

jurídico da testemunha que está ao mesmo tempo engajada numa

comprometimento, comprometimento de si mesmo, com aquilo que foi

presenciado e vivido, ou seja, uma responsabilidade que vai além de si

porque o testemunho implica também sempre o outro, omesmo,

testemunho si mesmo.

comprometimento também daqueles que ouvem o testemunho, que não

estavam ali e portanto não sabem, mas que após a escuta passam a ser

responsáveis por aquilo que agora ouviram.

No entanto, a autora nota que a essência do testemunho é

impessoal. É impessoal pois, em última instância, cabe ao júri, ou juiz -

concreta ou metaforicamente - chegar a uma decisão sobre a veracidade

dos fatos; além disso, ressalta a autora, é necessário construir o que foi a

história, independente do testemunho, o que não retira do testemunho

sua necessidade imperativa. Assim, o filme Shoah não é definitivo, nem é

a narração definitiva sobre o holocausto. O papel da escrita da história

cabe aos historiadores, o que não retira do filme sua importância e papel.

É um filme sobre o testemunhar: sobre o testemunhar uma catástrofe.

“Shoah gives us to witness a historical crises of witnessing”. E essa
o

Felman, S. “The retum of the voice”op. cit.

apelação e ligada a um juramento. Trata-se de um ato de

Há oé testemunho de outro, e de
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história do testemunho não pode ser contada por ninguém mais, somente

pelo testemunho, e é esse o significado do testemunho e, para a autora,

é essa a questão que guia o filme de Lanzmann.

Trata-se do testemunho de experiências-limite cujo assombroso

impacto constantemente coloca em xeque o limites das testemunhas e

do testemunhar. O filme, o texto fílmico, por sua vez, é um meio que

expande a capacidade do testemunho. A expansão daquilo que podemos

testemunhar depende do poder do filme enquanto obra de arte. A

singularidade da performance narrativa do testemunho advém da

performance do ato, insubstituível, de ver.

Essa performance, entretanto, é difícil e profunda.

Mordechai Podchlebnik viveu aquilo como um morto pois tinha

certeza de que morreria. Mas está vivo. Quando se vive é preferível

sorrir. No sorriso de Podchlenik jaz uma tensão profunda, uma espécie

de embate entre a vida, presente, e a morte - passado.

O filme segue e há um terceiro corte, somos levados ao interior de

uma casa, onde Motke Zaidl, sobrevivente de Vilna, aparece sentado em

um sofá, em completo silêncio, sua filha atrás. A câmera fecha no rosto

da filha, Hanna Zaidl, filha de Motke Zaidl conta sua história de

aproximação e distância do pai:

É uma história muito longa. Sei que quando eu era uma 
menina pequena, tinha muito pouco contato com meu pai. 
Primeiro, ele trabalhava no exterior, eu o via muito pouco, e 
depois era um homem silencioso, não falava comigo. E
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O papel de M. Lanzmann: o papel da filha. Interroguei, interroguei

mais, interroguei sempre. A terceira pessoa entrevistada a aparecer no

filme é a filha que, sentada por trás do pai, que a escuta em silêncio,

narra sua busca pela descoberta do passado paterno, uma trilha incerta

e repleta de barreiras, “ele não chegava a me dizer” construía suas

respostas por meias frases. A filha, assim como Lanzmann, quer saber

vinda de Lanzmann (que fez, com os sobreviventes de seu filme, uma

entrevista prévia, antes da filmagem) a filha pôde escutar a história do

pai “na sua totalidade”. Esse é um dos princípios constitutivos do filme, a

fala arrancada, a busca dos detalhes, da história na sua totalidade.

Em meio a tanta impossibilidade, é necessária a busca de palavras

que relatem o assombroso, a busca dos detalhes do extermínio, para

lidar com o trauma é necessário buscar sua face e dar-lhe contorno. O

silêncio sobre Auschwitz é um silêncio que acaba por contribuir com o

próprio projeto nazista, de apagamento e santificação do ocorrido.

incompreensível equivale a euphémein, a adorar-lhe em silêncio, como

se faz com um deus; quer dizer, significa, apesar das intenções que se

depois, quando cresci, quando tive a força de enfrentá-lo, eu 
o interroguei, interroguei mais, interroguei sempre, até que 
conseguisse arrancar-lhe todos aqueles fragmentos de 
verdade que ele não chegava a me dizer, porque, na 
realidade, ele começava a me responder por meias frases, 
era preciso realmente que lhe arrancasse os detalhes, e 
finalmente, foi quando o Sr. Lanzmann chegou pela primeira 
vez que ouvi, creio, a história na sua totalidade.

Agambem escreve que “Dizer que Auschwitz é indizível ou

os detalhes, que era preciso que fossem arrancados. Somente com a



significa adorar em silêncio (observar o silêncio religioso). “Eufemismos

são os termos que substituem a outros que, por pudor ou bons modos,

não se podem pronunciar”.

Lanzmann corta o pacto com o eufemismo, não por sensacionalismo,

mas por uma necessidade de dessacralização, de que a vida se torne

uma vida viva, e não assobrada por sonhos de morte.

Por mais que o filme tematize o tempo inteiro a lacuna do

testemunho e a inverossimilhança da história, sua procura é a da

nomeação exaustiva. Há um processo de desmistificação. A experiência

do choque, do trauma revivido pelos sobreviventes, a difícil performance

da rememoração da dor, permitem, talvez, a continuidade da vida, um

trabalho de luto. Há também, no ato de assistir ao filme, a experiência do

choque, na medida em que o filme constrói testemunhos nos faz

testemunhas: não se trata de uma experiência sensacionalista, mas sim

de nomeação e voz. Nesse sentido, a idéia de monumento pode ganhar

força: “O verbo monere significa ‘fazer recordar’, de onde ‘avisar’,

‘iluminar’, ‘instruir’. O monumentum é um sinal do passado”5. Construir

um sinal do passado e ao mesmo tempo, iluminar esse passado, esse

aviso, essa instrução, significa também a possibilidade de ir para frente.

A filha precisa saber da história do pai na sua totalidade e o papel

do cineasta é trazer essa história à tona.
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possa ter, contribuir com sua glória”4 Agambem explica que euphêmein

4 Agambem, Lo que queda de Auschwitz. Valência: Pre-textos, 2000, p. 32 (a tradução do 
espanhol foi feita por mim).
0 Le Goff, Jacques, op. cit., p. 535

Quando força Motke Zaidl a falar, insistindo nos detalhes,
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Essas cenas iniciais do longo filme que ainda está por vir

funcionam como uma espécie de orquestramento onde as linhas mestras

que regerão o fazer fílmico, o papel do diretor e o papel do filme em si,

estão expostas. O imperativo do não apagamento de um nome, o

desencontro entre as vítimas e os espectadores, a presença autoritária (

através da música) dos perpretadores. A impossibilidade de transmissão

do que passou ali, na voz de Srebnick e na tomada da clareira vazia,

silenciosa como há 40 anos, a incredibilidade do que ali se passou,

nessa mesma voz. A necessidade do esquecimento, para se viver, na

fala de Podchlebnik, acompanhada da necessidade do conhecimento da

história, para que as novas gerações possam trilhar, por sua vez, seu

descanso, contrói-se o olhar do filme, um olhar oblíquo.

O filme continua, e inicia-se toda uma sequência sobre Srebnik, A

certa altura, Simon, sempre acompanhado do cineasta e das câmeras,

vai até a praça principal da cidade, em frente à Igreja, em dia de

procissão. Ali, encontra os velhos da cidade, que também presenciaram,

durante o processo de evacuação dos judeus de Chelmno, de cárcere

desses judeus, que ali ficaram presos por alguns dias.

eu o interroguei, interroguei mais, interroguei sempre, até 
que conseguisse arrancar-lhe todos aqueles fragmentos de 
verdade que ele não chegava a me dizer(...)

próprio caminho ( encontro de Zaidl e sua filha). Nessa interrogação, sem

por sua vez, o massacre. Deve-se dizer que essa mesma Igreja serviu,

OLHAR OBLÍQUO6

6 A partir de trabalho apresentado para o professor Fabio Landa, na disciplina Vias e vozes do 
judaísmo. Agradecemos ao professor pelo curso e peias observações realizadas.
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Os camponeses se reúnem em frente a Simon e à câmera, e logo

são interpelados por Lanzmann: “Se lembram de um menino cantor? Se

lembram do massacre da Igreja?” Todos se lembram, e começam a

permanece em absoluto silêncio, enquanto é tragado pelo falar sem fim

dos camponeses que narram, por ele, a experiência da catástrofe. No

rolar do filme, por trás do encontro, desvelam-se várias camadas de

desencontros e impossibilidades de reconhecimento.

cerca de vinte minutos. Analisaremos, no jogo de silêncio e fala que ali

se costura, como se dá a construção e o apagamento da memória,

textura dupla, a cada vez que se narra e se cala. Os judeus foram, no

segundo período, presos nessa igreja, de onde saíram para o encontro

dos caminhões de gás. A igreja fica no centro da cidade. É dia de

procissão. Do massacre, restaram dois sobreviventes. Um deles, Simon

Srebnik, o menino cantor, volta, com Lanzmann, à sua aldeia. À porta da

sobreviventes.

O barco de Simon continua lentamente seguindo o curso do rio e

sobrepondo-se a essa cena, ouvimos a voz de Lanzmann indagando à

Sra. Michelson, esposa do SS chefe da ocupação, acerca do menino

judeu de treze anos que cantava no Rio Ner.

Lanzmann:
Lembra-se de um menino judeu, ele tinha treze anos, era um 
“judeu de trabalho”. Ele cantava no rio...
Senhora Michelsohn

Centraremos essa análise nessa cena da Igreja, cuja duração é de

igreja, dá-se o encontro, os velhos poloneses e o velho judeu,

narrar histórias desse passado. Nesse encontro, Simon Srebnik
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A Sra. Michelson reconhece a música, e enquanto a canta,

silencia-se a respeito do menino. Trata-se das mesmas palavras, da

entrecortar as duas vozes cantantes, Lanzmann cria, na proximidade, a

encenação da absoluta distância que as separa. A câmera foca aquele

que ainda vive, o sobrevivente, ainda no barco, correndo no rio: Simon

Srebnik. Vemos, ao fundo, o teto de uma igreja, A igreja. Simon respira, e

suspira fundo. Nesse momento do filme, ele é absoluto silêncio, e o canto

que canta não é o seu canto, mas o canto do outro, que o obrigaram um

dia a cantar.

Corte. Som de órgão. Ouvimos o coro, foco no cantor. Foco no

padre, no cantor. Os fiéis que assistem à missa, são filmados de costas,

as cabeças cobertas, a maioria mulheres. Foco na paisagem vazia, o

No Ner?
Lanzmann:
Sim.
Senhora Michelsohn
Ele ainda vive?
Lanzmann:

Senhora Michelsohn. 
...as moças abrem 
suas portas e janelas...

Sim, está vivo. Cantava uma canção alemã que os SS em 
Kulhof, em Chelmno, ensinaram-lhe:
Quando os soldados desfilam...

Simon Srebnik
Quando os soldados desfilam, 
As moças abrem...
Suas portas e janelas.

mesma melodia, e de significados completamente diferentes. Ao
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verde vazio dos locais do extermínio, agora familiar e ao mesmo tempo

sempre estranho aos espectadores do filme. Travelling até a Igreja.

É dia de procissão e há muita gente. Diante da igreja de Chelmno

um grupo de velhos aldeões rodeia Simon Srebnik, como para uma pose

de fotografia. Ele, ao centro, as mãos no bolso, escuta Lanzmann

entrevistar, através de uma intérprete, os aldeões. A tela está cheia de

gente, o que ocorre em poucos momentos do filme, como se houvesse

aqui um horror ao vazio. Os camponeses tocam em Simon, aproximam-

se dele, falam sobre ele.

Eles estão contentes de reencontrar Srebnik?

Muito, isso lhes dá um grande prazer.

Por quê?

A insistência do tema do olhar, sempre voltando à tona. O

anunciado é que já se viu, já se enxergou a face de Simon uma vez, e

agora se está contente, porque é possível enxergá-la novamente. São

temáticas insistentes: o olhar, o reconhecimento. Pelo que já sabemos

que aconteceu, pelo que já vimos no filme, nos perguntamos: se a face

camponeses são esses que ficam muito muito contentes em rever o

único sobrevivente do massacre da sua cidade?

Sim, isso lhes dá prazer,
Porque o reviram
E porque sabem tudo o que ele viveu.

Agora, quando o vêem,
Como ele é agora,
Ficam muito, muito contentes, (p.129)

n. iodo horror foi vista, como se pode ter prazer em revê-la?
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Paremos um instante sobre a força dessa imagem. Trata-se de

uma imagem que condensa ao mesmo tempo figuras de liberdade (

canto, movimento) e de absoluta prisão ( tornozelos acorrrentados). O

menino Srebnik é lembrado por seu canto. Sabemos, pelas legendas

iniciais do filme, que Simon Srebnik, “Judeu de trabalho” foi poupado por

mais tempo devido a sua agilidade na corrida e a sua voz melodiosa. Os

nazistas faziam competições entre os judeus de trabalho acorrentados,

saltos e velocidade, e também gostavam de ouvi-lo cantar. As legendas

iniciais do filme contam de sua quase morte e de seu salvamento:

Na frente da igreja, a conversa continua, Srebnik ao centro, em

silêncio, os aldeões se atropelando em suas falas, os calados meneando

com a cabeça em sinal de assentimento. Lanzmann pergunta e procura

pelos detalhes. Em que períodos os judeus chegavam à igreja? Como?

caminhões? Todos sabiam dos caminhões da morte, onde os judeus

Nesse caso
eles se recordam bem,
porque ele andava com correntes nos tornozelos
e cantava no rio.”(p.129)

Na noite de 18 de janeiro de 1945, dois dias antes da 
chegada das tropas soviéticas, os nazistas mataram com 
uma bala na nuca os últimos “judeus de trabalho”. Simon 
Srebnik foi executado também. A bala não atingiu seus 
centros vitais. Voltando a si, rastejou até um chiqueiro de 
porcos. Um camponês polonês o recolheu. Um médico- 
major do exército cuidou dele, salvou-o. (p. 19)

“Porque toda aldeia se lembra dele?

Para onde iam, de onde partiam? Os caminhões, como eram os
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eram gaseados. Na fala de um aldeão: “não se podia não se saber

Ouviam-se gritos, à noite?

Eles até gemiam, tinham fome.

Gemiam, tinham fome!

Não se podia!

Eles olhavam assim mesmo?

Ah, discretamente!

Obliquamente?

Sim. Absolutamente. Dava-se uma olhada oblíqua, (p. 131)

Olhar oblíquo. Novamente nos deparamos com homens incapazes

de olhar outros homens face a face, de frente. “Não se podia”. Não se

podia porque não se deixava e não se podia porque a face do outro era

talvez humana demais para que se aguentasse enfrentá-la de frente. O

não olhar permite a não afetação. Quem está de fora, é privilegiado. E o

homem privilegiado, como afirma Fabio Landa a partir de sua leitura de

Não, mesmo se a gente passava pela estrada aqui, não se 
podia lançar um olhar para aquele lado.

Eles tinham o que comer?
Não se podia olhar para aquele lado.
Não se podia falar com um judeu.

Sim, havia caminhões que vinham aqui e em seguida eram 
transportados para mais longe. Podia-se ver isso, mas 
discretamente!

Tudo estava fechado, eles tinham muita fome.

disso.”

É isso.
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Primo Levi, é o homem sem rosto. “O homem não tem mais rosto: no

lugar do rosto aparece a máscara do privilégio; um homem não observa

O olhar oblíquo é o olhar que não se enfrenta, que não se realiza,

que escapa e foge da responsabilidade a que o olhar face a face obriga.

Os judeus são os “não olháveis”. Novamente, não há possibilidade de

diálogo, de troca, sabe-se da sua fome, ouvem-se seus gemidos, e

pronto. Não se vê o seu rosto, não se ouve a sua voz humana. Cada vez

os judeus vão para mais longe, cada vez mais invisíveis, oblíquos.

E que gênero de gritos ouviam-se, que gemidos, à noite?

Os judeus apelavam a Jesus a Maria e ao Bom Deus!

E lá, na casa paroquial, havia um depósito cheio de valises.

Ah, eram as valises dos judeus?

Sim, havia ouro.

Uma outra história vai sendo contada, uma outra história de

judeus, judeus que escondiam ouro e objetos valiosos em suas roupas e

panelas, judeus que, à hora da morte, gritavam por Deus, Jesus e Maria.

Uma outra história, que soa e ressoa.

os judeus apelavam , a Jesus, Maria e ao Bom Deus, 
às vezes em alemão, como diz a senhora.

havia ouro. E como ela sabe que havia ouro? Pergunte-lhe...
Ah, é a procissão, vamos parar.(p.132)

mais o rosto do outro, ele não é mais afetado pelo rosto do outro.”7

' Landa, Fábio. “Loucura da língua e o assassinato do vivente” In: Pro-Posições, n.1, mar. 1990



respeito do ouro judeu, mas a procissão começa. Todos se viram para

vê-la e os camponeses entrevistados fazem questão em abrir espaço

para a câmera, inclusive afastando alguns outros espectadores.

A procissão interrompe a entrevista, outro tempo, novos tempos.

Da Igreja, homens proeminentes saem carregando a figura de Maria.

Comemora-se o nascimento da santa. Crianças vestidas de branco

jogam pétalas de rosas brancas pelo caminho. Os camponeses

certificam-se de que as cãmeras peguem tudo, para o documentário,

para que seja filmado. Felman, em seu artigo já citado, chama atenção

para o contraste entre o que ocorre agora na igreja e a figura de

Srebnick, que traz consigo todas as memórias e marcas do que lá

outrora ocorreu, com outras crianças. Entretanto mais do que esse

contraste inegável que Felman também aponta, soma-se à festa de um

nascimento em um local outrora tomado de morte; a vida continua.

Embora os lugares sejam definitivamente os mesmos, trata-se de outros

lugares. Trata-se de uma distância carregada de ausências, e portanto

de presenças talvez invisíveis mas ainda assim presentes, mil vezes

reiteradas no filme de Lanzmann, nas paisagens vazias dos campos de

extermínio e concentração, na dureza das pedras que estão agora em

Treblinka, no silêncio que percorre o filme inteiro, na fala entrecortada de

tantos.
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Corte. É hora da procissão. Lanzmann quer insistir na pergunta a
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A cena da procissão elabora contrastes, mas sobre o contraste

elabora principalmente a distância, a busca impossível de Lanzmann, a

necessidade do testemunho.

Segundo Felman, encontrar o filme Shoah é encontrar uma nova

possibilidade de encontro e de visão. Entretanto, não há um fundo duro,

o ponto final da procura. Ela é sempre perpetuada e não apresenta

respostas. Entretanto o filme nos permite ver faces, ver de novo o que

ainda não pôde ser visto, devido à natureza cegante da ocorrência. Daí a

Em seu livro Lo que queda de Auschwitz. EI archivo y el testigo,

Giorgio Agamben elabora, a partir da leitura de Os Afogados e os

sobreviventes de Primo Levi e da figura do mulçumano ali descrita, uma

bela concepção de testemunho:

Quem testemunha não pode fugir do seu testemunho, e quem

testemunha testemunha o impossível. O testemunho diz sim a algo que

não tem nome. A visão impossível da Górgona impele o homem à fala,

ao testemunho. A fala da experiência será sempre imprecisa, mas é

absolutamente necessária. Como mostra a cena da igreja, e logo o

Que en el “fondo” de lo humano no haya otra cosa que una 
imposibilidad de ver: tal es la Gorgona, cuya visión há 
transformado al hombre en no-hombre. Pero que sea 
precisamente esta no humana impossibilidaded de ver lo 
que invoca e interpela a lo humano, el apóstrofe al que el 
hombre no puede sustraerse; esto y no otra cosa es el 
testimonio.9

o

Felman, Shoshana. Idem. p. 58.
9 Agambem, Giorgio. Lo que queda de Auschwitz.EI arquivo y el testigo. Valencia/Espanha, 

Pre-textos, 2000. P. 55

necessidade de tantas falas, daí a necessidade do testemunho.8
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veremos, o testemunho nasce com o negacionismo, a atestação da

existência nasce junto à negação.

novamente o campo, as charretes que esperam, o verde, o vazio. Todos

pergunta:

Havia panelas de fundo duplo.

contada com teor de verdade, na frente da igreja, ao redor de Simon

Srebnik. Mesmo se não entrarmos na questão do falseamento da

realidade, o fato é que logo os gritos são substituídos pelo ouro judeu.

Pela enganação, a riqueza escondida nas panelas de fundo duplo. Mais

do que saber se de fato alguns judeus guardavam objetos preciosos ou

não, deve-se notar como agora, na fala dos aldeões (que nas legendas

não aparecem com nome próprio, o que também poderia ser discutido)

todos os judeus tinham panelas de fundos falsos e escondiam ouro em

insubstituíveis, somente capotes que encobrem ouro, não há pessoas.

Havia objetos preciosos, objetos de valor. Sim, também 
havia ouro nas... nas roupas. Quando lhes dávamos comida, 
os judeus nos jogavam às vezes objetos preciosos, às vezes 
dinheiro.(p.132)

O que havia nas pane/as de fundo duplo? No fundo duplo 
das panelas?

A senhora dizia há pouco que na casa em frente 
depositavam-se as valises dos judeus. O que havia nessas 
bagagens?

se reagrupam frente às câmeras,

A procissão termina, as pessoas saem da igreja, é filmado

e Lanzmann não esquece sua

Uma outra história, a velha história, uma “nova velha história”,

suas roupas. Não há singularidades, novamente, não há faces
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Aqui sim, pela igualdade, se faz o contraste: exatamente como

eles. Eles quem? Quantos deles? Quais os seus nomes? Ninguém

conhece o choro de quatrocentas mil pessoas. Cada choro é um choro. A

distância se faz cada vez maior, principalmente pela afirmação falsa de

contra o qual Primo Levi escreve em seu trabalho acerca da zona cinza.

Sabe-se quem são os judeus, quais suas rezas, qual seu choro, qual sua

riqueza, o que há no fundo de suas panelas, atrás dos seus casacos.

Escreve Levi:

A explicação da miséria dos judeus continua, e um homem, bem

vestido, toma o lugar na frente da cena, pela primeira vez Srebnik fica

atrás de alguém, embora permaneça no centro do enquadramento e seja

possível ver seus olhos. Esse homem, também, é o primeiro aldeão

nessa cena que é nomeado, seu nome é anunciado. É importante

notarmos como os camponeses também formam, na frente da igreja,

uma multidão não indiviualizada. Tal fato ganha mais força se nos

eles lamentam os judeus?
Certamente, nós choramos exatamente como eles, diz a 
senhora.(p.132)

proximidade. Cada vez mais forte, ocorre o processo de simplificação

Se o resultado é o empate, o espectador se sente fraudado 
e desiludido: num nível mais ou menos inconsciente, ansiava 
por vencedores e perdedores, identificando-os 
respectivamente com os bons e os maus, porque são os 
bons que levam a melhor, senão o mundo estaria de pernas 
para o ar.
Esse desejo de simplificação é justificado, a simplificação 

, 10 nem sempre o e.

10 Levi, Primo. Os afogados e os sobreviventes. Op.cit. P.17-18.
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lembrarmos que a Sra. Michelson, alemã, a esposa do professor nazista,

em sua fala em um momento anterior do filme a toda hora confundia

judeus e poloneses:

por que diz “poloneses" em vez de dizer “judeus”?

Oh! Acontece-me de misturar.

Mas há uma diferença entre judeus e poloneses?

Os, sim. Oh, sim, sim!

Qual a diferença?

No fundo, poucos se enxergam de fato.

Entra na tela, o senhor Kantarowski:

Pois bem...os poloneses não foram exterminados. E os 
judeus foram. Aí está a diferença. A diferença externa, 
não?(p.115)

O Senhor Kantarowski vai contar o que um de seus amigos 
lhe disse.
Isto aconteceu em Mindjewce, perto de Varsóvia. Os judeus 
de Mindjewcw foram reunidos numa praça e o rabino queria 
falar-lhes. Ele perguntou a um S.S.: Posso falar com eles? E 
o outro respondeu-lhes: Sim. Então o rabino disse que há 
muito, muito tempo atrás, quase dois mil anos, os judeus 
condenaram à morte Cristo que era completamente 
inocente. Então quando o fizeram, quando o condenaram a 
morte, clamaram: “Que seu sangue caia sobre nossas 
cabeças e sobre as de nossos filhos!”. Então o rabino lhes 
disse: “Talvez esse momento tenha chegado, desse sangue 
cair sobre nossas cabeças. Então não façamos nada, vamos 
lá, façamos o que nos pedem, vamos
Então ele pensa que os judeus expiaram a morte de Cristo?
Ele... Ele não acredita, e nem pensa que Cristo queira 

vingar-se. Não, ele não é dessa opinião. Foi o rabino quem 
disse!
Ah, foi o rabino quem disse!
era a vontade de Deus, isso é tudo.
Sim, sim... O que ela disse? (fala uma aldeã)
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A câmera mostra os camponeses pegando em Srebnik, dirigindo-

se diretamente a ele, como para uma confirmação, falando dele, mas

ninguém lhe olha de frente. E cada vez mais, a medida que a cena se

desenrola, esquecem-se de Srebnik e começam a falar para a câmera e

para o público, contando o que se viu e ouviu.

Close no rosto de Simon. Silêncio. Foco na porta da Igreja

fechada. A câmera pega uma rua de barro e se distancia cada vez mais

da aldeia. Logo pega uma outra estrada. A estrada que sai da aldeia, que

pegavam os caminhões de gás.

Ao final, pela fala dos camponeses, todos os judeus são mesmo

maus. Desde os tempos bíblicos, pediram isso sobre si mesmos. E a fala

não é deles, mas de um rabino, vem de dentro da comunidade, não há

como questioná-la. Todos esqueceram facilmente o menino cantor,

talvez porque nunca o tivessem visto.

O encontro entre esses sobreviventes é um encontro perdido. A

única forma possível desse encontro se dá no silêncio, e na fala cega

dos camponeses que se amontoam diante da câmera, trata-se do

encontro impossível. Falas que escapam também do uso da primeira

pessoa, plenas, ao final, de citações, de certeza do que ouviu o outro

dizer, falas que falam principalmente pelo que não dizem dizendo.

Então Poncios Pilatos lavou suas mãos e disse: “Este 
homem é inocente, não quero ter nada a ver com essa 
história”. E enviou Barrabás. Mas os judeus gritaram: que 
seu sangue caia sobre nossas cabeças!” É o final, você sabe 
tudo!
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Srebnik permanece em silêncio porque sabe que a comunicação é

impossível. É aniquilado novamente, posto que transformado em seu

próprio algoz, e é, ao mesmo tempo, depositário da face da Górgona,

aquela que aniquila os mesmos camponeses, em sua cegueira.

O verdadeiro testemunho permanece calado. E em seu silêncio

eloquente, na sua não linguagem, Lanzmann cria possibilidades de sua

existência, ao mostrar-nos a face de Simon Srebnik, o menino-homem

cantor de Chelmno.

O silêncio e o olhar no horizonte de Srebink formam os espaços

por onde o filme de Lanzmann se constrói. No “não-lugar da articulação”.

E o sujeito de Srebnik ganha consistência, existe e, no seu silêncio

povoado por falas alheias a ele, pode contar toda sua história.

Felman aponta como, quando se apaga a memória do trauma, ao

se atribuir aos próprios judeus a culpa por sua desgraça, um segundo

holocausto ocorre simultaneamente perante na tela,

podemos, por nossa vez, sermos contemporâneos do significado e da

importância desse “enactment’? Podemos nos tornar contemporâneos ao

choque, ao deslocamento, ao processo desorientador que é engatilhado

por tal testemunho?

Can we ( ...) assume in earnest, not the finite task of making 
sense out of the holocaust, but the infinite task of 
encountering Shoah?(p.69)

La intimidad, que traduce nuestra no-coincidencia con 
nosotros mismos, es el lugar del testimonio. EI testimonio 
tiene lugar en el no-lugar da articulación. En el no-lugar de la 
Voz no esta la escritura, sino el testigo

a câmera e

11 Agamben. Op. cit. .p.137.
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Nessa tarefa infinita, a fala e o silêncio têm papel fundamental, e seu

significado nunca é absoluto.

FALA E SILÊNCIO: DESENCONTRO DE VOZES

Fala também tu 
fala por último, 
diz teu falar.

Dá-lhe sombra bastante, 
dá-lhe tanta
quanto sabes dividir em ti entre 
meia-noite e meio-dia e meia-noite.

Fala-
Mas não separa o não do sim.
Dá ao teu falar também o sentido: 
Dá-lhe a sombra.

Olha em volta 
vê a vida ao redor - 
Na morte! Viva!
Fala a verdade quem sombras fala.

Mas então se esvai o lugar em que estás:
Para onde agora, desnudado de sombra, para onde?
Sobe. Vá tateando.
Tomas-te mais magro, mais irreconhecível, mais fino!
Mais fino: um fio,

por onde ela quer descer, a estrela: 
para embaixo nadar, embaixo, 
onde se vê cintilar: no ondear 
de palavras errantes.

19 CELAN, Paul. Cristal. Sei. etrad. Claudia Cavalcanti. São Paulo: Iluminuras. 1999.

Paul Celan12
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Na leitura do poema de Paul Celan transcrito acima salta aos olhos

o imperativo à fala do “tu”, do interlocutor que se coloca a sua frente. O

imperativo da fala, não da enunciação do conteúdo da experiência, mas

de simplesmente dizê-la. Um falar verdadeiro: a fala onde cabem

sombras, onde há espaço para a ausência de luz. Cabe-nos indagar qual

o corpo opaco que faz sombra na fala dessa segunda pessoa, que deve

ser enunciada mas não pode ser inteiramente iluminada.

Uma segunda pessoa se coloca à frente de um eu-lírico, que, no

poema, não se manifesta a não ser como origem imperativa. Há aquele

que, ao falar, exorta ao outro que fale uma fala de sombras. Todo o

registro do poema se dá no modo imperativo, um apelo, uma exortação,

uma ordem.

A partir da quarta estrofe, ao final do poema, este toma uma feição

descritiva. Aquele que fala, “desnudado de sombra” sobe, tateia (note-se

a ausência do objeto tateado, o tateio é o toque do nada), e torna-se

mais magro, irreconhecível, mais fino: um fio. A pessoa exortada a falar

torna-se então ela mesma um traço, um traço de estrela no céu, que quer

descer, palavra. Impossível não associar essa imagem ás das chaminés

dos campos de extermínio, de onde saía a fumaça, indício de morte, de

apagamento dos corpos.

Dos corpos apagados resta o imperativo à fala. E por ser essa sua

origem, a morte ela mesma, ela não pode ser translúcida, mas de

sombra. A fala transforma-se em palavra para poder voltar ao chão. A
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própria experiência, o conteúdo do testemunho, é o corpo opaco que faz

sombra ao dizer, que é, entretanto, absolutamente imperativo.

A fala não é transparente, translúcida, verossímil e idêntica ao real.

Pelo contrário, o preço da verdade é a sombra. A fala é o contorno sem

luz da coisa, não a coisa em si. Vestígio, ar, aparência, sinal, traço. Uma

horários sem sombra, horários absolutos. Uma fala do lugar da morte.

Dessa mesma matéria é feito o filme de Lanzmann, Shoah: da fala de

sombras, “onde cintilam palavras errantes”. O relato, opaco e cintilante,

vazio e pleno, de uma experiência passada.

Talvez essa seja a matéria de todo documentário que se apóia na

palavra para a busca de um passado e não objetiva filmar a experiência

O caminho desses cineastas, que apostam todo seu poder de fogo

na capacidade narrativa de seus “personagens” vai no sentido contrário à

constatação benjaminiana de que o narrador estaria morto.

Daí a chave do poema de Célan pode-nos ajudar: se o narrador

desejado - com alguma nostalgia - por Benjamin é aquele que tinha a

segurança da experiência vivida, o narrador da “era das catástrofes” não

Cada vez mais rara vai-se tornando a possibilidade de 
encontrarmos alguém verdadeiramente capaz de historiar 
algum evento. Quando se faz ouvir num círculo o desejo de 
que seja narrada uma historieta qualquer, transparecem, 
com frequência cada vez maior, a hesitação e o embaraço. 
É como se nos tivessem tirado um poder que parecia inato, 
a mais segura de todas as coisas seguras, a capacidade de 
trocarmos pela palavra experiências vividas.13

em si, mas sim filmar o relato dessa experiência por aquele que a viveu.

sombra tão grande quanto “o meio-dia, a meia-noite, o meio-dia”,

13 Benjamin, Walter; O narrador. In Os pensadores Vol V. São Paulo: Abril, 1975.
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tem segurança alguma, é incapaz de historiar algum evento, mas ainda

necessário. Se a experiência, fora da tradição, perdeu seu valor, e as

palavras seu peso, elas ainda valem por si. Mesmo que seja para contar

“a mais perfeita narração contemporânea da impossibilidade de narrar”14.

O peso das palavras, mais (ou menos) que um falar de conselhos, que

um falar iluminador, para ser verdadeiro, deve ser do peso das sombras.

O conteúdo do filme Shoah é o dizer de uma memória, ou melhor,

uma fala e uma gestualidade que procuram dar conta de um passado e

ocorrem no momento presente da filmagem, ali, na frente da câmera,

num momento específico, criado pelo diretor. Menos que o conteúdo da

experiência, o filme se constrói sobre os rastros dessa experiência. Um

conteúdo simbólico, e não representacional.

No filme são recorrentes os momentos de silêncio, os momentos

de vazio. Recortado pelas agora plácidas paisagens dos campos de

concentração, seu texto filmico se constrói o tempo inteiro sobre duplas

chaves: esquecimento e memória, fala e silêncio, passado e presente,

luz e sombra. De resto, a matéria de todo filme documentário.

As paisagens vazias também trazem consigo seu testemunho. O

passado está lá e não está, e talvez saber do passado seja mesmo uma

missão impossível, que - é preciso esclarecer - nada se aparenta com a

moderna de negar sua realidade. Também não queremos cair na

idéia revisionista de negar sua existência, ou com a proposta pós-

assim, ao contrário do preconizado, continua existindo e permanece

14 Gagnebin, Jeanne Marie;/-/ístórá e narração em Walter Benjamin. São Paulo: Perspectiva, 
1999.
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sacralização do horror, confinando-o a uma espécie de torre de marfim

o sagrado.

ndesprovidos de luz, o horror deve ser dito, investigado, procurado.

texto fílmico de Shoah é tecido a partir das falas de experiências de

horror. Buscar as falas presentes dessa experiência passada e não

querer reconstituir verossimilmente essas experiências, como faz a

maioria dos filmes sobre o holocausto, é seu maior mérito. A narração

não dá conta da experiência, e é partir dessa angústia que o filme se

constrói, num espelho de narrações sobrepostas, num mosaico de

paisagens vazias e cheias.

Discutiremos essas questões a partir da análise de uma cena do

filme onde a questão do testemunho e sua dupla acepção de silêncio e

de fala, de conteúdo e vazio, aparecem de maneira contundente. Na

cena, um maquinista que, durante a ocupação da Polónia, dirigia a

locomotiva que transportava o trem que conduzia os judeus aos campos

de concentração e extermínio é levado, por Lanzmann, de volta a esse

mesmo trem, e de volta a sua locomotiva, refaz o caminho que fizera

muitas vezes, em outra época.

Trata-se de uma mise-en-scène, mas é mais do que isso. É a

repetição do gesto pela mesma pessoa que o fez anos atrás, e isso

muda tudo. É como se houvesse aí uma dobra no tempo. Sobrepõem-se

nessa situação criada dois tempos: o do passado narrado e o do

presente, performatizado pela narrativa. Por meio dessa cena afloram

dois vetores constitutivos da gramática do filme: a relação presentificada

onde mora Mesmo se por sombras, por contornos
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da memória do passado com a sua enunciação, no presente, e a

percepção da distância e permanência dos eventos acontecidos e

narrados e o próprio presente.

Vale pararmos um momento e refletirmos um pouco mais acerca

dessa situação criada. O mesmo espaço, a mesma pessoa. Não se trata

de um ator, mas do mesmo senhor que fazia seu trabalho. Lanzmann

aluga o trem original, e o faz percorrer um caminho já desativado. Trouxe

o senhor maquinista, já aposentado, de volta ao trem, e reproduziu seu

caminho para Trebiinka. A placa da cidade continua lá e continua a

mesma, o mesmo caminho, o mesmo trem, a mesma pessoa. Entretanto,

uma vazio latente: os judeus não estão mais lá.

É claro que não se trata aqui da repetição do idêntico. Tampouco é

uma representação de algo que houve. Ao contrário de tantos outros

filmes ficcionais sobre o holocausto, Lanzmann não pretende reconstituir

a época, reconstituir fatos reais. Então o que temos: uma espécie de

diferenças, fica claro que isto não é aquilo.

As reações de cada um, recolocados no lugar da experiência

original, ficam no campo do imprevisível, campo do documentário. Se,

em termos gerais e convencionais, na filmagem ficcional há um roteiro

pré-estabelecido que orienta o movimento e fala dos atores, da câmera,

da luz etc. no documentário, mesmo que haja um roteiro prévio, que

estabeleça um fio condutor para a filmagem

depoimentos, há sempre mais campo para o imprevisível, porque, de

mise en scéne incompleta, porque não absoluta. Ficam claras as

e mesmo para os
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uma maneira geral, há mais fatores que escapam ao controle do diretor,

pelo menos no momento da filmagem (pode ser que chova, que a pessoa

não queira falar, que no momento da filmagem ocorra algo imprevisto

que mais tarde é incorporado ao filme...). Nessa cena o imprevisto

ocorre: ao chegar na estação de Treblinka, corta sua garganta com o

dedo indicador, repetindo o mesmo gesto de aviso de morte que fazia

durante a guerra. É dessa espontaneidade que o filme retira muito de sua

força, não se trata de depoimentos previamente congelados pela

repetição de uma retórica já construída, mas de depoimentos que

permitem a sombra em seu dizer.

Passemos á cena do trem.

Quando o maquinista cruza seu pescoço com seu dedo indicador,

condensa nessa ação seu significado atual, inteligível para todos (um

pescoço sendo degolado), e seu significado passado: ali, Treblinka, era o

lugar do fim. Com esse gesto os camponeses poloneses avisavam os

judeus de seu destino. Vale uma pausa de atenção para a dubiedade de

tal aviso. Vale uma pausa para espontaneidade da repetição do gesto.

Pela construção fílmica, Treblinka permanece sendo o lugar da morte,

ainda mais porque não é representada.

Nesse sentido usamos a idéia de dobra do tempo, o passado

continua ali. Trata-se de um gesto alegórico, porque condensa uma série

decodificados. Um mesmo gesto de morte foi feito na Polónia, em

de significados que requerem uma sabedoria prévia para serem
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Treblinka, trinta ou quarenta anos depois, diante de uma câmera

filmadora.

A cena começa depois de um corte abrupto, o que se via antes era

a estação ferroviária de Kolmo. Som de trem correndo sobre os trilhos.

Ao fundo, tomando toda a metade esquerda da tela, uma paisagem de

um verde esmaecido, grama quase marrom, árvores bem ao fundo, um

céu branco. Ao lado direito, em primeiro plano, vemos um homem de

costas que se debruça sobre a janela do trem. Seu rosto não está de

frente para a câmera, vemos seus ombros, vestidos, com um casaco

preto, sua nuca e orelha, seu boné preto. O trem corre, a paisagem muda

conforme o movimento do trem, mas continua basicamente a mesma. A

cena tem poucas cores, nenhum brilho, nenhuma cor forte. São tons de

marrom, preto, bege, verde claro. O trem corre, ouvimos seu apito.

O homem debruçado sobre a janela da locomotiva vira seu rosto.

Trata-se de um senhor já de idade, o rosto marcado por rugas profundas.

Há uma sobreposição bastante contrastante entre sua figura, em primeiro

plano, próxima e clara (em close), e a paisagem, atrás, um pouco

desfocada, em movimento. A perspectiva de câmera é de dentro do trem,

mas esta não capta o ponto de vista do maquinista, mas sim focaliza sua

expressão. O correr do trem confere ritmo à cena, pontuada novamente

pelo soar dos apitos. Não há nenhuma narração em off. Não nos foi

anunciado anteriormente do que trata a cena. Vemos apenas o rosto de

um senhor, que, da janela do trem, observa o lado de fora. A locomotiva
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preenche a tela em diagonal, não há horizonte, mas vemos a paisagem

lateral. O maquinista percorre seu caminho, colocando a cabeça para

fora da janela, olhando a paisagem, olhando o próprio trem que conduz.

Perguntamo-nos o que ele olha. Vemos o seu rosto enrugado de perto,

há uma textura epidérmica na composição do quadro. A cãmera

acompanha o movimento e o tempo do trem, temos a sensação de um

longo percurso, o tempo parece ganhar substância.

O maquinista olha em direção à cãmera, entretanto sem olhar

diretamente para ela, como se a presença da cãmera ao mesmo tempo

se fizesse e não fizesse presente. Olha para o chão, olha para o

horizonte. Difícil descrever sua expressão, pois cairíamos na tentação

concretamente é o rosto desse homem que não sorri, mantém sua testa

enrugada, tem um semblante forte.

O correr do trem fica aos poucos mais lento, ouvimos o barulho

das rodas parando, o barulho do freio, o ritmo que até então marcara a

cena se dissolve. O maquinista novamente vira as costas para a cãmera,

de olho no fim do caminho. Árvores permeiam o caminho, bem perto dos

trilhos. Magro e enrugado, esse homem inclina-se mais ainda, volta seu

rosto em direção a cãmera, novamente sem fitá-la diretamente, inclina-se

mais. Vemos um banco branco, tudo indica que se está chegando a uma

estação. Vasos com flores, algumas placas desfocadas. A paisagem não

é mais um horizonte distante de natureza, mas sim vestígios mais

próximos da marca humana.

uma adjetivação fácil. O que vemosum pouco perigosa de
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mostra seu rosto, que fica mais tenso, as rugas da testa mais salientes,

seu corpo como em arco, querendo sair do plano. Da locomotiva vemos

somente um traço de ferro, da mesma cor que o casaco do maquinista.

Sobre essa figura encolhida, quando o trem chega a uma velocidade

mínima e pára, uma placa pequena, escrita em preto e branco, bem

próxima ao trem, se faz visível e é focada: “Treblinka”. É interessante

notar a perfeição da composição: um homem que se debruça, e ao

mesmo tempo se encolhe, vestido de negro, com seu boné, enrugado, de

olhos fechados (quando a placa aparece seu rosto está voltado para nós,

novamente não de maneira direta, mas apenas ligeiramente). À esquerda

árvores e um pedaço de cerca, e por cima, em segundo plano mas

absolutamente nítida, logo acima da cabeça do homem, a placa da

cidade onde, todos sabem, houve um campo de extermínio.

O trem pára, o maquinista fica mais ereto. A placa é bem grande

agora, praticamente cruza a extensão da tela, ladeada por uma árvore e

pelo corpo do homem. As cores permanecem as mesmas: preto, branco,

verde. Não vemos o chão, nem vemos o céu, a altura da câmera é a

altura da janela. A perspectiva é a de um olhar humano que está no trem

Quando o trem pára, Henrik, o maquinista, parece ganhar uma nova

energia, vira seu corpo, olha para cima do horizonte, de um lado e outro,

para trás, em direção ao trem, como se estivesse vendo pessoas nos

86

Vasos com flores, uma organização, edifícios. Esse homem olha

e observa. Não há travellings, planos-sequência ou tomadas do alto.
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vagões traseiros. E com sua mão direita, traça uma linha que atravessa o

seu pescoço. Vemos o perfil desse homem ereto que tem atrás de si a

placa de Treblinka e olha pra frente, e novamente, em direção à câmera,

faz o gesto de corte na garganta. Duas vezes. E inclina levemente o

rosto, e novamente se debruça, olhado para o fundo do trem, olhando

com atenção.

Trata-se de uma imagem seca e precisa, de um gesto seco e

preciso, e por isso mesmo de eloquência infinita.

Nesse momento começa uma narração em off: “Havia um sinal,

duração da cena: dois minutos.

Corte para o mar, uma lancha cruza suas águas. Continua a fala:

A câmera focaliza um homem, num dia ensolarado, perto do mar.

Tons de azul. Pelas legendas, sabemos se tratar de Abraham Bomba,

que está em Israel e é sobrevivente de Treblinka. Começa então a

narração em primeira pessoa, do que acontecia dentro desse trem. É

próprio da composição do filme esse movimento de repetição: quer dizer,

um mesmo evento narrado por diferentes pessoas, ou a viagem de trem

do ponto de vista do maquinista e logo depois narrada pelo judeu que

estava lá dentro. Externo e interno.

Não sei se era na estação mesmo ou um pouco antes. 
Na estrada onde esperávamos, havia uma placa muito 
pequena: Treblinka. Eu nunca havia ouvido falar de 
Treblinka, porque ninguém conhecia, não é um lugar, 
não é uma cidade, ou mesmo uma cidadezinha.

havia um sinal muito pequeno, na estação de Treblinka.” O total de
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A gramática da cena analisada é bastante económica. Trata-se de

maquinista performatiza sua função de outros tempos, parece entrar na

história, faz como se os judeus ainda estivessem lá, repete sua

gestualidade de outrora.

O que ocorrera anteriormente? Ao repetir o percurso do trem,

Lanzmann parece conferir a este certa atualidade, ao menos no corpo do

personagem, que carrega consigo a memória do gesto. Há uma espécie

de condensação de tempo, que estamos chamando de dobra.

Entretanto de nãoconceito dobra aindanoso parece

absolutamente adequado, já que por dobra entendemos a sobreposição

de tecidos iguais, que após a dobra, apenas se duplicam em volume.

Nas cenas analisadas não se trata de maneira alguma da repetição do

mesmo, da duplicação do mesmo, mas sim de uma terceira coisa que

denominação.

O conceito de discronia pode nos ajudar nesse momento.

Lanzmann afirma não filmar os lugares da memória mas justamente o

Pois bem, ao captar, no presente da filmagem,

esse gesto de um tempo passado, Lanzmann filma também o não-lugar

do tempo.

O filme afirma a assincronia entre a perfomance da fala e o gesto

inicial que esta performatiza. Ele não se quer encaixe, reprodução exata,

verossímil. Filma passado-presente, sobre-tempo,a um um a

não-lugar da memória.15

um caminho percorrido, que chega a um lugar determinado. O

a suapaira numa espécie de vácuo justamente por ser difícil

15 Lanzmann, Claude. Les non-lieux de la mémoire In Au sujet de Shoah . op. cit.
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permanência do passado, o não-tempo. Caminha sobre os trilhos da

inverossimilhança, que é a sua própria matéria, e assim, no silêncio de

um gesto, pode construir o discurso possível sobre o horror: a fala que

não separa o não do sim, cheia de sentido e sombra, a própria busca

incansável, afinal, pelo significado da árvore e da pedra.

Entretanto, tanta afirmação de impossibilidade, sombra, vazio, não

gera, por si mesma, uma espécie de negatividade absoluta que recusa,

ao final, a própria possibilidade de compreensão da história? Nesse

sentido, foi elaborado todo um debate acerca do filme, cujos principais

porta-vozes sào Dominick LaCapra e Todorov. Passemos a eles para,

diante de seus argumentos, revermos alguns pontos que têm sido

tocados com insistência no correr do trabalho.



DISSONÂNCIAS

De maneira geral, os trabalhos mais citados sobre o filme Shoah

discorrem acerca da questão da representação e exaltam-no como

exemplo de como lidar artisticamente com o horror, isto é, o filme acaba

funcionando como uma espécie de paradigma da impossibilidade de

representação e da importância do testemunho. Como vimos, Felman é

uma das principais autoras a trabalhar nessa linha.

“I_anzmann’s ‘Shoah’: “here there is no why”, estipulados logo a princípio,

são procurar entender criticamente a natureza da auto-compreensão de

Lanzmann enquanto diretor e como tal natureza nos informa sobre ao

menos alguns aspectos do filme. O autor estipula que o filme é de fato

uma obra prima, mas que isso não o torna intocável, acima de qualquer

discussão crítica. É essa discussão que o autor pretende fazer, a partir

do que Lanzmann entende que seu filme deva ser.

seu textoOs objetivos do autor Dominick LaCapra em
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LaCapra propõe-se a discutir a afirmação de Lanzmann de que

seu filme não é um documentário. LaCapra apóia, em parte, tal afirmação

levando em conta a quantidade de mise en scènes sobre as quais muitas

cenas do filme são cuidadosamente construídas. Como exemplo, o autor

aponta a cena da barbearia, quando Bomba conta sua experiência em

Treblinka enquanto corta o cabelo de alguém. Para LaCapra: “The viewer

is, I think, shocked in learning that the barber shop was rented and the

men in it are simply extras who do not understand the language (English)

in which the exchange between Lanzmann and Bomba is conducted.”

Nesse sentido, devido ao caráter de “encenação” de muitas cenas do

filme, é que LaCapra aceita o seu caráter de não documentário.

A questão de encenação e mesmo de construção de cenas dentro

perguntar, o que é espontâneo? Além disso, ao analisarmos a cena,

construída por Lanzmann, em que o maquinista reencontra e reconduz o

mesmo trem que conduzira durante a guerra, pudemos já perceber

espontaneidade, que o documentário capta. E tal composição cria uma

dupla camada temporal que ativa a memória de uma maneira específica,

que interessa a Lanzmann.

Dentro da história do documentário há numerosos exemplos de

cenas construídas e encenadas. E, enfim, essa questão, ao cabo, sobre

o que é documentário e sua linha divisória com a construção ficcional,

corre o risco de se tornar uma discussão sobre o sexo dos anjos. Que

do documentário é absolutamente discutível, pois, afinal, caberia

como, mesmo na mise en scène criada, há espaço para a
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entretanto, essa postura como de ignorância danão se entenda,

existência de um referente e

Sabemos que, especialmente quando

tratamos de questões tão delicadas como as do campo da catástrofe, a

negação da realidade do acontecimento pode ganhar terríveis e sérias

proporções. De qualquer maneira a mise en scène é sempre presente no

documentário, poderíamos pensar que a própria presença, geralmente

ostensiva, da câmera já a suscita.

A questão de Capra é que o espectador espera que Shoah seja

histórico e que seja um documentário. Tal expectativa seria aguçada por

letreiros iniciais que relatam ao espectador toda a história do massacre

de Chelmno ou ainda o sub-título da edição em inglês, que se ajustaria à

expectativa do espectador: “An Oral History of the Holocaust”. Capra se

afirmações de Lanzmann que negam o aspecto documentarial de seu

filme e insistem em enfatizar que ali o que importa sobretudo é o filme

em si, e que o filme não é representacional2. “Most provocatively,

Lanzmann has also said that Shoah is a 'fiction of the real'”.

No modo como Lanzmann entende seu filme e o comenta,

segundo Capra, é dada prioridade para o filme em si, enquanto obra de

arte, e visão subjetiva da Shoá. Daí retiram-se duas questões centrais: O

1 Odin. R. “Film documentaire, lecture documentarisante”. In: Odin, R. & Lyant, J.C. (ed.) 
Cinemas et réalités. Saint-Etienne: Universidade de Sant-Etienne, 1984.

Lanzmann, Claude. “The obscenity of understanding: an evening with Claude Lanzmann”. 
American Imago. Vol. 48, n. 4 (Winter 1991).

como de negação da realidade e

alguns indícios de “leituras documentarizantes”1, por exemplo, os

depara e demonstra um certo espanto diante das contundentes

ficcionalização do mundo.
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que significa ser “uma ficção do real” e, nesse sentido, quais são os

limites e as prioridades estabelecidas por Lanzmann.

Embora saiba e escreva que não é necessário concordar com as

visões do autor sobre a sua obra, que pelo contrário é necessário

desengajá-la de tal visão, Capra considera que a leitura e interpretação

do filme dadas por Lanzmann jogam uma luz bastante particular sobre o

filme e mais, sobre as críticas feitas sobre o filme até então. Para Capra

tal visão ressoaria com uma tendência pós-moderna e pós-estrutural de

leitura e interpretação, evidenciada, por exemplo, no artigo de Shoshana

Se o filme de Lanzmann coloca questões provocativas para a

história, Capra pretende fazer o caminho inverso e fazer com que a

história coloque questões provocativas para a arte. Para o autor, os

limites da autonomia da arte são testados não somente no nível da

história, mas também da ética, principalmente quando o objeto da arte

são situações-limite. Nesse lugar, para Capra, a arte não pode ser

éautónoma, há relação ética aquilo queuma com

representado/apresentado.

O autor considera que Shoah não é nem representacional nem

autónomo, mas sim “a disturbingly mixed generic performance that traces

Felman sobre o filme.3

2
Felman. S. “The return of the voice” In: Felman. Shoshana; Laub. Dori. Testimony. Crisis of 
witnessing in Literatura, Psychoanalysis, and History. Nova York: Routledge, 1992. Note-se 
que esse artigo, publicado no livro Testimony organizado por Felman e Laub e, em versão 
traduzida pelo próprio Lanzmann para o francês no livro Au sujet de Shoah é uma segunda 
versão do artigo In an era of testimony: Claude Lanzmann’s Shoah, citado já bastante no 
presente trabalho. Fiz uma comparação exaustiva entre os dois e quando houver diferenças, 
deixarei patente.
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and tracks the traumatic effects of limit-experiences, particularly in the

lives (or after-lives) of victims”.

Cabe-nos indagar:

traumáticos da Shoá? Penso que não, o filme trata da comunicação da

catástrofe, e não simplesmente da disposição na tela de pessoas

traumatizadas.

Em seu artigo, partindo do princípio de que ficção e história formam dois

opostos extremos, Vidal-Naquet, historiador, procura pensar como o

filme responde às inquietações do seu ofício. Em primeiro lugar, a

completa ausência de causalidades no filme e de ordem cronológica

parecem incomodar. Para Capra, Lanzmann, através da sua opção

montagem não cronológica e não causal, reafirma sua posição ao reiterar

a natureza radicalmente disjuntiva do evento e a unicidade do holocausto

(daí a recusa da cronologia ou de uma organização causal). Por outro

lado, o holocausto é apresentado como o cume da história ocidental,

especialmente em relação ao anti-semitismo. LaCapra detecta aí certa

contradição de princípios, a shoá estaria por um lado inserida na longa

história de perseguição e discriminação aos judeus (a fala de Raul

Hilberg reforça tal narrativa ao afirmar que somente na invenção do

processo de extermínio é que os nazistas precisaram ser criativos), por

outro lado, aparece dissociada de qualquer outro evento histórico.

A segunda questão que o filme apresenta para o historiador Vidal-

Naquet é como um filme que faz um trabalho de história se constrói em

Ho 
Vi^

O autor então remete à Vidal-Naquet e seu artigo sobre o filme.4

o objetivo do filme é traçar os efeitos

4 In Au sujei de la Shoah, op. cit.
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uma conjuntura onde somente a memória, a memória do tempo presente,

é chamada para dar seu testemunho.

Aqui é comentada a completa recusa de Lanzmann em usar

documentos históricos, e Capra parece acompanhar Vidal-Naquet em

seu incómodo. Para ele, o objeto central da busca de Lanzmann é “ the

incarnation, the actual reliving, or compulsive acting out of the past -

A recusa do uso da documentação, a procura dos depoimentos no

tempo presente, a mise en scène como forma de gatilho da memória são

dispositivos para ressuscitar o passado traumático? Ou será que se trata,

simplesmente de, através da percepção de sua presença no tempo

presente, fazer ver a contundência desse passado, sua força e poder

avassaladores? Fazer ver, justamente pelo contrário, a impossibilidade

de seu “resgate”?

Para Capra, Lanzmann recusa a distância que há entre o passado

e o presente e rejeita qualquer comparação histórica.

Nesse sentido, a questão que vem à tona para lidar com a Shoá, e

para Capra, para a própria compreensão do filme, é o que Lanzmann

entende por compreender a Shoá.

Ao seguir esse caminho, o autor busca o texto de Lanzmann “Hier

ist kein Warum”, no qual este afirma haver absoluta obscenidade no

projeto de compreensão. Nesse sentido, Capra enxerga em Lanzmann

uma postura quase religiosa, na proibição do uso de imagens, e da

particularly its traumatic suffering - in the - present.”
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proibição da questão do por quê, aí para Capra reside uma tendência

forte em sacralizar o holocausto e rodeá-lo de tabus, na criação de uma

máxima religiosidade secular, elevando o testemunho ao grau máximo do

status da legitimidade. Enquanto se dá o testemunho, para Capra, há

uma problemática relação transferencial, de identificação trágica entre

Lanzmann e seus entrevistados. Somados a essa identificação, haveria a

também problemática tentativa de provocar a repetição do trauma, para

aliviar seu sofrimento e, ao mesmo tempo, colocá-lo no lugar público. Daí

a pergunta de Capra sobre os limites éticos que Lanzmann impõe ou

testemunhos que performatizam a sua história na recusa absoluta da

pergunta do por quê.

Para Lanzmann, sua recusa da busca de grandes porquês durante

a feitura de seu filme constitui condição vital para a sua criação.

De tal afirmação, de que nenhum conhecimento verdadeiro

preexiste antes da transmissão e de a própria transmissão é em si

mesma o conhecimento, deriva a pergunta: afinal de contas, o que é a

transmissão para

conhecimento ele mesmo?

Because the act of transmitting alone is important and no 
intelligibility, that is, no true knowledge, preexists the 
transmission. It is the transmission that is knowledge itself. 
Radicality cannot be divided; no why, but also no response to 
the refusal of why under the penalty if instantly reinscribing 
oneself in the aforementioned obscenity.5

deixa de impor a si mesmo, ao lidar somente com testemunhos,

5
apud LaCapra, op. cit.

como ela seria equivalente aoLanzmann e
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LaCapra a partir daí vai se perguntar se a transmissão só pode se

dar pelo testemunho e mais, pelo que ele, LaCapra, entende que é o

testemunho no filme de Lanzmann: um acting out terapêutico.

O problema, para LaCapra não seria formular a questão do

porque, mas sim o como aproximar-se dela. O autor estipula dois modos

possíveis de realização dessa aproximação:

O primeiro estaria centrado na expectativa de uma resposta

totalmente satisfatória no sentido da representação e da compreensão.

Aqui há uma vontade de totalização, alvo do desconstrucionismo e da

crítica pós estruturalista, para as quais não haveria presença absoluta

que possa ser representada, mas sim uma constante construção do

presente, do passado e do futuro, sendo o passado mesmo uma

constante reconstrução, com base em traços marcados por sua relação

com o presente e o futuro.

O problema dessa crítica (que o autor chama de pós-estruturalista)

seria a total dissolução das diferenças entre presente e passado. De

qualquer maneira, Lanzmann, como já vimos no correr do trabalho,

parece participar desse grupo que critica a busca da presença absoluta,

isto é, da relação de absoluta identidade entre a representação e a coisa

representada.

insistentemente

rejeitada por Lanzmann, seria o sentido de harmonização e normalização

que ela traz consigo. Daí a posição de Lanzmann em falar de não-

Outra variante da representação satisfeita,
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lugares da memória e em recusar qualquer tipo de organização causal ou

cronológica do filme.

Descartada a primeira abordagem em relação à transmissão, ou

àquilo que se pode esperar dela, Lacapra enuncia uma segunda

possibilidade,

conhecimento (representação, narrativa, compreensão, etc) é insuficiente

em sua própria constituição, principalmente quando se refere a um

fenômeno específico, exterior a si mesmo.

Lanzmann a esse respeito escreve:

Desde Lanzmann,segundo estava clarao começo, a

impossibilidade de se recontar a história. Além disso há, sempre segundo

o diretor, o desaparecimento dos traços da história e a impossibilidade

que os próprios sobreviventes sentem em narrá-la. Para Lanzmann o

objeto do filme tem um caráter inominável, daí o filme começar do nada.

pesquisa prévia feita antes da filmagem, há um saber anterior, e mesmo

esses princípios são já um chão pavimentado, a partir do qual se

I began precisely, with the impossibility of recounting this 
story. I put this impossibility at the beginning. What there is at 
the beginning of this film is on one hand the disappearance 
of traces: there is no longer anything. There is nothing, and I 
had to make a film starting with this nothing. On the other 
hand, there was the impossibility of telling this story for 
survivors themselves, the impossibility of speaking, the 
difficulty - which is seen throughout the film - of giving birth 
to the thing, and the impossibility of naming it; ITS 
UNNAMABLE CHARACTER. This is why I had such difficulty 
in finding a title.6

0 Lanzmann apud LaCapra, op. cit.

a do reconhecimento de que qualquer forma de

As afirmações de Lanzmann são, é claro, um tanto radicais. Há uma



transmissão, não significa, de maneira laguma, o descarte da jornada.

O autor passa então para um longo diálogo com o ensaio de

Shoshana Felman criticando basicamente a maneira como a autora se

cola na visão de Lanzmann ao dizer que ver Shoah não é entender o

holocausto, mas entender o que não entender significa.

Ao enfatizar os limites da compreensão e do próprio conhecimento,

e ao enfatizar que assistir ao filme é testemunhar a impossibilidade do

testemunho, Felman entra, para LaCapra, em um processo de auto-

consumação, o trauma seria tão imenso que qualquer distinção se faz

impossível e o mundo ele mesmo se torna um univers concentrationnaire

A questão para LaCapra é que a autora se perde no intricado

discurso da compreensão do compreender, ou da não-compreensão do

não-compreender e acaba descartando totalmente a possibilidade de um

discurso histórico que trabalhe problemas sem descontar a significação

do trauma e a complexa relação do discurso direto e indireto quando se

trata dele.

Para LaCapra se por um lado pode-se argumentar que o conteúdo,

o objeto do filme é tão vasto que nenhuma extensão seria suficiente para

dar conta de sua grandeza e as passagens lentas e silenciosas assim

como suas repetições são necessárias para transmitir “a muted trauma

required for empathetic “understanding”, por outro lado, as repetições do

filme, apesar de trazerem consigo modulações sutis, também afirmam o

trabalho de uma compulsão à repetição melancólica “in wich trauma may
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caminha. O reconhecimento da insuficiência e mesmo da fragilidade da
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at times be enacted or transmitted with insuficient attention to attempts -

A questão de LaCapra parece ser, em síntese, a crítica da linha

(linha de Lanzmann e dos principais críticos e leitores de seu filme, que

LaCapra associa com o pós-estruturalismo e desconstrucionismo). Para

ele, tal linha é problemática porque, ao descartar a possibilidade de

compreensão/representação do referente, em primeiro lugar presentifica-

se para sempre o trauma, pois no próprio conceito de trauma está sua

processo de lidar com objetos de situações-limites estaria restrito a um

eterno “acting out”, e nunca ao “work-through”.

Dentro desse caminho, como o que temos são traços e não o

no limite, distinção entre presente e passado, o que para LaCapra seria

um dos pressupostos do trabalho do historiador.

Como não há o processo de “work-through”, não há, no limite, o

processo histórico, não há linearidade nem relação de causalidade (o

que se expressa na própria construção do filme). Tal concepção para

LaCapra é problemática pois coloca a shoá no tempo presente, o que no

filme é expresso inclusive esteticamente, no trem em eterno movimento

que fecha sua segunda parte.

passado em si, e traços que são reconstruídos a cada momento, não há,

including survivors attempts to work through problems.”7

que considera ser impossível entender e, portanto, representar a shoá

impossibilidade de representação e compreensão. Assim, todo o

7 Idem. p. 11.
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Nesse há bem-vinda onda demomento em que uma

documentários, no Brasil e no mundo, acompanhada de uma profunda

discussão, principalmente Brasil,no a

estético/estetizante da violência, considero importante o debate dos

problemas teóricos e éticos que acompanham a realização de qualquer

documentário ou obra cuja matéria não é ficcional. A discussão com o

trabalho de Todorov, acompanhada das questões levantadas por Capra,

nos permite aprofundar algumas dessas problemáticas.

Tzvetan Todorov, em seu livro, Em face do extremo8, escreve a

certa altura sobre o filme Shoah de Claude Lanzmann. Comenta a

especificidade do filme, que não se quer documental no sentido comum

da palavra, um arquivo de memórias engavetadas, mas sim uma obra de

arte, onde o que importa não é necessariamente a novidade do conteúdo

mas sim a forma pela qual tal conteúdo é construído. Todorov comenta

que, mais do que a exatidão da descrição do passado, a procura do filme

está na reconstrução desse passado que, muitas vezes, é revivido diante

das câmeras. Assim é recuperado o trem que levava os judeus aos

campos e nele o antigo maquinista refaz seu trabalho e recupera o gesto

das mãos no pescoço com o qual indicava aos judeus que eles estavam

indo de encontro da morte. Ou Abraham Bomba, em um salão de

cabelereiro, em Tel Aviv, é filmado cortando o cabelo de um freguês

(homem) enquanto conta suas experiências nos campos onde cortava os

cabelos das presas, dentro da sala de extermínio. Em outros momentos,
Q

Todorov, Tzvetan. Em face do extremo. Campinas,SP: Papirus, 1995. p. 297-305.

respeito do tratamento
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as perguntas do diretor têm alto teor provocativo o que faz com que os

entrevistados se desmontem frente à câmera, isto é, interrompam seu

discurso usual para dar lugar a uma emotividade ou a narrações novas e

insuspeitadas.

“Cria, portanto, um filme no qual os personagens de ontem

intensidade de sua experiência

Para Todorov, não se trata de uma tentativa fadada ao

fracasso a priori, de “resgate” de um passado tal qual ele aconteceu

outrora, mas sim da filmagem da lembrança desse passado, maneira

como se lembra dele, no momento presente da entrevista. Trata-se

portanto, para Todorov, de um filme de “alta intensidade emotiva

qual nós, espectadores, compartilhamos por nove horas e meia.

Notamos, entretanto, e esse é nosso primeiro desacordo em

relação ao autor, que tal intensidade emotiva é construída com bastante

secura, não há trilha sonora, as luzes do filme são pálidas, e o tempo

“A

sobriedade mais digna para tratar do mais indigno” como escreve Peter

Lanzmann, ao filmar, lida com uma matéria altamente

emotiva de fato, a da lembrança, mas não faz pacto de sensibilização

fácil, nem com seus entrevistados, nem com os espectadores. Não

mostra as já gastas imagens dos campos de concentração, os corpos

esquálidos, as valas comuns. Não procura representar o conteúdo das

passada.”9

inteiro

Pál Pelbart.11

9 Idem. p. 299.
™ Idem.

1 Pál Pelbart, Peter. “Cinema e holocausto” ln-. Nestrovski, A., Seligmann-Silva, M.(orgs).
Catástrofe e representação: ensaios. Op.cit.

reencontram diante da câmera a

i"10 da

e rostos.somos confrontados com paisagens, vozes



constrói atuações. Durante as entrevistas, as suas perguntas não se

dirigem às narrativas pessoais de fuga e vitória dos sobreviventes, quem

testemunha em seu filme testemunha o tempo inteiro pelo outro, que não

pôde testemunhar. Há uma ética que permeia o fazer do filme, que

orienta sua estrutura, e essa ética - que se inicia na necessidade de se

fazer esse filme sobre a shoá - se estende ao momento das filmagens,

da montagem e da própria concepção do filme.

Se o filme não é um documentário, é porque o que importa

realmente não é o referente, a coisa em si, o material da história que o

filme consegue ou não reconstituir, mas sim a presença desse passado

no momento presente da filmagem, as marcas desse passado, a

memória das pessoas que o viveram. Assim, a decisão inicial de

Lanzmann, a da produção de uma obra de arte e não o simples

encadeamento de entrevistas, faz com que, ao final, assistir ao filme

seja, necessariamente, experiência perturbadora, nãomasuma

entrevistas, como quer Todorov, mas talvez pela construção formal do

filme.

É claro que não se retira da força do filme e da perturbação que

ele causa o fato de as experiências nele narradas serem experiências de

morte, do testemunho do extermínio industrial, e terem sido de fato

vividas por aqueles que as narram. Não é o caso de entrarmos aqui na

discussão acerca da validade documental da memória, ou no que a
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falas, não quer reconstituir uma época, não remonta cenários nem

necessariamente por causa do conteúdo altamente emocional das



fato de que se trata de um filme de testemunhos. O que produz tal

impacto perturbador, ao meu ver, é menos o conteúdo dado pelos

testemunhos, afinal presente nos livros de história, mas a experiência do

testemunho, que se desenrola e acontece a nossa frente. Ao vermos o

filme, tornamo-nos testemunhas também.

Voltemos ao nosso diálogo com o crítico. Todorov chama atenção,

principalmente, para os valores que o filme traz consigo e aí estão os

aspectos que o autor considera problemáticos. Para Todorov, o filme

“não consegue nos dizer com muita força os acontecimentos do passado,

mas leva-nos a julgá-los de maneira demasiadamente esquemática e, de

Para Todorov, o problema está na construção de uma memória

ideologicamente carregada,

compreensão distanciada da shoá. Quer dizer, ao vermos o filme

ficaríamos tão tomados pela sua totalidade que não teríamos como

parâmetro próprio para a compreensão dos acontecimentos ali narrados.

Aqui entramos na discussão sobre a natureza do filme. Devemos

exigir que um filme sobre o holocausto faça-nos compreender tal evento?

Em termos formais, um filme longo como o Shoah (nove horas e meia),

que o tempo inteiro mostra a sua construção - vemos as câmeras que

filmam, o diretor se aproximando das pessoas que pretende entrevistar,
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memória contém de verdade, mas sim de chamarmos atenção para o

repente, contudo, não nos permite mais compreendê-los.”12

manter uma distância que nos permitisse pensar e construir um

acompanhamos o tempo de duração dos caminhos percorridos entre um
12 Todorov, T. Em face do extremo. Op. cit. p. 300.

que não apresenta espaço para a



diretor, que se faz acompanhar de tradutoras para realizar muitas das

entrevistas, não é um filme propriamente fácil, que enlaça emotivamente

o espectador. Não se nega um caráter exaustivo do filme, não se nega

que ele é exigente com seu espectador, mas o pacto que ali se constrói

não é um pacto da emotividade, pelo menos essa não é a única chave do

filme.

Entretanto, principalmente por aquilo que o filme falha em mostrar

e também pela postura do Lanzmann entrevistador, há questões éticas e

morais que envolvem a construção do filme que não se pode ignorar, e

que Todorov e Capra levantam de maneira bastante pertinente.

Primeiramente, há que se comentar, na trilha de muitos críticos, o

retrato que o filme constrói da Polónia e dos poloneses. Salvo um

polonês, Karski, que participou da resistência e fugiu da Polónia,

Lanzmann opta por mostrar apenas poloneses anti-semitas, que de

alguma maneira alegram-se com o desaparecimento dos judeus de suas

ou

simplesmente mais sujos.

Todorov alerta para o possível maniqueísmo criado por tal

construção: todos os poloneses são anti-semitas e portanto todos os

poloneses são maus. É importante ressaltar que as primeiras ressalvas

ao filme, que de modo geral foi aclamado desde o seu lançamento como

obra-prima, vieram da Polónia, onde houve incómodo com esse retrato
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lugar e outro - construído em línguas estrangeiras inclusive para o

aldeias, seja porque estes fossem mais ricos, mais bonitos
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pouco balanceado. Deve-se dizer que a parte polonesa do filme, por

ordem governamental, foi passada na televisão pública polonesa.

Primo Levi coloca-nos de sobreaviso contra nosso desejo de

simplificação e em seu texto sobre a zona cinzenta mostra-nos como é

Talvez Todorov tenha razão ao afirmar que, ao mostrar somente esse

problematizadores, e, portanto, complicados.

O autor mostra como a Polónia é, para Lanzmann, o lugar do mal,

quase uma alegoria: o lugar da morte dos judeus, que só pôde ocorrer

por causa do anti-semitismo da população local. Quando verificamos as

ausências topográficas do filme, especialmente a ausência da França

com os seus colaboradores, ganhamos a dimensão de quão complicada

pode ser essa possível atribuição simplista de culpa a um determinado

povo.

Para Todorov, igualmente esquemática é a representação dos

alemães que nos é apresentada no filme. Sem matizes, os alemães são

sobreviventes ficamos sabendo de atos de resistência e solidariedade do

povo alemão mas, de fato, os alemães entrevistados são sempre

intrinsecamente ligados às engrenagens nazistas.

Para Todorov há construção denessa um processo

apaziguamento das angústias: “Ele (Lanzmann) nos tranquiliza (e se

difícil a atribuição simplista de culpas dentro do estado de exceção.13

lado da história, o filme possa nos levar a julgamentos pouco

tranquiliza) ao confirmar as oposições familiares: nós e eles, amigos e
13 Levi, Primo. Os afogados e os sobreviventes, op. cit.

nazistas ou são colaboradores. Através de relatos dos outros
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inimigos, bons e maus; no plano dos valores morais, pelo menos, tudo é

O terceiro aspecto do filme que Todorov vê com reservas é o fato

de Lanzmann, ao entrevistar, muitas vezes não levar em consideração a

vontade de seus entrevistados. Insiste nas perguntas quando se pede

que se cale, filma os nazistas sem o seu consentimento. Aqui os dois

críticos coincidem, haveria uma “forçação” no sentido de fazer com que

os sobreviventes revivam sua experiência traumática.

No caso da filmagem às escondidas dos nazistas, tendo em vista

vontades individuais, para Todorov tal atitude do diretor fica ainda mais

problemática. Por outro lado, se esperasse pelo consentimento, as

entrevistas com os nazistas não teriam sido feitas, muitas falas não

teriam vindo à tona, barreiras internas não teriam sido rompidas. Para

Todorov, no entanto, os objetivos estéticos não podem se sobrepor à

ética e à moral:

que se trata da representação de algo cuja essência fôra a negação das

Há efetivamente uma dimensão moral, como vimos, na 
própria atividade do espírito e, portanto, na produção de 
uma obra de arte; há, por outro lado, uma amoralidade 
inerente ao gesto criador, uma vez que o artista não pode 
ser bem sucedido a menos que se liberte da tutela 
dogmática exterior. Mas aqui se trata de uma outra coisa 
ainda: além dessas características comuns a todas as 
grandes obras, cada uma assume também uma posição 
em relação aos valores do mundo e descobre-se que 
Shoah faz reviver um certo maniqueísmo, a tese da culpa 
coletiva, uma falta de respeito pela dignidade da pessoa. 
Aí reside, ao meu ver, o paradoxo desse filme, 
exatamente quando se propõe a combater certos valores 
ele os mantém vivos.15

simples e claro.”14

14 Todorov, T. Em face do extremo, Op. cit p. 302
15 Idem, p.303.
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Todorov e Capra levantam alguns tópicos importantes para uma

reflexão teórica a respeito do filme. Devemos discutir a postura ética de

Lanzmann ao entrevistar? Devemos condená-lo por gravar entrevistas

sem a autorização de seus entrevistados? Devemos considerar certas

parcialidades existentes no filme e refletir sobre seu significado e possível

simplismo? Deve-se condenar o estilo de Lanzmann como entrevistador?

Todas essas questões estão sendo aqui formuladas sem que

reconhecemos ser problemático na análise de qualquer obra de arte. Elas

aparecem muito mais como questões sobre a obra do que intrínsecas a

sua construção formal. Ideal seria, talvez, desdobrá-las na análise,

questões se fazem

presentes. Entretanto, o distanciamento da obra e a procura de uma

visão panorâmica que capte alguns aspectos problemáticos de sua

construção também se fazem necessários inclusive para que a crítica

possa se organizar e se fundamentar melhor.

São bastante complexas as questões éticas e estéticas levantadas

por Todorov e Capra. Pode-se discutir, por exemplo, a oposição que o

autor estabelece entre compreensão e sensibilização. Para os autores,

ao optar pela sensibilização, pelos depoimentos emocionados e fortes,

não tranquilos, o filme obstrui nossa capacidade de compreensão. Há

aqui uma questão inicial a respeito do significado dessa obra de arte, que

desde o início se quer diferente de um livro de história. A crítica de uma

verificando momentos específicos onde essa

sejam acompanhadas de uma análise estética e formal da obra, o que



compreensão do conteúdo que ela traz consigo. O critério para fazermos

a ponte entre o que é da obra e o que é exterior a ela deve ser a forma da

própria obra. Talvez aí Todorov e Capra tenham focado sua crítica em um

aspecto equivocado, mesmo que tenhamos em mente que há sim um

caráter documental no filme e que ele constrói sim uma memória

particular.

Outro aspecto discutível e bastante complexo da crítica de Todorov

está na questão do não respeito ao desejo de silêncio de seus

entrevistados. Talvez a condenação imediata dessa postura como

anulação dos desejos individuais seja ela mesma algo simplista.

Antes de optar pela filmagem clandestina dos nazistas, Lanzmann

solicitou uma série de entrevistas explicando seu projeto e recebeu

somente respostas negativas. Todorov coloca que um mal maior não

justifica um mal menor, e que gravar entrevistas clandestinamente e usá=

las é ainda um mal, que nos obriga a olhar o filme com ressalvas. Por

outro lado, não teríamos as cenas onde Franz Suchomel, administrador

de Treblinka, tendo um mapa do campo pendurado na sua parede,

explica detalhadamente para seu

funcionamento, e a certa hora canta, e repete, o hino do Treblinka, “que

nenhum judeu mais conhece”. É importante colocar que o filme deixa bem

claro tratar-se de gravações clandestinas, aparece a perua onde está

escondido o pessoal de edição e captação da imagem e do som, a certa

altura Franz Suchomel pede a Lanzmann que não divulgue o seu nome.
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experiência estética não deve se dar provavelmente pela qualidade da

Lanzmann como se dava o
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Talvez ao mostrar a clandestinidade de sua filmagem, o filme deixe ao

espectador a opção de vê-la com olhos desconfiados.

O filme é construído pelo contraste e acúmulo das narrações de

experiências. À narração dos sobreviventes de Treblinka é contraposta a

narração dos camponeses, que

cultivavam seus campos ao lado. Sem os depoimentos dos nazistas, não

teríamos esse testemunho. O fato de não haver o consentimento do uso

da imagem, desautoriza o filme? Fica levantada a questão.

Em outro registro, Lanzmann também ignora a vontade de seus

entrevistados. Muitas vezes os sobreviventes pedem para parar, não

querem continuar narrando e a postura do diretor-entrevistador é sempre

de insistência. Cenas como a da barbearia onde, ao lembrar que seu

colega teve que cortar os cabelos de sua esposa e filha antes delas

serem mortas, Abraham Bomba desmonta e pede para não continuar. Há

longos minutos de filmagem silenciosa da figura desmontada desse

homem, enquanto ouvimos a voz de Lanzmann pedindo para que Bomba

fale pois é importante que ele fale. A câmera não é desligada, Lanzmann

insiste e após um longo intervalo de silêncio, Bomba continua sua

narração. Para Todorov e Capra tais cenas são condenáveis moralmente.

A filmagem do silêncio e do choro de Bomba não se justificaria

pois apesar de criar uma altíssima intensidade emocional, em nome de tal

intensidade ou da revelação do escondido, foi ignorado um pedido

humano de alguém em posição de extrema fragilidade. Assim, novamente

o imperativo da construção do filme estaria sobreposto ao imperativo

narração de Franz Suchomel, a



parâmetro objetivo ( eles não sabiam que estavam sendo filmados e não

autorizaram o uso de suas imagens) para discurtirmos a ética da

filmagem, aqui entramos em terreno bem mais escorregadio.

É difícil a condenação imediata da postura de Lanzmann como

amoral, pois a fala é também em si um processo importante e muitas

vezes difícil mesmo. Para nós, de fato há o imperativo da fala, não para

que o seu conteúdo não se perca, mas para que a fala possa acontecer e

essa experiência possa ser trabalhada e mostrada. Se tal cena é de alta

intensidade emocional, isso não é demérito do filme. Para muitos, uma

singularidade, é justamente sua postura incisiva como entrevistador,

muitas vezes comparada a uma postura psicanalítica. Outra questão.

O filme apresenta uma série de aspectos perturbadores, já

mencionamos o silêncio do filme acerca das outras minorias também

perseguidas e exterminadas pelo nazismo.

Entretanto, toda obra se constrói também pelas suas ausências.

Talvez um dos méritos do filme seja deixar suas fraturas à mostra. Resta-

nos focar nosso olhar no que ocorre na moldura da tela, verificando a
16tensão presente entre o olhar e a cena, como ensina Ismail Xavier.

A experiência do cinema traz consigo uma série de valores,

coercitivo de Lanzmann está na montagem que ele faz de um filme de

nove horas e meia de duração. Muitos sentem-se submetidos a uma
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ético das relações humanas. Se na questão dos nazistas temos um

das qualidades maiores de Lanzmann, que confere ao filme sua

16 Xavier, Ismail. O olhar e a cena. São Paulo: Cosac & Naif, 2003.

próprios do filme e próprios do cinema em si. Um outro lado duro e
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sessão interminável de sofrimento, como se para adentrar no mundo da

shoá fosse necessário submeter-se ao desconforto. Ao nosso ver,

devemos sempre desconfiar das obras confortáveis. Estaria aí presente

uma certa pitada de sadismo do autor ou trata-se simplesmente da

preservação de uma dignidade do trato que não abre concessões ao

espectador e rompe, desde o início, com toda uma concepção de cinema

como indústria de entretenimento? Sabemos como, ao se tratar da shoá,

essa questão é cada vez mais importante.

Além disso, mais do que o enredo, o que significa mesmo no filme

composição narrativo-dramática mas sim sobreposições de vozes e

rostos e terra, na bela análise de Peter Pál Palbert:

O tempo inteiro há uma tensão entre a paisagem mostrada e o que

é falado, o que recupera o espanto diante do que ocorre na cena, não

necessariamente pelo drama ou pelo enredo, mas pelas tensões criadas

entre imagem e voz. O drama é quase dissolvido num processo de

Assim, ouvimos o nome de Treblinka com seu cortejo de 
suplícios, mas vemos o prado verdejante ou florido de 
Treblinka, hoje, e ficamos perturbados, pois o horror que 
está sendo dito pela Voz não está sendo visto na Terra, o 
que a Voz emite, na sua forma etérea, a terra apagou na sua 
materialidade bruta, nela vemos outra coisa, as árvores, as 
rochas, a neve, o rio, vemos a Natureza na sua altiva 
indiferença. E o ato de fala, como uma resistência obstinada, 
tenta arrancar à terra aquilo que ela enterra. A Voz e a Terra 
numa batalha infernal, numa relação de 
incomensurabilidade.17

é mesmo a

Shoah é sua linguagem cinematográfica. Não há no filme uma

que fica não

'' Pál Pelbart, Peter. Op. cit. p. 175

acumulação, de saturação, onde o



linguagem de Lanzmann não é referencial mas poética, pois, apesar de

não haver narração ou talvez por isso mesmo, discute o seu próprio fazer.

Ao focar rostos que são como paisagens, paisagens que são como

rostos, falas de um lugar não mais presente, discute a sua própria

possibilidade de representação e mesmo de compreensão.

A paisagem vazia dá a medida da distância entre o relato e a

vazio doexperiência,

testemunho não é indicado pela irrupção do comentário mas pelo

presente vazio das paisagens de pedra e natureza. O filme, em meio à

catástrofe, cria narradores, e dá espaço para que estes falem do lugar da

testemunho, que não se quer totalizante, que não glorifica ninguém, que

deve existir por aqueles que pereceram. Além disso, como cinema, a

dureza das imagens ( sempre permeadas pelo ferro do trem e a dureza

das pedras) e a própria composição do texto fílmico, repetitivo e seco,

criam uma tensão com o alto teor emotivo de muitos depoimentos, o que

garante ao filme uma dignidade e importância que as ressalvas aqui

expostas não conseguem apagar.
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compreensão, como queriam Todorov e Capra, mas sim a opacidade. A

morte, e possam relatar a sua experiência. Há aí a dignidade absoluta do

a medida da distância do testemunho, o



Conclusão

Chegamos ao capítulo final, sem sabermos, ao certo, ainda, o

que significam árvore, pedra e, senão o amor, os rostos e as vozes e os

lugares que visitamos ao longo desse trabalho, no nosso percurso junto

ao filme Shoah. Não percorremos o filme inteiro, de fato, realizamos

análises breves de algumas cenas, que talvez nem formem um conjunto

realmente representativo da obra como um todo. Detivemos-nos no início

da jornada, nas cenas iniciais do filme, à procura dos traços constituintes

da busca que é o filme, a busca do não-apagamento e da criação de uma

palavras, não trazem consigo a coisa em si, sabem que não podem

trazê-la, mas trazem suas marcas, na vontade e na necessidade do

determina e não esgota os significados da pedra e da árvore, falam do

memória, a busca de traços que constituem palavras e que, tal como

pronunciamento do testemunho. A busca de um nome que, se não
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passado dessa pedra, do que a pedra encobre, o luto que ela representa

e do que as raízes da árvore viram e ouviram.

De fato, o filme é pontuado por pedras e árvores, e clareiras e

trens. As pedras de Treblinka, no trabalho de Adam Haupt e Franciszek

Duszenko, as pedras que constroem as casas dos camponeses, dos

poloneses, que outrora eram casas de judeus. As pedras que, em

Auschwitz, formam a figura do que outrora foi o campo em pleno

funcionamento. A câmera filmadora adentra florestas, onde caminhões

passavam, no seu percurso de intoxicação e morte. A floresta que não é

exatamente a mesma de Israel, pois na Polónia há mais árvores. As

árvores que outrora escondiam os lugares onde a matança se dava e

que guardam e fazem o mesmo silêncio e calma de outrora. A clareira de

Chelmno, que cabe dentro de um travelling da câmera, que guarda

dentro de sua terra o acontecimento impossível. E os trens, que vão e

voltam, pois se o filme começa com o Rio de Caronte, a passagem,

depois é toda marcada por trens que percorrem e preenchem a terra e a

tela, cena clássica do cinema, desde as primeiras filmagens dos irmãos

Lumiére. Conta-se projeções,primeiras primeirosque, nas os

espectadores do cinema corriam assustados ao ver o trem que chegava

e parecia vir para cima da platéia, tão real, tão bem fingido era. Um dos

critérios para a escolha dos lugares onde haveria campos de extermínio

foi a presença de linhas de trens, pois o transporte era parte fundamental

da logística do extermínio. A última cena do filme é a de um trem, que

atravessa a tela e segue, por um longo tempo.



um nome que dure para sempre e da dificuldade de pronúncia desse

nome, da dificuldade da própria nomeação da história, individual e

coletiva, do extermínio de judeus. No canto inicial, há a sobreposição de

tempo, no canto de Srebnick junta-se o passado e o presente de um

mesmo homem que não se encontra ali e permanece, na frente da igreja,

subjugado e invisível, tendo sua história contada por outros, cantando o

canto que é de outro. E se o outro declara que, ao ouvir o canto,

realmente reviveu o que ali se passou, para Srebinick, é impossível

imaginar o que aconteceu ali.

Do rosto e do riso travado de Mordechai Podchlebnik brota o

agradecimento pelo que foi esquecido, pois tudo está morto e para viver

é preciso esquecer. Ele fala porque é obrigado, mas não tem interesse

em ler, por exemplo, os livros sobre o julgamento de Eichmann, dos

quais participou, “uma vez a gente sorri, uma vez chora. E quando se

vive é preferível sorrir.” E a terceira personagem a filha, Hanna, quer

saber a da história do pai, e graças ao projeto do filme pôde ouvi-la

inteira.

Assim o filme se erige, entre a morte e a vida que segue, nas

gerações seguintes, entre o esquecimento e a lembrança, entre o pedido

de silêncio, a vontade de ir embora, e a insistência em que se fale, e que

se fique, no próprio projeto da filmagem, na sala de projeção.

Na segunda parte de nossa análise, nos deparamos com o

desencontro. Na cena da igreja, a nosso ver, está condensada a situação
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Nas cenas iniciais analisadas falamos da promessa original de
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daquele que vê aquilo que está a sua frente mas não enxerga de fato.

Uma situação para nós muito cotidiana, que se repete ao vermos os

meninos e meninas nos sinais de São Paulo, com fome de estudo, casa

e família, para os quais fechamos o vidro ou damos uma esmola. A cena

analisada na segunda parte do capítulo três é de uma síntese

avassaladora: de dois massacres ocorridos em Chelmno restam apenas

dois sobreviventes. Isso significa muito, o testemunho dessas pessoas é

o próprio testemunho insubstituível, elas estavam dentro, e aqueles que

estão fora, não puderam vê-la, nem então nem agora.

Outro desencontro, talvez mais cruel ainda, é apontado pela sra

Michelson, que nem percebe a diferença entre poloneses e judeus,

confundindo-os a todo instante: “Pois bem... os poloneses não foram

exterminados. E os judeus foram. Aí está a diferença. A diferença

externa, não?”. Uma das atrocidades maiores do extermínio se inicia com

o extermínio da possibilidade de diferenças individuais. Os judeus não

são mais indivíduos, diferentes entre si, mas iguais, seres idênticos na

sua categoria grupo e passíveis de extermínio conjunto e de numeração

inferiores, na percepção da Sra Michelson, encaixam-se na mesma

classificação: a única diferença entre eles e os judeus é externa e diz

respeito ao extermínio, eles não foram exterminados.

possibilidade de uma identidade individual e interna, há o apagamento

total da própria história, pois a história contada, que explica o porquê do

classificatória, não se trata de pessoas. Os poloneses, também

apagamento total e absoluto daAssim, junto com o



sua própria tragédia. Para um observador atento, entretanto, a repetição

desse massacre é perceptível, perceptível no próprio silêncio de Simon,

e ao filmar esse instante, o filme traz ao presente um pedaço da história,

sem nomeá-la ou explicá-la, mas mostrando-a, no tempo presente da

filmagem.

Na terceira análise começamos com um poema de Paul Célan,

e novamente voltamos à idéia da palavra como um traço, um traço como

uma fumaça no céu. Uma fala de sombras. Mas uma fala necessária.

“Fala.””Fala também tu, fala por último, diz teu falar.” e na repetição do

vivido, pois dessa vez trata-se de uma cena onde não há falas, mas

somente a performance de repetição.

Na análise da misé en scéne há a sobreposição dos tempos.

Falamos do não-lugar do tempo. Bonita essa imagem, mas impossível, já

que o tempo não existe sem o espaço. Talvez essa seja a busca do

filme, do não-lugar do tempo, o lugar impossível da memória pura, do

testemunho completo.

A narrativa é o que há de mais importante na vida. Podemos

viver quinhentas vezes o novo, viver o novo mil vezes, mas nada

substitui a narrativa do que vivemos. Ela é necessária, e infinita, é sobre

esse jogo, de necessidade e infinitude de uma narração específica que o

filme constrói seus caminhos e forma sua gramática.

Já discorremos bastante sobre a linguagem cinematográfica

utilizada por Lanzmann. Uma linguagem bastante fria, composta por
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extermínio, também apaga Srebinick, pois o faz responsável e vilão de



119

poucos elementos. Na gramática do filme há as entrevistas, os rostos

dos que falam, os lugares sobre os quais se falam. Simone de Beuvoir,

no artigo já citado, fala do filme como uma partitura musical. De fato há

um jogo ali de voz e contra voz, estabelecido pelas três perspectivas

principais dos testemunhos que fazem a base do filme: a perspectiva da

vítima, do perpetrador e do bystander (espectador não nos parece uma

tradução apropriada por esse termo usado por Hilberg, já que na palavra

espectador há uma noção de passividade e distância que não nos parece

acurada para falar, por exemplo, dos camponeses que morar ao lado dê

Treblinka).

Assim são três as camadas de vozes que fazem o grosso da

música de palavras do filme. A essas camadas há que se acrescentar

mais duas, que não funcionam em coro, mas sim são vozes solitárias: a

voz de Lanzmann, e a de Raul Hilberg.

Detenham-nos na voz do historiador.

Raul Hilberg aparece no filme em dois momentos ( conferir). Em

um primeiro momento , na segunda fita da primeira parte do filme, fala

sobre seu método de historiador:

“Não comecei pelas grandes perguntas, pois temia pobres

respostas. Escolhi, ao contrário, me fixar nos nas exatidões e nos

detalhes, a fim de organizá-los em uma “forma”, uma estrutura que

permita, senão explicar, pelo menos descrever mais completamente o

que se passou.”(p.97)



ser seguida à risca por Lanzmann. Quando Lanzmann afirma, por

exemplo, sua recusa da pergunta do porquê, ao nosso ver, está seguindo

os passos de Hilberg, no sentido de evitar grandes perguntas para não

incorrer no risco de chegar a respostas empobrecedoras, simplificadoras.

A fixação nos detalhes também é outro componente norteador das

perguntas de Lanzmann, assim como a recusa de explicações mas sim a

procura pela descrição do que aconteceu. Aí estão a proposta e a linha

mestra do filme.

Hilberg fala de sua busca de uma “forma”. Na necessidade de

organização dos detalhes em uma “forma” determinada, que possa

desencadear na descrição do ocorrido. A forma encontrada por

Lanzmann, como já dissemos anteriormente, é a do gênero dramático,

da conversa, do embate da entrevista. Nessa forma, sucedem-se, graças

à montagem, repetições e repetições. Pois um dos fatores constituintes

da gramática de Lanzmann é a repetição. Por exemplo, quando o filme

passa a falar de Treblinka. Há várias descrições do “gesto”, feito pelo

maquinista, dada por diferentes perspectivas.

Abraham Bomba narra:
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Essa proposição de ordem metodológica de Hilberg parece-nos

“De repente, muito lentamente 
o trem desviou da linha principal 
e rodou devagar através de um bosque, 
E como olhássemos
-pudéramos entreabrir a janela -,
o velho em nosso compartimento viu alguém... 
ali havia vacas que pastavam...
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Há um corte, e a câmera mostra os camponeses de Treblinka.

Enfim, seguem-se falas sobre esse caminho, em direção à

morte. Ao entrevistar Jan Piwoski, na estação de Sobibor, Lanzmann

quer, inclusive, delimitar o espaço da morte, fazendo uma espécie de

topografia da morte:

aqui, se eu estou lá, estou no recinto do campo, é exatamente 
isso? No interior do campo?

exatamente.

(...) Faziam-lhes aquele gesto.
que gesto?
Que se vai estrangulá-los.
Ah, eles próprios faziam esse gesto?

Sim, e os judeus não acreditavam naquilo, 
os judeus não acreditavam.
Mas o que isso significa, esse gesto?
Que a morte os espera.

e perguntou
mas por sinais:
“onde estamos?”
E o outro fez em gesto. Isto!
Na garganta.
(...)
E um de vocês perguntou
Não perguntou por palavras mas por sinais:
“O que se passa aqui?”.
E o outro fez aquele gesto, assim.
Mas não lhe havíamos realmente prestado atenção, 
não o explicávamos a nós mesmos.

Outro corte, para Czeslaw Borowi.
“as pessoas que tinham oportunidade
de se aproximar dos judeus faziam-lhe aquele gesto 
para adverti-los...
Ele o fez? Ele próprio o fez? Pergunte-lhe...
... de que iam ser enforcados, assassinados...”



Assim, o gesto, que anuncia a passagem da fronteira da morte,

é refeito e descrito, numa sequência de X minutos, por pelo menos três

personagens diferentes. Nesse sentido propomos uma gramática de

repetição e sobreposição de vozes, o interessante é perceber que,

essas vozes sãomesmo de acordo com o tema e o conteúdo,

dissonantes entre si, a dissonância se constrói justamente pela repetição.

Os camponeses descrevem os judeus como gordos, que iam nos vagões

de passageiros, carregando consigo suas bagagens e tesouros.

inúmeras vezes, estão condensadas algumas das temáticas que o filme

persegue. A travessia do mund dos vivos para o mundo dos mortos, do

mundo vivo para o mundo morto, a impossibilidade de comunicação e a

diferença e distância radicais dentre os que estão dentro e os que estão

fora. Ao repetir e criar uma espécie de sinfonia de repetições sobre esse

gesto, a linguagem fílmica encontra sua “forma” de descrição. Na busca

do detalhe ( aqui, ali, onde...), no contar e recontar, por diversas

perspectivas e lugares de observação. Pela sobreposição e pelo

contraste.

Na segunda vez em que Raul Hilberg aparece no filme, ele está

diante de um documento histórico, uma “ordem de itinerário”, número

587, “típica dos trens especiais”, (p. 183) Hilberg então vai proceder uma
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E depois, aqui, ali, ali estou a quinze metros da estação, já 
estou fora do campo?

Tudo isso é a parte polonesa, e depois disto, é a morte?
Sim.

Então, no gesto de “aviso”, repetido no filme e contado
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análise documental, de cada linha do documento irá retirar observações.

Nota o número da ordem, o que nos faz ter uma idéia da quantidade

desse tipo de ordens que eram emitidas.

Depois comenta sobre a questão do segredo, e nota não haver,

nem nesse documento nem em nenhum do gênero, a palavra geheim,

secreto - o que lhe parece surpreendente, “mas, refletindo, o termo

“secreto” teria incitado os destinatários a se interrogar, talvez a fazer

mais perguntas, teria chamado sua atenção. Ora, a chave de toda

operação, no plano psicológico, era jamais nomear o que estava em vias

de realizar-se. Não dizer nada. Fazer as coisas. Não descrevê-las. “

Dessa observação de Hilberg também podemos reafirmar

nossa percepção do projeto inteiro do filme como um embate, em última

instância, do projeto nazista. A nomeação exaustiva, o descobrimento do

que está nas camadas das memórias, na terra e nos trens, na pedra e

nas árvores, é a anti-realização do projeto nazista, de não nomeação de

encobrimento, de extermínio do nome e da própria história desse

extermínio.

desvendando, pelos números e palavras inscritos no documento, como

funcionava o sistema de transporte de judeus rumo ao extermínio. Então

Lanzmann pergunta:

E Hilberg reponde:

mas por que esse documento é tão fascinante? Pois estive em 
Treblinka, e considerar ao mesmo tempo Treblinka e o documento...

E assim Hilberg prossegue na sua análise detalhada,
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Novamente a questão do testemunho ausente. Do evento sem

testemunhas, tal como o nomeia Felman. A ausência prevista das

testemunhas, como fala Glazar: "Do mesmo modo que era normal que

atrás de cada um daqueles sobre os quais fechava a porta de Treblinka

houvesse a Morte, devesse haver a Morte, pois ninguém devia, jamais,

poder dar testemunho.” (p.72) Tudo o que permanece para o historiador

são artefatos. Lanzmann segue a sua metodologia na busca pelos

detalhes e pelas pequenas perguntas, mas busca a descrição não nos

documentos, mas nos próprios lugares vazios-cheios, os lugares dos

mortos, e nos testemunhos, daqueles que testemunham não por si, mas

pelos mortos, justamente.

Ao comentarmos

delinear também alguns dos princípios que nortearam a própria postura

de Lanzmann, a quarta voz da sinfonia. No terceiro capítulo essa postura

é bastante analisada, através do diálogo com LaCapra e Todorov. Não

voltaremos a esse diálogo, que talvez não esteja ainda resolvido no

trabalho, mas percebemos e podemos descrever a coerência do diretor

ao decidir-se por fazer um filme tão longo, ao debruçar-se sobre os

detalhes, ao procurar os diferentes pontos de vista, mesmo se de

Quando tenho em mãos uma peça como esta, 
sobretudo em se tratando de uma peça original 
sei que o burocrata da época 
teve-a ele próprio em suas mãos. 
É um artefato. É tudo o que permanece. 
Os mortos não estão mais lá.

o testemunho do historiador, pudemos



125

maneira velada para o próprio entrevistado, ao forçar a fala do

testemunho.

Enfim, o filme se erige sobre a repetição, pontuada pela pedra,

e pelo trem. A pedra, símbolo imóvel, de luto e fechamento. No judaísmo

fortemente associado à morte e ao processo de luto, pois é uma pedra

que se deixa sobre o caixão dos mortos. O trem, movimento e transporte,

movimento e transporte rumo ao passado, rumo ao mundo dos mortos,

contrapostos à fala, a realidade do tempo que passa, mas guarda

consigo uma história, que deve ser contada, e encontra, no filme, entre a

mimese e a verossimilhança, uma forma possível.

rumo à história, ao acontecido. Na terra, no vazio dos espaços
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