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"Sem catástrofe, não há representação!" - exclamou espontaneamente Manoel Berlinck, ao ouvir pela primeira vez o título
deste livro. "A catástrofe costuma trazer em si um problema de
representação", escreve Bernardo Carvalho, na apresentação a um
conto escrito especialmente para este projeto. A contradição das
frases - a representação depende de uma catástrofe (sem catástrofe, não há o que representar), mas a catástrofe dificulta, ou
impede a representação - define, desde logo, uma questão central
da literatura, da arte e das disciplinas humanas em geral, em
nossos dias.
A formação de significados e a traição desses significados no
ato de contar; o paradoxo de um conhecimento voltado para o que
há de mais marcante e específico na experiência, mas fadado a
perder a especificidade exatamente ao torná-la compreensível; o
esquecimento do evento que, aqui, é um sinónimo aberratório da
lembrança: este é o pano de fundo contra o qual vêm se dar tantas
obras da nossa cultura, muito especialmente na segunda metade
do século vinte.
Os ensaios abaixo desenvolvem e discutem esses temas,
sempre guardando em mente a sua relevância para o entendimento
da atualidade - inclusive, mesmo se nem sempre de forma explícita,
a brasileira. Não é preciso passar por uma catástrofe, no sentido
geológico, biológico, ou histórico, para reconhecer as contingências
traumáticas da experiência, como se representa em obras e textos
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fundamentais do presente.^O que aconteceu deixou marcas. As
marcas deixam que o acontecido retorne, presumivelmente num
outro modo, não só traumático, nem reparatório. Quem tiver olhos
para ver, saberá não ver o que há para ser não visto; quem tiver
ouvidos para escutar, saberá distinguir, no tom controlado desses
poemas, narrativas, diálogos, canções, um descontrole que resiste
às formas, sem se deixar contaminar por elas, e modula a dicção
em busca de maturidade.

na póssessãp repeti da daquele que o_e_xperienciou/', escreve Cathy
Caruth. 1 Saber ejião^aber_sc_confundem; e é justamente o que há
de mais concreto, mais literal nas memórias traumáticas que não
se deixa eufemizar pelas figuras, ou pelo conhecimento. Vale
perguntar, invertendo a questão inicial, se do nosso ponto de vista
existe catástrofe sem representação, uma vez que só seu retorno
figurado permite, a posteriori^ uma imagem, ou uma palavra ativa.
A temporalidade do evento traumático é complexa e envolve
construções recíprocas do passado e do presente.
Catástrofe, trauma e memória traduzem-se uns aos outros
nessas histórias que não se deixam capturar pelo pensamento,
nem pelo discurso. Para o leitor, ou intérprete, o dilema é não
desistir do conhecimento, sem trair a natureza do vivido. Não contar perpetua a tirania do que passou; e sua distorção gradual, à
distância do tempo, acaba pondo em xeque as certezas da memória, precárias como são. Mas como sustentar esse tipo de conhecimento, que não pode ser falsificado pela reflexão, nem tornado
consciente de todo sem distorções? Como fazer do leitor uma
testemunha do evento? E para quem narra: como se tornar, narrando, uma testemunha autêntica do acontecido e uma testemunha autêntica de si?
"Pode-se devotar uma vida inteira a comparar o imaginado e
o real e não chegar a nada com isso", comenta Jean Améry, com
doses iguais de realismo e ironia, em seu grande livro Jenseits von
Schuld und Suhne (1966). 2 O testemunho é o tema central da
literatura da Shoah - um evento, afinal, sem testemunhas. Daí a
importância desse evento no contexto da nossa questão central
acerca da "catástrofe e representação". Não há parâmetro possível
para a sua narrativa; e não há um "outro" a quem se dirigir, na
esperança de ser reconhecido como sujeito e ter uma resposta.
Se para autores tão diferentes quanto Theodor Adorno,
Shoshana Felman e Eric Hobsbawn, nós vivemos numa "era de

c A palavra "catástrofe" vem do grego e significa, literalmente,
"virada para baixo" (kata + strophé). Outra tradução possível é
"desabamento", ou "desastre"; ou mesmo o hebraico Shoah,
especialmente apto no contexto. A catástrofe é, por definição, um
evento que provoca um trauma, outra palavra grega, que quer dizer
"ferimento". "Trauma" deriva de uma raiz indo-européia com dois
sentidos: "friccionar, triturar, perfurar"; mas também "suplantar",
"passar através". Nesta contradição - uma coisa que tritura,
perfura, mas que, ao mesmo tempo, é o que nos faz suplantá-la,
já se revela, mais uma vez, o paradoxo da experiência catastrófica,
que por isso mesmo não se deixa apanhar por formas simples de
narrativa.
O locus classicus do estudo moderno do trauma é o capítulo
18 das Conferências introdutórias de Freud. Ao estudar o caso de
soldados austríacos retornando da Primeira Guerra atormentados
por suas lembranças, mas incapazes de dizer uma palavra sobre o
que viram, Freud define o trauma como "uma experiência que traz
à mente, num período curto de tempo, um aumento de estímulo
grande demais para ser absorvido". E uma lembrança que o
indivíduo não sabe que lembra, mas que se manifesta em atos
obsessivos, sem ligação consciente com a atualidade. A experiência
traumática, neste texto, torna-se a confirmação da existência do
inconsciente; anos mais tarde, atormentado por outra guerra, Freud
retornaria ao tema, de outra perspectiva, no grande estudo sobre
o trauma que é "Moisés e o monoteísmo" (1939).
A característica essencial do trauma é o adiamento, ou
incompletude do que se sabe. "O evento não é assimilado ou
experienciado de forma plena naquele momento, mas tardiamente,
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1. Cathy Caruth (ed.). Trauma - Explomiinnx in Memory, Baltimore: The Johns
Hopkins University Press, 1995, p. 4.
2. Jenseits von Schuld und Suhne: Bewaltigungsversuche emes Uberwàlíigten,
Mdnchcn, 1966. Ed. americana, Al lhe Mind's Limits, New York: Schocken,
l ')Xfi Kd. francesa, Au-delá du crime et du chatiment, Aries: Actes Sud, s/d.
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catástrofes", talvez não seja tão ilícito expandir as lições extraídas
da leitura do Shoah e aplicá-las à leitura da nossa realidade como
um todo. Alguns dos escritos aqui reunidos enveredam por esse
caminho. O risco de relativizar o holocausto é apenas aparente:
"Niemand zeugt fitr den Zeugen" (Ninguém testemunha pelas
testemunhas), escreveu o poeta Paul Celan,3 resumindo numa frase
a natureza única e intransferível dessa experiência, que não se deixa
lembrar por quem a viveu, nem esquecer, por quem não viveu.
Em livros como os de Ida Fink, Charlolte Delbo ou Aharon
Appelfeld; em filmes como os de Claude Lanzmann e Mareei
Ophuls; em composições como as de Luigi Nono e Gyòrgy Kurtág;
em telas como as de Anselm Kiefer e Avigdor Arikha, o que vêm
à tona, então, de forma filtrada, são fragmentos, ou cacos de uma
memória esmagada pela força de ocorrências que não chegam
nunca a se cristalizar em compreensão ou lembrança. O indizível
só pode ser não-dito, e "lembrar" pode ser uma forma de
"esquecer", de normalizar o passado. Sem fazer nenhum elogio à
incompreensibilidade em si, cada um desses artistas rejeita a
possibilidade de compreender harmoniosamente o horror.
"Banalidade do mal", "estetização da política", "psicologia do
fascismo", até mesmo "catástrofe e representação", ou "trauma e
memória": cada expressão dessas pode servir como amparo para
o intérprete, face ao desamparo de um evento humanamente
inexplicável. Se Habermas escreve, então, que Auschwitz "mudou
as bases para a continuidade das condições de vida na história",4
é precisamente porque este evento desafia, para sempre, as formas
de pensar, elaborar, representar - e não só no que tange ao
holocausto.
A três gerações de distância desse evento, questões como
essas se tornam, quem sabe, algo mais propícias à interpretação.
Outras/ormoj de reticência aparecem agora na literatura e na teoria.
No cerne do que se convencionou chamar pós-modernismo, está
a possibilidade dessa sobrevivência para além do princípio da

identidade. É o que se lê não só na poesia de Celan, mas também,
por exemplo, na de um poeta como John Ashbery (aparentemente
tão distante); não só em Levinas, mas também em Lyotard e
Derrida; não só na historiografia e no direito, mas também, talvez
até especialmente, na psicanálise.
A consciência da catástrofe modifica o nosso modo de
perceber e representar, mas também de nos contrapor ao mundo.
A exposição rotineira à violência talvez nos obrigue a aceitar, agora,
a ampliação dos meios, e acatar o excesso como instrumento de
sensibilização. Cada um de nós sobrevive como pode a uma dose
diária de exposição traumática, na tela da televisão ou no sinal de
trânsito. Na literatura, como nas demais artes, a resposta oscila
entre extremos de distanciamento e engajamento, sempre em torno
a um confronto absoluto e impossível. Não há, quem sabe, limites
da representação; mas existem limites conceituais e limites de
empatia, aparentemente intransponíveis. Aparentemente:
transposições são sempre possíveis, mas deslocam a questão para
a esfera não só das formas, mas da ética.
i Representar ou não representar: essa é uma, entre outras
questões antigas, que retornam com acento próprio na era da
catástrofe. Representar ou não representar: isto não altera, afinal,
a consciência do que precisa ser dito. "O irrepresentável existe"
(Lyotard).5

3. "Aschenglorie", em Gesammelie Werke, Frankfurt atn Main: Suhrkamp, 1983,
v. 2, p 72.
4. Citado por Saul Friedlander, na introdução a Probing lhe Limiis of
Imerpretaticn, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1992

Dos dez ensaios reunidos neste número, sete foram
apresentados em dois ciclos de palestras sobre "Catástrofe e
Representação" promovidos pelo Centro de Estudos da Cultura da
PUC/SP, nos anos de 1997 e 1998. É uma satisfação poder ampliar,
agora, essa coletânea (publicada pela primeira vez em um número
duplo da Pulsional Revista de Psicanálise, dez.98/jan.99), que já
incluía, também, um ensaio traduzido de Shoshana Felman, com
artigos de Cathy Caruth e Geoffrey Hartman, dois dos mais
renomados autores sobre o assunto. Agradecemos aos professores
Caruth, Felman e Hartman, e a suas respectivas editoras, pela
permissão para publicar esses textos em português.
5. La rondition postmoderne. Paris: Minuit, 1979.
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Foram feitas algumas correções e alterações pontuais em
alguns ensaios; a apresentação foi reescrita em parte, e o ensaio
de Arthur Nestrovski carrega agora um pós-escrito, que estuda as
revelações e repercussões do "caso Wilkomirski". Foi preparada,
ainda, uma bibliografia de referência, incluindo também uma
indicação sobre a pesquisa do tema na Internet,
É um prazer muito especial poder editar a ficção de dois dos
mais importantes escritores brasileiros da atualidade: Bernardo
Carvalho e Modesto Carone. "Estão apenas ensaiando" já fora
incluído na revista; "O Natal do viúvo" vem a público aqui pela
primeira vez em livro.
Só nos resta agradecer a todos os colegas pelo privilégio de
sua companhia - não só intelectual. O Dr. Manoel Berlinck, colega
na PUC e editor da Escuta, merece um agradecimento à parte. Sua
receptividade ao projeto significou, desde o início, uma forma de
comprometimento com o tema; e seu entusiasmo serviu, também,
para nos dar um sentido mais definido de trabalho.
Um livro como este não é dedicado, em princípio, a ninguém
em particular. Cada autor terá dedicado seus esforços,
silenciosamente, aos homenageados do presente e da memória; mas
o livro, como um todo, só pode ser dedicado ao assunto. Mesmo
assim, como organizadores da coletânea, gostaríamos de pensar
no seu lançamento, agora, como uma forma de comemorar o
trigésimo aniversário de morte de um grande poeta - um poeta cuja
obra pode ser vista, toda ela, como a representação da catástrofe.
De nossa parte, então, fica expressa essa homenagem, marcada
pela inscrição, ao final desse texto, do nome do poeta Paul Celan.

EDUCAÇÃO E CRISE ou
AS VICISSITUDES DO ENSINAR*
Shoshana Felman

TRAUMA E PEDAGOGIA
Existiria uma relação entre crise e o próprio empreendimento
educacional? Colocando a pergunta de uma forma ainda mais audaciosa e aguçada: existiria uma relação entre trauma e pedagogia?
<Em um século pós-traumático, um século que sobreviveu a catástrofes históricas impensáveis, teríamos aprendido algo ou existiria
algo que deveríamos aprender sobre educação, que não sabíamos
antes? Poderá o trauma instruir a pedagogia, e poderá a pedagogia
lançar luz sobre o mistério do trauma? Poderá a tarefa da educação
ser instruída pela experiência clínica e poderá, por outro lado, a
experiência clínica ser instruída pela tarefa da educação?^>
A psicanálise, assim como outras disciplinas que tratam do
bem-estar mental do homem, procede recolhendo testemunhos de

Este ensaio foi originalmente publicado em American Imago, 48 (1), 1991; e
foi reeditado em forma modificada em: Shoshana Felman e Dori Laub, M.D.,
Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and Hisiory, New
York, Routledge, 1992. A presente tradução (por Cláudia Valladão de Mattos)
foi realizada a partir de uma terceira edição do texto publicada em: Cathy Caruth,
Trauma. Explorations in Memory, Baltimore e Londres: Johns Hopkins
University Press, 1995, pp. 13-60.
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seus pacientes. Será que educadores poderiam ser, por sua vez,
edificados pela prática do testemunho, enquanto buscam enriquecêlo e repensá-lo por meio de algumas impressionantes lições literárias?
O que a literatura nos diz do testemunho? O que a psicanálise nos
diz do testemunho? Podem as implicações das lições psicanalíticas
e as lições literárias sobre testemunho interagir na experiência
pedagógica? Poderá o processo do testemunho - ou seja, o
testemunhar uma crise ou um trauma - ser usado em uma situação
de sala de aula? O que de fato significa testemunho, em geral, e o
que, em geral, ele tenta fazer? Em um século pós-traumático o que
e como o testemunho nos pode ensinar, não apenas nos campos
do direito, da medicina, da história, que o usa rotineiramente em
sua prática diária, mas nos campos mais vastos de iníeração entre
o clínico e o histórico, entre o literário e o pedagógico1?

da obra de Kafka algo de crucial ocorre, que é da ordem de
um processo. A própria leitura que Canetti faz da correspondência
de Kafka, alinhada com a leitura das cartas de Kleist, Hebbel e
Flaubert por Kafka, acrescenta, portanto, seu testemunho - acrescenta-se como mais uma testemunha - ao Processo de Kafka. Escreve Canetti:

14

O ALINHAMENTO DE TESTEMUNHAS

Em seu livro intitulado O outro processo de Kafka, o escritor,
crítico e prémio Nobel de literatura, Elias Canetti, narra o efeito que
a correspondência de Kafka teve sobre ele:
Achei aquelas cartas mais fascinantes e absorventes do
que qualquer outra obra literária que li em muitos anos.
Pertencem àquelas memórias singulares, autobiografias, coleções
de cartas das quais o próprio Kafka se nutria. Ele próprio ... [leu]
e releu as cartas de Kleist, Flaubert e Hebbel...
Chamar essas cartas de documentos seria falar muito
pouco, a não ser que se aplicasse o mesmo título aos
testemunhos de vida de Pascal, Kierkegaard e Dostoiévski. De
minha parte, só posso dizer que essas cartas me penetraram como
uma verdadeira vida. (Canetti, 1974; grifos meus)
Um ''testemunho de vida" não é simplesmente um testemunho sobre uma vida privada, mas um ponto de fusão entre texto e
vida, um testemunho textual que pode nos penetrar como uma verdadeira vida. Como tal, a correspondência de Kafka não é apenas
testemunho da vida de Kafka, mas de algo maior do que essa vida,
designado pelo título de Canetti, de forma sugestiva e enigmática,
de O outro processo de Kafka. Tanto por intermédio da vida, como

15

Em face do horror da vida - por sorte a maioria das pessoas o nota apenas ocasionalmente, mas algumas, para quem
forças internas exigem um testemunhar, estão sempre dele consciente - existe apenas um consolo: seu alinhamento aos horrores experimentados por testemunhas anteriores, (ibid; grifos
meus).
Como estará o ato de escrever vinculado ao ato de prestar
testemunho - e à experiência do processo? Será o ato de leitura de
textos literários em si inerentemente relacionado ao ato de encarar
o horror! Se a literatura é o alinhamento de testemunhas, o que
significaria este alinhamento? E em razão de que tipo de instância
alguém é designado para prestar testemunho?
A DESIGNAÇÃO
É uma designação estranha da qual a testemunha-desígnada
não pode se aliviar por meio de qualquer delegação, substituição ou
representação. "Se algum outro pudesse ter escrito minhas
histórias", diz Elie Wiesel, "eu não as teria escrito. Eu as escrevi
para testemunhar e esta é a origem da solidão que pode ser
apreendida em cada uma de minhas frases, em cada um de meus
silêncios" (l984).Alma vez que o testemunho não pode ser
simplesmente substituído, repetido ou relatado por outro sem perder,
desta forma, sua função como testemunho, o fardo da testemunha
- apesar de seu alinhamento a outras testemunhas - é radicalmente
único, não intercambiável e um fardo solitário. "Ninguém
testemunha pelas testemunhas",- escreve o poeta Paul Celan
(Aschenglorie [Glória das cinzas]: "Niemand zeugt fiir den
Zcugen") (Celan, 1980a). Testemunhar (bear witness) é aguentar
(hear) a solidão de uma responsabilidade e aguentar (bear) a
responsabilidade, precisamente, desta solidão.
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Ainda assim, a designação para testemunhar é, paradoxalmente, uma designação para transgredir os limites daquela posição
isolada, para falar intercedendo pelos outros e para outros. O filósofo francês Emmanuel Lévinas pode, portanto, sugerir que a fala
da testemunha é tal que, por sua própria definição, transcende a
testemunha, que é apenas seu meio, o meio de realização do testemunho. "A testemunha", escreve Lévinas, "testemunha sobre aquilo
que foi falado por meio dele. Pois a testemunha dissera 'aqui
estou1 diante do outro" (1982; p. 115 - meu grifo). Pelo fato do
testemunho ser dirigido a outros, a testemunha, de dentro da
solidão de sua própria posição, é o veiculo de uma ocorrência, de
uma realidade, de uma posição ou de uma dimensão para além dele
mesmo.
Seria a designação para o testemunho voluntária ou
involuntária, dada em prol ou contra o desejo da testemunha? O
escritor contemporâneo frequentemente dramatiza a situação (seja
ela escolhida ou imposta, consciente ou inconsciente) de uma
testemunha voluntária ou inesperada, inadvertida e, às vezes,
involuntária: testemunha de um trauma, de um crime ou de um
ultraje, testemunha de um horror ou de uma doença, cujos efeitos
ultrapassam qualquer condição de explicação ou racionalização.

Convocado a testemunhar [appelé à témoigner] sobre o
que era uma espécie de crime, manteve uma certa reserva, o que
se impõe a um testemunho consciencioso. Ainda assim seguindo
o tempo todo os ditames de seu coração, ele deliberadamente
assumiu o lado da vítima e tentou dividir com seus concidadãos
as únicas certezas que eles tinham em comum - amor, exílio e
sofrimento... Decididamente, portanto, estava em suas mãos falar
por todos... O Dr. Rieux resolveu compilar esta crónica, de forma
a não se tornar um daqueles que se calam, mas um que deveria
testemunhar a favor daquelas pessoas atingidas pela peste; para
que alguma memória da injustiça cometida contra elas pudesse
perdurar. (1972; pp. 270 e 287)

O ESCÂNDALO DE UMA DOENÇA

Em A peste, de Albert Camus, por exemplo, o narrador, um
médico de profissão, sente-se historicamente designado - pela
magnitude da catástrofe à qual ele sobreviveu e pela própria natureza
de sua vocação como curador - a narrar a história e deixar um
testemunho para a História sobre a epidemia mortal que atingira sua
cidade:
Esta crónica está chegando a seu fim e parece ser o
momento para o Dr. Bernard Rieux confessar ser ele o narrador
(...) Sua profissão o pôs em contato com uma grande parte da
população da cidade enquanto a peste bramia e ele teve
oportunidades de ouvir suas opiniões diversas. Portanto, ele
estava em boa posição para dar um depoimento verdadeiro sobre
tudo o que ele viu e ouviu...
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A escolha de Camus do médico como o narrador privilegiado
e a testemunha designada, pode sugerir que a capacidade de
testemunhar e o ato do testemunho envolvem em si mesmos uma
qualidade curativa e já pertencem, por caminhos obscuros, ao
processo de cura. Porém, a presença do médico como testemunha
chave também nos diz, por outro lado, que o que existe para
testemunhar urgentemente no mundo humano, o que alerta e
mobiliza a atenção da testemunha e que necessita do testemunho, é
sempre, fundamentalmente, em um sentido ou outro, o escândalo
de uma doença, de uma doença metafórica ou literal; e que o
imperativo de testemunhar, que aqui deriva do contágio da. peste da erupção de um mal que é radicalmente incurável -, é em si, de
alguma forma, um correlativo filosófico e ético de uma situação
sem cura e de uma condição radical de exposição e vulnerabilidade
humanas.
EM UMA ERA DE TESTEMUNHO

Obras de arte contemporâneas usam frequentemente o
testemunho, tanto como o objeto de seus dramas, quanto como o
meio de sua transmissão literal. Filmes como Shoah, de Claude
Lanzmann, Lê Chagrin et Ia Pitié, de Mareei Ophuls, ou Hiroshima
mon amour, de Marguerite Duras e Alain Resnais, nos instruem sobre
as formas pelas quais o testemunho se tornou uma modalidade
crucial de nossa relação com os acontecimentos de nosso tempo com o trauma da história contemporânea: a Segunda Guerra
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Mundial, o Holocausto, a bomba nuclear e outras atrocidades da
guerra. Como uma forma de relação com os eventos, o testemunho
parece ser composto de pequenas partes de memória que foram
oprimidas pelas ocorrências que não tinham se assentado como
compreensão ou lembrança, atos que não podem ser construídos
como saber nem assimilados à plena cognição, eventos em excesso
em relação aos nossos quadros referenciais^.
O que o testemunho, no entanto, não oferece é um discurso
completo, um relato totalizador desses eventos. No testemunho, a
linguagem está em processo e em julgamento, ela não possui a si
mesma como uma conclusão, como constatação de um veredicto
ou como saber em si transparente. O testemunho é, em outras
palavras, ama, prática discursiva, em oposição à pura teoria. Testemunhar - prestar juramento de contar, prometer e produzir seu
próprio discurso como evidencia material da verdade - é realizar
um ato de fala, ao invés de simplesmente formular um enunciado.
Como um ato de fala performático, o testemunho volta-se para aquilo que, na história, é ação que excede qualquer significado substancialízado, para o que, no acontecer, é impacto que explode dinamicamente qualquer reificação conceituai e delimitação constativa.

tanto a verdade como os elementos de evidência que a suporta são
postos em questão. O modo legal do julgamento dramatiza, deste
modo, uma crise da verdade dominada, culturalmente canalizada e
institucionalizada. O julgamento tanto deriva quanto instaura o
processo de uma crise da evidência, que o veredicto deve resolver.
Quais são, no entanto, os marcos da crise - maior, mais
profunda, menos definida - da verdade que, partindo do trauma
contemporâneo, trouxe o discurso sobre o testemunho para a frente
da cultura narrativa contemporânea, muito além das implicações de
seu uso no contexto legal, limitado e restrito?
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CRISE DA VERDADE

Já foi sugerido que o testemunho é o modo literário - ou
discursivo - por excelência de nosso tempo e que nossa era pode
ser definida precisamente como a era do testemunho^ "Se os gregos
inventaram a tragédia, os romanos a epístola e a Renascença o
soneto", escreve Elie Wiesel (1977; p. 9), "nossa geração inventou
uma nova literatura, aquela do testemunho". Qual é a importância
dessa crescente predominância do testemunho como um modo
privilegiado de transmissão e comunicação? Por que o testemunho
tornou-se de repente, de fato, tão central e tão onipresente nos
recentes apanhados culturais que fazemos de nós mesmosi
Em seu uso mais tradicional e rotineiro no contexto legal - na
situação de tribunal -, o testemunho é fornecido, e pedido, quando
os fatos sobre os quais a justiça deve pronunciar seu veredicto não
estão claros, quando há dúvida sobre a precisão histórica c quando
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II
A HISTÓRIA DE UMA CLASSE

Como uma forma de investigar a importância de tal questão,
assim como das questões levantadas no começo desse capítulo, referentes à interação entre o clinico e o histórico e às relações
pedagógicas existentes entre trauma, testemunho e a tarefa da educação, elaborei há alguns anos um curso intitulado "Literatura e testemunho". Para alargar as implicações da noção de testemunho e
para indicar, em minha concepção experimental, a relevância interdisciplinar da questão, dei a ele o subtítulo: "Literatura, psicanálise
e história". Apresentei-o como um seminário de pós-graduação em
Yale. O título atraiu uns trinta estudantes de pós-graduação, vindos
principalmente das disciplinas de letras, mas também da psicologia, filosofia, sociologia, história, medicina e direito.
Na época, eu não sabia que, um dia, eu própria teria de articular meu testemunho sobre aquela classe, cujas aulas - e cujos
acontecimentos imprevisíveis - acabaram tornando-se bastante inesquecíveis, tanto para os estudantes, quanto para sua professora,
mas de maneira imprevisível para ambas as partes. Nunca tinha dado
- e nunca mais dei - um curso como este e nunca fiquei tão estupefata diante das lições inesperadas e dos efeitos incalculáveis do
ensino, como com a experiência desse curso. Gostaria de narrar
esta experiência pedagógica extraordinária como meu próprio "tes-
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temunho de vida", para misturar agora a história peculiar daquela
classe real, cuja narrativa, apesar de sua particularidade única, eu
proporei como uma história (no sentido ao qual retornarei e do qual
tirarei algumas implicações posteriormente) genérica (testemunhal): a história de como eu própria, de fato, me tornei uma testemunha do choque comunicado pelo tema; a narrativa de como o
tema foi inesperadamente representado, posto em movimento na
classe e como o testemunho terminou por ser, a uma só vez, mais
surpreendente e mais importante criticamente do que qualquer um
poderia ter previsto.
Repeti esse curso muitas vezes, mas nunca com a mesma série
de textos, nunca mais da mesma forma e com o mesmo pano de
fundo de evidências. Esta foi a primeira vez que ensinei aquele tema.
Foi no outono de 1984.
Organizei minha escolha de textos ao redor de temas literários,
psicanalíticos e históricos que dramatizassem de formas diferentes,
por meio de diferentes géneros e tópicos, o tema de - ou o
testemunho sobre - uma crise. O pano de fundo de leitura do curso
incluía textos (ou testemunhos) de Camus, Dostoiévski, Freud,
Mallarmé, Paul Celan, assim como depoimentos autobiográficos/
históricos emprestados do Arquivo de Vídeos sobre Testemunhas
do Holocausto de Yale (Vídeo Archive for Holocaust Testemonies
at Yale}, Planejando, portanto, o curso ao mesmo tempo como uma
série de investigações focadas e como uma constelação variada de
textos, uma diversidade de obras e géneros nos quais o testemunho
se inscrevia de muitas formas e com uma ampla variedade de
implicações, eu tinha em mente dois objetivos pedagógicos a serem
experimentados:
1. fazer a classe sentir, e progressivamente descobrir, como o
testemunho é de fato difuso, como ele está implicado - às vezes
de forma inesperada - em todos os tipos de escrita;
2. fazer a classe sentir, por outro lado, e - novamente - descobrir
progressivamente, como o testemunho não pode ser reduzido à
sua noção familiar, como os textos que testemunham não relatam
os fatos simplesmente, mas deparam-se - e nos fazem deparar
- com a estranheza. Como o conceito de testemunho, falando
do ponto de vista da sobreposição da literatura, psicanálise c
história, é de fato bastante desconhecido e causa estranhamento
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e como - quanto mais olhamos os textos de perto, mais eles nos
mostram isso - subitamente, não sabemos nem mesmo o que é
um testemunho e que, em todo o caso, ele não é simplesmente
aquilo que achávamos saber que ele era.
Como, de fato, o significado do próprio testemunho foi desenvolvido no curso e como ele emergiu, a cada vez, subitamente
sob nova luz e, no entanto, ainda fonte de estranhamento, ainda
como um desafio para a tarefa do entendimento?
III

NARRATIVA E TESTEMUNHO: ALBERT CAMUS
Começamos o processo de exploração da classe com a noção
mais familiar de testemunho, aquela que encontramos diariamente
em uso na mídia e para a qual estamos, portanto, mais preparados, uma vez que estamos acostumados a ela. Usando A peste,
de Camus, como ponto de partida, chegamos a acreditar - por meio
das indicações sublinhadas e explícitas do romance - que a essência do testemunho é histórica e que sua função é a de registrar
eventos e relatar os fatos de um acontecimento histórico. "Para alguns", diz o narrador do romance, "esses acontecimentos (o início da peste) parecerão bastante antinaturais; para outros, totalmente
inverossímeis":
Porém, obviamente, um narrador não pode levar em
consideração essas diferenças de perspectiva. Sua função é
apenas dizer: "Isso é o que aconteceu", quando ele sabe que
aquilo de fato ocorreu e que afetou de perto a vida de toda uma
população e que existem milhares de testemunhas oculares que
podem avaliar em seus corações as verdades que ele escreve.
(Camus, 1972; p. 6)
Portanto, o narrador-douto r-testem unha sente-se tanto obrigado quanto incentivado a fazer a "crónica" dos "acontecimentos
graves" da catástrofe à qual ele sobreviveu e a "fazer o papel do
historiador" (ibid.; p. 6), para "testemunhar", como ele diz, "... a
lavor daquelas pessoas atingidas pela peste, para que alguma me-
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mória da injustiça cometida contra elas pudesse perdurar" (ibid.; p.
287); e, também, uma vez que A peste é uma alegoria transparente
da morte em massa causada pela Segunda Guerra Mundial e do trauma dos europeus postos em "quarentena" pela ocupação alemã e
lutando desesperadamente contra a mortandade opressora do Nazismo; uma vez que, de fato, uma parte do romance foi publicada
literalmente como testemunho underground, como uma publicação
da resistência francesa na França ocupada (em 1942), o testemunho dado pelo médico sublinha e ao mesmo tempo busca captar e
compreender a dimensão histórica do testemunho.
Nós também, em sala de aula, focalizamos de início esta
dimensão histórica. No entanto, surpreendentemente, os fatos
históricos falham em dar totalmente conta da natureza do
testemunho, já que aquele que porta o testemunho não é
simplesmente um "historiador", mas, em primeiro lugar, um médico,
e já que a história aparece e é registrada por meio da impressionante
metáfora de uma doença, a peste. Uma vez que o testemunho insiste
na historicidade como uma forma de relação com a morte, e como
o ato de escrever - o ato de realizar o discurso artístico do romance
- é apresentado, ele mesmo, como um ato de testemunhar o trauma
da sobrevivência, o evento, para o qual aponta o testemunho e o
qual ele pretende compreender e captar é, enigmaticamente, ao
mesmo tempo histórico e clínico. Seria o testemunho, portanto, um
simples meio de transmissão da história ou, por vias obscuras, uma
forma de cura insuspeita? Se a história tem dimensões clínicas, como
pode o testemunho interferir ao mesmo tempo historicamente
(politicamente) e clinicamente, de forma pragmática e eficaz?

Sou um homem doente (...) um homem mau. Acho que há
algo errado com meu fígado (...) Porém, de fato, não entendo coisa
alguma de minha doença; nem mesmo tenho certeza do que está
me abatendo. Não estou em tratamento e nunca estive, ainda que
tenha grande respeito por médicos e pela medicina. Com minha
formação, eu não deveria ser supersticioso, mas o sou assim
mesmo. Não, eu diria que recuso ajuda médica apenas para
contrariar. Não espero que você entenda isso, mas é assim. É
claro que não consigo explicar a quem estou tentando enganar
com isso. Estou plenamente consciente que não posso irritar os
médicos por recusar sua ajuda. Sei muito bem que estou
prejudicando só a mim e a mais ninguém. Ainda assim, é por esse
desejo de irritar que recuso a pedir a ajuda do médico. Então
meu fígado dói? Otimo, deixe-o doer ainda mais. (Dostoiévski,
1961; pp. 90-91)

CONFISSÃO E TESTEMUNHO: FYODOR DOSTOIÉVSKI
Se, no entanto, o testemunho é sempre agente em um processo
que de alguma forma se relaciona com o clínico, como deveríamos
compreender esta dimensão clínica, quando a testemunha, no curso
de sua própria expressão, rejeita de forma bastante explícita o
próprio objetivo de cura e impede qualquer projeto terapêutico'?
Como a classe iria descobrir, este é o caso do herói ou narrador de
Dostoiévski, ao escrever suas Notas do submundo:
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Ao nos apresentar, portanto, a "confissão" de uma doença que
despreza a cura e não busca sanar-se, o testemunho de Dostoiévski,
à diferença do de Camus, parece encontrar sua predileção no
clínico, de forma a subverter sua própria raison d'etre e com tal
exclusividade a ponto de ofuscar inteiramente qualquer outra perspectiva maior, qualquer preocupação política ou histórica. E, no
entanto, a descrição clínica, ainda que crucia], é também crucialmente enganosa e não exaure verdadeiramente os marcos do testemunho do texto de Dostoiévski, cuja complexidade inclui uma
dimensão histórica inusitada: até mesmo o próprio título, Notas do
submundo, é escrito como um eco latente de um trabalho que ele
publicara dois anos antes, Notas da casa dos mortos, no qual o escritor dá testemunho de sua experiência histórica e autobiográfica
como um prisioneiro político em uma prisão na Sibéria. Os primeiros escritos do autor o tinham situado politicamente como um
russo liberal. Tendo se juntado a um círculo de jovens entusiastas
que se encontravam para discutir o socialismo, Dostoiévski foi
preso em uma conspiração, acusado de cumplicidade (na organização de uma casa de impressão) e condenado à morte. A sentença de morte foi substituída por uma de prisão, mas, em uma farsa
calculada com sangue frio, organizada pelas autoridades czaristas,
para edificar os subversivos, a anunciação do perdão foi feita
soim-tite no meio da cerimónia de execução, cara a cara com o
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batalhão armado. Alguns prisioneiros desmaiaram. Dois ficaram loucos para sempre. As crises de epilepsia de Dostoiévski,
que o atacavam desde a infância, agravaram-se de forma incomensurável.
Disfarçado de uma confissão que busca acima de tudo se
autodesmistificar e se desconstruir, Notas do submundo pode de
fato ser lida como um testemunho postergado de um trauma, um
trauma que dota Dostoiévski com a doença daquele que "sabe" com a visão de submundo daquele que foi transformado em
testemunha de seu próprio batalhão de execução. O testemunho da
doença inclui, de fato, ao mesmo tempo, a história que espreita por
trás das manifestações clínicas e a opressão política que
silenciosamente sinaliza por trás da "confissão" clínica.
Para nossa surpresa, a noção de testemunho termina,
precisamente, por ser vinculada à noção de submundo. Num sentido
muito próximo ao de Camus, ao publicar A peste como um membro
literal do assim chamado "submundo" - da resistência francesa
durante o nazismo -, o testemunho do submundo dado por
Dostoiévski inclui, igualmente, ainda que de forma imprevisível, não
somente o motivo subterrâneo do acontecimento clínico aparente,
mas ainda a dimensão política da opressão e a dimensão ética da
resistência que procedem da ocorrência histórica e a inscreve no
testemunho.

do médico com o sucesso apenas parcial do tratamento de sua
paciente Irma: "... a paciente viu-se livre de sua ansiedade histérica,
porém não perdeu todos os seus sintomas somáticos" (ibid.; p. 106).
No sonho, a paciente Irma está, de fato, reclamando com o médico,
Freud, de seu sofrimento e da continuidade de sua dor. Quando
Freud, enquanto pensava em seu sonho, recorre, pela primeira vez,
à técnica de escrever todas as suas associações livres, ele descobre,
inesperadamente, e de uma vez, o significado latente específico do
sonho, um método de interpretação de sonho sem precedentes e
uma teoria dos sonhos como a realização psíquica dos desejos
inconscientes:
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IV

PSICANÁLISE E TESTEMUNHO: SIGMUND FREUD
Foi neste ponto que a psicanálise foi introduzida no curso e o
significado de sua lição provocou um virada no insight da classe.
Estudamos particularmente o capítulo 2 de A interpretação dos
sonhos, com o relato e a interpretação detalhados de Freud de seu
"sonho de Irma" (Freud, 1900). Em nosso despertar paulatino para
a dimensão clínica latente dos testemunhos literários que vínhamos
examinando, foi importante notar que os sonhos narrados por Freud
derivam ao mesmo tempo da problematização (na realidade) e atuam
na problematização (na fantasia) de um enquadre que, desta vê/, á
explicitamente clínico: o sonho é desencadeado pela preocupação
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O sonho me dispensou da responsabilidade pela situação de
Irma ao me mostrar que tal situação era devida a outros fatores
- ele produziu toda uma série de razões. O sonho representava
a situação tal como eu a havia desejado. Portanto, seu conteúdo
era a realização de um desejo e seu motivo era um desejo.
(ibid.;pp. 118-19)

Como as Notas, de Dostoiévski (apesar da intenção ser, como
um todo, diferente), os Sonhos, de Freud, nos oferecem,
surpreendentemente, uma confissão ao mesmo tempo autobiográfica
e clínica. "Tenho outras dificuldades a superar, que se encontram
em mim mesmo", escreve Freud: "Há uma espécie de hesitação
natural em revelar tantos fatos íntimos sobre sua própria vida
mental; tampouco poderá existir qualquer garantia contra as
interpretações falhas de estranhos":
(Porém) posso ter certeza de que meus leitores (...) logo
encontrarão seu interesse inicial nas indiscrições que estou por
fazer, substituído por uma imersão absorvente nos problemas
psicológicos que elas iluminam, (ibid.; p. 105)
Mais uma vez, então, nos escritos de Freud sobre seus sonhos, assim como nos escritos das Notas, de Dostoiévski, o testemunho se diferencia do conteúdo da confissão manifesta que é usada
como seu veículo. A confissão é deslocada, precisamente, no momento em que pensamos tê-la compreendido e é nessa surpresa,
nesse deslocamento, que nossa noção de testemunho será alterada
novamente.
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Considerado como um testemunho, o discurso de Freud,
como um todo, tem um estatuto inédito na história da cultura, em
três sentidos:
1. pelo deslocamento radical que ele opera na nossa compreensão
da dimensão clínica;
2. pela validade e o reconhecimento científico que ele atribui pela
primeira vez ao testemunho inconsciente;
3. e pelo seu estatuto inédito, tanto de narrativa quanto de evento
teórico, de fato, como a narrativa do advento da teoria.
As inovações de Freud como clínico originam-se, com efeito, na sua preocupação em não ignorar o testemunho do paciente
- como os doutores de medicina estavam acostumados a fazer em
casos de 'histeria' -, mesmo quando o médico não entende esse
testemunho. "Até agora", diz Freud na primeira de suas "Cinco lições sobre psicanálise", "tem sido uma vantagem para nós acompanhar os médicos; mas está chegando o momento de nos distanciarmos. Pois não se pode supor que o prognóstico para o tratamento médico de um paciente tenha melhorado em sua essência
pelo fato de um diagnóstico de histeria ter substituído um de uma
doença orgânica cerebral grave":

Ao contrário, é assumindo, por sua vez, a posição do paciente
e estabelecendo uma permutabilidade entre médico e paciente (um
fato que é dramatizado no sonho de Irma pela dor da artrite no
próprio ombro de Freud, ecoando a dor de sua paciente Irma), que
Freud cria a dimensão clínica revolucionária do diálogo
psicanalítico, um tipo inédito de diálogo no qual o testemunho do
médico não substitui ele mesmo o testemunho do paciente, mas
ressoa com ele, pois, como Freud descobre, são necessários dois
para testemunhar o inconsciente.
Ao apresentar o seu próprio testemunho do sonho de Irma
como um correlativo, tanto dos sonhos quanto dos sintomas de sua
paciente, Freud faz o enunciado científico de sua descoberta de que
de fato existe algo como um testemunho inconsciente e que esse
testemunho não proposital e não intencional, tem, como tal, um
valor heurístico e um valor investígativo incomparáveis. Nesse
sentido, a psicanálise repensa profundamente e renova radicalmente
o próprio conceito de testemunho, ao sugerir e ao reconhecer, pela
primeira vez na história da cultura, que não é necessário possuir
ou ser dono da verdade para testemunhar sobre ela de forma
eficiente; que o discurso, enquanto tal, é testemunhal sem o saber
e que aquele que fala, constantemente testemunha uma verdade que,
apesar disso, continua a lhe escapar. Uma verdade que é,
essencialmente, inacessível para o próprio orador.
No submundo da linguagem, Freud encontra Dostoiévski.
Psicanálise e literatura acabaram por contaminar e enriquecer uma
a outra. Ambas, portanto, serão consideradas, principalmente, como
eventos da linguagem; e seus testemunhos serão, em ambos os
casos, compreendidos como uma modalidade de realização da
verdade, para além do que está disponível como enunciado, para
além do que está disponível, isto é, como uma verdade transparente
para si mesma e inteiramente conhecida, dada, a priori, anterior ao
próprio processo de sua expressão. O testemunho será assim, em
outras palavras, compreendido não como uma modalidade de
enunciado sobre, mas como uma modalidade de acesso àquela
verdade. Tanto na literatura como na psicanálise, e possivelmente
também na história, a testemunha poderá ser - como sugere o
próprio termo e como Freud bem sabia (como é evidenciado por
sua insistência no "der Zeuge") - aquele que (de fato) testemunha,
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Portanto, o reconhecimento da doença como uma histeria
faz pouca diferença para o paciente; mas para o médico é quase
o contrário. É de se notar que sua atitude para com pacientes
histéricos é bastante diferente daquela para com aqueles que
sofrem de doenças orgânicas. Ele não tem a mesma simpatia
pelo primeiro que ele tem pelo segundo. Através de seus estudos, o médico aprendeu muitas coisas que permanecem um
livro indecifrado para os leigos (...) Porém, todo o seu saber seu treino em anatomia, em fisiologia e em patologia - o deixa
na mão quando ele é confrontado com os detalhes do fenómeno
da histeria. Ele não consegue entendê-la e, diante dela, ele é, ele
mesmo, um leigo. Essa não é uma situação agradável para
alguém que, via de regra, dá tanta importância a seu conhecimento. Portanto, ocorre que pacientes histéricos não ganham sua
simpatia. Ele os considera como pessoas que estão transgredindo as leis de sua ciência - como heréticos aos olhos de ortodoxos. Ele atribui a eles toda espécie de malvadezas, os acusa de
exageros, de simulação deliberada, de fingimento. E os castiga, desinteressando-se deles. (SE U, pp. 11-12)
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mas também aquele que gera a verdade, por meio do processo
discursivo do testemunho. Este gerar da verdade é, igualmente, o
que Freud faz, precisamente, por intermédio de seu testemunho e
de seu testemunhar sobre o sonho de Irma, com base no qual ele
fará nascer toda a teoria dos sonhos e suas implicações insonhadas.
Todos os esforços de Freud serão, portanto, no sentido de
trazer a evidência materializada pelo testemunho inconsciente para
dentro do campo da cognição. Por meio do processo material do
ato de escrever (que de certo modo implica ele mesmo a relevância
e a participação do ato literário no processo de testemunho psicanalítico): pelo registro e deciframento detalhados das associações
do sonho, o sonho de Irma testemunha o testemunho inconsciente
do sonho de forma a transformá-lo no testemunho mais reflexivo
e mais pontuadamente consciente, um testemunho consciente que
só pode ser, ele mesmo, captado no movimento de sua própria produção e que envolve cada vez mais não apenas o que é testemunhado, mas o que é gerado pelo testemunho inconsciente do sonho. O incrível testemunho consciente que o sonho faz nascer consistirá, assim, não apenas na elucidação e interpretação do sonho
propriamente dito, mas na transformação deste evento particular e
desta interpretação particular em um modelo paradigmático, não só
de interpretação, mas também do próprio princípio da descoberta
psicanalítica, ou seja, um modelo do nascimento do conhecimento, propriamente dito, por intermédio do processo testemunhal. O
testemunho inconsciente de um sonho - na sua confluência com
os testemunhos de outros sonhos - é transformado em caminho
pioneiro do testemunho consciente de uma teoria universal dos sonhos, que, por sua vez, funda por si mesma toda a teoria psicanalítica. A teoria psicanalílica, no entanto, nada mais é do que um
enunciado (ou aproximação) de uma verdade que, de início era desconhecida, mas que paulatinamente tornou-se acessível pela prática e pelo processo de testemunho. Nesse sentido, toda A interpretação dos sonhos pode ser vista como a obra testemunhal mais
revoluciánaria de Freud: uma obra universal de testemunho que dramatiza ao mesmo tempo - para retornar, mais uma vc/., aos termos de Canetti com respeito às correspondências de Knfku - um
testemunho-de-vida particular, que, neste caso, coincidentemente
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é o de Freud. No prefácio à segunda edição de A interpretação dos
sonhos, escrito dez anos depois da publicação original, Freud (SE
5; pp. xxv-xxvi) portanto escreve:
Todo o essencial sobre o sonho e sua interpretação, assim
como as teses psicológicas derivadas deles, permaneceram, no
entanto, imodificadas. Eles sobreviveram, ao menos
subjetivãmente, à prova do tempo. Quem conhece meus outros
trabalhos (...) sabe que nunca publiquei o não terminado como
terminado e que sempre me esforcei para mudar minhas
declarações em função dos avanços em meus pontos de vista.
No campo da vida dos sonhos eu pude permanecer com minhas
primeiras comunicações. Nos longos anos de meu trabalho com
o problema das neuroses oscilei várias vezes e me desorientei
em relação a muitos aspectos; então foi sempre na Interpretação
dos sonhos que reencontrei minha segurança.1
De forma semelhante aos romances ou às correspondências
de Kafka, ao submundo de Dostoiévski ou à Peste de Camus, as
narrativas de sonhos de Freud são, igualmente, a história de um
processo: um processo simbolizado pela forma dramática e anedótica
com que Freud vê a si mesmo dentro do sonho, tanto processado
como julgado por seus colegas; um processo onírico, que é em si
mesmo o emblema de um processo maior e mais decisivo, abarcando
as formas pelas quais a teoria revolucionária da psicanálise está
sendo posta em julgamento pelo mundo contemporâneo. Nesse
sentido, precisamente a idiossincrasia das confissões autobiográficas
e clínicas de Freud, a própria trivialidade da história onírica do
processo, emerge inesperadamente na dimensão da verdade de um
evento teoricamente pioneiro. Na qualidade de primeiro sonho que
Freud submeteu não só ao seu próprio esforço interpretativo, não
apenas ao trabalho subsequente de sua própria compreensão
consciente, mas ao testemunho consciente do mundo todo, a história
do sonho de Irma se torna uma história genérica de testemunho.
O que é curioso neste evento teórico surpreendente é a
forma como precisamente sua generalidade liga-se, paradoxalmente,
à sua natureza acidental: às contingências de um sonho particular,
idiossincrático e sintomático. Na iluminação sintomática e,
1. Tradução revisada com base no cotejamento com o original alemão. (N. da T.)
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entretanto, teórica desta forma radicalmente nova de inteligibilidade,
podemos ver a psicanálise como um testemunho, profundamente
feliz e profundamente criativo, de um acidente.

a teoria dos sonhos pela análise central de seus sonhos de Irma.
Gostaria mesmo de sugerir que este remoto encontro conceituai e
cronológico entre as justaposições feitas por Freud e Mallarmé do
testemunho e do acidente não é simplesmente coincidência, mas,
de fato, apesar de todas as evidentes diferenças entre os dois, algo
essencial ressoa efetivamente no fundo de suas concepções e nos
lances inovativos de suas percepções. O que faz, portanto, Mallarmé
perceber e ao mesmo tempo apresentar precisamente a novidade
da poesia francesa como um testemunho de um acidentei Qual seria a natureza do acidente referido aqui por Mallarmé?
A revolução poética consiste basicamente na introdução do
"verso livre" na poesia francesa, uma mudança de forma ou um
afrouxamento das regras poéticas que envolve uma destituição ou
desintegração do alexandrino clássico, o verso oficial francês, com
as tradicionais 12 sílabas e cujas rimas e ritmos simétricos tinham
se imposto durante séculos como a única forma possível - e como
a única marca formal - da escrita poética francesa.
Se a poesia pode ser essencialmente definida como a arte do
ritmo, Mallarmé redefine ritmo e, portanto, repensa radicalmente o
evento da poesia enquanto tal, pela Ímprevisibilidade rítmica do verso
livre que, ao perturbar a previsibilidade - a estrutura formal de
antecipação - do alexandrino, lança mão exatamente daquilo que não
pode ser antecipado: "fizeram violência ao verso". Em oposição às
formas do verso tradicional, a poesia se torna, com Malíarmé, uma
arte do acidente, à medida em que é uma arte de surpresas rítmicas,
precisamente uma arte, de inquietantes expectativas rítmicas,
sintáticas e semânticas.
O que é fundamental, no entanto, é a percepção aguda e
singular de Mallarmé da celebração do verso livre como uma
experiência violenta de ruptura linguística; como o evento histórico
da fragmentação da linguagem, na qual o verso é violentamente e
propositadamente "quebrado", naquilo que Mallarmé descreve como
a "crise fundamental" - e que ele chama, precisamente, em um texto
intitulado Crise de vers - de "Crise do verso" (ibid.; p. 360). Como
o testemunho de um acidente que está materialmente imbuído em
uma ocidentalização do verso, a poesia, a partir de então, fala com
o próprio poder - com o próprio impacto não antecipado - da
explosão de seu meio por ela mesma.

POESIA E TESTEMUNHO: STÉPHANE MALLARMÉ
OU UM ACIDENTE DO VERSO
Curiosamente, é também nesses termos inesperados precisamente aqueles de um testemunho de um acidente - que
Mallarmé, o simbolista francês do século XIX e talvez o maior poeta
francês, fala sobre poesia contemporânea.
Tendo sido convidado a dar uma palestra na universidade de
Oxford sobre os novos parâmetros da poesia francesa - sobre a
revolução poética que estava se processando a seu redor na França
-, Mallarmé anuncia à sua audiência inglesa:
De fato, trago novidades e das mais surpreendentes. Um
tal caso nunca foi visto antes.
Fizeram violência ao verso (...)
É apropriado que me livre imediatamente de tal notícia para falar agora do assunto - tal como um viajante convidado
que, sem demora, com respiração ofegante, se desfaz do
testemunho de um acidente conhecido e que o persegue.
(Mallarmé, 1945; pp. 634-644)2
A conjunção do testemunho e do acidente, que parecia redefinir imediatamente o testemunho em uma perspectiva psicanalítica, descreve portanto também, surpreendentemente, na perspectiva de Mallarmé, o campo inteiramente diferente da poesia. Coincidentemente, as descobertas conceituais de Freud e Mallarmé ocorrem no mesmo ano: as aulas em inglês de Mallarmé são publicadas
em 1895, exatamente no mesmo ano em que Freud se depara com
2. 'Tapporte en effet dês nouvelles. Lês plus surprenantes. Même cãs ne se vil
encore. lis ont touché au vers. II convient d'en parler déjà, ainsi qiTun invité
voyageur tout de suite se décharge par traits haletants du témoignagc d ' u n
accident su et lê poursuivant." "La musique et lês lettres."
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Aparentemente, a revolução poética é puramente estética,
puramente formal. E, no entanto, na percepção de Mallarmé a
mudança/orma/ é crucialmente e implicitamente dotada de uma dimensão política.

em sua acidentalização tanto das classes quanto dos dogmas, mas
falhou em consumar, em conquistar completamente. A revolução
da forma poética testemunha, em outras palavras, sobre mudanças
políticas e culturais, cuja manifestação na história e cujo aspecto
revolucionário, estão sendo acidentalmente percebidos agora- rompendo-se acidentalmente na consciência - por meio de um acidente do verso. A revolução poética é, assim, ao mesmo tempo uma
réplica e uma seqíiência, um efeito, da Revolução Francesa. Portanto, o que o verso livre acidentalmente pontua não é somente a
poesia anterior, agora modificada por ele, mas a relação, anteriormente não vista e mal-entendida, que o acidente revela entre cultura e linguagem, entre poesia e política.
A aparente trivialidade da localização formal do acidente no
verso livre - numa transgressão literal das regras da prosódia e na
ruptura do alexandrino - é, portanto, fundamentalmente enganadora.
De uma maneira bastante próxima à de Freud, a história trivial do
processo - ao testemunhar sobre um acidente de sonho - leva a
uma revolução pioneira na percepção e na compreensão humanas.
O acidente do verso de Mallarmé testemunha, de fato, sobre
transformações profundas no ritmo de vida e sobre processos
profundos de mudança cultural, política e histórica.
O tema de Mallarmé - seu testemunho poético ou a novidade
que ele traz sobre o acidente - não é, portanto, de forma alguma
trivial, nem é, de fato, o que parece ser: o âmbito do acidente é
mais vasto, mais profundo e mais difícil de se compreender do que
a pura formalidade das preocupações que ele transmite e que são o
seu veículo. Em meio à sua palestra de Oxford, Mallarmé admite
esta outridade de seu próprio tema, que nem ele mesmo dominava
inteiramente:

De fato, trago novidades e das mais surpreendentes. Um
tal caso nunca foi visto antes. Fizeram violência ao verso.
Os governos mudam: mas sempre a prosódia permanece
intacta: ou ela passa desapercebida pelas revoluções, ou os
ataques violentos a ela não se impõem devido à opinião de que
este dogma fundamental nunca pode variar.3

Mallarmé compara implicitamente os efeitos da revolução
poética com os abalos desencadeados pela Revolução Francesa. Paradoxalmente, as transformações políticas e o abalo civil das fundações, causados pela queda de governos e pelo colapso de instituições, pode não ser, de fato, uma mudança tão profunda e tão
radical quanto aquela realizada por uma transformação linguística
ou poética. Na medida em que a acidentalização do verso narra o
drama da acidentalização - a desrupção e o estilhaçamento - "deste dogma fundamental", tendo em vista que a resistência da tradição está agora finalmente e formalmente dissolvida e as divisões
hierárquicas tradicionais entre poesia e prosa - entre classes da linguagem - foram dispensadas e intrinsecamente perturbadas, a ruptura do verso torna-se ela mesma um sintonia e um emblema da
ruptura, na história, de fundamentos políticos e culturais e da libertação ou da liberação do verso - por meio de sua descanonização
- implicando um processo mais vasto de desacralização, de liberação, em curso na consciência social e na cultura como um todo.4
"De fato trago novidades e das mais surpreendentes". O que é profundamente surpreendente, sugere Mallarmé, não é simplesmente
que o verso está rompido, mas que a ruptura do verso liga-se a
algo que as dimensões políticas da Revolução Francesa inaugurou,
3. "Lês gouvernements changent: toujours Ia prosodie reste intaclc: soil que, dans
lês révolutions, elle passe inaperçue ou que 1'attentat ne s'impose pás avec
opinion que cê dogme derníer puisse varier."
4. De fato, o verso livre tanto desclassificou quanto mesclou poesia e prosa, ambos os quais foram, a partir de então, insuflados pela inspiração poética. Na
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perspectiva de Mallarmé, a prosa é essencialmente poetizada por meio da acidentalizaçào do verso e, com isso, ela não é mais separada ou formalmente
distante da poesia. "O verso é tudo (lê vers esi :oui)," diz Mallarmé, "a partir
do momento em que existe escrita. Estilo e versificação existem onde existe
ritmo e é por isso que toda prosa (...) tem o peso de um verso quebrado (...)
Isso é de fato o coroamento daquilo que era anteriormente denominado poema
em prosa" (Mallarmé, 1945; p. 664).
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De fato trago novidades e das mais surpreendentes (...)
Fizeram violência ao verso (...)
É apropriado que me livre imediatamente de tal notícia para falar agora do assunto - tal como um viajante convidado
que, sem demora, com respiração ofegante, se desfaz do
testemunho de um acidente conhecido e que o persegue...
Devo eu parar por aqui - e de onde obtenho a sensação
de que cheguei a um tema mais vasto e talvez desconhecido
por mim - mais vasto do que esta ou aquela inovação de ritos
ou rimas; na tentativa de alcançar este tema, se não para tratar
dele (...)
A nossa consciência falta aquilo que, acima, explode ou
rompe, (ibid.; pp. 643-647; grifo da autora)5

antecipada, continua a se desenvolver, mesmo no próprio processo
do testemunho.
O acidente é paradoxalmente, portanto, "conhecido", ao
mesmo tempo prematuramente e apenas após sua consumação, por
meio de seus efeitos.6 Em outras palavras, o acidente é conhecido
tanto à medida em que ele "persegue" a testemunha, quanto pelo
fato da testemunha, por sua vez, persegui-lo. De fato, a sintaxe da
expressão francesa "ainsi qu'un invité voyageur se décharge du
témoignage d'un accident su et lê poursuivant" é radicalmente
ambígua. Como Barbara Johnson apontou, o estilo singular de
Mallarmé - em seu jogo com esta ambiguidade sintática - deixa
em suspenso a questão de quem está perseguindo quem, se é o
acidente que persegue a testemunha-viajante, ou se é o viajante, a
testemunha, quem persegue o acidente:
Será o acidente - escreve Johnson - que persegue o viajante, ou ao contrário, o viajante quem (...) persegue o acidente?
Onde estará situado o acidente? (...) Seria a testemunha aquele
que vê, aquele que se submete, ou aquele que propaga o acidente que ele testemunha? (Johnson, 1979; pp. 169-170)

Mallarmé sugere, de alguma forma, que ele fala cedo demais,
antes de estar efetivamente preparado, antes de saber ao certo o
conteúdo de seu tema. E, ainda assim, uma vez que ele foi uma
testemunha de "um acidente conhecido", uma vez que ele, de fato,
sabe que um acidente ocorreu, e uma vez que o acidente "o persegue", ele tem de falar "ja\e compulsivamente, ainda que
ele não tenha tido ainda tempo de recuperar o fôlego. Ele fala,
portanto, antes do controle de consciência; seu testemunho é
entregue "em respiração ofegante": na essência ele é um testemunho precoce.
Tal testemunho precoce torna-se, de fato, com Mallarmé o
principio mesmo do insight poético e o próprio âmago do evento
da poesia, que faz a linguagem falar precisamente - por meio de
sua respiração ofegante - antes do conhecimento e da consciência
e romper os limites de sua própria compreensão consciente.
Exatamente por sua definição inovadora, a poesia passará, daí por
diante, a falar para além de suas intenções, a testemunhar precocemente - sobre os efeitos mal-entendidos e o impacto de um
acidente, cuja origem não pode ser precisamente localizada, mas
cuja repercussão, exatamente em sua natureza incontrolada e não
5. "Faut-il s'arrêter lá et d'oíi aí-je lê sentiment que je suis venu rclíiiivcmcnt à
un sujei plus vaste peut-être à moi-même inconnu, que telle rcnovallon de ritcs
et de rimes; pour y attendre, sinon lê traiter (...) Lê conscicm inam|iic c-hez
nous de cê qui là-haut éclate."

Qual a diferença que esta ambiguidade faz em nossa
compreensão do acidente e do testemunho?
Se é o acidente que persegue a testemunha, é o caráter
compulsivo da testemunha que está sendo destacado: a testemunha
é "perseguida", ou seja, ao mesmo tempo coagida e atada ao que,
no impacto inesperado do acidente, é igualmente incompreensível
e inesquecível. O acidente não solta: é um acidente do qual a
testemunha não consegue mais se libertar.
Porém, se de forma ainda menos inesperada, é a testemunha
quem persegue o acidente, é provavelmente porque a testemunha,
ao contrário, entendeu que uma liberação pode se processar e que
a ocidentalização é, inesperadamente, também, de alguma forma,
uma libertação.
Portanto, Mallarmé persegue o acidente do verso livre, da mesma forma como Freud persegue, depois de um acidente do sonho,
6. Sobre o conhecimento tardio do "acidente" e o significado deste atraso para a
compreensão da relação entre trauma e história, ver Caruth, 1991.
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os caminhos da associação livre. Tanto o verso livre, como a associação livre, submetem-se ao processo de fragmentação - de quebra,
de ruptura e de deslocamento - do sonho, do verso, da linguagem,
da unidade aparente, mas enganosa, da sintaxe e do sentido. A passagem por esta fragmentação é a passagem por uma obscuridade
radical. "Não se escreve," diz Mallarmé, "de forma iluminada em
um campo obscuro (...); o homem persegue o preto no branco":7

a persegue, mas precisamente a prontidão da testemunha para
perseguir o acidente, para perseguir ativamente seu caminho e seu
percurso através da obscuridade, através da escuridão e através da
fragmentação, sem compreender exatamente toda a abrangência e
significado de suas implicações, sem prever inteiramente para onde
leva a jornada e qual seria a natureza precisa de seu destino final.

Escrever —
O tinteiro, cristal como uma consciência, com seus
respingos de escuridão no fundo (...) põem de lado a lamparina.
(Mallarmé, 1945; p. 370)"

POESIA E TESTEMUNHO:
PAUL CELAN ou A ACIDENTALIZAÇÃO DA ESTÉTICA

"Até agora", diz Freud, "... todos os caminhos pelos quais
viajamos nos conduziram à luz - em direção à elucidação e maior
compreensão":
Mas assim que ousamos penetrar mais profundamente no
processo mental envolvido no sonhar, todos os caminhos
terminarão na escuridão. Não há qualquer possibilidade de
explicar os sonhos, uma vez que explicar algo significa rastreálo de volta a algo já conhecido. (SE 5; pp. 509-511)
Tanto no caso de Mallarmé, como no de Freud, o que constitui
a especificidade da figura inovadora da testemunha é, de fato, não
apenas o simples relatar, não o simples fato de reportar o acidente,
mas a disposição da testemunha para tornar-se, ela mesma, meio
para o testemunho - e um meio para o acidente - em sua convicção
inabalável de que o acidente, formal ou clínico, carrega uma
importância histórica que ultrapassa o indivíduo e que não é,
portanto, de fato, trivial, apesar de sua idiossincrasia. O que
constitui a novidade e a radicalidade da performance poética - e
psicanalítica - de um testemunho, que é ao mesmo tempo
"surpreendente" e profundo, é, em outras palavras, não apenas a
inescapabilidade da vocação da testemunha, uma vez que o acidente
7. "Tu remarquas, on iTécrit pás, lumineusement, sur champ obscur (...) 1'homme
poursuit noir sur blanc."
8. "Ecrire - Uencrier, cristal comme une conscience, avec sã goutlc, au fond, dês
ténèbres ... écarte [a lampe."
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Meio século depois de Mallarmé, outro poeta escreveria em
Paris (ainda que desta vez em alemão) poesias que dramatizam outra crise do verso, ainda mais aguda e grave, que por sua vez se
propõe a perseguir uma "acidentalização", a explorar um outro tipo
de cataclisma histórico e a testemunhar uma outra "crise fundamental" - uma mudança fundamental no pensamento e na existência - partindo, desta vez, não da renovação proporcionada por uma
revolução, mas da destruição e da devastação desencadeadas pela
Segunda Guerra Mundial e, em particular, pelo Holocausto. Explodindo, uma vez mais - nas pegadas das lições de Mallarmé -, seu
próprio meio poético, ao deslocar a sua própria língua e quebrar
seu próprio verso, a poesia de Paul Celan testemunha, de fato, não
mais simplesmente aquilo que Mallarmé chama de um "acidente"
genérico, mas um colapso cultural e histórico mais específico, mais
particularmente esmagador e mais recente, um trauma massivo, individual e coletivo, de uma perda catastrófica e de um destino desastroso no qual nada mais pode ser construído como acidente, a
não ser, talvez, para a sobrevivência do próprio poeta. A crise do
verso de Mallarmé passa agora a expressar, concreta e especificamente, a realidade particular de Celan e sua experiência literalmente estilhaçada de sobrevivente do Holocausto. A quebra do verso
encena a quebra do mundo.
Como Mallarmé - a testemunha do acidente -, Celan - a
testemunha da catástrofe - é, por sua vez, um viajante, um viajantetestemunha, cuja poesia, precisamente, está pesquisando, por meio
de seu testemunho, as direções obscuras e os destinos
desconhecidos de sua jornada. "Escrevi poemas", diz Celan, "por
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assim dizer, para me orientar, para explorar onde estava e para onde
estava destinado a ir, para mapear a realidade para mim mesmo"
(apud Felstiner, 1982; p. 23). Diferentemente de Mallarmé, no
entanto, que traz "novidades surpreendentes" para a Inglaterra como
"viajante convidado" ("um viajante convidado que, sem demora, com
respiração ofegante, se desfaz do testemunho de um acidente
conhecido e que o persegue"), o testemunho de Celan não é aquele
de um "convidado", mas o de um expulso, de um viajante, cuja
jornada se iniciou na coação da deportação, nas agonias de uma
expulsão de seu país de origem.
Paul Ancel, que trocará seu nome depois da guerra - usando
o anagrama Celan -, era filho de pais judeus-alemães, nascido em
1920, em Czernowitz, Bukovina, uma província do norte da
Roménia. Em julho de 1941, um Einsatzgruppe da S.S., ajudado
por tropas romenas, começou a destruir a comunidade judaica de
Czernowitz. Em 1942, os pais de Celan foram deportados para um
campo de concentração. Paul Celan conseguiu escapar, mas foi
enviado para um campo de trabalhos forçados, onde ele arrastou
entulhos e juntou pedras por 18 meses. A única carta que Paul
recebeu de sua mãe o informava que seu pai, totalmente exausto,
tinha sido morto pelos S.S. Alguns meses mais tarde, Paul
descobriu, por um primo que fugira, que sua mãe também havia
sido assassinada, com um tiro na nuca. Uma história publicada em
um jornal alemão no final da da década de 1970 sugeria que Celan
(estranhamente assim como Dostoiévski) escapou à execução no
campo atravessando uma linha divisória - trocando lugares in
extremis, de uma formação marcada para morrer para outra
destinada ao trabalho escravo.
Em 1944, Celan volta a Czernowitz, que fora liberada por
tropas soviéticas. Depois da guerra ele se muda para Bucareste,
depois Viena, estabelecendo-se, finalmente, em Paris, em 1948. Suas
traduções poéticas do francês, inglês e russo, para o alemão,
acompanham a publicação de seus próprios trabalhos poéticos, que
lhe trariam tanto prémios literários prestigiosos quanto aplauso
imediato da crítica, no mundo germanófono.
Em abril de 1970, à idade de 49 anos, Paul Celan comete
suicídio, afogando-se no Sena.

Apesar de seu domínio de muitas línguas e de sua fluência
em muitas literaturas, apesar de sua própria escolha de morar em
Paris e dialogar com a cultura francesa, Celan não conseguia deixar de escrever em alemão. "Não acredito em bilingiiismo em poesia", ele disse, em resposta a uma questão sobre sua escolha linguística. "Poesia - é a inexorável singularidade da linguagem" (apud
Felstiner, 1986; p. 122). Para seu biógrafo Israel Chalfen, Celan
explicou sua lealdade ao alemão: "Somente na 'língua materna' se
pode expressar a própria verdade. O poeta mente em uma língua
estrangeira" (ver Washburn, 1986; p. vii). No entanto, este vínculo com a língua materna, esta conexão íntima ao legado da fala de
sua mãe perdida, como a única língua com a qual a verdade - sua
própria e singular verdade - pode ser nativa, é, também, de forma
bastante intolerável, uma conexão indissolúvel ao legado da fala dos
assassinos de seus próprios pais, uma subjugação exatamente à língua da qual emergia morte, humilhação, tortura e destruição, num
veredito de sua própria aniquilação. A escrita poética de Celan, portanto, luta com o alemão, para aniquilar sua própria aniquilação
presente nela, para se reapropriar da linguagem que marcou a sua
própria exclusão: os poemas deslocam a língua de forma a remoldála, para mudar radicalmente sua semântica e pressupostos gramaticais e refazer - criativa e criticamente - uma nova linguagem
poética, totalmente própria a Celan. A crise da linguagem de
Mallarmé torna-se, aqui, o esforço vital - e a tentativa crítica - de
reclamar e de se reapropriar exatamente da língua na qual o testemunho deve - e não pode simplesmente e acriticamente - ser dado.
Este trabalho de exato processamento radical, tanto da linguagem
quanto da memória, ocorre através de uma luta poética e linguística desesperada para, precisamente, reapropriar exatamente a linguagem de sua própria expropriação, para recuperar os alemães de
seu passado nazista e para resgatar a língua materna - a única possessão do despossessado - do Holocausto que ela infligiu. "Estes",
diz Celan, "são os esforços de alguém (...) sem teto, também nesse sentido até hoje não pressentido (...) que vai até a língua com
seu próprio ser, ferido de realidade e em busca da realidade":
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Alcançável, próximo e não perdido permaneceu em meio
às perdas este único: a língua. Ela, a língua, permaneceu não
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perdida, sim, apesar de tudo. Mas ela teve de atravessar as suas
próprias ausências de resposta, atravessar um emudecer,
atravessar os milhares de terrores e o discurso que traz a morte.
Ela atravessou e não deu nenhuma palavra para aquilo que
ocorreu; mas ela atravessou esle ocorrido. Atravessou e pôde
novamente sair, "enriquecida" por tudo aquilo.
Naqueles anos e nos anos seguintes, tentei escrever poesia
nessa língua: para falar, para me orientar, para reconhecer onde
estava e para onde isso me levaria, para esboçar para mim a
realidade.
Foi, vocês vêem, acontecimento, movimento, um estar a
caminho, foi a tentativa de adquirir direção. E quando me
pergunto pelo seu sentido, então acredito ter de dizer a mim
mesmo que, a esta pergunta, também corresponde a pergunta
pelo sentido do ponteiro do relógio.
(...) São os esforços de quem, sobrevoado por estrelas que são trabalhos humanos -, sem teto, também neste sentido
até hoje não pressentido e com isso da forma mais sinistra, ao ar
livre, vai até a língua com seu ser, ferido de realidade e em busca
da realidade [wirklichkeitswund und Wirklichkeit suchend] .9

Buscar a realidade é tanto partir para explorar a ferida infligida por ela - voltar e tentar penetrar o estado de estar sendo atingido, ferido, pela realidade [wirklichkeitswund] - quanto tentar, ao
mesmo tempo, reemergir da paralisia desse estado, para engajar-se
na realidade [Wirklichkeit suchend] enquanto advento, um movimento, e enquanto uma necessidade vital e crítica de prosseguir. É
para além do choque de ter sido atingido, porém, apesar disso, dentro da ferida e de dentro do estar ferido, que o evento, por mais
incompreensível que possa ser, torna-se acessível. A ferida dá acesso à escuridão que a linguagem teve de enfrentar e atravessar no
próprio processo de seu "aterrador tornar-se mudo". Buscar a realidade por intermédio da língua "com seu ser", buscar na língua
exatamente aquilo que a língua teve de atravessar, é, portanto, fazer de seu "próprio desabrigo" - da abertura e da acessibilidade de
9. Paul Celan, Gcsammelle Werke, Frankfurl a.M.: Suhrkamp, 1983, vol. 111,
pp. 185 s. Tradução do alemão de minha autoria e de Márcio Seligmann-Silva.
(N. da T.)
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suas próprias feridas - um meio inesperado e inusitado de acessar a realidade, a condição radical para uma exploração forçada da
função testemunhal e do poder testemunhal da linguagem: é entregar sua própria vulnerabilidade à realidade, como a condição de
uma disponibilidade excepcional e de uma atenção excepcionalmente sensibilizada e submetida à relação entre linguagem e os
eventos.
Um tal poema que intenta experimentar exatamente com esta
relação entre linguagem e os eventos é Todesfuge ("Fuga sobre a
morte"), o primeiro poema publicado por Celan, escrito por volta
do final de 1944, imediatamente depois da emersão do próprio
poeta de sua devastadora experiência de guerra. A poesia dramatiza e evoca uma experiência em campo de concentração, porém não
direta e explicitamente, por intermédio de uma narrativa linear, de
confissão pessoal ou de reportagem testemunhal, mas elipticamente
e circularmente, por intermédio da arte polifônica, mas ironicamente
disjuntada do contraponto e por meio das repetições obsessivas e
compulsivas e da exploração vertiginosa de uma música de loucos,
cujo lamento - meio blasfémia, meio prece - irrompe de uma só
vez num choro mudo e sem voz e no tumulto dançante de uma
celebração embriagada. Surpreendentemente, o poema que retrata
as mais inimagináveis complexidades do horror e as degradações
mais profundamente ultrajantes, não é um poema sobre matar, mas,
precisamente, um poema sobre beber, e sobre a relação (e a não
relação) entre "beber" e "escrever".
Leite negro da madrugada bebemo-lo ao entardecer
bebemo-lo ao meio-dia e pela manhã bebemo-lo de noite
bebemos e bebemos
cavamos um túmulo nos ares aí não ficamos apertados
Na casa vive um homem que brinca com serpentes escreve
escreve ao anoitecer para a Alemanha os teus cabelos de
oiro Margarete
escreve e põe-se à porta da casa e as estrelas brilham
assobia e vêm os seus cães
assobia e saem os seus judeus manda abrir uma vala na terra
ordena-nos agora toquem para começar a dança
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escreve ao anoitecer para a Alemanha os teus cabelos de
oiro Margarete
Os teus cabelos de cinza Sulamith cavamos um túmulo nos
ares aí não ficamos apertados.10

A performance do ato de beber, uma tradicional metáfora
poética para a melancolia, para a sede romântica e para o desejo, é
transformada aqui na figura surpreendentemente abusiva de uma
tortura sem fim e de uma exposição sem limites, uma figura da
impotente situação e da insuportável provação de ter de tolerar,
absorver, continuar a pôr para dentro sem qualquer fim ou limite.
Esta imagem da embriaguez da tortura ironicamente perverte e
desmitifica, de um lado, a conotação helênica-mítica do consumo
dionisíaco, libidinoso e eufórico, tanto de vinho quanto de poesia,
e, de outro, a conotação cristã da consagração ritual e do beber
eucarístico e sagrado do sangue de Cristo - e de suas virtudes. A
proeminente imagem subjacente da eucaristia sugere, no entanto,
que o beber enigmático que o poema evoca repetidamente é, de fato,
essencialmente o beber de sangue.
A perversão da metáfora do beber é agravada ainda mais pela
imagem enigmática do "leite negro", o qual, em suas obsessivas
repetições, sugere a imagem subjacente - ainda que indizível e
inarticulada - de uma criança lutando para beber do seio materno.
Mas o "leite negro" desnaturalizado, possivelmente manchado por
negras cinzas queimadas, escorre não do seio materno, mas da
escuridão do assassínio e da morte, da negritude da noite e do
"crepúsculo" que "cai sobre a Alemanha" quando a morte torna-se
misteriosamente um "mestre". Ingerindo por meio do leite negro
liquefato, tanto o sangue escuro como também cinzas queimadas,
o beber ocorre não na fonte materna, mas, precisamente, na fonte
mortal da ferida, na visão sanguinolenta da realidade como estigma.
A figura cristã da ferida, tradicionalmente vista como o veículo
mítico e como meio metafórico da transcendência histórica - do
apagar a morte de Cristo no advento da Ressurreição - é reinvestida
pelo poema com a concretude literal do sangue e das cinzas dos
10. Paul Celan, Sete rosas mais tarde. Antologia poética. Seleção, tradução e interpretação de João Barrento e Y.K. 2a ed. Lisboa: Centeno, 19%, pp. 15-16.
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campos de extermínio, e é produzida, portanto, de forma a incluir,
na ferida, não a ressurreição e a transcendência histórica, mas a
especificidade da história - da realidade histórica concreta do
massacre e extermínio de uma raça - enquanto inapagável e
intranscendível. Desta maneira, o que Celan faz é forçar a linguagem
metafórica cristã a testemunhar, efetivamente, o Holocausto e ser,
por sua vez, testemunhada por ele.
O poema inteiro não é, de fato, simplesmente sobre violência,
mas sobre a relação entre violência e linguagem, sobre a passagem
da linguagem pela violência e a passagem da violência pela
linguagem. A violência encenada pelo poema está nos atos de f ala
do mestre alemão, do comandante que dirige a orquestra dos
residentes do campo para acompanhar musicalmente o cavar de suas
próprias covas e para celebrar, em uma extática fuga mortal, de
uma só vez, o ferir da terra e sua própria destruição e aniquilamento.
Porém, é já na própria prática de sua língua que o comandante
aniquila os judeus, negando-os ativamente como sujeitos, reduzindo
suas individualidades subjetivas a uma massa de objetos indistintos,
aviltados e inumanos, a coisas para seu capricho brincar, a
marionetes de seu próprio prazer de destruição e a instrumentos
musicais de sua própria paixão sádica.
assobia e saem os seus judeus manda abrir uma vala na
terra
ordena-nos agora toquem para começar a dança
Ele grita cavem mais fundo no reino da terra vocês aí e
vocês outros cantem e toquem
enterrem as pás mais fundo vocês aí e vocês outros
continuem a tocar para a dança
E grita toquem mais doce a música da morte a morte é
um mestre que veio da Alemanha
grita arranquem tons mais escuros dos violinos depois
feitos fumo subireis aos céus
e tereis um túmulo nas nuvens aí não ficamos apertados."

11. Ibid.
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A violência é tanto mais obscena por ser estetizada e por
estetizar sua própria desumanização, ao transformar sua própria
perversão assassina na sofisticação cultural e no transe erudito de
uma performance artística hedonista. Porém, o poema funciona
especificamente e contrapontísticamente de modo a deslocar este
mascarar da crueldade como arte, exibindo a obscenidade desta
estetização ao opor o êxtase melódico do prazer estético aos atos
de fala dissonantes do comandante, à violência de seu abuso verbal
e introduzindo na amnésia da "fuga" - no esquecimento do
embebedatnento artístico - o beber do leite negro como
impossibilidade do esquecer e de obter postergação do sofrimento
e da memória e como o retorno sinistro, insistente e inesquecível
daquilo que o prazer estético esqueceu.

aniquiladoras do endereçamento assassino - "vocês aí e vocês
outros" - um endereçamento que institui o outro não como sujeito,
mas como alvo ("atinge-te com bala de chumbo acerta-te em
cheio"), encontra-se e colide com a melancolia sonhadora do
endereçamento desejoso, o endereçamento que institui o outro como
sujeito do desejo e, enquanto tal, como sujeito da resposta, de uma
resposta requerida.

bebemos e bebemos
Na casa vive um homem que brinca com serpentes escreve
escreve ao anoitecer para a Alemanha os teus cabelos de
oiro Margarete
Os teus cabelos de cinza Sulamith cavamos um túmulo nos
ares aí não ficamos apertados
Leite negro da madrugada bebemos-te de noite
bebemos-te ao meio-dia (...)
(...) bebemos e bebemos
a morte é um mestre que veio da Alemanha azuis são os
teus olhos
atinge-te com bala de chumbo acerta-te em cheio
na casa vive um homem os teus cabelos de oiro Margarete
atiça contra nós os seus cães oferece-nos um túmulo nos
ares
brinca com as serpentes e sonha a morte é um mestre que
veio da Alemanha
os teus cabelos de oiro Margarete
os teus cabelos de cinza Sulamith.12
Todo o poema é contingente com relação a várias formas de
apóstrofes e de endereçamentos. As interjeições desumanizadas e

12. Ibid.,pp. 17-19.
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os teus cabelos de oiro Margarete
os teus cabelos de cinza Sulamith.
Margarete, o objeto de desejo do Fausto e a encarnação goethiana do amor romântico, evoca simultaneamente a ampla tradição da literatura melancólica alemã e o anseio efetivo - possivelmente do comandante - por sua amada alemã. Sulamith, um
emblema feminino, tanto da beleza quanto do desejo, celebrada e
admirada no Cântico dos cânticos, evoca a melancolia bíblica e literária judaica e o anseio pela judia amada. A evocação do nome
querido é atravessada pela mesma profundidade de alegria e de tristeza, carregada com a mesma energia do anseio e do desejo humanos. Os apelos, enquanto tais, ressoam um no outro. Porém, ainda
assim, uma amarga diferença e uma ironia chocante ressoa de dentro
da semelhança ecoante. Em contraste com os cabelos dourados de
Margarete, os cabelos de cinza de Sulamith indica não somente a
marca de uma diferença racial entre a moça loira do ideal ariano e
o pálido acinzentado da beleza semita, mas o cabelo reduzido a cinzas, o cabelo queimado de uma raça, em oposição à idealização
estética e auto-idealização da outra raça. Como a luz do "crepúsculo" tornando-se noite e escuridão, a dissonância do dourado e
do cinzento produz, assim, uma vez mais, apenas "leite negro"
como uma resposta à sede, ao anseio e ao desejo. O chamado a Sulamith - beleza reduzida a fumaça - está fadado a ficar sem resposta.
Leite negro da madrugada bebemos-te de noite
bebemos e bebemos
Na casa vive um homem que brinca com serpentes escreve
escreve ao anoitecer para a Alemanha os teus cabelos de
oiro Margarete
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Os teus cabelos de cinza Sulamith cavamos um túmulo nos
ares aí não ficamos apertados.

A ferida dentro da cultura se abre na discrepância, na mudez,
na disjunção abrupta, não somente entre "Margarete" e "Sulamith",
mas, principalmente, entre "nós bebemos", "nós cavamos" e "ele
escreve". A ferida aberta é pontuada na linguagem pela incapacidade
do "nós" em se endereçar [adress] ao "ele", precisamente neste
poema de apóstrofe e endereçamento. É nesta ruptura radical de
endereçamento entre o "nós" (que "bebe" e "cava") e o "ele" (que
"escreve" e que "comanda"), que Celan localiza a própria essência
da violência e a própria essência do Holocausto.
Se "a morte é um mestre da Alemanha", ela é um "mestre"
não somente no sentido de que ela traz a morte e que ela controla
totalmente seus escravos, nem apenas no sentido de que ele
representa o maestro, o músico ou o mestre-cantor, mestre das artes
que se esforça, ironicamente, para produzir a morte como obraprima, mas no sentido de que a Alemanha, sem se dar conta, instituiu
a morte como Meister, como mestre-professor. A morte ensinou uma
lição que, a partir de então, não pode mais ser esquecida. Se a arte
deve sobreviver ao Holocausto - sobreviver à morte enquanto
mestre -, ela terá de quebrar, na arte, essa maestria, que se espalha
de forma insidiosa por toda a cultura e na totalidade do projeto
estético.
A necessidade da arte de se desestetizar e justificar, desde então, sua própria existência, foi enfaticamente articulada pelo crítico alemão Theodor Adorno, em um dito famoso que define, de fato,
a situação difícil de Celan, mas que se tornou, ele mesmo (talvez prontamente demais), um cliché da crítica, consumido muito apressadamente e muito apressadamente reduzido ao descarte sumário da
perturbadora eficácia poética de Celan em poemas como "Fuga sobre a morte"; "Depois de Auschwitz, não é mais possível escrever
poemas" (Adorno, 1973; p. 362): "O princípio estético da estilização", escreve Adorno, " ... faz um destino impensável parecer ter
tido algum sentido; ele é transfigurado, algo de seu horror é retirado. Já isso faz injustiça às vítimas ... [Alguns] trabalhos ... são mesmo absorvidos de bom grado como contribuições para esclarecer
o passado" (Adorno, 1982; p. 313). Na concepção radical de Ador-
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no, não são, no entanto, apenas esses trabalhos específicos, nem
simplesmente a poesia lírica, enquanto género, mas todo o pensar,
todo o escrever, que terá agora de pensar e de escrever contra si
mesmo:
Se pensar é para ser verdade - se é, de qualquer forma,
para ser verdade hoje - este pensar deve ser contra si mesmo.
Se o pensamento não é medido pelo extremo que escapa ao conceito, ele é desde o princípio da natureza do acompanhamento
musical com o qual a SS gostava de abafar os gritos de suas
vítimas. (Adorno, 1973; p. 365)
O próprio Adorno, no entanto, retornará a seu enunciado sobre
poesia e Auschwitz em um ensaio posterior, para redefinir sua
ênfase, para sublinhar a intenção aporética, e não simplesmente
negativa, de seu pronunciamento radical e para enfatizar o fato
(pouco conhecido e mais complexo) de que, paradoxalmente, a arte
é a única que poderá, a partir de então, igualar-se à sua própria
impossibilidade histórica, de que apenas a arte pode satisfazer a
tarefa do pensamento contemporâneo e satisfazer as incríveis
exigências do sofrimento, da política e da consciência
contemporânea, escapando ainda assim à sutil onipresença e à quase
inevitável traição cultural, tanto da história quanto das vítimas.
Não tenho nenhum desejo de amenizar o dito de que escrever poesia depois de Auschwitz é um ato de barbárie (...) Mas
a resposta de Enzensberger de que a literatura tem de resistir a
este veredito, também permanece verdade (...) Agora é virtualmente apenas na arte que o sofrimento pode ainda achar sua
própria voz, consolação, sem ser imediatamente traído por ela.
Hoje, todos os fenómenos da cultura, mesmo sendo um
modelo de integridade, são passíveis de serem sufocados pelo
cultivo do kitsch. Porém, paradoxalmente, é às obras de arte que
restou o lastro de postular sem palavras aquilo que foi barrado
para a política. (Adorno, 1982; pp. 312 e 318)
Toda tentativa da obra poética de Celan pode ser precisamente
definida, nos termos de Adorno, como a resistência criativa e
autocrítica ao veredito de que, desde então, é um ato de barbárie
escrever lírica e poeticamente; um veredito que a poesia recebe,
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no entanto, não de fora, mas de dentro de si mesma, um veredito
que "Fuga sobre a morte" já abarca e, de fato, encena e coloca em
movimento pela usurpação do canto dos internos por parte do
mestre.
Algo da usurpação reproduziu-se, no entanto, inadvertidamente, mesmo no próprio destino de "Todesfuge", cujo imenso sucesso e frequente antologização entre os germanofonos tornou Celan rapidamente algo semelhante a outro "mestre" celebrado. Em
seus últimos anos, portanto, o próprio Celan voltou-se contra seus
poemas iniciais, recusando-se a autorizar sua reimpressão em antologias futuras e mudou seu estilo para um verso menos explícito, menos melodioso e mais fragmentado e elíptico:

não 'poetiza', ela nomeia e localiza". (Celan, 1980b; p. 23; grifos
meus)

MAIS NENHUMA ARTE DE AREIA, nenhum livro de areia,
nenhum mestre.
Nada ganho nos dados. Quantos
Mudos?
Dezassete.

Fundo na fenda do tempo
no favo de gelo
espera, cristal de sopro,
sua irrefutável
testemunha. 14

A busca de precisão musical - que evita a melodia e refreia
acima de tudo a "poetização" - é, no entanto, associada a uma
tendência em direção ao silêncio. "Tendência em direção ao silêncio",
nota Celan "isso também não pode ser apenas dito assim. Não
devemos criar novos fetiches. Até o antifetiche pode tornar-se
fetiche." (1980b; p. 45).
MAIS NENHUMA ARTE DE AREIA, nenhum livro de areia,

nenhum mestre.

Para evitar a possibilidade de uma estética, embebida de
entusiasmo pelo seu próprio verso, a poesia tardia rejeita, na
linguagem, não sua música e seu cantar - que continuaria a definir
a essência da linguagem poética para Celan -, mas uma espécie
predeterminada de musicalidade melodiosa reconhecível. Nas
palavras do próprio Celan, o verso, a partir de então, "... desconfia
do belo (...) insiste em ter sua 'musicalidade' situada em uma região
onde não tem mais nada em comum com aquele 'som melódico'
que, mais ou menos imperturbado, soava lado a lado com o maior
dos horrores. A preocupação desta linguagem é, em toda sua
polivalência inalterável da expressão, a precisão. Ela não transfigura,

"Uma das verdades mais difíceis de demonstrar", escreve
Pierre Boulez em uma análise da música contemporânea que poderia ser aplicada à musicalidade revisada da poesia de Celan, "...
uma das verdades mais difíceis de demonstrar é a de que a música
não é apenas a 'arte do som' - que ela deve ser antes definida como
o contraponto do som e do silêncio. A inovação rítmica da [música contemporânea] é esta concepção na qual o som e o silêncio
estão ligados em uma organização precisa, voltada para a exploração exaustiva de nossos poderes de escuta", (ver Washburn, 1986;
p. xxv)
Introduzindo o silêncio como uma quebra rítmica e um
contraponto deslocador em relação ao som, não só entre suas
instâncias e seus versos, mas mesmo no próprio meio do fluir
fonético e da dicção poética de suas palavras ("Vocês minhas
palavras sendo aleijadas / comigo ... / com a hu, com o mano, com
o ser humano" - Celan, 1980a; p. 151), Celan esforça-se por
desfetichizar sua linguagem e deslocar sua própria maestria estética,
ao quebrar qualquer controle próprio do sentido e ao disjuntar

13. Paul Celan, Gesammelte Werke, Gedichíe II, Frankfurt a.M., 1983, p. 39. Minha tradução. (N. da T.)

14. Felman cita a partir da tradução de Hamburger (Celan, 1980a; p. 238). A presente tradução foi feita por mim a partir do original (Celan, loc, cit., p. 31).

Tua pergunta - tua resposta.
Teu canto, o que sabe ele?
fundonaneve
undonaeve,
U-a-e.13
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qualquer unidade, integridade ou continuidade do sentido consciente.
Exatamente por meio desta quebra, os sons testemunham, daí por
diante, precisamente um conhecimento que eles não possuem, ao
se abandonar e escorregar para dentro das profundidades enterradas
de seu próprio silêncio.
Tua pergunta - tua resposta.
Teu canto, o que sabe ele?

- foi precisamente a de que um mestre é quem não pode ser
endereçado, aquele para o qual não se pode dizer "íw", a poesia de
Celan busca não simplesmente, como se costuma dizer, procurar
o tu responsivo para recriar o ouvinte, o escutador, mas para
subverter, para deslocar e para desituar a própria essência da estética
como um projeto de maestria artística, ao transformar a poesia como quebra da palavra e como testemunho à deriva - em um
projeto de endereçamento testemunhal inerente e sem precedentes.

fundonaneve
undonaeve,
U-a-e.
Mas esta quebra da palavra, este déficit de música e de som
da canção que resiste à recuperação e que não sabe, e não pode
possuir seu sentido, alcança não obstante um você, retém a escuta
- e provavelmente a pergunta, ou a resposta, de um Outro: "Tua
pergunta - tua resposta / Teu canto". O poema empenha-se na
direção do Du, do tu, do ouvinte, sobre o abismo histórico do qual
originou-se o cantar e através da violência e da ressonância infinita
e sombria da quebra da palavra. "Um poema", escreve Celan,
"enquanto uma forma manifesta da linguagem e, portanto,
intrinsecamente diálogo, pode ser uma mensagem em uma garrafa,
lançada na crença (nem sempre muito esperançosa) de que ela
poderá em algum lugar e em algum momento chegar à terra firme,
talvez à terra-do-coração":
Também neste sentido os poemas estão a caminho - têm
rumo.
Para onde? Em direção a algo de aberto, de ocupável, talvez
a um tu endereçável, a uma realidade endereçáveis
Enquanto um evento direcionado à criação de um "tu", a poesia
se torna, precisamente, o evento da criação de um endereçamento
para a especificidade de uma experiência histórica que aniquilou
qualquer possibilidade de endereçamento. Se a lição da morte
(executor da Todesfuge, comandante e maestro) - a lição do mestre
15. Felman cita a partir de Felstiner, 1982. Aqui foi usada a tradução de Barrento,
em: Celan, arte poética. O meridiano e outros textos, Lisboa, 1996, p. 34 com revisão minha.
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Tal como se fala à pedra, como
tu,
a mim do abismo,
da pátria aparentado,
tu atiras, tu que a muito tempo,
no nada de uma noite,
tu que na multi-noite encontrei, tu
Multi-Tu-.
e às vezes, quando
apenas o nada encontrava-se entre nós,
encontramos totalmente um ao outro.lfi
ATRAVESSANDO o VAZIO ou A POESIA COMO LIBERTAÇÃO
Juntamente com o percurso dos diversos escritores, teóricos
c poetas esquematizado acima, a classe viajou por seu próprio
caminho. Abertos para a diversidade e tocados pelas peculiaridades
concretas dos testemunhos literário, clínico, histórico e poético,
cativados e surpresos com as formas inesperadas pelas quais textos
tão diferentes evoluíam, ainda assim, um para dentro do outro,
engajando-se na profundidade um dos outros e colocando cada um
em uma perspectiva cada vez mais complexa, os estudantes
emergiam de alguma forma mudados do encontro com cada um
dos textos. As vicissitudes formais e históricas da poesia de Celan
encontrou-os prontos: prontos para receber os contrapontos
16. Tradução minha do original alemão (Felman utiliza aqui a tradução de
Hamburger, 1980a, pp. 153 e 135).
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silenciosos da quebra das palavras e dos sons quebrados do poema;
prontos para serem solicitados pela ausência de nome da experiência
de Celan; prontos, em outras palavras, para assumir a posição do
"tu", para tornarem-se o "tu" que a poesia buscava "no vazio da
noite". Através de suas vibrações responsivas, porém, submissas e
contidas (vibrações evidenciadas tanto nos textos dos estudantes
quanto na agudeza de atenção nas discussões em sala de aula), a
ciasse tornou-se, de fato, o "tu" responsivo, este endereçado
profundamente atento, preparado para acompanhar o poeta ao
próprio lugar - à própria noite, ao próprio silêncio - do qual seu
poema havia se originado.
À medida que a musicalidade à deriva de Celan tornou-se, de
fato, o ritmo da classe, esta parecia experienciar, curiosamente, uma
espécie de liberação, um processo de libertação. "Quem tiver arte
diante dos olhos e em sua mente", disse Celan em seu discurso
famoso intitulado "O meridiano", "Quem tiver arte diante dos
olhos e em sua mente (...) se esqueceu. A arte produz uma distância do 'eu'":

estético" e, portanto, preparada para tornar-se o endereçado da
"mensagem da garrafa" arremessada ao mar "na crença (nem
sempre muito esperançosa) de que ela poderá chegar em algum lugar
e algum momento chegar à terra firme, talvez à terra-do-coração."
A classe tornou-se a terra-do-coração inadvertida e inesperada na qual a garrafa poética de Celan - por acaso - aportou. Aberta
para o risco incorporado pelo acaso - e pela necessidade — do
encontro com o testemunho à deriva, preparada para receber e
ressoar a obscuridade, o sofrimento, a incerteza - e ainda o absoluto
- da mensagem da garrafa, a classe estava agora preparada para o
próximo passo.

Talvez a poesia - é apenas uma pergunta -, talvez a poesia,
tal como a arte, se dirija, com um Eu esquecido de si, para aquelas
coisas inquietantes e estranhas, para de novo se libertar - mas
aonde? mas em que lugar? mas com que meios? mas com que
condição? (...)
Encontramos agora o lugar que era o do estranho, o lugar
onde a pessoa conseguia libertar-se enquanto Eu - um Eu de
estranhamento? Encontramos um tal lugar, um tal passo?
Talvez aqui, com o Eu - este Eu surpreendido e liberto aqui
e deste modo -, talvez aqui se liberte ainda um Outro?17
Por intermédio da poesia de Celan, a classe sentiu-se, de fato,
fortemente e obscuramente libertada - libertada da forma, do ritmo,
da melodiosidade, das palavras, libertada, em suma, do "projeto
17. "O meridiano", discurso de Celan pronunciado em 1960, por ocasião da entrega do prestigioso prémio Georg Biichner (dado pela Academia Alemã de Língua e Literatura). Celan, "O meridiano". Arte Poética. O meridano e outros
textos. Tradução João Barrento, op. cit., pp. 51-54. Felman utiliza a tradução
de Jerry Glenn (Celan,1978; pp. 33-35).
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VI
TESTEMUNHOS DE VIDA
A etapa seguinte e final do itinerário do curso foi a apresentação de dois testemunhos em fita de vídeo, emprestados da Fortunoff
Vídeo Archive for Holocaust Testemonies at Yale, uma coleção de
testemunhos filmados - de relatos de vida autobiográficos dados
por sobreviventes do Holocausto a entrevistadores voluntários,
profissionalmente treinados, em sua maioria psicanalistas ou
psicoterapeutas. No contexto dessas entrevistas dialógicas, muitos
desses sobreviventes do Holocausto narram, de fato, suas histórias de forma integral pela primeira vez em suas vidas, despertados para suas memórias e para seus passados, tanto pelo fim
público do empreendimento (a coleção e preservação de evidências
testemunhais vivas de primeira mão sobre o Holocausto), quanto,
mais concretamente, pela presença e envolvimento do entre vi stador,
que os possibilitaram acreditar pela primeira vez que é possível,
de fato, apesar de todas as adversidades e apesar de suas experiências passadas, contar a história e ser ouvido, de fato endereçar
a importância de suas biografias - isto é, endereçar o sofrimento,
a verdade e a necessidade desta narração impossível - a um "tu"
ouvinte, e a uma comunidade que escuta. No espírito dos esforços
poéticos de Celan, ainda que em um nível totalmente diferente, o
Fortunoff Vídeo Archive for the Holocaust Testemonies at Yale é,
assim, por sua vez, um esforço para criar (recriar) um endereça-
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do, especificamente para uma experiência histórica que aniquilou
exatamente a possibilidade de endereçamento.

na tentativa imprevisível e arriscada da testemunha, que não domina - e não possui - seu testemunho, ou sua "mensagem da garrafa", que poderá ou não atingir um "tu". De fato, eu sugeriria mesmo que tanto o mistério quanto a complexidade da tentativa do testemunho e de seu poder compelidor, deriva precisamente desse elemento de imprevisibilidade, daquilo que é imprevisível, mais especificamente, dos efeitos da troca e do grau de interação entre as
dimensões histórica, clínica e poética do testemunho.

O ENCONTRO COM O REAL! UMA CONVERGÊNCIA DE DIMENSÕES
HISTÓRICAS, POÉTICAS E CLÍNICAS

No contexto do curso, tínhamos explorado anteriormente em
sequência, um após outro, as dimensões históricas (Camus/Dostoiévski), clínicas (Camus/Dostoiévski/Freud) e poéticas (Mallarmé/Celan) do testemunho. No entanto, nenhuma dessas dimensões,
tomadas em si, capta verdadeiramente a complexidade daquilo que
o testemunho é, uma vez que esta complexidade, como vimos, sempre implica, de uma forma ou de outra, a coexistência de todas as
três dimensões e suas interações mútuas. Os testemunhos do Holocausto, em si, são decididamente, pelo menos num nível manifesto, aquilo que existe de mais estranho à "poesia", tanto em sua
substância quanto em sua intenção. Apesar disso, muitos deles atingem surpreendentemente, na própria estrutura de seu acontecimento, a dimensão de descoberta e de advento, inerente ao ato de
fala literário, e o poder do significado e do impacto de um verdadeiro evento da linguagem - um evento que pode, inesperadamente, assemelhar-se a um ato poético ou literário. O próprio aspecto real, avassalador e, enquanto tal, traumático, da narrativa, envolve, de outro lado, tanto as dimensões históricas quanto
as clínicas do testemunho. As dimensões clínica e histórica estão
implicadas, igualmente, na poesia de Celan. O que faz a poesia de
Celan crucialmente poética (mesmo em sua fase pós-estética,
antipoética) é, como vimos, sua insistência formal na imprevisibilidade de seu próprio ritmo. Insistindo, portanto, na imprevisibilidade de sua própria música e de suas "mudanças na respiração"18, a
poesia de Celan insistia, de fato (como fizera também Mallarmé),
18. "Poesia: é qualquer coisa que pode significar uma mudança na respiração
(Atemwendé). Quem sabe a poesia não faz o caminho - também o caminho da
arte - com vista a uma tal mudança?" (Celan, "O meridiano". Tradução João
Barrento, op. cit., p. 54. Felman cita a tradução de Jerry Glenn para o inglês,
Celan, 1978; p. 35).

Pela primeira vez na minha história de ensino, decidi, portanto,
fazer uso do arquivo - para avançar da poesia para a realidade e
estudar em uma classe de literatura algo que não é a priori definido
como literário, mas que é antes da ordem dos documentos primários
- históricos e autobiográficos. Parece-me que esta dimensão
acrescida do real foi, neste momento, igualmente relevante e
necessária, para o insight que estávamos adquirindo em relação ao
testemunho. Intuitivamente, eu também sabia que a transferência,
a mudança de meio do texto para o vídeo - do literário para o real
e do textual para o visual - teria um impacto que seria, de alguma
forma, iluminador e que a interpenetração dos testemunhos
históricos e literários se revelaria crucial para a compreensão - e
para o processo - da classe.
A DETERMINAÇÃO DE SOBREVIVER

Assisti a muitos dos testemunhos do Fortunoff Vídeo Archive
e selecionei, para o propósito da classe, duas fitas de vídeo, cujas
singularidades das narrações históricas pareciam conter o acréscimo
do poder de uma figura e a revelação de uma autodescoberta: os
testemunhos de uma mulher e de um homem.
A história da mulher é a história de uma perda catastrófica e
avassaladora, que conduz, no entanto, a um insight sobre o mistério
da vida e sobre a necessidade do testemunho. O testemunho é,
precisamente, sobre a experiência do narrador de atravessar
repetidamente a linha divisória entre vida e morte. Iniciando à idade
de 15 anos, a testemunha teve de viver as sucessivas mortes de
praticamente todos os membros de sua família - seu pai, sua mãe,
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seu irmão mais novo, sua cunhada e um bebé £os três últimos tendo
morrido em sua presença, em seus braços). O único sobrevivente
de sua família é seu recém tornado marido, ele também perdido
durante a guerra, mas miraculosamente reencontrado depois da
libertação. Cada um dos dois foram os únicos a sobreviver nas
respectivas famílias. Ainda que tornados estranhos no momento de
sua reunião, eles permanecem juntos depois da guerra porque, ela
diz, "ele sabia quem eu era":

LIBERTAÇÃO DO SILÊNCIO

O homem com quem me casei e o homem que ele se tornou
depois da guerra não eram a mesma pessoa. E tenho certeza de
que eu também não era mais a mesma pessoa (...) mas tínhamos,
de alguma forma, necessidade um do outro, pois ele sabia quem
eu era, ele era a única pessoa que sabia (...) Ele sabia quem eu
era e eu sabia quem ele era (...) E estamos aqui, estamos aqui
para lhe contar a história. (Fortunoff, T58)

O que é singular na história dessa mulher é sua determinação
consciente de sobreviver, precisamente, no momento mais abissal
e mais devastador de seu confronto com a morte. Sua determinação
de sobreviver, sua decisão de viver, origina-se, paradoxalmente, na
assistência mais íntima e próxima da morte efetiva de seu irmão
mais moço, um menino de 13 anos que asfixiou no vagão de
transporte, expirando, literalmente, em seus braços:
Ele estava para fazer 13 (...) E, você sabe, quando meu irmão
morreu em meus braços eu disse a mim mesma, "Eu vou viver".
Decidi desafiar Hitler. Não me entregarei. Porque ele quer que eu
morra, vou viver. Esta era a nossa forma de contra-atacar.
Depois de ter sido libertada (...) um médico russo me
examinou e disse: "Você não teria sobrevivido sob circunstâncias
normais (...) para a medicina é um milagre você ter sobrevivido".
Mas eu contei-lhe que eu realmente queria viver e disse a mim
mesma, "Quero viver um dia depois de Hitler, um dia depois do
fim da guerra" (...) E estamos aqui para lhe contar a história.
O testemunho da mulher é, portanto, um testemunho sobre
como ela sobreviveu para dar seu testemunho. A história da
sobrevivência é, de fato, a narração incrível da sobrevivência da
história na encruzilhada entre vida e morte.
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O segundo testemunho em fita de vídeo apresentado para a
classe narra a história de um homem que foi uma criança
sobrevivente, uma das duas crianças a permanecerem com vida,
entre as quatro mil crianças encarceradas no campo de concentração
de Plashow. Em 1942, seus pais decidiram "contrabandiá-lo" para
fora do campo, pois ficaram sabendo que todas as crianças seriam
em breve recolhidas para exame. Na idade de quatro anos, portanto,
ele foi instruído por seus pais para deixá-los, fugir e dirigir-se para
um refúgio que, na época, ele acreditava ser um hospital, mas que
na verdade era - como ele ficou sabendo mais tarde - um bordel
de alta-classe, que acolhia pessoas marginais como ele. Quando sua
permanência lá tornou-se, então, arriscada, ele teve de ir embora e
virar-se sozinho junto a um grupo de crianças de rua que se
mantinham vivas pedindo esmola e roubando. Em momentos de
desespero ele se voltava - e rezava - para uma foto da carteira de
estudante de sua mãe, dada a ele por ela no momento de sua fuga,
com a promessa de que ela e seu pai o achariam onde ele estivesse.
A promessa da fotografia e sua confiança no reencontro futuro,
deu-lhe tanto força quanto condição para suportar e para sobreviver
à guerra.
De fato, depois da guerra, ele encontrou miraculosamente seus
pais, mas as pessoas que retornaram do campo - vestidas em roupas
de prisioneiros, esqueléticas e desfiguradas - não possuíam qualquer
semelhança, nem com a foto de sua mãe ou com os pais que ele
esperara e com os quais sonhara. Ele não pôde aceitar esses
estranhos, não podia chamá-los de "mamãe" e "papai", insistindo,
ao contrário, em chamá-los de "sr." e "sra." Foi durante os anos
que se seguiram à guerra, quando ele estava finalmente seguro, que
ele se desintegrou, não conseguia dormir, desenvolveu medos e
começou a ter pesadelos. Apesar de perseguido, ele não conseguia
Calar sobre a experiência de guerra. Ele manteve esse silêncio por
35 anos:
Esse não era um assunto discutido na casa de meu pai.
Foi sempre (...) algo que se devia esquecer (...)
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Não conseguia ler qualquer livro (...) não li uma palavra sobre o Holocausto (...) Ele simplesmente não estava presente (...)

VII

Nos últimos 35 anos tenho tentado me convencer de que
ele nunca aconteceu, que (...) ele talvez tenha acontecido, mas
que eu não tinha sido afelado. Andava sob a chuva sem me
molhar (...)
Porém, eu nunca tinha percebido que nunca falava sobre
ele, nem com minha mulher, nem com meus fithos. (Fortunoff,
T. 152).
Não é sem temor ou sem conflito que ele decide dar seu
testemunho, depois de, inicialmente, se recusar a fazê-lo. No
entanto, uma vez que ele decide testemunhar, seus próprios sonhos
- que ele relata - testemunham o fato de que ele experimenta sua
própria decisão de falar como profundamente libertadora: sua
própria constatação súbita da magnitude do lastro de seu silêncio e
o peso morto sobre si mesmo e sobre seus entes queridos revelase a ele, surpreendentemente, de uma vez, como uma libertação
estimulante e inesperada de seus pesadelos - uma libertação que o
permite experimentar pela primeira vez sentimentos de pesar e
esperança — e como uma iluminação transfiguradora, um insight
transformador sobre a extensão com que este lastro - e este silêncio
- de fato afetou e remodelou toda sua vida:
O que me preocupa no momento é o seguinte: se não
lidamos com nossos sentimentos, se não compreendemos nossa
experiência, o que estamos fazendo às nossas crianças? (...)
Somos o que somos (...) Podemos mudar um pouco, mas
nunca seremos capazes de erradicar (...) o que aconteceu (...) A
grande questão é: estaremos transferindo nossas ansiedades,
nossos medos, nossos problemas, às gerações que ainda virão?
E é por isso que sinto que não estamos falando aqui apenas da
geração perdida - segundo o termo inventado depois da Primeira Guerra Mundial -, desta vez estamos lidando com gerações perdidas. Não somos apenas nós. São as gerações vindouras. E acho que esta é a maior tragédia daqueles que sobreviveram.
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A CLASSE EM CRISE

Tais reflexões da criança sobrevivente sobre os efeitos
libertadores, ainda que assustadores, ^de seu próprio renascimento
para o discurso em um processo testemunhal, sobre o valor de sua
própria emersão de uma vida de silêncio, não apenas para si mesmo,
mas para suas crianças, para o legado consciente e inconsciente
que a história e a memória - inesperadamente ou lucidamente - deixa
para as gerações vindouras, foram pensados, nesse sentido, para
concluir o curso com a eloquência própria da vida, com um exemplo
real, chocante, vivo e extremo, da função libertadora e vital do
testemunho,
Mas a eloquência da vida - associada à eloquência da literatura
(com a eloquência testemunhal de Albert Camus, Fyodor
Dostoiévski, Sigmund Freud, Stéphane Mallarmé e Paul Celan) levou a classe para além do limite que eu pudesse prever e que
houvesse intencionado. A imprevisibilidade dos eventos que
ocorreram a esta altura na classe confirmaram, de fato, uma vez
mais, de forma inesperada, a imprevisibilidade do testemunho. Algo
aconteceu, perto do final do curso, que me pegou totalmente de
surpresa. A própria classe entrou em uma crise e foi esta crise que
fez desta classe singular em minha experiência, esta crise que me
levou a escrever sobre ela.
Tal reviravolta ocorreu depois da apresentação do primeiro
vídeo sobre o Holocausto, que tratava da história da mulher. O vídeo
foi projetado na privacidade informal de um apartamento, com os
estudantes sentados no tapete, espalhados pelo chão. Durante a
projeção, alguns choravam, mas isso, em si, não era um fenómeno
inusual. Quando o filme acabou, eu deixei o chão de propósito para
eles. Porém, ainda que durante o curso esta classe tivesse sido
particularmente letrada e eloquente, eles ficaram, após a sessão de
projeção, inarticulados e quietos. Pareciam subjugados e ficaram
em silêncio mesmo ao sair. Isso em si também não é incomum. O
que foi incomum foi que a experiência não terminou em silêncio,
mas ao contrário, fomentou falatórios infinitos e implacáveis nos
dias e semanas seguintes; um falatório que não pôde ocorrer, no
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entanto, dentro dos limites da sala de aula, mas que tinha, de alguma
maneira, de quebrar o próprio enquadre da classe (e, portanto,
emergir fora dela), da mesma forma que os escritores que
examinamos quebraram todos, de alguma maneira, o enquadre do
que eles tinham inicialmente se proposto a escrever.
Percebi que estava acontecendo algo de estranho quando
comecei a receber telefonemas dos estudantes em minha casa nos
horários mais inesperados, com o desejo manifesto de falar sobre
a sessão, ainda que eles não soubessem exatamente o que dizer.
Como descobri mais tarde, por intermédio de meus colegas, os
estudantes de minhas aulas, que se encontravam em outras aulas,
só conseguiam falar da sessão, não conseguindo se concentrar em
nenhum outro assunto. Amigos e colegas de quarto de meus
estudantes escreveram-me posteriormente cartas para me contar do
interesse que tinham desenvolvido pelo meu curso, em função de
terem se tornado, como dizia uma das cartas, "ouvintes forçados"
desses procedimentos externos da classe e do falatório frenético
de meus estudantes que, aparentemente, não conseguiam falar de
mais nada, independentemente de onde estivessem, na nossa classe,
nas salas de estudo ou nos aposentos. Eles foram separados e se
separaram dos outros que não tinham passado pela mesma
experiência. Estavam obcecados. Se sentiam à parte e, ao mesmo
tempo, não se sentiam totalmente juntos. Buscavam-se uns aos
outros, mas achavam, ainda assim, que não conseguiam se alcançar.
Continuavam se voltando uns para os outros e para mim. Sc sentiam
sozinhos, repentinamente privados de seus vínculos com o mundo
e de uns com os outros. Enquanto escutava eles se descarregarem,
me dei conta de que a classe estava se sentindo perdida, desorientada
e desenraizada.
De minha parte, fui tomada de surpresa e fiquei preocupada
com as dimensões críticas desta crise que a classe estava
obviamente enfrentando e que estava se agudizando. Dei-me conta,
ao mesmo tempo, de que as consequências imprevisíveis da projeção
eram, em si mesmas, uma intensificação psicanalítica da maneira
pela qual a classe se sentia ativamente endereçada, não somente pelo
vídeo, mas também pela intensidade e intimidade do envolvimento
com o testemunho ao longo do curso. Uma vê/, que o assistir aos

filmes do arquivo tinha sido, de fato, planejado na presença do
psicanalista, dr. Dori Laub, que havia sido, especificamente, o
entrevistador dos dois sobreviventes do Holocausto e o idealizador
da própria ideia do arquivo, voltei-me para ele em busca de conselho.
Depois de termos discutido a reviravolta dos eventos,
concluímos que o que estava sendo pedido era para eu reassumir a
autoridade de professora da classe e trazer os estudantes de volta
à significação. Telefonei, portanto, aos estudantes que não tinham
entrado em contato comigo, para discutir com cada um sua reação
à "sessão-crise". Em seguida, preparei uma palestra de meia hora,
como introdução à segunda projeção, em forma de um
endereçamento à classe que abriu, de fato, a sessão seguinte e final.
Esse endereçamento foi dividido em duas partes: a primeira parte
resumia e devolvia aos estudantes, em suas próprias palavras, a
importância e o significado de suas reações; a segunda parte tentava
articular para eles uma visão integrada dos textos literários e dos
vídeos - do significado de todos os textos juntos, numa relação
com suas próprias reações.
O que segue são trechos dessa introdução.19
O ENDEREÇAMENTO À CLASSE

Temos, nessa segunda sessão de projeção, uma importante tarefa diante de nós: a tarefa de sobreviver à primeira sessão.
Gostaria de iniciar revendo com vocês suas respostas ao primeiro testemunho do Holocausto. A reação de vocês me ajudou,
desencadeou em mim um processo de pensar em diálogo com
suas reações. Como disse a muitos de vocês por telefone, considero essa classe, em geral, e as sessões de vídeo, em particular, como uma espécie de processo que, enquanto tal, teve uma
existência no tempo, um processo que implica tanto uma resolução quanto uma elaboração de nosso tema.
Acima de tudo, o que suas reações me comunicaram foi
algo como uma angústia de fragmentação. As pessoas falaram
do sentimento de ser "excluído", no final da sessão. Alguns

19. Proferida e gravada a 4 de dezembro de 1984 e transcrita subsequentemente.
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sentiram-se muito sozinhos. Dei-me conta de que as palavras de
Celan eram muito precisas para descrever o sentimento da classe:

'o testemunho de um acidente'. Temos falado do acidente - e
aqui, de repente, o acidente ocorre na classe, acontece à classe.
O acidente passou pela classe".

Uma perda estranha
Estava palpavelmente presente. (Celan, 1980a; p. 139)
Havia uma espécie de pânico, que consistia em uma
desorientação tanto emocional quanto intelectual, uma perda de
direção. Uma pessoa me disse que literalmente "perdeu a classe
inteira", que a emoção do primeiro vídeo foi tão avassaladora
que tudo o que ele acreditava ter aprendido nas aulas anteriores
tornou-se, de alguma forma, "desconectado"'.
Por outro lado, algumas pessoas disseram que perceberam
de repente a importância que a classe tinha para elas e a forma
como ela era importante parecia crucial, ainda que inquietante.
O ato de ver o vídeo foi descrito como uma "experiência de
fragmentação"; sentiu-se que a última sessão "não foi apenas
dolorosa, mas muito poderosa", tão poderosa que era "difícil
pensar nela analiticamente sem a trivializar". A maioria das
pessoas disse que foi muito mais afetada 24 horas depois da
sessão e à medida que o tempo passava, do que na hora. Alguns
sentiram necessidade de escrever suas reflexões e emoções.
Fizeram diários com todas as palavras ditas ou pensadas. Alguns
fizeram diários de seus sonhos.
Havia urna grande necessidade de falar sobre a experiência da classe, todos mencionavam isso. As pessoas buscavam
desesperadamente um interlocutor, mas expressavam suas frustrações diante do fato de que tudo o que conseguiam falar a alguém de fora para comunicar o sentido do evento eram apenas
fragmentos: não conseguiam comunicar toda a experiência. "Eu
estava compelido", disse um estudante, "a falar dos testemunhos
do Holocausto, da classe etc., a amigos que não estavam desinteressados, mas que estavam, talvez, um pouco surpresos. Este
falar era, no melhor dos casos, fragmentário, dissolvendo-se em
silêncio: em alguns momentos recaindo em longos e obsessivos
monólogos. Era absolutamente necessário falar dele, no entanto, incoerentemente. Era o mais fragmentado dos testemunhos.
As vezes, sentia que eu simplesmente teria de sequestrar alguém, trancá-lo no meu quarto e contar-lhe sobre a coisa 'roda'."
Uma pessoa sugeriu uma visão analítica da situação como
um todo. "Até agora e ao longo dos textos que temos estudado",
disse ele, "temos falado (para usar o termo de Mallarmc) sobre
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Buscando endereçar a fragmentação da classe e devolvê-la
à significação, a primeira resposta articulada que pude, de minha
parte, oferecer, foi a de reler novamente para eles um texto que
havíamos lido juntos no curso: um trecho da "Palestra de Bremen",
[Bremen Address], de Celan, sobre o que ocorreu com o ato de falar
e à linguagem após o Holocausto. Porém, ao partir para uma "recitação" deste texto, situei-o com referência às ressonâncias do que
havia acontecido com a classe:
Sugerirei que o significado do evento de terem assistido
ao primeiro vídeo sobre o Holocausto foi, à semelhança da
experiência do Holocausto do próprio Celan, algo próximo a uma
perda da linguagem; e ainda que vocês tenham saído dele com
uma profunda necessidade de falar no assunto e de pô-lo para
fora, vocês também sentiram que a linguagem era inadequada
para tanto. O que vocês sentiram como "desconexão" em relação
à classe era, precisamente, uma experiência de suspensão: isto é,
uma suspensão do conhecimento que tinha sido adquirido em
sala de aula: vocês sentem que o perderam, mas vocês o
encontrarão outra vez. Sugerirei que é precisamente desta perda
que Celan fala, esta perda para a qual todos nós fomos, de
alguma forma, feitos para viver. Agora vocês podem talvez se
relacionar de forma mais imediata com esta perda, mais
visceralmente, ao ouvirem o poeta dizer que a linguagem foi
"tudo o que sobrou". Novamente, aqui, é a linguagem de Celan
que permanece: perdida e mais uma vez recuperada por meio da
experiência do vídeo.
Ao alcance, perto e não perdida, permaneceu no meio
das perdas esta única coisa: a linguagem.
Isso, a linguagem, não foi perdida, mas permaneceu,
sim, apesar de tudo. Porém, ela leve de passar através de
sua própria falta de respostas, passar por um tomar-se mudo
aterrador, passar pelas mil escuridões dos discursos que
trazem a morte. Ela passou e não emitiu qualquer palavra
sobre o que estava acontecendo - mas ela passou por esses
acontecimentos. Passou por eles e pôde chegar à luz do dia
outra vez, "enriquecida" por isso. (Bremen Address).
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Isso, eu sugeriria, é também o que aconteceu precisamente
agora à linguagem da classe: ela passou por sua própria falta
de respostas.
Outra resposta possível para a falta de respostas pela qual
a classe está passando agora, pode ser dada no contexto de
nossa reflexão sobre o significado do testemunho. Vocês se
lembram do momento muito impressionante no primeiro vídeo,
no qual a mulher-sobrevivente fala de seu marido, que ela perdeu
na guerra, mas com quem ela voltou a se unir após a libertação.
Como para explicar a necessidade e o significado desse
reencontro miraculoso e impossível, ela diz: "Ele sabia quem eu
era". Vocês lembrarão do comentário do dr. Laub logo depois de
termos visto a fita, sugerindo, elíptica e abruptamente que '"quem
ela era' era precisamente o seu testemunho." "Quem ela era",
em outras palavras, é aqui expresso de uma forma implícita pelo
sobrevivente como uma perda radical e irrecuperável, uma das
perdas mais devastadoras - expropriações - imposta pelo
Holocausto, uma dessas "falta de respostas", uma dessas
perguntas sem resposta, pela qual o Holocausto nos obrigou a
passar inexoravelmente. A própria narradora não sabe mais quem
ela era, só sabe através de seu testemunho. Este conhecimento
ou autoconhecimento não é nem um dado anterior ao
testemunho, nem um conhecimento substancial residual
subsequente ao testemunho. Em si, este conhecimento não
existe, ele pode apenas acontecer através do testemunho: não
pode ser separado dele. Ele pode apenas se desdobrar no
processo de testemunhar, mas nunca pode tornar-se uma
substância passível de ser possuída pelo orador ou pelo receptor
fora desse processo dialógico. Em seu aspecto performático, o
testemunho pode ser pensado, nesse sentido, como um tipo de
assinatura. Sugerirei agora que esse valor de assinatura do
testemunho é um engajamento no sentido exatamente contrário
àquele do processo nazista - e sua tentativa -, de padronização
das pessoas enviadas para a morte. Aquilo em que consiste a
violência do Holocausto - a própria essência do apagar e do
aniquilar - não é tanto a morte em si, mas o fato ainda mais
obsceno de que a própria morte não faz diferença, o fato da
morte ser radicalmente indiferente: todos são colocados num
mesmo plano, pessoas morrem como números, não como nomes
próprios. Em oposição a esse nivelamento, testemunhar é,
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precisamente, engajar-se no processo de reencontrar seu nome
próprio, sua assinatura.
Como próximo passo do curso, gostaria de pedir a vocês
para escrever um texto para a semana que vem. Gostaria que
vocês pensassem sobre esse texto numa relação com e em função
do timing desse ato de escrever. Esse escrever foi, em outras
palavras, planejado para ser um elemento essencial da elaboração
da experiência de vocês e, enquanto tal, ele precisa exatamente
traspassar a reação de vocês à primeira sessão de projeção.
Muitos de vocês falaram de forma bastante literal que sentiam,
após a primeira sessão, não serem importantes, que se tivessem
estado nos campos, estavam certos de que teriam morrido. Estou
agora os convidando a testemunhar sobre essa experiência, para
aceitar a obrigação - e o direito - de retomar posse de si mesmos,
de arriscar a assinar, de arriscar a ter importância.
Convido-os, portanto, a escrever um texto sobre sua
experiência do testemunho e sobre sua experiência da classe. Para
fazê-lo, vocês precisam pensar nos vídeos do Holocausto no
contexto do significado de todo o curso, numa relação com os
outros textos que estudamos. Quero que vocês trabalhem
exatamente sobre o que disseram ser tão difícil para vocês de
conquistar: vocês sentiram uma desconexão e eu quero que
vocês busquem, ao contrário, as conexões. O que essa
experiência, no final, os ensinou? O que ela mudou na sua
percepção daqueles outros textos? Que diferença ela fez em sua
percepção geral da classe?
O que estou sugerindo é, em outras palavras, que encarem
esse texto como seu testemunho sobre esse curso. Admito que
será um testemunho precoce: sei que não se sentem preparados.
Mas talvez o testemunho tenha de ser precoce, talvez não haja
nenhum outro jeito. Gostaria de lembrar o fato de que os
escritores que lemos também, frequentemente, dão expressão ao
sentimento de que seus testemunhos são precoces. Mallarmé,
vocês se lembram, diz: "II convient d'en parler déjà": "É adequado
falar disso agora" É apropriado (...) falar agora do assunto, tal como um
viajante convidado que, sem demora, com respiração
ofegante, se desfaz do testemunho de um acidente conhecido
e que o persegue (...)
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Devo eu parar por aqui - e de onde obtenho a sensação
de que cheguei a um tema mais vasto e talvez desconhecido
por mim - mais vasto do que esta ou aquela inovação de
ritos ou rimas; na tentativa de alcançar este tema, se não
para tratar dele. (Mallarmé, 1945; pp. 643-644)
Por sua vez, Celan enfatiza a precocidade do testemunho:
Passei à frente de mim mesmo (não o suficiente, eu sei).
(Celan, 1978; p. 33)
Mas, apesar de tudo, também a poesia antecipa-se a
nós. La poesie, elle aussi, brúle nos étapes. (ibid.; p. 34)
Estou convidando-//ieí, por sua vez, a "anteciparem-se a
si mesmos", exatamente desta forma e dar, por sua vez, seu
testemunho precoce.

Depois de ter lido o último texto apresentado pelos estudantes
algumas semanas depois, constatei que a crise tinha, de fato, sido
elaborada e superada e que uma solução tinha sido alcançada, tanto
em um nível intelectual quanto vital. Os trabalhos escritos,
finalmente apresentados pela classe, terminaram por ser uma
declaração impressionantemente bem articulada, reflexiva e profunda
sobre o trauma pelo qual tinham passado e sobre a importância de
terem assumido a posição de testemunhas.
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quanto do meu testemunho sobre ele (como o status idiossincrático
e, ao mesmo tempo, arquetípico do sonho de Irma), contém uma
história genérica e a validade de um evento pedagógico genérico e,
portanto, de uma lição genérica.
Aventuraria-me a propor, hoje, como a lição acidental, mas,
ainda assim, genérica, que aprendi com a classe, que ensinar, em
si mesmo, enquanto tal, ocorre apenas através de uma crise; se o
ensinar não se depara com uma espécie de crise, se ele não encontra
nem a vulnerabilidade nem a explosividade de uma dimensão crítica
e imprevisível (explícita ou implícita), ele provavelmente não ensinou
verdadeiramente: ele talvez tenha transmitido alguns fatos,
transmitido algumas informações e alguns documentos, com os
quais os estudantes ou o público - os receptores - possam, por
exemplo, fazer exatamente o que as pessoas fizeram com a
informação durante o Holocausto, que deixavam fluir, mas que
ninguém podia reconhecer, e que ninguém podia, portanto,
verdadeiramente, aprender ou pôr em prática.
Olhando novamente para a experiência da classe, penso,
portanto, que meu trabalho de professora, por mais paradoxal que
possa soar, foi de fato aquele de criar o estado de crise mais agudo
que a classe pudesse tolerar, sem "enlouquecer os estudantes", sem
comprometer os vínculos dos estudantes.
O EVENTO DO ENSINO

VIII

REAVALIAÇÃO PEDAGÓGICA
Desde então tive a oportunidade - e o tempo - de refletir sobre
o que tinha aprendido com a classe e de tentar pensar e repensar a
natureza daquilo que me tomou totalmente de surpresa. Porque o
que aconteceu então, aconteceu como um acidente - uma vicissitude
imprevisível do ensinar -, sem o inteiro controle de minha
compreensão intencional e consciente, o estou recontando (para
usar mais uma vez as palavras de Mallarmé) como meu próprio
testemunho de um acidente. E, ainda assim, eu admitiria que a
própria singularidade, a própria idiossincrasia, tanto do acidente

Na era do Holocausto, de Hiroshima, do Vietnã - na idade do
testemunho - eu aventuraria dizer que o ensinar deve, por sua vez,
testemunhar, fazer algo acontecer, e não apenas transmitir um
conhecimento passivo, passar adiante informações preconcebidas,
substancializadas, das quais se acredita saber de antemão, ou seja,
ser (exclusivamente) algo dado.
Há um paralelo entre este tipo de ensino (em sua dependência
do processo testemunhal) e a psicanálise (em sua dependência do
processo p s ic analítico), à medida que tanto este ensino quanto a
psicanálise têm, precisamente, de passar por uma crise. Dos dois é
exigido que sejam performáticos e não apenas cognitivos, à medida
que ambos lutam por produzir, e possibilitar, uma mudança. Tanto
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esse tipo de ensino quanto a psicanálise não estão simplesmente
interessados em novas informações, mas principalmente na
capacidade de seus receptores de se transformarem em função da
novidade daquela informação.
Na idade do testemunho e diante da história contemporânea,
quero que meus estudantes sejam capazes de receber informações
que sejam dissonantes e não apenas congruentes com tudo o que
tinham aprendido antes. O ensino testemunhal estimula a capacidade
de testemunhar algo que possa ser surpreendente e cogni ti vãmente
dissonante. A surpresa implica a crise. O testemunho não é autêntico
sem essa crise, que tem de, precisamente, quebrar e reavaliar
categorias e pontos de referência precedentes. "O poema", escreve
Celan (1978), "o poema afirma-se à margem de si próprio". Em
uma era pós-traumátíca eu sugeriria que o ensinar deveria igualmente
tomar sua posição à margem de si próprio, à margem de sua
concepção convencional.
Quanto aos grandes temas literários, seu ensino não deve ser
visto apenas como um transmitir, mas também como um acessar,
como acessamento da crise ou da dimensão crítica que, eu diria, é
inerente ao sujeito literário. Cada grande tema contém um ponto de
virada em si mesmo e este ponto de virada deve ser encontrado. A
questão para o professor é, então, de um lado, como acessar, como
não fechar antes da hora a crise, e, de outro, como contê-la, o
quanto de crise a classe pode aguentar.
É tarefa do professor recon textual i zar a crise e colocá-la outra
vez em perspectiva, relacionar o presente com o passado e o futuro,
reintegrando a crise, portanto, em um enquadre de significado
transformado.
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espectro, tanto de suas respostas quanto de suas expressões literais.
Essa documentação e esse registro escrito sobreviveram como a
base material sobre a qual a interpretação - na forma de um
testemunho devolvido - pôde, de fato, começar a ser articulada.
À semelhança do psicanalista, que serve como testemunha da
história de seu paciente, a qual ele em seguida interpreta e organiza,
assim também eu devolvi aos meus estudantes - em suas próprias
palavras - a narrativa que eu havia compilado e formado a partir
de suas próprias reações. Quando a história da classe - a história
que conto agora - foi narrada, portanto, pela primeira vez à própria
classe na última aula, o próprio ato de contá-la foi uma "intervenção
na crise". Vivi a crise com eles, testemunhei sobre ela e os fiz
testemunhar. Meu próprio testemunho para a classe, que ecoou a
própria reação deles, devolvendo-os às suas expressões do choque,
seus traumas e sua desordem, testemunhou ainda assim sobre o
importante fato de que a experiência deles, por mais incoerente que
pudesse parecer, fazia, sentido e importava. Meu testemunho foi,
portanto, ao mesmo tempo um eco e uma devolução de significado,
tanto uma repetição com uma afirmação do duplo fato de que a
resposta deles era significativa e importava.
Elaborando a crise que quebrou o enquadre do curso, a
dinâmica da classe e minha prática de ensino excedeu, portanto, o
simples conceito de testemunho, da forma como eu o tinha pensado
e me proposto a ensiná-lo. O que foi inicialmente concebido como
uma teoria do testemunho foi inesperadamente encenada, deixou
ela mesma de ser teoria para tornar-se um evento de vida: da própria
vida como perpétua necessidade - e condição perpétua - de uma
aprendizagem que, de fato, nunca pode terminar.
EPÍLOGO

O ENSINAR COMO TESTEMUNHO

De uma maneira bastante próxima à dos psicanalistas, em sua
prática de interpretação de sonho, que registram da forma mais
literal possível o conteúdo manifesto do sonho e o fluxo incoerente
das associações do sonho, eu também anotei, palavra por palavra,
a turbulência emocional dos depoimentos dos meus estudantes e o

Para concluir, gostaria de retornar às palavras de meus estudantes e citar dois trechos de dois textos que foram escritos como
a última tarefa da classe, tanto para mostrar a forma pela qual os
estudantes enfrentaram o desafio de emergir da crise, quanto para
iluminar as palavras e o significado que eles, por sua vez, me devolveram.
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O primeiro trecho, escrito por uma mulher chinesa, reflete
sobre o testemunho da criança sobrevivente.

dor. Se é para eu continuar a ler, terei de, como David Copperfield,
ler como se fosse para salvar a vida.
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A testemunha parecia ser um homem de muita compaixão.
Ele se perguntava que tipo de testemunho se deixa para os
próprios filhos, quando não se enfrenta o passado. Iniciaimente,
pensei sobre que tipos de lastros que eu iria passar para meus
filhos, no caso improvável de ter algum. Então pensei no meu
pai, que viveu a guerra civil chinesa e quatro anos de prisão
como preso político na ilha de Taiwan. Que tipo de lastro ele
teria me transmitido? (...)
De uma forma esquisita, sinto que um tipo estranho de
coletividade se formou na classe. Isso, claro, é algo que dá muito
medo. Como mencionei acima, minha forma de interação com
aqueles que não conheço sempre foi uma forma de diferenciação
radical, em vez de coletivização. Minha autonomia tornou-se
precária, frágil mesmo. No entanto, de alguma forma eu consegui
sobreviver, ao mesmo tempo inteira e um pouco fragmentada; a
mesma, mas decididamente alterada. Talvez este texto final possa
apenas ser o testemunho sobre esse fato simples, esse evento
simples.
O segundo texto foi, em contraste, escrito por um homem
(um homem que - eu poderia mencionar entre parênteses - não
era um judeu).
Ver o testemunho do Holocausto não foi, inicialmente,
catastrófico para mim - muito de sua cobertura histórica serve
para esvaziar o seu horror. Porém, na semana que se seguiu à
primeira projeção e até o final do curso, senti-me cada vez mais
implicado na dor do testemunho, que encontrou uma
reverberação particular em minha própria vida (...)
A literatura tornou-se para mim o lugar de minha própria
gagueira. A literatura como aquilo que pode testemunhar sensivelmente o Holocausto, me dá a voz, o direito e a necessidade
de sobreviver. Porém, não posso descartar a literatura que, no
escuro, acorda os gritos, que abre as feridas e me faz querer cair
em silêncio. Arrebatado por dois desejos contraditórios e simultâneos, falar ou não falar, consigo apenas gaguejar. A literatura
tem tido um valor de performance para mim nesses momentos:
em minha vida pesou um lastro, ela sofreu uma transferência de

71

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ADORNO, Theodor (1973). Negative Dialectics. Trad. E.B. Ashton, New
York: Continuum.
(1982). The Essential Frankfurt School Reader, New York:
Continuum.
CAMUS, Albert (1972). The Plague. Trad. Stuart Gilbert, New York:
Random House.
CANETTI, Elias (1974). Kajka's Other Tríal, New York: Schocken.
CARUTH, Cathy (1991). "Unclaimed experience: trauma and the possibility
of history". Yale French Studies, 79 (Jan.).
CELAN, Paul (1978). "The meridian". Trad. Jerry Glenn, Chicago Review
29, n" 3, pp. 29-40.
(1980a). Poems. Trad. Michael Hamburger, New York: Persea.
(I980b). Prose Writings and Selected Poems. Trad. Walter
Billeter, Paper Castle.
DOSTOIÉVSKI, Fyodor (1961). Notes from the Underground. Trad. Andrew
MacAndrew, New York: Signet.
FELSTINER, John (1982). "Translating Celan's last poems", American
Poetry Review (July-Aug.).
FORTUNOFF VÍDEO ARCHIVE FOR HOLOCAUST TESTEMONIES. Yale University.
Foundedinl981.
FREUD, Sigmund (1900[1953-1958]). The interpretation ofdreams. Em
The Standard Edition ofthe Complete Psychological Works of
Sigmund Freud. Trad. sob org. de James Strachey em colaboração
com Anna Freud, auxiliado por Alix Strachey e Alan Tyson, 24 vols.
(1953-1974). London: Hogarth. Vols. 4-5.
(1910). Fivetecturesonpsychoanalysis.EmQp.cit. Vol. II.
JOHNSON, Barbara (1979). Défigurations du language poétique, Paris:
Flammarion.
MALLARMÉ, Stéphane (1945). Oeuvres completes, Paris: Gallimard.
WIESEL, Elie (1977). Dimensions ofthe Holocaust, Evanton: Northwestern
University Press.
(1984). The loneliness of God. In Dvar Hashavu (Tel-Aviv).
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Márcio Seligmann-Silva

Das Ideal dês chockfòrmigen Erlebnisses ist die Katastrophe.
(O ideal da vivência do choque é a catástrofe.)
Walter Benjamin

DA CATÁSTROFE PONTUAL AO CHOQUE COTIDIANO

O terremoto de Lisboa, em 1755, foi uma catástrofe que
deixou as suas marcas na reflexão filosófica do século XVIII:
como aceitar o otimismo leibniziano, ou como julgar a doutrina
do livre arbítrio em função daquele evento, perguntava-se então
Voltaire. Portanto, não se pode afirmar que a catástrofe constitua
um objeto absolutamente novo no campo da reflexão filosófica.
O que mudou - de modo radical - foi a sua definição. Com efeito,
em vez de representar apenas um evento raro, único, inesperado,
que seria responsável por um corte na história no século XX,
mais e mais passou-se a ver no próprio real, vale dizer: no
cotidiano, a materialização mesma da catástrofe. A experiência
prosaica do homem moderno está repleta de choques, de embates
com o perigo. Baudelaire, já no século XIX, percebera as
consequências devastadoras dessa onipresença do choque. Ele
as descreveu num dos seus poemas em prosa por ele publicado
na coletânea Lê spleen de Paris. Esses poemas que visavam uma
"description de Ia vic moderne" - como ele mesmo anunciou na
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famosa dedicatória a Arsène Houssaye - haviam nascido
justamente "surtout de Ia fréquentation dês villes enormes". Eles
já anunciam na sua forma "híbrida" - entre poema e prosa - uma
das consequências do choque da vida moderna sobre a literatura.
Não há mais espaço para uma dicção puramente lírica - assim
como a prosa puramente realista também é descartada. No poema
"Perda da auréola", Baudelaire descreve o local ocupado pelo
poeta - e pela poesia - nessa era das catástrofes cotidianas.

tradicional, agora abalada, incluía não apenas os géneros
tradicionais da literatura (e junto a eles as categorias que regiam
o trabalho do poeta, tais como a de narrador onisciente, ou
mesmo a de trama), como também incluía a historiografia
(historicista) desenvolvida no século XIX. A partir dessa nova
visão da realidade a possibilidade mesma da existência de um
discurso autónomo sobre a verdade - que tradicionalmente se
reservou à filosofia - também passa a ser questionada.
<' Da reflexão sobre a impossibilidade de representação da
catástrofe, uma vez que o real está todo ele impregnado por essa
catástrofe, passou-se a uma condenação da representação de um
modo geral: toda representação envolve um momento imediato
(a intuição) e outro mediato (a articulação conceituai) que traz
consigo o lado universal da representação. Com a nova definição
da realidade como catástrofe, a representação, vista na sua forma
tradicional, passou ela mesma, aos poucos, a ser tratada como
impossível; o elemento universal da linguagem é posto em
questão tanto quanto a possibilidade de uma intuição imediata da
"realidade". Essa condenação da representação nos seus moldes
tradicionais, deu-se não sem ambiguidades: ora exigiu a passagem
do discursivo para o imagético, ou seja, da palavra para a imagem,
ora seus adeptos defenderam uma descrição realista dos fatos novamente nos moldes tradicionais. No centro dessa discussão
localiza-se - como um poderoso buraco negro - a Shoah. Esse
evento-limite, a catástrofe, por excelência, da Humanidade e que
já se transformou no defmiens do nosso século, reorganiza toda
a reflexão sobre o real e sobre a possibilidade da sua
representação. Busca-se agora uma nova concepção de
representação que permita a inclusão desse evento.">

Ora, ora, meu caro! O senhor! Aqui! Em um local malafamado - um homem que sorve essências, que se alimenta
de ambrósia! De causar assombro, em verdade. — Meu caro,
sabe do medo que me causam cavalos e veículos. Há pouco
estava eu atravessando o bulevar com grande pressa, e eis
que, ao saltar sobre a lama, em meio a este caos em movimento,
onde a morte chega a galope de todos os lados ao mesmo
tempo, minha auréola, em um movimento brusco, desliza de
minha cabeça e cai no lodo do asfalto. Não tive coragem de
apanhá-la. Julguei menos desagradável perder minhas insígnias
do que me deixar quebrar os ossos. E agora, então, disse a
mim mesmo, o infortúnio sempre serve para alguma coisa.
Posso agora passear incógnito, cometer baixezas e entregarme às infâmias como um simples mortal. Eis-me, pois, aqui,
idêntico ao senhor, como vê! — O senhor deveria ao menos
mandar registrar a perda desta auréola e pedir ao comissário
que a recupere. — Por Deus! Não! Sinto-me bem aqui. Apenas
o senhor me reconheceu. De resto, entedia-me a dignidade.
Além disso, apraz-me o pensamento que um mau poeta qualquer
a apanhará e se enfeitará com ela, sem nenhum pudor. Fazer
alguém ditoso - que felicidade! Sobretudo alguém que me fará
rir! Imagine X ou Y! Não, isto será burlesco!1
No que se segue, tentarei desdobrar as consequências dessa
nova visão da realidade como catástrofe para a concepção
tradicional de representação. Como veremos, essa concepção

1. Charles Baudelaire, (Euvres completes (org. por Claude Pichois, Paris:
Gallimard, 1975), p. 352. A tradução citada, de autoria de J. C. Martins
Barbosa, encontra-se em W. Benjamin, Obras escolhidas III, São Paulo:
Brasiliense, 1989, p. 144.

CRÍTICA DA PRESENÇA
O embate em torno da historiografia da Shoah, acerca da
grafia da sua história, na verdade deu um novo rumo ao movimento - catastrófico, como veremos - de desmoronamento e
crítica da concepção tradicional de representação. Esta crítica
pusera em questão a possibilidade de se dividir, de modo estan-
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que, realidade e descrição, ou seja, sujeito e objeto da análise,
ou ainda: a descrição e o seu meio linguístico. Abrindo-se ao acaso a Gramatologia de Derrida, um autor-chave nessa desconstrução do modelo representacionista do conhecimento, lê-se: a
referência a "um significado pensável e possível fora de todo significante permanece na dependência da onto-teo-teleo-logia".2 O
fundamento dessa "onto-teo-teleo-logia" encontra-se, para esse
autor, justamente na concepção de uma presença originária - nãolingiiística. Para Derrida não existe uma tal presença
extralingiiística. Isso é bem conhecido e Roland Barthes, por sua
vez, reafirmou essa virada linguística do conhecimento em frases como: "Lê fait n'a jamais qu'une existence linguistique".

em um nível abstraio". 3 Um dos historiadores adeptos do
relativismo, que estava na mira dessa crítica de Friedlander, era
Hayden White, que justamente utilizara a frase acima citada de
Roland Barthes como epígrafe do seu livro sintomaticamente
denominado The Content of the Form: Narrative Discourse and
Historical Representation*. Friedlander, na contramão do
relativismo, parte do pressuposto que a Shoah, enquanto objeto
do conhecimento, possui uma característica única; ela não pode
ser tratada sem restrições, sem que antes nos perguntemos se
ela é sequer passível de ser estudada. Friedlander pergunta-se:
"A exterminação dos judeus da Europa pode ser objeto de
discussões teóricas? Não seria inaceitável debater-se temas
abstratos e formais em relação a essa catástrofe?"5 O momento
de universalização que está na base da representação é destruído
devido à singularidade do evento-limite. A Shoah, devido ao seu
caráter de evento incomparável, enquanto "a forma de genocídio
mais radical da história", que por sua vez, já no ato mesmo da
sua execução foi camuflada - pelos nazistas, que como é bem
conhecido, tentaram apagar as suas marcas - pois bem, esse
evento exige para Friedlander uma memória "sem distorção ou
banalização": "Alguma reivindicação de 'verdade' parece [nesse
caso] particularmente imperativa", afirma o autor e ainda
acrescenta: "Isso sugere, em outras palavras, que existem limites
para a representação que não deveriam ser transgredidos, mas
que podem facilmente o ser" ?
A Shoah é o superlativo por excelência da história. Enquanto
morte de milhões de pessoas realizada sob uma organização
industrial a Shoah abala a visão relativista da história tanto por
causa da sua unicidade como também devido à impossibilidade
de se reduzir esse evento ao meramente discursivo. Para
Friedlander não se pode afirmar que a Shoah é um fato

A SHOAH E A "VOLTA" DO REAL
Não caberia esquadrinhar aqui essa crítica da concepção do
conhecimento como uma representação da realidade - ou seja,
como a tradução do mundo dos fatos para o linguístico. Apenas
devemos destacar e reter aqui essa crítica. - Saul Friedlander,
na introdução à obra por ele organizada denominada Probing the
Limits of Representation: Nazism and the "Final Solution",
afirmou justamente que "a exterminação dos judeus da Europa,
enquanto o caso mais extremo de crime em massa, deve desafiar
os teóricos do relativismo histórico a se confrontarem com os
corolários das suas posições que de outro modo seriam tratadas

2. Jacques Derrida, De Ia grammatologie, Paris: Lês Éditions de Minuit, 1967.
p. 107. Tradução de minha autoria M.S.-S. Todas as traduções que se seguem, caso eu não indique o nome do autor, são de minha responsabilidade.
Pierre Vidal-Naquet, no seu livro Lês assassins de Ia mémoire. "Un
Eichmann de papier" et aulres esxais sur lê révisíonisme, Paris: La
Découverte, 1987, relembra, não sem ironia, que Mareei Gauchei cunhou o
termo "rinexistentialisme" referindo-se à moderna tendência de afirmar a
inexistência de tudo. No caso do pós-estruturalismo de Derrida o que se
põe em questão não é, idealisticamente, a própria existência da realidade,
mas a possibilidade de se separar entre esta e a sua representação. O Eu
dessa representação também é relativisado: não se trata mais do Eu onipotente do positivismo, mas sim de alguém que se constrói constantemente.

3. Saul Friedlander (org.), Probing the Limits of Representation: Nazism and
the "Final Solution", Cambridge, London: Harvard UP, 1992, p. 2.4.
4. Hayden White, The Content ofthe Form: Narrative Discourse and Historical
Representation, Baltimore and London: The Johns Hopkins UP, 1987.
5. Friedlander, op. cit., p. 1.
6. Idem. p. 3.
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linguístico: Ela é não apenas real, mas, como ainda veremos mais
de perto, representa o real por excelência. Seguindo Adorno e a
metáfora de Lyotard, para quem a Shoah foi um terremoto de
tal intensidade, que abalou todos os instrumentos de medida,
Fríedlander afirma que a necessidade de uma "narração estável",
não pode ser preenchida com relação à Shoah.1 Com Vidal Naquet
e Cario Ginzburg, Friedlander apela para uma relação necessária
entre epistemologia e ética8: Nesse contexto apenas a categoria
(tradicional) de realidade poderia garantir a diferenciação entre a
ficção e a história. A história, graças à historiografia do
Holocausto, volta ao mote de Ranke, o pai do Historicismo (e
um dos p r i n c i p a i s antimodelos na filosofia da história de
Walter Benjamin) que pretendia uma representação da realidade
"tal como ocorreu".9 Mas essa volta, ao menos para Friedlander,
não se dá sem tensões; ele vê na Shoah um objeto que escapa à
representação justamente devido ao seu "excesso": "esse
excesso", ele escreve, "não pode ser definido, exceto via uma
afirmação geral sobre algo 'que deve ser posto em frases mas
não pode sê-lo'."10 O historiador da Shoah fica preso a esse duplo
mandamento contraditório: por um lado, a necessidade de
escrever sobre esse evento, e, por outro, a consciência da
impossibilidade de cumprir essa tarefa por falta de um aparato
conceituai "à altura" do evento, ou seja, sob o qual ele poderia
ser subsumido. A tentativa de Friedlander de delinear um limite
7. "Pois [...] as nossas categorias tradicionais de conceitualização e de
representação são de fato insuficientes, a nossa linguagem mesma
problemática." Idem, p. 5.
8. Sidra DeKoven Ezrahi afirmou no seu ensaio "Representing Auschwitz",
em: History & Memory, vol. l, número 2, 1996, p. 121: "[...] a new
aesthetics and ethics of representation are being forged with Auschwitz as
the ultimate point of reference".
9. Cf. Cario Ginzburg, "Just one Witness", em S. Friedlander, op. cit., e Pierre
Vidal-Naquet, Lês assassirts de Ia mémoire, op. cit., p. 31: "Nós estamos
aqui no terreno da história positiva, wie es eigenllich gewexen, como os
fatos efetivamente se passaram, segundo a fórmula do século passado, de
Ranke, um terreno onde o verdadeiro simplesmente opõe-se ao falso,
independentemente de toda interpretação."
10. Friedlander, op. cit., pp. 19 e sg.
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para a representação do Holocausto, desagua na afirmação da
ausência de limites do seu objeto: como representar algo que vai T
além da nossa capacidade de imaginar e representar?
O SUBLIME COMO CATEGORIA DO ILIMITADO

Essa concepção da Shoah como algo sem limites e
irrepresentável constitui um lugar comum na bibliografia sobre
o tema. Assim, por exemplo, Elie Wiesel afirmou com relação à
sua obra: "Eu não contei algo do meu passado para que vocês o
conheçam, mas sim para que vocês saibam que vocês nunca o
conhecerão". A ausência de uma definição abrangente da Shoah,
que vimos com Friedlander, faz com que esse fato histórico passe
a ser contemplado dentro de um registro tradicionalmente
reservado à arte. Diderot, por exemplo, seguindo nesse ponto à
poética clássica, afirmava que a poesia, assim como o estilo
sublime, de um modo geral possuem um je ne sais quoi adiscursivo."Não é gratuita essa aproximação entre a poesia e o
11. A definição leibniziana da obra de arte como pertencente ao tipo de
conhecimento claro (ou seja, que pode ser reconhecido) e ao mesmo tempo
confuso (ou seja, que não pode ser reduzido a conceitos) foi retomada tanto
por Baumgarlen na sua Estética (1750-58), como também por Kant na sua
Crítica do juízo. Para Kant, o característico da ideia estética é que ela é,
por um lado, determinada, mas, por outro, exclui um critério universalmente
válido. A faculdade que permite a expressão da ideia estética é o génio:
"expressar o inefável, no estado do ânimo por ocasião de uma certa
representação, e torná-lo universalmente comunicável - quer a expressão
consista na linguagem, na pintura ou na arte plástica - requer uma faculdade
de apreender o jogo fugaz da faculdade da imaginação e reuni-lo num
conceito que permite comunicar-se sem coerção de regras (justamente por
isso é original e, ao mesmo tempo, inaugura uma nova regra, que não pôde
ser inferida de quaisquer princípios ou exemplos anteriores)", Krttik der
Urteilskraft 198-199, trad. citada de António Marques e Valério Rohden,
Crítica da faculdade do juízo (s.l.p.: Imprensa Nacional - Casa da Moeda,
1992), p. 223. Amos Funkenstein, ao afirmar que a representação do
Holocausto não é mera worldmaking, pois não é arbitrária, e que ela ao
mesmo tempo não pode ser submetida a um critério universal, sem perceber,
está aproximando a representação do Holocausto ao paradigma da
representação artística. Cf. o seu ensaio "History, counterhistory, and
narrative", em: Saul Friedlander (org.), op. cit., p. 79.
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conceito de sublime. Como se sabe, no século XVIII a noção de
sublime passou a ocupar um local dentro da reflexão estética
quase tão importante quanto o conceito de belo. O sublime, na
verdade, constitui um dos canais de migração de conceitos antes
pensados em termos da teologia para o novo campo do estudo
das artes fundado por Baumgarten, em 1750, e por ele batizado
de Estética. O característico do sublime é justamente - como
no caso da Shoah - o seu "excesso", a sua força ofuscante que
escurece, na nossa mente, todos os nossos conceitos. Esse
cegamente por uma luz de intensidade semelhante à do sol
obscurece e desarma a nossa capacidade de pensar, "pois", como
nos explica Moses MendeJssohn, "nunca houve na nossa alma
algum conceito semelhante conectado ao sublime ou ao objeto
de nossa admiração. [...] Deve-se justamente a esse fato", conclui
o autor, "a impressão forte que a admiração gera na nossa mente,
que não raro gera um assombro, ou até mesmo uma espécie de
anestesiamento, uma falta de consciência." 12 Mendelssohn
também já destacava a impossibilidade de representação de
objetos sublimes: "Algumas coisas", ele afirmou, "são por
natureza tão completas, tão sublimes, que não podem ser
atingidas por pensamentos finitos, não podem ser sugeridas por
nenhum signo ou representadas via imagens". 13 O sublime,
portanto, como já ocorria na sua definição por parte de
"Longino", não tem nada ou muito pouco em comum com o estilo
sublime da doutrina retórica; ele representa antes um máximo,
uma hipérbole que não pode ser controlada e que descontrola
quem a contempla. A conceituação em torno do sublime
desdobra o topos bíblico da proibição da imagem divina. Não por
acaso, Kant comemorou no sublime um correlato da lei moral,
também marcada, segundo a sua filosofia, pela ausência de uma
intuição: "Talvez não exista", Kant escreveu na sua Terceira
Crítica, "nenhuma passagem mais sublime no livro das leis
12. Moses Mendelssohn, "Ueber das Erhabene und Naivc in den schõnen
Wissenschaften" (1758), em: Ãsihetische Schriften in Auxwahl (org. por
Oito Best, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgcscllschafi, 1986, pp. 214
esg.).
13. Idem, p. 217.
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judaicas que o mandamento: Não deves fazer nenhuma imagem
ou comparação, nem do que está no céu, nem do que está na
terra ou sob a terra" (§ 29). Também para esse autor, deve-se
acrescentar, a ausência de limites é a marca central do sublime
(de sub-limen, limite) em oposição ao belo.
Apenas os primeiros românticos alemães Friedrich Schlegel
e Novalis, no entanto, deduziram dessa impossibilidade de representação do infinito uma consequência para a filosofia: a exposição do infinito, para esses autores estaria restrita ao registro das artes. "A necessidade da poesia nasce da impossibilidade da filosofia em expor o infinito", afirmou Schlegel. Essa
exposição, para ele, "está acima [isí... erhaben] de todos os conceitos. Tendo em vista isso, essa exposição [Darstellung] e sugestão [do infinito] deve dar-se via símbolos [Sinnbilder]".14 Essa
lição dos primeiros românticos, entretanto, permaneceu praticamente esquecida ao longo do século passado. A critica hegeliana do "subjetivismo romântico" e o triunfo do Historicismo
impediram a recepção dessas ideias, diga-se de passagem, absolutamente revolucionárias. A maior exceção a essa ausência de
receptividade à revolução romântica foi evidentemente Nietzsche
que no seu Vom Nutzen und Nachtheil der Historie fur das Leben
revalorizou a categoria romântica de "incompreensão positiva e
produtiva", e que na contramão do Historicismo pregou um resgate de um registro temporal oposto ao da continuidade progressiva, a saber, o do "agora". Em vez de submeter-se à tutela da
compreensão voltada totalmente para o passado, Nietzsche visa
uma apreensão "num largo comovimento [ErschiiUeriing] do incompreensível e do sublime". 15
• Desse modo Nietzsche não apenas estava criticando a
dominação do paradigma da hermenêutica sobre o conhecimento
e sobre a compreensão da história - à medida que ele entronizou
14. Apud Karl Konrad Polheim, "Friedrich Schlegers Lucinde", em: Zeitschrift
fur deutsche Philologie, vol. 88, 1969, pp. 76 e sg.
15. Friedrich Nietzsche. "UnzeitgemãBe Betrachtungen", em: Sàmtliche Werke.
Krilische Studienausgabe (org. por Giorgio Coli e Mazzino Montinari,
Munique: DTV, 1988), vol. I, p. 250. Cf. Karl Heinz Bohrer, Die Kritik
der Romantik, Frankfurl a.M.: Suhrkamp, 1989, p. 89.
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a sublime incompreensão e depôs a rainha-compreensão - como
também, ao estabelecer o agora, no lugar antes ocupado pelo
passado, já estava antecipando o modelo do "agora como
catástrofe" ao qual me referi acima. Com efeito, Lyotard, reconhecidamente um dos principais teóricos do sublime da nossa
época e, ao lado de Adorno e Levinas, um dos principais
"filósofos da Shoah", insiste reiteradas vezes nessa relação entre
o agora e o irrepresentável. No seu ensaio "Lê sublime et 1'avantgarde" pode-se ler entre outras passagens preciosas: "O
inexprimível não reside em um lá adiante, em um outro mundo,
em um outro tempo, mas sim no seguinte fato: que ele ocorre
(qualquer coisa)." E o autor ainda continua, desdobrando as
consequências dessa concepção para o campo das artes plásticas:
"Na determinação da arte pictural o indeterminado, o Ele ocorre,
é a cor, o quadro. A cor, o quadro enquanto ocorrência, evento,
não é exprimível, e é isso que deve ser testemunhado."16 Aqui
Lyotard introduz não apenas a sua concepção da arte como
événement - que para ele encontra-se materializada de modo
paradigmático nas telas de Barnett Newman - como também
apresenta o, não menos importante, conceito de testemunho.
O testemunho é, via de regra, fruto de uma contemplação:
a testemunha é sempre testemunha ocular. Testemunha-se
sempre um evento. A palavra alemã para evento é justamente
16. Jean-François Lyotard, "Lê sublime et 1'avant-garde", em: L'inhumain.
Causeries sur lê temps. Paris: Galilée, 1988, pp. 104 e sg. Jacques Derrida
possui uma mesma definição da arte, no caso, da poesia, como evento único
"sem-sentido": incompreensível. "O que ocorre num texto sagrado é o
evento de um não-sentido [pás de sens]. Esse evento é o mesmo a partir
do qual podemos pensar o texto poético ou literário que tende a compensar
o sagrado perdido e se traduz no seu modelo. [...] E é isso o sagrado [...] É
o texto absoluto porque, no seu evento, ele não comunica nada, ele não
diz nada que faça sentido fora desse evento mesmo. [...] Nada senão a letra,
e é a verdade da linguagem pura, a verdade como l i n g u a g e m pura."
"Dês tours de Babel", em: Psyché. Inventions de l'autre. Paris: Galilée,
1987, p. 235. Cf. ainda essa outra passagem: "é um evento, [...J (a literatura
é o intraduzível de um certo modo) a literatura é sagrada; se existe a
literatura, ela é sagrada". Derrida, L'oreil!e de l'autre. Montreal: VBL
Éditeur, 1982, pp. 195 e sg.
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Ereignis (que vem de ir-ougen, sendo que ouga quer dizer olho)
que, etimologicamente, significa "pôr diante dos olhos, mostrar".
O testemunho de um agora conecta-se, para Lyotard, ao registro
do sublime porque gera um prazer eminentemente negativo:
como vimos, o sublime produz uma suspensão, um desativamento
da consciência. Além disso, já na tipologia desse conceito
estabelecida por Edmund Burke (em A Philosophical Enquiry into
lhe Origins of our Ideas of the Sublime and Beautiful, 1757), o
sublime é tratado como pertencente ao campo do medo: medo
da perda total do eu, da morte, do inconcebível. O testemunho
do evento "sublime", que tanto Lyotard quanto Friedlander
propõem, implica uma tarefa ao mesmo tempo necessária e
impossível. Portanto, a questão volta a ser posta: Como dar
testemunho do irrepresentável? Como dar forma ao que
transborda a nossa capacidade de pensar?
A VIRADA FREUDOKANTIANA:
TRAUMA E A (iM)POSSlBILIDADE DA EXPERIÊNCIA

Geoffrey Hartman introduz um novo ponto de vista nesse
debate em torno da representabilidade ou não da Shoah,
executando o que ele denominou de "virada kantiana" da questão:
em vez de centralizar a reflexão sobre os modos de reproduzir
a realidade deve-se, antes, pôr em questão a possibilidade
mesma de se experenciar essa realidade. 1 7 Jorge Semprun
expressara essa mesma ideia ao afirmar com relação à sua
experiência em Buchenwald: "Não que a experiência vivida seja
indizível. Ela foi invivível [invivable] [...] Podemos sempre dizer
17. Pois no caso do testemunho existe um limite inerente a nossa própria
capacidade de olhar, nas palavras de Wolfgang Bialas: "Eu não posso ter visto
o que afinal de contas me é impossível crer". "Die Shoah in der
Geschichtsphilosophie der Postmoderne", em: Nicolas Berg e outros (org.),
Shoah. Formen der Erinnerung, Munique: Wilhelm Fink Verlag, 1996, p. 116.
Para Kant, como é conhecido, "pensamentos sem conteúdo são vazios e
intuiçòes sem conceito são cegas" (Kritik der reinen Vernunft B 75/A 51),
portanto, a intuição (visão) de um Campo de Concentração, uma cena que
não corresponde a nada na nossa experiência, permaneceria uma espécie de
"visão cega", exatamente como a "luz ofuscante" do sublime.
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tudo [...] a linguagem contém tudo". l!t Como Hartman notou, essa
virada dá-se também em termos de uma volta para a teoria
freudiana do trauma.' 9 Freud, desde o seu primeiro trabalho sobre
A afasia, já demonstrara interesse pela neurose traumática, que
nesse trabalho ele estudara sob a forma do t r a u m a físico do
cérebro. O trauma é um dos conceitos-chave da psicanálise, e
o tratamento psi c analítico - simplificando - existe em função do
trabalho de recomposição do evento traumático. - O que é o
trauma? O trauma é justamente uma ferida na memória. Não
deixa de ser esclarecedor o fato de Freud ter escrito um dos seus
principais textos sobre a teoria do trauma, a 18 a das suas
Vorlesungen zur Einfiihrung in die Psychanalyse, em 1916-17 e
posteriormente ter desdobrado esse conceito, em 1920, no seu
ensaio "Jenseíts dês Lustprinzips": A neurose traumática de
guerra é o material de base para o desenvolvimento dessa teoria.
O trauma, para Freud, é caracterizado pela incapacidade de
recepção de um evento transbordante - ou seja, como no caso
do sublime: trata-se, aqui também, da incapacidade de recepção
de um evento que vai além dos "limites" da nossa percepção e
torna-se, para nós, algo sem-forma. Essa vivência leva
posteriormente a uma compulsão à repetição da cena traumática.
O trauma, explica Freud, advém de uma quebra do Reizschuiz
(pára-excitação), provocada por um susto (Schreck) que não foi
amparado pela nossa Angstbereitschaft (estado de prevenção à
angústia). A volta constante à cena do trauma (sobretudo nos
18. Jorge Semprun, L'écriiure ou Ia vie. Paris: Gallimard, 1994, p. 23. Primo Levi,
na sua obra Os afagados e os sobreviventes (tradução Luiz Sérgio Henriques,
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990) também fez uma critica conlundente ao
topos da incomunicabilidade. Cf. o capítulo "Comunicar". Esse tema é
evidentemente complexo e não pode ser resolvido com afirmações
peremptórias. O próprio Primo Levi, no seu primeiro livro sobre Auschwitz,
recorrera a esse topos: "a nossa língua não tem palavras para expressar esta
ofensa, a aniquilação de um homem". E isto um homem? (tradução Luigi dei
Re, Rio de Janeiro: Rocco, 1988, p. 24). Essa tensão no testemunho entre a
sua necessidade e a sua impossibilidade constitui uma característica intrínseca
sua, como ainda veremos mais de perto.
19. Geoffrey Hartman, The Longesí Shadow: in the Aflermath of lhe Holocaust,
Bloomington e Indianapolis: Indiana UP, 1996, p. 158.
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sonhos) seria o resultado de um mecanismo de preparação para
essa sobreexitação que, patologicamente, vem atrasado.20 O que
importa para nós na teoria freudiana do trauma é tanto a sua
relação com o choque - cuja onipresença na sociedade moderna
lemos no poema de Baudelaire - como também o fato de tratarse de um distúrbio de memória no qual não ocorre uma
experiência plena do fato vivenciado que transborda a nossa
capacidade de percepção.
Uma outra característica da sintomatologia do trauma,
extremamente importante para a reflexão sobre a representação
de catástrofes e, mais especificamente, para uma teoria da
representação da Shoah, é a literalidade da recordação da cena
traumática. A recordação do momento de transbordamento é, na
maioria dos casos, extremamente acríbica. Essa mesma
literalidade tem consequências para a questão dos modos de
representação da Shoah.2t
Hartman lançou mão do conceito psícanalítico de trauma
justamente para demonstrar que os limites da representação, no
que tange ao testemunho da Shoah, não advém de uma
incapacidade técnica.22 A representação extremamente realista é
possível: a questão é saber se ela é desejável e com que voz ela
deve se dar; se ela nos auxilia no "trabalho do trauma" que tem
como finalidade a integração da cena de modo articulado e não
mais patológico na nossa vida.
Esse conceito de trauma mostrou-se eficaz para a atual
teoria da história (e da literatura) justamente porque problematiza a possibilidade de um acesso direto ao "real", a saber: re-

20. S. Freud, "Jenseits dês Lustprinzips", em: Studienausgabe, vol. III, Psychologie
dês Unbewuflten, Frankfurt a.M.: Fischer Verlag, 1975, pp. 239 e sg.
21. Nesse sentido são preciosas as indicações de Walter Benjamin no seu "Cber
einige Motive bei Baudelaire", onde ele, partindo de Freud e de Proust, diferencia a vivência (Erlebnis) da experiência autêntica (Erfahrung). Em
Gesammelre Schriften, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1974, vol. I, pp. 605-653.
Cf. também, quanto à literalidade das recordações da cena traumática, a introdução de Cathy Caruth ao volume por ela organizado: Trauma: Explorations
in memory, Baltimore and London: The Johns Hopkins UP, 1995.
22. Geoffrey Hartman, op. cit., p. 162.
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voluciona a concepção do mesmo. Freud não chegou a abandonar totalmente o papel da etiologia do trauma, ou seja, a tentativa de reconstrução da cena traumática "como algo que, de fato,
ocorreu num espaço e tempo delimitáveis", mas ao longo da sua
teoria procurou relacionar essa etiologia com uma psicanálise voltada para o "fantasma" dessa cena. Em vez de uma visão positivista do evento como um fato que estaria "ao alcance
das nossas mãos", a concepção da realidade, sob o prisma do
conceito de trauma, possibilitou aos intelectuais - após décadas
de crítica da representação nos termos que vimos acima - uma
"volta à história" sem os riscos do positivismo ou do
historicismo. 23
Com isso voltamos a Lyotard e ao seu conceito forte de
"agora" como momento de um perigo - como evento a ser
testemunhado. Dentro da psicanálise, Lacan tem uma posição
muito semelhante a essa de Lyotard: para ele o encontro com o
real é sempre traumático: ele é um encontro sempre de antemão
perdido - pois o real é tomado como algo impossível - que não
se dá no registro de uma consciência soberana. Lacan transpõe
para a psicanálise o sentimento moderno, cotidiano, de que o real
gera rupturas; ele é originalmente mal vindo. Para Lacan, o registro
do simbólico - o Eu, vale dizer - nasce apenas através do
trauma. Existe algo como uma "alienação essencial".24Na base
das nossas trocas simbólicas localiza-se o que ele denominou de
trou réel. A partir dessa visão expandida do trauma, ou seja, da
concepção da realidade como trauma, Geoffrey Hartman pôde
afirmar, com razão, que a famosa frase de Hegel: "o todo é o
real", deveria ser lida como uma racionalização de "o real é
traumático".25

Walter Benjamin foi quem - antes do Holocausto - primeiro
percebera a terrível necessidade e atualidade de uma "definição
do presente como catástrofe" (Definition der Gegenwart ais
Katastrophe}™, Como pode-se ler na sua famosa tese número
nove "Sobre o conceito da história" - que descreve o "anjo da
história" vendo o acumular-se de ruínas como resultado "de uma
única catástrofe" -, para Benjamin não havia dúvidas de que não
apenas o presente é a catástrofe, - "que 'continue assim desse
modo' é a catástrofe" 27 - mas também que "a catástrofe é o
progresso, o progresso é a catástrofe".28

23. Cf. quanto a essa "volta da história sob o signo do trauma": Cathy Caruth,
"Unclaimed experience: trauma and the possíbility of history", em: Yale French
Studies, número 79, 1991, pp. 181-192.
24. Esse conceito vem de Jacques Derrida, Lê monolinguisme de 1'autre, Paris:
Galihée, 1996, p. 113. Quanto a Lacan cf. Jacques Lacan, "Lê rée! comme
trauma", em: Seminaires, livro XI (Lês qualre concepts fondameníaux de Ia
psychanalyse, 1964).
25. Cf. Geoffrey Hartman, "On traumatic knowledge and literary studies", em:
New Literary History, vol. 26, número 3, 1995, pp. 537-563.

SHOAH, TRAUMA:
NECESSIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO
Para Adorno, também nesse ponto seguidor de Benjamin,
na "era da catástrofe" a reflexão sobre o progresso deveria sofrer
uma profunda modificação, justamente a contrapelo a concepção
hegeliana de história. Essa era da catástrofe tem o seu pendam
na descrição da contemporaneidade como uma "era do
testemunho" (era of testimony), na expressão de Shoshana
Felman29. Descrevendo essa era e, por assim dizer, revelando o
quanto nós aprendemos a pensar dentro da chave da psicanálise
- vale dizer: da teoria do trauma -, Felman afirma:
Filmes como Shoah, de Claude Lanzmann, Lê Chagrin
eí Ia Pitié, de Mareei Ophuls, ou Hiroshima mon amour, de
Marguerite Duras e Alain Renais, nos instruem sobre as
formas pelas quais o testemunho se tornou uma modalidade
crucial de nossa relação com os acontecimentos de nosso
tempo - com o trauma da história contemporânea: a Segunda
26. Walter Benjamin, fragmentos preparatórios para "Uber den Begriff der
Geschichte", em: Gesammelte Schriften, op. cit., vol. I, p. 1243.
27. Walter Benjamin, "Zentralpark", em: Gesammelte Schriften, op. cit., vol. I,
p. 683.
28. Walter Benjamin, fragmentos preparatórios para "Uber den Begriff der
Geschihte", op. cit., vol. I, p. 1244.
29. Shoshana Felman. "Education and crisis", em: Cathy Caruth (org.), Trauma:
Explorations ín Memory, op. cit., p. 16.
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Guerra Mundial, o Holocausto, a bomba nuclear e outras
atrocidades da guerra. Como uma forma de relação com os
eventos, o testemunho parece ser composto por pequenas
partes de memória que foram oprimidas pelas ocorrências que
não tinham se assentado como compreensão ou lembrança,
atos que não podem ser construídos como saber nem
assimilados à plena cognição, eventos em excesso em relação
aos nossos quadros referenciais. 30

No entanto, seria naif afirmar, como entre outros Berel
Lang33 e Claude Lanzmann o fazem, que se deveria descartar por
completo qualquer figuração na representação do Holocausto.
Essa afirmação é naif primeiramente porque parte da crença na
possibilidade de uma distinção rigorosa entre discurso histórico
e a representação da imaginação e, portanto, acredita numa língua
pura, absoluta, direta - que se confundiria ela mesma com o
evento. 34 O próprio filme de Lanzmann foi saudado pela sua
crítica mais entusiasta, Simone de Beauvoir, como uma obra
não apenas "poética", mas também de uma poesia - sem dúvida
alguma sublime - na qual se unem "Phorreur et Ia beauté".35 Em
segundo lugar, essa afirmação é inocente porque não leva em
conta a crise nos géneros tradicionais da representação
desencadeada pela Shoah, Como Saul Friedlander e Dominick
LaCapra3* entre outros destacaram, a historiografia do Holocausto
pôs em questão o dogma da neutralidade da escrita da história:
ela assume-se agora como trabalho transferencial, como
necessidade de dominar um trauma. Não pode haver mais espaço
para uma antiquada objetividade dentro desse registro da história
como trauma. O historiador trabalha no sentido da libertação do
domínio de uma imagem do passado que foge ao nosso controle;
esse passado deve ser incorporado dentro de uma memória
voltada agora também para o futuro - dentro de uma memória
que possibilite a narração, diria Benjamin. A "passagem" do
"literal" para o "figurativo" é terapêutica.

Reencontramos, aqui, o topos do transbordamento do nosso
aparelho conceituai: enquanto um black hole (na expressão de
Sidra Ezrahi) que vai além dos limites da linguagem e do humano
- ao menos de um humano desejado - a Shoah resiste na sua
literalidade pós-traumática à estratégia de representação das
metáforas. Por outro lado, não há representação sem metáfora;
se o Holocausto é incomparável... como representá-lo? Mais do
que isso: a metáfora, assim como o plot, dá um indício de
comensurabilidade. O consolo que o testemunho (também) visa
só pode se dar via comparação.31 A retórica analógica do "como"
não funciona para a descrição da Shoah porque o seu registro,
como todo registro da cena traumática, é o do absolutamente
literal. Daí porque a Shoah supera a diferença entre story e
History. Daí o sentido mais profundo do dito adorniano, de 1949,
segundo o qual, "escrever poesia após Auschwitz é uma
barbárie".32
30. Ibid.
31. No Livro das lamentações (2:13), uma testemunha não encontra comparações
para emitir seu testemunho diante da destruição: "Que testemunho trarei? A
quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para consolar
a ti, ó filha do Sião?" Essa passagem que até esse ponto se resumia a um consolo
negativo, em aberto, palavra pura, iteração vazia, na sua continuação, no
entanto, encontra um termo de comparação, um bálsamo paradoxalmente
doloroso para a ferida traumática que ele quer fechar. O texto bíblico continua: "Porque grande como o mar é a tua ferida, quem te sarará?" A abertura
continua: O mar é o representante, por excelência, do ilimitado - do sublime,
na concepção kantiana desse conceito.
32. A literalidade absoluta de Auschwitz, Ezrahi expressou na seguinte fórmula:
"O mundo no qual as pessoas eram tratadas ao modo de um piolho é uma
paródia do mundo no qual as pessoas eram representadas como tratando uns

33.
34.
35.

36.

aos outros como vermes; na economia da imaginação humana, isso marca a
distância pavorosa entre a metáfora e a metamorfose". Sidra Ezrahi, op. cit.,
p. 123.
Cf. Berel Lang, Act and láea in lhe Nazi Genocide, Chicago: University of
Chicago Press, 1990.
Cf. acima a nota número 16.
Simone de Beauvoir, "La mémoire de 1'horreur", introdução a Claude Lanzmann, Shoah, Paris: Fayard, 1985, pp. 7-10. Para uma crítica à concepção de
Berel Lang cf. Hayden White, "Historical emplotment and the problem of
truth", em: Saul Friedlander (org.), op. cit., pp. 44 e sg.
Cf. Dominick LaCapra, Representing the Holocaust. History, Theory, Trauma,
Ithaca and London: Cornell UP, 1994.
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Eu concordo com a afirmação de Geoffrey Hartman para
quem "nós todos somos parte do dilema da segunda geração"
pós-Holocausto.37Esse dilema consiste, na verdade, num desdobramento daquela estrutura tensa que de um modo geral envolve a representação do Holocausto: a não solução do conflito entre a necessidade e a impossibilidade da sua representação. No
caso da "segunda geração" - que para Hartman inclui também
os testemunhos de sobreviventes - essa tensão ecoa a dialética
entre memória e esquecimento: a impossibilidade de se separar
um movimento do outro. Por um lado tanto o testemunho deve
ser visto como uma forma de esquecimento, uma "fuga para
frente", em direção à palavra e um mergulhar na linguagem, como
também, por outro lado, busca-se igualmente através do testemunho, a libertação da cena traumática. Níetzsche, na já mencionada obra sobre as vantagens e desvantagens da história para
a vida, destacara justamente a necessidade do esquecimento.
Existe um limite inexorável da memória e da rememoração. Os
sobreviventes de Auschwitz convivem com a polaridade - muitas vezes posta de modo a não deixar escolha - entre o viver e
o lembrar. O silenciar alia-se, muitas vezes, ao viver. A libertação do campo de concentração deve ser compreendida, também,
no seu sentido de libertação de um passado38: libertação significa luta pela sobrevivência, pelo ver-se livre do passado e por
liberar esse passado da sua terrível presença e literalidade. Jorge Semprun, sobrevivente de Buchenwald, no seu relato autobiográfico sintomática - e paradoxalmente - denominado Vécriture
ou Ia vie, afirma que o esquecimento foi o preço que ele teve
de pagar para a vida: "[...] o esquecimento: a vida tinha esse preço. Esquecimento deliberado, sistemático, da experiência do campo. Esquecimento da escritura, igualmente. [...] Eu tinha que optar entre a escritura e a vida e eu optei pela última". 39 Também

Charlotte Delbo pergunta-se no seu relato sobre o seu internamento em Auschwitz: "Pour-quoi ai-je gardé Ia mémoire?"40
Como já vimos, a memória da experiência traumática justamente não está submetida ao arbítrio daquele que passou por tal experiência.

37. Geoffrey Hartman, "Darkness visible", em: The Longest Skadow, op. cit., p. 41.
38. Cf. Lawrence L. Langer, Holocaust Testimonies. The Ruins of Memory, New
Haven and London: Yale UP, 1991, p. 23.
39. Jorge Semprun, op. cit., p. 205. Cf. ainda à p. 171: "Lê bonheur de 1'écriture,
je commençais à lê savoir, n'effaçait jamais cê malhcur de Ia mémoire. Bien
au contraire: il Faiguisait, lê creusait, lê ravivait. II lê rendait insupportable.
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Voltemos a nossa atenção, por último, para a literalidade dessa experiência traumática. Como definir essa literalidade? Ela é,
antes de tudo, marcada por um "excesso" de realidade. Como
Hans Jonas afirmou: "Em Auschwitz havia mais realidade do que
é possível". Benjamín, apesar de não ter estado num campo
de extermínio - ele, por assim dizer, não precisou estar num deles ~*
para saber o que significavam - definiu de modo sucinto o seu
princípio: "Das Ideal dês chockformigen Erlebnisses ist die
Katastrophe" ("O ideal da vivência do choque é a catástrofe").41
O campo de concentração é a realização única, hipertrofiada, da

Seul 1'oubli pourrait me sauver." Cf. também, no filme Shoah, de Claude
Lanzmann, a fala de Mordechai Podchlebnik, um sobrevivente de Chelmno,
ao responder o que havia morrido nele no campo de concentração: "Tudo
morreu, mas nós somos apenas pessoas e queremos viver. Portanto, tem-se
que esquecer." Shoah, op. cit., p. 19.
40. Charlotte Delbo, Auschwitz et aprés I: Aucun de nous ne reviendra. Paris:
Minuit, 1970, p. 180. Como Jaa Torrano observou com relação à Teogonia
de Hesíodo: "As Musas também presidem ao Esquecimento e impòem-no, quando assim querem (verso 28)". "O Mundo como Função de Musas", em: Hesíodo, Teogonia. São Paulo: Roswitha Kempf Editores, 1984, p. 98. Quanto à
necessidade do Esquecimento cf. também o artigo de Siegrid Weigel "Pathologie
und Normalisierung im deutschen Gedàchtnisdiskurs", em: Gary Smith e Hinderk
M. Emrich (org.), Vom Nulzen dês Vergessens, Berlim: Akademie Verlag, 1996,
pp. 241-263, no qual a autora chama a atenção para o fato de existirem dois
tipos diversos de esquecimento: um patológico e outro positivo, que atua na
dialética com a memória.
41. Walter Benjamin, fragmentos preparatórios para "Charles Baudelaire. Ein
Lyriker im Zeitalter dês Hochkapitalismus", em: Gesammelte Schriften, op.
cit., vol. I, p. 1183.
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sociedade moderna com a sua onipresente experiência do choque. Esse é o contraponto da definição adorniana de Auschwitz
como hipertrofia - e não como negação - da razão
instrumental. 42 O sujeito submetido ao choque mobiliza todo o seu
aparato psfquico e corporal para a sua defesa. Como Primo Levi
testemunha no seu Se questo é un uomo?, para os habitantes do
campo de concentração "o problema do futuro longínquo foi se
apagando, perdeu toda intensidade perante os problemas do futuro imediato, bem mais urgentes e concretos: como a gente comerá hoje, se vai nevar, se vamos ter que descarregar
carvão". 43 A consequência dessa vivência extremamente intensa
é a destruição do consciente e da capacidade de discernimento
entre o real e o irreal.44 Devido ao excesso de realidade ocorre
42. Phílippe Lacoue-Labarthe e Jean-Luc Nancy, no livro Lê mythe nazi. Paris:
Éditions de 1'Aube, 1996, insistem no absurdo da tese do "irracional! s mo cego"
do nazismo: "II y a au contraire une logique dufacisme. Ce qui veut dire aussi
qu'wne certaine logique est faciste, et que cette logique n'est pás simplement
étrangère à Ia logique générale de Ia rationalité dans Ia métaphysique du Sujei"
(p. 25). Primo Levi denominou a lógica do nazismo de "lógica insolente, não
loucura". Os afogados e os sobreviventes, op. cit., p. 64.
43. Primo Levi, É isto um homem?, op. cit., p. 34. Cf. também as seguintes
palavras de Charlotte Delbo: "Eu não pensava nada. Eu não olhava nada. Eu
era um esqueleto de frio {...]". Op. cit., p. 104.
44. Claude Rabant descreveu com as seguintes palavras exalas a situação daquele
que encontra-se internado no Lager (campo de concentração): "Chaque instant devient un effort (inimaginable) pour vérifier que je suis bien 'ici', que
cet 'ici' constitue lê 'maintenant' qui se déroule sous Ia forme de mon idemité.
Cette identité fuit, lê Cogito fuit, avec Ia possibilite d'identifier lê lieu, de
s'identifier au lieu et d'identifier cê lieu au maintenant. Lês camps, non
seulement détruisent 1'image actuelle de cet ici-maintenant qui soutien:
1'identité, mais Ia coupent de toute autre image possible, passée ou future. Ia
brisent dans son ailleurs (son là-bas). Ce n'est pás seulement depuis son après
coup qu'un tel événement devient inimaginable, il Pest dans son expérience
même, lá: impossible à imaginer à 1'instant même ou il se déroule, doit se
'vivre', sMnstituer en 'présent'. En cê sens (son sens même, son sens de mal
absolu), c'est un événement sans présent, auquel il est impossible d'être présent.
[...] Pour être 'ici', il faut pouvoir s'imaginer dans un là-bas." Claude Rabant,
"Se soulever contre cê qui est lá...", em: Robert Antelme. Présence de 1'espèce
humaine, Lignes, n u 21, janeiro/1994, pp. 134-149 (os trechos citados
encontram-se nas páginas 136 e 139).
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um distúrbio na dialética entre o princípio de realidade e o de
prazer. A vivência no campo de concentração assume um espaço e um peso de uma dimensão tal que tendencialmente apaga
tudo o que ocorreu antes e, retrospectivamente, tudo o que veio
a ocorrer depois. Dá-se uma cisão do Eu. Essa realidade em excesso implica um "perfuramento" do próprio campo (geográfico, simbólico e semântico) da morte: esta, devido à sua onipresença, deixa de ocupar o seu papel fundamental na organização
simbólica; ela não orienta mais a distinção entre o aqui e o além.
Como Claude Rabant o afirmou de modo magistral, "a essência
do fascismo não é o sacrifício da vida, mas matar a morte, fazer reinar a morte da morte, infectando com isso a vida, que
perde assim todo sentido outro que a força pura."45
Também vem de Primo Levi a descrição dessa experiência
terrível do sitiamento incontornável no âmbito do campo de
concentração, da sua presença absoluta. Ele narra o constante
despertar para dentro do Lager (campo de concentração, em
alemão): Primo Levi descreve a vida como um sonho dentro do
pesadelo da realidade inexorável e implacável do Lager. Nesse
sonho dentro do sonho, ao despertar do sonho caótico da vida,
ele, o sobrevivente, ainda dentro do sonho sempre repete a frase
"estou de novo no Lager, e nada era verdadeiro fora do Lager".46
Jorge Semprun também narra esse mesmo sonho, em cascata,
persecutório no qual ele sonha que desperta para perceber que
novamente está dentro de Buchenwald. 47 Para ele, Buchenwald
45. Idem, p. 137.
46. Primo Levi, A trégua, tradução Marco Lucchesi, São Paulo: Companhia das
Letras, 1997, p. 359.
47. Jorge Semprun, op. cit., p. 163. O motivo do despertar constitui, na verdade,
um conceito-chave dentro da teoria moderna da História como trauma. Ele é
não apenas uma constante nos relatos dos sobreviventes do campo de
concentração, como também uma peça-chave na epistemologia de Walter Benjamin e na sua filosofia da história. É evidente que o grande teórico do despertar
do nosso século foi Proust no seu Em busca do tempo perdido, que pode ser
lido como um tratado sobre o despertar. O momento do despertar constitui
um momento de transição, uma passagem entre dois modelos de experienciar,
uma soleira entre a vida e a morte: um limite que atravessamos todos os dias,
e que nos treina na arte do delineamento e apagamento dos limites.
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constitui a "última realidade", tudo fora dessa experiência sufocante
assemelha-se ou tem a leveza de um sonho.
Também em termos da história da humanidade essa experiência do Lager constitui uma presença traumática; daí porque,
para Primo Levi, e não apenas para ele, o massacre nazista "será
lembrado como o fato central, como a mancha deste século".48
Esse evento leva de roldão conceitos centrais do pensamento
ocidental, tais como o de verdade, realidade, humanidade.
Charlotte Delbo usou como epígrafe na sua obra de testemunho,
a seguinte frase: "Aujourd'hui, je ne suis pás súre que cê que
j'ai écrit soit vrai. Je suis súre que c'est véridique". O que resta
da "verdade" diante do peso esmagador da realidade de Auschwitz? Ou, invertendo a questão: existiria alguma outra verdade para quem passou por essa experiência?4"
A literalidade árida da experiência do Lager é, eu repito,
resultado da experiência da morte. Delbo, como muitos sobreviventes, afirma que ela não está "entre os vivos. Eu morri em
Auschwitz". 50 - A qualidade da experiência dos Lager é tão
intensa que gera o efeito perverso da sua não-relidade. Daí
porque as representações hiper-relistas do Holocausto, via de regra, apenas reproduzem essa impressão de irrealidade em vez de
possibilitarem um autêntico trabalho de rememoração e reintegração da cena traumática. Com relação a esse evento vale o
mote: "Ver para não crer." Hartman afirma que as representações massivamente realistas não apenas dessensibilizam os
espectadores como também geram um unreality effect.51 Nelas,
não há espaço para o jogo mutuamente fecundante entre a imaginação e a reflexão. Como já foi constatado, nos primeiros

filmes-documentário sobre a Shoah onde há um predomínio de
cenas extremamente violentas e insuportáveis, os espectadores
simplesmente não aceitavam a realidade do terror, eles como que
negavam totalmente o visto, tomando-o por mentira.52
Aharon Appelfeld fala da necessidade de se retirar a
memória do Holocausto da esfera do mito, dever-se-ia "trazê-la
para baixo". O mesmo afirma Semprun: devido ao elemento
inacreditável de "hiper-relidade" do campo de concentração a
narração deve lançar mão da arte: "Como contar uma realidade
pouco crível", ele se pergunta, "como suscitar a imaginação do
inimaginável a não ser elaborando e trabalhando a realidade,
colocando-a em perspectiva?"53
Paul Celan representa, sem dúvida, o poeta que de modo
mais completo deixou impregnar a sua poética pela experiência
da Shoah. Nos seus poemas as polaridades que regem a
linguagem, tais como a oposição entre o figurai e o literal, entre
a ficção e o discurso dito sério, explodem sob a força desse
evento. Ler Celan implica reaprender a ler a poesia. Ele foi o
pioneiro de uma literatura que ainda está por ser compreendida
e - a fortiori, mas isso certamente é impossível - ainda está
por ser continuada. Com relação ao Holocausto, ele afirmou:

48. Primo Levi, Os afogados e os sobreviventes, op. cit., p. 6.
49. Como Todorov notou, a resposta a essa última pergunta, evidentemente, é
negativa: "Os sobreviventes sempre têm a impressão de terem estado durante
este período [de internação] mais próximos da verdade do que durante o resto
da vida deles." Tzvetan Todorov, Face à 1'extreme, Paris: Seuil, 1994, p. 48.
50. Jorge Semprun, por sua vez, afirma ter a impressão "repentina, muito forte,
de não ter escapado à morte, mas tê-la atravessado" (Op. cit., p. 24. Cf. ainda
as páginas 99, 149 e 252).
51. Geoffrey Hartman, The Longest Shadow, op. cit., p. 157.

Alcançável, próximo e não-perdido permaneceu em meio
às perdas este único: a língua. Ela, a língua, permaneceu nãoperdida, sim, apesar de tudo. Mas ela teve de atravessar as
suas próprias ausências de resposta, atravessar um emudecer,

52. Jess Joachimsen, '"Nur was nicht aufhòrt, weh zu thun, bleibt im Gedàchtnis.1
Die Shoah im Dokumentarfilm", em: Nicolas Berg e outros (org.), op. cit.,
pp. 215-231.
53. Jorge Semprun, op. cit., p. 135. Uma das tentativas mais originais e muito
feliz de realizar esse estranhamento da realidade via arte foi apresentada por
Art Spiegelman com a sua história em quadrinhos sobre a passagem de seu pai
pelo campo de concentração: Maus. A Survivor's Tale, Nova Iorque: Pantheon
Books, 1986-1991. Spiegelman realiza uma filtragem tanto mais sofisticada, à
medida que ele narra não apenas a história do (trauma do) seu pai, mas narra,
também, a convivência não menos traumática com o seu pai-sobrevivente,
tornando manifesta a dupla temporalidade característica de toda vivência traumática.
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atravessar os milhares de terrores e o discurso que traz a
morte. Ela atravessou e não deu nenhuma palavra para aquilo
que ocorreu; mas ela atravessou este ocorrido. Atravessou e
pôde novamente sair, "enriquecida" por tudo aquilo. 54

definiu, a sua poética visa construir "Einfriedungen um das
grenzenlos Wortlose" ("Cercamentos em torno do sem-palavra,
sem-limites"). Einfriedung deriva de Frieden (paz), no sentido
bíblico dessa palavra: "Friede auf Erde" ("Paz na terra"), de onde
derivou, no alemão, o termo para cemitério: Friedhof. Uta Werner,
não sem razão, definiu a poesia de Celan como uma fala (Rede)
que se dirige para a exposição (Darstellung) do emudecer, vale
dizer, como uma poesia que tenta criar uma "sepultura no texto",
literalmente: enterrar os mortos (terra em alemão, Erde, é um
anagrama de fala, Rede).51 Essa é a origem da literalidade extrema
dessa poesia; a sua resposta ao evento da catástrofe: evento, que
como vimos, é marcado pela mesma ausência de forma e de
medida. Nesse sentido, essa poesia é absolutamente imediata,
não-imagética. 58 Não é casual que o termo hebraico Schibboleth
constitua uma das palavras-chave dessa poética. Schibboleth
significa, justamente, palavra de passe: passagem, ultrapassamento de fronteira."Esse é o tema e o cerne da poética de
Celan. A tentativa de dar forma e limites ao infinito tende sempre
- como Walter Benjamin mais do que ninguém o sabia - a levar
o indivíduo a um estado melancólico: como na gravura de DUrer,
o anjo melancólico permanece mergulhado na mais profunda
inatívidade, ele pôs de lado os seus instrumentos de trabalho instrumentos justamente de medição e construção. O gesto de
Celan de sempre novamente tentar traçar e retraçar os limites,
não é outro senão um gesto que busca delinear o Eu através do
constante desvio - Umweg. Esse desvio, esse "pôr em
perspectiva" que é tanto uma "mise en abime" como um achar-

O decisivo na poesia de Celan é a sua economia marcada
pela aridez - pelo modo sublime da brevitas - que faz com que
as suas imagens permaneçam extremamente concretas. Para se
perceber isso basta lembrar dos famosos versos iniciais do poema
Todesfuge: "Leite negro da manhã nós te bebemos ao entardecer/
nós te bebemos ao meio-dia nós te bebemos à noite / nós bebemos
e bebemos". As imagens dos poemas de Celan tendem para uma
literalidade tão pesada quanto a linguagem fragmentada dos testemunhos dos sobreviventes - de um Primo Levi e de uma
Charlotte Delbo. 55 - Celan definiu a sua poética como uma
Toposforschung: pesquisa ou busca de um topos, de uma u-topia.
A sua poesia justamente procura a todo momento delinear o limite
do i-limitado, dar forma ao sem-forma.56 Como Celan mesmo a
54. Paul Celan, "Ansprache anlàsslich der Entgegennahme dês Literaturpreises der
Freien Hansestadt Bremen", em: Gesammelte Werke, Frankfurt a.M: Suhrkamp,
1983, vol. III, pp. 185 e sg.
55. Já os textos de ficção de Ida Fink encontram-se mais diretamente ligados a
uma tradição narrativa realista-ilusionista - o que não deve ser lido como um
juízo qualitativo negativo da sua obra. No caso dos versos citados de Celan, a
imagem do "leite negro" é "literal" à medida que ela é um instantâneo da
"lógica insolente" do nazismo. Felstiner tentou ver nessa imagem a descrição
da "sopa" que os internados nos Lager tinham como única alimentação (John
Felstiner, "Translating Paul Celan's 'Todesfuge': rhythm and repetition as
metaphor", em: Saul Friedlander [org.], op. cít., p. 245). Charlotte Delbo no
seu relato autobiográfico, numa alusão intertextual evidente ao poema
Todesfuge, de Celan, repete inúmeras vezes a frase: "Existe a sede do dia e a
sede da noite [...] Existe a sede da manhã e a do dia".
56. Enquanto tema, o limite e a tentativa da sua demarcação aparecem no centro
da cena de muitas obras sobre a Shoah, sendo que esses elementos são patentes
no filme Shoah, de Claude Lanzmann, que, aliás, originalmente deveria chamarse O local e a palavra. Shoshana Felman, no seu longo ensaio "The return of
lhe Voice: Claude Lanzmann's Shoah", entre outros pontos, demonstrou de
modo primoroso em que medida Lanzmann empreendeu um trabalho de
cercamento do sem-limites. Em: Dorie Laub e Shoshana Felman (org.),
Testimony: Literaiure, Psychoanalysis, Hisiory, London: Routledge, 1991, pp.
204-283.

57. Cf. Uta Werner, "Das Grab im Text. Paul Celan Lyrik im Imaginationsraum
der Geologie", em: Nicolas Berg e outros (org.), Shoah. Formen der
Erinnerung, op. cit., p. 176.
58. Henri Meschonnic afirma de modo peremptório: "Celan est simple. D'une
simplicité à lui, à découvrir, car elle n'est pás encore enregístrée, acquise par
lês autres." "On appelle cela traduire Celan", em: Pour Ia poétique II, Paris:
GalHmard, 1973, p. 395. Meschonnic, de resto, também ataca o lópos da
impossibilidade de verbalização da experiência da Shoah: "il n'y a pás une
'difficulté de dire' en sof. Id., p. 372.
59. Cf. Jacques Derrida, Schibboleth pour Paul Celan, Paris: Galilée, 1986.
f*.
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se do Eu pela poesia, pelo encontro consigo e com o outro, visa,
à Ia limite, o encontro de um improvável local de origem.
Celan, narrando essa busca escreveu: "Eu procuro tudo isso
com o dedo certamente muito impreciso, porque inquieto, que
desliza na carta geográfica - numa carta geográfica de uma
criança, como eu logo devo confessar. Nenhum desses lugares
pode ser encontrado, eles não existem, mas eu sei agora, onde
eles, ao menos agora, deveriam existir, e... eu acho algo!"60

PALAVRAS PARA HURBINEK
Jeanne Marie Gagnebin

60. Paul Celan, "Der Meridian", cm: Gesammette Werke, op. cit., vol. III, p. 202.

Em fim de maio passado (1997) aconteceu, em Paris, um colóquio internacional intitulado "O Homem, a Língua, os Campos",
organizado pela Associação Interuniversitária de Pesquisa sobre
Campos e Genocídios (criada para essa ocasião), pela Universidade de Paris IV e pela Universidade de Reims, com o apoio da
Unesco. Aproximadamente cinquenta pesquisadores de vários países (França, Itália, Alemanha, Suíça, Estados Unidos, China, Israel,
Arménia, Bolívia, Argélia, Ruanda e Brasil), e de diversas disciplinas, trabalharam juntos durante três dias numa das mais belas
salas da Sorbonne, a sala de defesa de teses, com seus bancos
antigos de madeira dura e seus retratos imponentes de autores clássicos: Richelieu, Pascal, Bossuet, Corneille, Racine e Molière
assistiram, impávidos, ao relato dos horrores que homens cometeram, e continuam cometendo, contra homens nesse nosso século XX que termina numa grande interrogação a respeito dos belos
valores humanistas que o Iluminismo e o Classicismo, justamente,
tinham por intuito estabelecer universalmente. Os debates, muito
vivos, até mesmo tensos, muitas vezes dolorosos, tinham sido preparados por um trabalho de dois anos durante os quais, uma vez
por mês, Catherine Coquio (Sorbonne) e Irving Wohlfarth (Universidade de Reims) organizaram seminários sobre temas afins. A
intenção era entender a relação entre, de um lado, a atualidade crítica, mediática e científica das questões ligadas ao Holocausto (na
França, depois do filme de Claude Lanzmann, prefere-se falar em
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Shoah, apelação menos sacrificial), ao estado totalitário, ao universo concentracionário e, de outro, a atualidade política de formas de violência coletiva semelhantes que reaparecem, de maneira
sinistra, por exemplo em Ruanda e na ex-Iugoslávia -, formas
essas que questionam as democracias ocidentais aparentemente impotentes, paralisadas, quando não-cúmplices.
Parece-me importante ressaltar esse trabalho preparativo de
fôlego porque ele certamente contribuiu, em muito, para a qualidade e a intensidade das discussões objetivas e, igualmente, das
relações inter-subjetivas que se estabeleceram entre os participantes. Esse foi, pois, um dos poucos colóquios académicos de
que já participei, em que não houve simplesmente um debate, respeitoso ou polémico, sobre asserções científicas; tratava-se ali, também, da posição pessoal, científica e ética dos participantes. Não
que se tentasse reduzir a essa posição as ideias defendidas por cada
um; mas, muito mais, porque o lugar histórico de quem toma a
palavra incide, de múltiplas formas, sobre seus enunciados, porque a posição ética c política do enunciador nunca é neutra nem
inocente, mas deve ser refletida juntamente com sua enunciação.
Não é, por exemplo, indiferente, nem em termos pessoais nem em
termos científicos, que um jornalista francês de esquerda se detenha no recalque da realidade do Gulag na imprensa francesa dos
anos trinta até sessenta, ou que uma psicanalista judia, sobrevivente
de Auschwitz, fale de transmissão e de filiação, ou ainda que um
linguista suíço, portanto nem alemão, nem judeu, nem arménio, nem
mesmo comunista, analise a retórica do indizível na literatura dos
campos de concentração. Um dos grandes trunfos científicos desse
colóquio foi, sem dúvida, ter reafirmado, em alto e bom tom e na
prática viva das discussões, a necessidade da auto-reflexão crítica
do pesquisador sobre sua própria posição, sua origem e seus interesses, isto é, também o reconhecimento de sua responsabilidade,
simultaneamente científica e histórico-social.
Um outro trunfo essencial foi ter afirmado, e demonstrado
concretamente, o valor da interdisciplinaridade e a dignidade dos
estudos comparatistas. Toca-se, aqui, num dos pontos mais
polémicos desse colóquio. Com efeito, o comparatismo assumido
pelos participantes, em particular pelos historiadores presentes, não
foi desde início a marca das sessões preparatórias. Poder-se-ia dizer,

de modo rápido, que se começou em 1995 com uma reflexão
interdisciplinar sobre a Shoah, sobre as repercussões ou sobre a
falta de repercussões dessa catástrofe nas ciências humanas, na
literatura e na filosofia, para chegar, nos seminários de 1996 e no
colóquio de 97, a uma tomada de posição clara em favor de um
estudo comparativo dos vários genocídios e das diversas formas
de campos de concentração. No espírito dos organizadores (e da
grande maioria dos participantes), tal atitude não negava a função
emblemática da Shoah - síntese paradigmática do horror inominável
e da "banalidade do mal" (Hannah Arendt) - mas visava, pelo
estudo de outros genocídios menos conhecidos e menos
reconhecidos como tais, contribuir para uma análise mais fina dos
mecanismos específicos, e cada vez historicamente singulares, que
permitiram, e ainda permitem, a edificação de sistemas totalitários.
Não se falou tanto da unicidade da Shoah, mas, muito mais, da
sua terrível singularidade. Essa decisão metodológica viria,
infelizmente, suscitar não só polémicas, mas mesmo rejeições por
parte de vários membros da comunidade judaica francesa, fato que
deve ser mencionado, aqui, sem que se possa entrar nos detalhes
dessa disputa.
Ao afirmar a intenção comparatista de seus estudos, vários
pesquisadores, como Yves Ternon (historiador francês, com livros
sobre o genocídio arménio e sobre o papel da medicina no estado
nazista), Omer Bartov (historiador judeu, nascido em Israel,
atualmente professor nos Estados Unidos, especialista da história
do Holocausto e, recentemente, um dos críticos mais virulentos
das teses de Daniel Goldhagen), Enzo Traverso (filósofo italiano
que leciona atualmente na França, e cujo livro mais recente trata
de Auschwitz e os Intelectuais), ou, ainda, Jean-Yves Potel
(jornalista do Monde diplomatique e especialista em assuntos da
Europa central e oriental) ressaltaram que o alvo das comparações
não consiste em estabelecer vagas semelhanças, mas sim em
mapear as diferenças e as especificidades. O método comparatista
deve lutar, simultaneamente, contra a banalização - tudo é parecido
com tudo - e, em particular, no estudo da Shoah e de outros
genocídios, contra a tentação dos grandes sentimentos tão inefáveis
quanto impotentes. O fim maior desse método é, pois, a
comparação entre a(s) história(s) do passado e a(s) história(s) do
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presente - Walter Benjamin chamava essa constelação de verdadeira
experiência histórica. Ali também se evidencia o entrelaçamento
entre rigor científico e compromisso político.
Pode-se abordar essa problemática por diversos caminhos.
Podemos entender essa relação presente/passado pelo viés de uma
história da recepção do saber, no nosso, caso do saber sobre os
campos e os genocídios. Como explicar, por exemplo, que o livrochave de Primo Levi, Se questo è un uomo? (É isso um homem?
[Rio de Janeiro: Rocco, 1987]), caiu no silêncio e num rápido
esquecimento no momento de sua publicação, em 1947, para ser
"redescoberto" nos anos sessenta graças a uma segunda edição?
Ou o porquê do silêncio, às vezes mesmo a denegação a respeito
do Gulag na memória francesa coletiva dos anos trinta a sessenta,
embora se soubesse dessa terrível realidade? Tais exemplos
mostram, com clareza, o quanto a construção da memória do
passado, e o quanto a construção do conhecimento histórico
dependem de interesses ideológicos e de lutas políticas que
pertencem ao presente. Também manifestam que a intensidade do
horror e do sofrimento não oferece nenhuma garantia para a
perpetuação de sua lembrança. A construção da memória, individual
ou social, não depende, em primeiro lugar, nem da importância dos
fatos nem do sofrimento das vítimas, mas sim de uma vontade
ética que se inscreve numa luta política e histórica precisa (uma
conclusão, aliás, que me parece significativa também em relação
ao contexto brasileiro!).
Podemos, igualmente, abordar essa relação presente/passado
pelo viés paradoxal da relação do presente consigo mesmo.
Esclareço melhor. A construção da memória do passado se
desdobra na construção de uma atenção ativa que permite intervir
no presente histórico. Esse ponto, muito discutido no colóquio, foi
colocado com uma brutalidade provocativa, pouco comum nos
costumes académicos, por Véronique Nahoum-Grappe (historiadora
e antropóloga na Ecole dês Hautes Eludes en Sciences Sociales) a
propósito dos genocídios em curso hoje, em particular na Bósnia.
Suas intervenções visavam um comportamento preciso: ao refletir
demoradamente sobre o passado, ao cuidar da memória dos mortos,
ao reivindicar com indignação "nunca mais isso", corre-se o risco
de cair numa discussão "politicamente correia" entre "belas almas"

ou "professores de boa vontade", cujo mérito moral seria, assim,
afirmado e assegurado; simultaneamente, evita-se uma tomada de
posição mais premente, uma intervenção mais eficaz sobre os
genocídios e outros crimes contra a humanidade que acontecem
agora, no presente. O exemplo privilegiado foi o da deportação dos
muçulmanos bósnios que deviam ser massacrados em Srebreníca,
em julho de 1995. Ora, essa deportação não foi do conhecimento
somente de alguns raros especialistas; ela foi mostrada em todas
as televisões europeias e organizada com o acordo - passivo,
ingénuo, impotente? - do governo francês e das forças de
observação da ONU. Véronique Nahoum-Grappe distinguia assim
as esferas do saber, da percepção e do protesto, esferas estas que
parecem muito mais claras com o recuo histórico e que tendem a
ficar embaçadas na imedíatez do presente. Dito de maneira crua,
quando os mortos já morreram há bastante tempo, pode-se cuidar
deles com zelo e piedade sem que esse culto ameace o conforto
dos vivos; não é mais o caso quando se trata dos mortos e dos
vivos de hoje. Véronique Nahoum-Grappe colocava, aqui, o dedo
numa ferida sensível: o risco de transformar a lembrança dos
mortos e a indignação contra os horrores passados em tantos
pretextos bem-vindos para se desviar da necessidade de lutar contra
os assassínios do presente. Concluía ela com estas frases
contundentes: "Em realidade, que algo como a purificação étnica
seja possível cinquenta anos mais tarde na Europa, e que a
lembrança da Shoah lhe serviu de máscara desrealizante para
testemunhar europeus sinceramente democratas e não-ameaçados,
isso é uma bela vitória póstuma de Hitler." (Observação que possa
prevenir contra mal-entendidos: Véronique Nahoum-Grappe é de
origem judia).
Com isso, o lema do colóquio era colocado com uma clareza
que Tzvetan Todorov na sua curta, mas percuciente comunicação
sobre a moral do historiador, devia também enfatizar: não há
memória do passado sem atenção ao presente. Ou ainda: lembrarse do passado, sim, mas isso implica uma tarefa à primeira vista
paradoxal: lembrar-se do presente. Várias intervenções sobre a
atualidade dos genocídios e de outros crimes contra a humanidade
(China, Ruanda, Burundi, Kosovo) iam nessa direção. Quero
ressaltar, também, a corajosa comunicação de Jean-Pierre Perrin-

102

103

104

JEANNE MARIE GAGNEBIN

Martin, trabalhador social, presidente da Federação das Associações
de Apoio aos Trabalhadores Imigrados (FASTI), que denunciou as
atuais polfticas de imigração vigentes na Europa Ocidental, em
particular a prática francesa de enclausuramento dos imigrantes
estrangeiros, antes mesmo que consigam empreender as démarches
necessárias à obtenção de um visto, e que se encontram, assim,
"retidos" pelas autoridades aduaneiras e policiais em acampamentos/
campos cuja proliferação lembra outras proliferações sinistras. JeanPierre Perrin-Martin apelou, no fim do colóquio, para um estudo
atento dessas práticas de enclausuramento, em particular das
"derivas" jurídicas, administrativas e ideológicas que elas acarretam,
à revelia da boa consciência dos cidadãos tranquilos e em países
que se referem aos direitos humanos e à tradição democrática, mas
que sabem ferir esses princípios com tanta eficácia quanto
discrição.
O confronto entre o recolhimento que preside a lembrança
dos mortos do passado e a brutalidade da visão dos assassínios
de hoje não remete somente à contradição entre impotência presente
e digilência arquivista. Também assinala duas formas de
representação profundamente diferentes: as imagens e a escrita. As
imagens da televisão, em particular, são diretas, imediatas num
duplo sentido: dizem respeito ao atual, ao contemporâneo, a uma
quase identidade entre tempo de sua produção e tempo de sua
recepção. Essa imediatez temporal se desdobra numa imediatez da
trivialidade cotidiana: invadem o dia-a-dia dos espectadores que
ligam a televisão enquanto preparam o jantar ou lavam a louça. Sua
força e sua violência submergem o cotidiano e devem,
necessariamente, ser desviadas para o leito do hábito e da
indiferença, se o espectador quiser continuar a viver, a fritar seu
bife ou a não quebrar qualquer copo. Assim, como o denunciava
o cineasta Roni Brauman, a reportagem de televisão acalma muito
mais nossa sede de compaixão (isto é, também nosso apetite de
sofrimentos alheios) do que estimula nosso espírito crítico. Roni
Brauman citou, como exemplo, as reportagens televisionadas de
67/68 a respeito da Biafra. Segundo ele, foi a primeira vez que um
governo, nesse caso o governo secessionista da Biafra, usou
cientemente das imagens da miséria e da fome para fins partidários;
mais ainda: assistiu-se a uma slraíégie victimaire, isto é, à
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manutenção forçada das vítimas na fome e na miséria, para
pressionar a opinião internacional e, por ricochete, o governo
inimigo da Nigéria. Simultaneamente, houve uma demora proposital
nas negociações políticas e mesmo na aceitação da ajuda
humanitária (os voos do CICR foram inicialmente proibidos pelo
governo da Biafra). À "produção das vítimas", à imagem da criança
negra magérrima com barriga inchada pela verminose - emblema
de um Terceiro Mundo que precisa de ajuda em vez de autonomia
- respondem campanhas de solidariedade certamente generosas,
mas cujo efeito maior consiste mais no alívio da consciência dos
cidadãos ricos e seguros, portanto em lhes permitir um
esquecimento tranquilo, em vez de incidir minimamente sobre as
causas políticas e económicas do horror assistido (no duplo sentido
da palavra "assistir"). Essa questão voltaria várias vezes,
notadamente nos debates da semana seguinte, durante a qual a
videoteca de Paris organizou uma retrospectiva, de uns quarenta
filmes, intitulada "Campos e Genocídios na Tela". Uma das maiores
perversões dessa piedade perigosa (La pitié dangereuse, título do
filme de Roni Brauman, de 1996) consistiria, pois, na fixação de
papéis impostos (entre outros pela história colonial) e dos quais as
vítimas desejam, justamente, se libertar: os pobres, os deserdados,
os colonizados, os sem-terra (!) deveriam continuar a receber,
passivamente, a ajuda dos outros: dos ricos, dos ex-colonizadores
etc., e, ainda, lhes agradecer por isso.
Não pretendo me aprofundar aqui nessa problemática que
remete, em última instância, às possibilidades de auto-organização
das "vítimas", para que deixem de sê-lo. Só queria ressaltar, nesse
debate sobre as várias formas de testemunho, que a imediatez da
imagem televisionada e fílmica se revela muito mais um engodo
que um ganho positivo, se for aceita tal qual. Aliás, é certamente
por isso que ela (a imediatez) é conscientemente desconstruída nos
filmes mais elaborados e críticos, como, por exemplo, nos de
Mareei Ophtils (Memory of justice, 1976, Lê chagrin et Ia pitié,
1971) que insistem sobre a construção mediática dessa pretensa
imediatez. Em outras palavras: diante do horror insuportável, o
impacto causado pelo testemunho "ao vivo" deve ser revezado por
uma elaboração crítica mínima, sob pena de soçobrar na compaixão
abstraia ou, então, num reflexo de auto preservação e na indiferença.
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Esse mal-estar diante da imagem "imediata", que não se consegue verdadeiramente ver, retoma um dos mais frequentes motivos evocados por testemunhas da Shoah ou de outros genocídios:
o da irrepresentabilidade do mal. Esse tema foi exposto por meio
do topos retórico do inédito e do incomparável - "nunca se viu
aigo semelhante" - topos analisado por Alain Brossat. O mesmo
motivo volta, mais profundamente e mais dolorosamente, na constatação estarrecida que o horror enxergado não é somente tão inesquecível quanto irrepresentável, mas também que ele possui uma
estranha força de contaminação, que ele suja e marca de vergonha os olhos que o viram. "Nunca deveríamos ter visto isso" dizem, muitas vezes, os sobreviventes, como se não conseguissem
mais distinguir entre seu papel - e sua tarefa - de testemunhas e
sua suspeita de serem também cúmplices e voyeurs. A essa representação do horror, que desemboca num sentimento de obscenidade, opor-se-ia um olhar que não busca o gozo do espetáculo (em
particular o do sofrimento), um olhar que acolhe a interrogação
suscitada por um encontro. A intervenção de Anne-Lise Stern, sobrevivente e psicanalista, foi um longo e emocionante desenvolvimento dessa oposição que também rege o curto texto de Robert
Antelme, L'Ange de Reitns, um anjo sorridente ao olhar livre e humano, tal como o leram Claudine Kahan e Irving Wohlfarth.
Talvez seja essa necessidade de elaboração que melhor explica por que a escrita - em particular a escrita literária - continua
sendo o veículo privilegiado de transmissão dessas experiências do
horror, do mal, da morte anónima. Literatura de testemunho, sem
dúvida, com todas as questões que essa missão implica para o compromisso estético da literatura, mas testemunho indireto, mediado
pela busca, tão essencial quão irrisória, das palavras justas. É, pois,
nessa reflexão sobre a "literatura dos campos" (Primo Levi, Robert Antelme, Piotr Rawicz, EHe Wiesel, Paul Celan etc., mas também Chalamov e Borowski) que irrompe o problema maior da representação do horror: o de sua fundamental irrepresentabilidade,
pois essa experiência sempre será incomensurável à sua tradução
em palavras e em conceitos. Esse paradoxo habita, sustenta e solapa simultaneamente a escrita desses autores. Levi e Antelme iniciam seus livros, ambos publicados em 1947 (respectivamente, Se
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questo è un uomo? e L'espèce humaine), por uma afirmação semelhante: sentem uma ânsia desenfreada de comunicar, de falar,
de contar, de escrever e, ao mesmo tempo, têm a nítida percepção da vaidade desse empreendimento narrativo, porque ele é
incapaz de realmente dizer o horror dos campos; ademais, ele também se choca contra a incompreensão, a má-vontade e a rejeição
dos seus interlocutores, mesmo dos mais próximos. À vergonha
que acomete o sobrevivente, por não ter morrido com seus companheiros, se acrescenta a vergonha de ter que falar, de só poder
falar de maneira profundamente inconveniente. Inconveniência e
vergonha que Robert Antelme descreve numa belíssima carta a seu
amigo, D. Mascolo, e que só pode ser comparada à inconveniência e à vergonha provocadas por sua gigantesca diarreia tífica, que
ele trouxe de Dachau e que o prostra sem forças, sem resistências, sem limites, que o esvazia de si mesmo e o entrega, no limiar
da morte e da podridão, aos cuidados dos outros, dos amigos que
não conseguem nem reconhecê-lo nesse corpo exangue e nauseabundo, nem reconhecer a comunidade de sentidos, pelos quais
juntos lutaram, nessa verborragia desarticulada. Pode-se ler a esse
respeito o belíssimo e insuportável relato de Marguerite Duras (La
douleur).
Se ressalto aqui esses sentimentos pouco gloriosos, mas
profundamente reais, de inconveniência e de vergonha, descritos
por Levi e Antelme, não é para acentuar o complexo de culpa e de
solidão em que se debatem os sobreviventes e, às vezes, os filhos
de sobreviventes. É muito mais para realçar a especificidade
dolorosa desses textos no quadro mais amplo daquilo que se
conveio chamar de estética do irrepresentável, do indizível ou do
sublime. Desde a aurora da poesia lírica com Sappho, passando
pela noite negra da alma mística, até a Crítica da Faculdade do
Juízo e suas releituras contemporâneas, essa temática do indizível
como que borda todos dizeres mais ousados da literatura e da
filosofia. Mas depois de Chalamov, de Primo Levi ou de Paul Celan,
isto é, depois do Gulag e de Auschwitz, o sublime também designa
cinzas, cabelos sem cabeça, dentes arrancados, sangue e
excrementos. Ele, agora, mora não só num além do homem, mas
também num território indefinível e movediço que pertence ao
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humano, sim, pois homens sofreram o mal que outros homens lhes
impuseram, mas que, simultaneamente, delineiam uma outra região,
escura e ameaçadora, que gangrena subterraneamente o belo país
da liberdade e da dignidade humanas. Um "sublime" de lama e de
cuspe, um sublime por baixo, sem enlevo nem gozo.
Todos os participantes do colóquio, especialistas em literatura (Judith Klein, Claudine Kahan, Judith Kaufman, Irving Wohlfarth,
Catherine Coquio), reconheceram, portanto, nesses textos, uma
dialétíca da falta e do excesso que se desdobra numa retórica do
indizível - características, aliás, próprias da literatura moderna e
levadas à sua singular exacerbação pela literatura dos campos. Simultaneamente, porém, alertou-se para a necessidade de cautela,
no intuito de evitar uma estetização do sofrimento, isto é, uma paradoxal traição dos mortos pelo seu embalsamamento (um risco
ao qual a tematização do Holocausto, em particular no cinema, nem
sempre soube escapar). Em outras palavras: só se pode, paradoxalmente, respeitar a memória dos mortos e a experiência-li m i te
dos sobreviventes se se acolhe o silêncio e a interrogação que provocam; ou ainda, em termos emprestados à filosofia de Adorno, se
se obedece ao interdito da reconciliação, mesmo estético-1 iteraria.
Essa exigência paradoxal de transmissão e de reconhecimento da irrepresentabilidade daquilo que, justamente, tem de ser
transmitido é a lei comum das obras literárias sobre a Shoah ou o
Gulag. Ela também estrutura os textos a respeito de genocídios ainda mais irrepresentáveis porque não entraram, por assim dizer, na
historiografia oficial do horror. Convém lembrar, aqui, os índios
das duas Américas, o que foi feito pela jornalista e historiadora Denise Mendez. Mais recentemente, temos o caso dos arménios exterminados pelos sucessivos governos turcos desde 1915. Até hoje,
esse genocídio não foi reconhecido nem pelo governo turco, que
manipula nesse sentido a história oficial do seu país, nem por outros governos do mundo ocidental (com a exceção do Uruguai).
Somente duas resoluções internacionais, uma da sub-comissão dos
direitos humanos da ONU (em 1985) e uma outra do Parlamento
europeu (em 1987), usam a palavra "genocídio" a propósito desse
massacre pudicamente esquecido em razão do papel essencial que
ocupa a Turquia: como Estado-tampão contra o comunismo, on-

tem, contra o integralismo islâmico, hoje. Ora, o uso do conceito
"genocídio" é importante, não só porque ele acarreta consequências de direito internacional, mas também porque ele reconhece,
no nível histórico e simbólico, tanto a culpa como a perda. Em
termos de memória e de transmissão, mais especificamente, as
contribuições de alguns descendentes dos sobreviventes do
genocídio arménio, em particular Janine Altounian (tradutora) e
Hélène Piralian (psicanalista), apontaram para a ruptura que a morte
não reconhecida dos pais, sua denegação pelos outros e a impossibilidade pessoal do luto, instauram na vida dos filhos. Despojados de história - como se seus ancestrais próximos e longínquos
nunca tivessem existido - e de língua - pois a maioria dos descendentes não sabe nem escrever, nem ler, nem falar o arménio,
os filhos desses pais não enterrados devem, necessariamente, se
alojar numa língua e numa história alheias, concretamente na
língua e na história dos países onde se refugiaram para poder sobreviver e, em particular, comunicar-se com os outros e consigo
mesmos. O risco sendo, naturalmente, o de que percam, definitivamente, a memória dos seus antepassados, portanto, sua própria
relação ao passado, e realizem, assim, plenamente o desígnio de
aniquilamento que perseguiam seus algozes. Essa problemática
dolorosa não deixa de lembrar os debates sobre assimilação ou
reivindicação de uma identidade própria, discussões que caracterizaram uma outra diáspora, a judia, notadamente na passagem do
século. Ao mesmo tempo, o caso do genocídio arménio, não reconhecido e pouco lembrado, faz ressaltar, em oposição, uma das
maiores especificidades da Shoah: a saber, sua memória viva e
paradigmática. Talvez essa preservação sagrada se deva a características histórico-culturais do judaísmo que os sobreviventes
souberam cultivar: o apego à memória como apelo no presente, à
tradição como transmissão, à escrita como mediação da palavra
divina entre os indivíduos e entre as gerações.
Dois escritores judeus sobreviventes, o húngaro Imre Kertész
e o romeno Aharon Appelfeld, estiveram presentes numa noite de
discussão por ocasião do colóquio. Falou-se de transmissão e de
filiação pelas preciosas e frágeis palavras da literatura. Ao belo título
de Kertész, Kaddisch para uma criança não nascida (traduzido do
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alemão para o português em edição da Imago), responderiam, pois,
inúmeros outros livros a serem escritos em arménio, em bósnio,
em língua tutsi ou tupi...: Kaddisch para uma mãe/um pai não
enterrados (Kaddisch significa, em hebraico, o canto e as rezas
pelo morto). À impossibilidade do luto responde a impossibilidade
do nascimento verdadeiro, pois somente o reconhecimento da morte
permite a plenitude da vida.
Nessa bela noite de primavera, na qual Kertész e Appelfeld
procuravam por palavras certas, um dos organizadores do colóquio, Irving Wohlfarth, citou esta frase paradoxal de Maurice Blanchot a propósito do livro de Robert Antelme e do testemunho da
Shoah: "Impossível, então, esquecer-se dele [isto é, do abismo instaurado pela Shoah}, impossível lembrar-se dele - e, finalmente,
como não há nada a dizer fora esse acontecimento incompreensível, é somente à palavra que cabe carregá-lo sem dizê-lo." Palavras que carregam (porlen), levam, transmitem, como se carrega
(porte) uma criança na barriga e como se leva (porte também) um
morto ao cemitério. Palavras que desistiram de tudo dizer, de sua
ambição descritiva ou explicativa totalizante, que reconhecem seu
desnudamento e, simultaneamente, ou talvez por isso mesmo, se
encarregam da transmissão. Essa talvez seja a linguagem humana
que possa e deva ser aprendida pelas crianças a vir. No início do
seu livro, A trégua (recentemente [1998] publicado pela Companhia das Letras), Primo Levi evoca uma dessas crianças que não
conseguiu sobreviver. É um menino de uns três a quatro anos, Hurbinek, de nome incerto e de pai e mãe desconhecidos, "que não
sabia falar e não tinha nome". Primo Levi relata sua "necessidade
de palavra", seu desejo de aprender a falar e suas "experiências
obstinadas" com sons que se articulam pouco a pouco, graças ao
fim da guerra, portanto à possibilidade de uma convivência humana com outros humanos, aos esforços de alguns companheiros.
Hurbinek morre sem ter aprendido a falar, "liberto, mas não redimido", como o escreve, com força, Primo Levi, que consagra suas
próprias palavras e seu próprio livro ao testemunho desse menino
sem nome e sem fala. Esse colóquio parisiense e primaveril, doloroso e intenso, também poderia se inscrever nessa linhagem tão
ingloriosa como imprescindível: palavras para Hurbinek.

MODALIDADES DO
DESPERTAR TRAUMÁTICO
(FREUD, LACAN E A ÉTICA DA MEMÓRIA)*
Cathy Caruth

Lês désirs entretiennent lês revés.
Mais Ia mort, elle, est du cote du réveil.
Jacques Lacan

Desde seu aparecimento na virada do século, nos trabalhos de
Freud e Pierre Janet, a noção de trauma nos confronta não somente
com uma simples patologia, mas também com um enigma
fundamental que diz respeito à relação da psique com a realidade.
Em sua definição genérica, o trauma é descrito como a resposta a
um evento ou eventos violentos inesperados ou arrebatadores, que
não são inteiramente compreendidos quando acontecem, mas
retornam mais tarde em flash-backs, pesadelos e outros fenómenos
repetitivos. A experiência traumática sugere um determinado
paradoxo: a visão mais direta de um evento violento pode ocorrer
como uma inabilidade absoluta de conhecê-lo; a imediatez pode,
paradoxalmente, tomar a forma de um atraso. A repetição de um
evento traumático - que permanece não disponível para a
* A presente tradução foi realizada a partir do original em inglês, publicado em:
Cathy Caruth, Undaimed Experiente. Trauma, Narrative, and History, Baltimore
and London: Johns Hopkins Unviresity Press, 1996, pp. 91-112. O título original
"Traumatic awakenings..." não possui um equivalente em português, uma vez
que não usamos o substantivo "despertar" no plural (N. da T.). Tradução de
Cláudia Valladão de Mattos.
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consciência, mas intromete-se sempre na visão - sugere, portanto,
uma relação maior com o evento, que se estende para além do que
pode ser visto ou conhecido e que está intrinsecamente ligado ao
atraso e à incompreensão que permanece no centro desta forma
repetitiva de visão.
No presente artigo, proponho-me a estudar o problema do ver
e do saber, tal como aparece em um sonho relatado por Freud - o
sonho de um pai que perdeu sua criança e sonha com ela na noite
após sua morte - e na ré interpretação de Jacques Lacan, em seu
seminário "Tique e Autômaton"1. Enquanto em A interpretação dos
sonhos Freud introduz o sonho como uma explicação exemplar
(ainda que enigmática) da razão pela qual dormirmos - como não
enfrentamos adequadamente a morte fora de nós - Lacan sugere que
já no coração deste exemplo está o cerne do que mais tarde se
tornaria, em Além do princípio do prazer, a noção freudiana de
repetição traumática, e especialmente os pesadelos traumáticos que,
como diz Freud, "despertam o sonhador para um novo pavor". Na
análise de Lacan, o sonho de Freud não é mais sobre um pai
dormindo diante de uma morte externa, mas sobre a forma como a
própria identidade do pai, como sujeito, em seu despertar traumático,
está vinculado ou fundado na morte à qual ele sobreviveu. Isto é, o
que o pai não consegue compreender na morte da criança, torna-se
o fundamento mesmo de sua identidade de pai. Sugiro que, ao
relacionar, portanto, o trauma à própria identidade do eu e à própria
relação com os outros, a leitura de Lacan nos mostra que o choque
da visão traumática revela, no coração da subjetividade humana, não
tanto uma relação epistemológica, mas antes uma relação que pode
ser definida como ética, com o real.
No início do sétimo capítulo de A interpretação dos sonhos,
Freud introduz um sonho surpreendente, que vincula sua teoria dos
sonhos e da realização do desejo à questão da realidade externa e,
mais especificamente, à realidade da morte, da catástrofe e da perda.
Freud narra da seguinte maneira este sonho:

Um pai velou dias e noites ao lado da cama de sua criança
doente. Depois da criança ter morrido, ele se deita em um quarto
vizinho para descansar, deixando, no entanto, a porta aberta, de
forma a poder olhar, de seu quarto, o quarto no qual o corpo da
criança se encontra, estendido e rodeado de grandes velas. Um
senhor idoso foi chamado para velar também e encontra-se sentado
ao lado do corpo, murmurando preces. Depois de algumas horas
de sono, o pai sonha que a criança se encontra ao lado de sua
cama, o segura pelo braço e sussurra de modo repreensivo: "Pai,
você não está vendo que estou queimando?" Ele acorda, percebe
uma luz clara que vem do quarto do defunto, corre até lá, encontra
o velho vigia adormecido, os invólucros e um braço do precioso
corpo queimados por uma vela, que caíra acesa sobre ele.
A explicação para esle tocante sonho é suficientemente
simples (...)
A luz clara penetrou, por meio da porta aberta, nos olhos do
adormecido levando-o à mesma conclusão que ele teria tirado, caso
estivesse em vigília, ou seja, de que um incêndio foi desencadeado
na proximidade do corpo pela queda de uma vela. Talvez o próprio
pai tenha ido dormir com a preocupação de que o velho vigia não
fosse capaz de cumprir sua tarefa.
(...) a fala da criança deve ter sido composta de falas que ela
de fato pronunciara durante sua vida e às quais o pai ligava
acontecimentos importantes. Como a reclamação: "Estou
queimando", da febre da qual a criança morreu e as palavras: "Pai,
você não está vendo?", em outra ocasião rica em afeto, mas
desconhecida por nós.
Depois, porém, de termos reconhecido o trauma como
processo pleno de significado no contexto dos acontecimentos
psíquicos, poderemos nos espantar que um sonho possa mesmo ter
ocorrido sob essas condições, nas quais era imperativo acordar o
mais rápido possível.2
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l. O estudo que Lacan fez do sonho da criança queimando constitui o cerne da
primeira sessão do seminário, intitulado "O inconsciente e a repetição". Esta
sessão, capítulo 5, intitulado "Tique e Autômaton", é consagrada em larga medida
à releitura que Lacan faz do sonho.

À diferença de outros sonhos, comenta Freud, o que chama a
atenção neste não é sua relação com desejos internos, mas sua
relação direta com a realidade catastrófica de fora: aparentemente,

2. Freud, Die Traumdeuiung, in Studienausgabe, vol. II, pp. 488-489. [Tradução
minha do original em alemão (N. da T.)]. As citações de Freud do presente texto
em inglês foram retiradas da SE, vols. 4 e 5.
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o sonho retira seu poder de "movimento" da própria simplicidade
e da forma direta de suas referências, a queima do corpo da criança
que o pai vê através de seu sono. Vendo a luz por meio de seus
olhos fechados, o pai chega à conclusão a que teria chegado se
estivesse acordado: que a vela caiu sobre o corpo de sua criança.
No entanto, a própria forma direta deste sonho, comenta Freud,
surpreendentemente não acorda o pai e o faz correr para salvar o
corpo que se queima, mas antes posterga sua resposta à realidade.
Se o sentido e a referência do sonho estão, de fato, claros, sugere
Freud, então a razão pela qual eles aparecem, precisamente em um
sonho, não é evidente; isto é, em urna forma que posterga a resposta
do pai - uma resposta que deveria ser urgente - diante da realidade
para a qual aponta. Precisamente pelo fato do sonho ser tão direto
e a realidade à qual se refere ser tão urgente em suas exigências,
este sonho coloca a questão: Por que sonhar ao invés de acordar,
no contexto de uma realidade violenta?
Inicialmente, Freud tenta responder à questão relacionando o
sonho com a teoria da realização do desejo, apesar de sua
representação direta da morte indesejada da criança. Pois, ainda que
o sonho aponte para a terrível realidade do queimar da criança, ele
o faz, sugere Freud, precisamente transformando a criança morta
em viva. O sonho realiza, portanto, o desejo do pai de que sua
criança estivesse ainda viva:

Enquanto o sonho parece mostrar a realidade do incêndio do
lado de fora, ele, de fato, esconde a realidade da morte da criança,
sugere Freud. O sonho transforma, portanto, morte em vida e o faz,
paradoxalmente, com as próprias palavras que se referem à realidade
do incêndio. Em outras palavras, é para realizar o desejo de ver a
criança viva que o conhecimento do fato de sua criança estar
queimando é transformado em sonho. Se o pai sonha em vez de
acordar, é porque não consegue enfrentar a consciência da morte
de sua criança enquanto está acordado. Não é, portanto,
simplesmente que o pai "não vê" o corpo queimando ("Pai, você
não está vendo") - ele o vê -, mas que não consegue vê-lo e estar
acordado ao mesmo tempo. Para o pai, Freud parece sugerir, o
reconhecimento da morte de sua criança talvez só possa aparecer
na forma de ficção ou de sonho.4 O sonho conta, portanto, a história
do sofrimento mental de um pai como a própria relação deste com
a realidade: como forma de postergação, ele revela o intervalo
irremovível entre a realidade da morte e o desejo que não a consegue
superar, a não ser na ficção ou no sonho.

Chama-nos a atenção que também este sonho não deixa de
ser uma realização de desejo. No sonho, a criança morta se comporta
como viva, ela até avisa o pai, vem até sua cama e o puxa pelo braço,
tal como provavelmente fazia na memória da qual o sonho resgatou
o primeiro trecho da fala da criança. Por amor a essa realização de
desejo, o pai prolongou seu sono por um momento. O sonho obteve
a primazia sobre a reflexão em vigília, porque ele pôde mostrar mais
uma vez a criança viva. Se o pai tivesse primeiramente acordado,
para só então ter concluído sobre o que o levou ao quarto com o
corpo, ele teria ao mesmo tempo diminuído a vida da criança, por
este momento.3

3. Freud, op. cit., p. 489, tradução minha (N. da T.).
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CONSCIÊNCIA E SONO
No entanto, depois de ter completado sua análise original,
Freud permanece insatisfeito com a explicação e volta ao sonho mais
adiante no capítulo, onde o problema do acordar postergado pelo
sonho adquire novos significados. Pois a interpretação do sonho
como realização do desejo do pai leva a uma questão mais profunda,
que diz respeito não apenas a esta instância singular, mas também
à maneira como o pai pode estar representando a própria natureza
da consciência:
Deixe-me recordar o sonho sonhado pelo homem que foi levado a deduzir, do brilho da luz que vinha do quarto ao lado, que
Sobre a relação entre o sonho da criança queimando e o sonho do próprio Freud
com seu pai, ver: Jane Gallop, Reading Lacan, Ithaca, N.Y.: CornelI University
Press, 1985. Já foi sugerido que o sonho poderia ser do próprio Freud. Sobre os
sonhos de Freud, ver: Peter Gay, Freud: A Life for our Time. [Eá. bras., Freud:
uma vida para nosso lempo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.)
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o corpo de sua criança poderia estar queimando. O pai inferiu isso
em um sonho, em vez de deixar-se acordar pelo clarão; e nós sugerimos que uma das forças físicas responsáveis por esse resultado
foi um desejo que prolongava, por aquele momento, a vida da
criança que ele imaginara no sonho (...) podemos supor que um outro motivo de força na produção do sonho foi a necessidade de dormir do pai; seu sono, como a vida da criança, lambem foi prolongado por um momento pelo sonho. "Deixe o sonho continuar" este era seu motivo - "ou eu terei de acordar". Em todos os outros
sonhos, exatamente como nesse, o desejo de dormir dá sustento a
um desejo inconsciente."
No sonho do pai, o desejo de conservar a criança viva - a
primeira razão atribuída por Freud para o sonho do pai - acaba por
estar intrinsecamente ligado a um desejo mais profundo e
enigmático, o desejo do pai de dormir. Este desejo é enigmático,
pois, como sugere Freud, ele não vem apenas do corpo, mas da
própria consciência, que deseja de alguma forma sua própria
suspensão. Além disso, não está limitado a este único pai, exausto
pela sua tarefa de vigiar a criança, mas se refere, de fato, a um desejo
comum a todos os que dormem. O sonho da criança queimando não
representa, portanto, apenas a realização de desejo de um pai
determinado, cansado e desejoso de ver outra vez sua criança viva,
mas, mais profunda e enigmaticamente, a realização do desejo da
própria consciência:
Todos os sonhos (...) servem ao propósito de prolongar o sono,
ao invés de acordar. O sonho é o guardião do sono e não seu
perturbador (...)
Portanto, o desejo de dormir (sobre o qual o ego consciente
se concentra...) deve, em todos os casos, ser considerado como um
dos motivos para a formação dos sonhos e todo sonho bem-sucedido
é a realização desse desejo. (4: 233-234)
O desejo específico por trás do sonho da criança queimando,
o desejo de rever a criança, sugere Freud, assim como o desejo por
trás de qualquer sonho, está ligado a um desejo mais fundamental:
o desejo da consciência em si de não acordar. Não é apenas o pai
sozinho que sonha para evitar a morte da criança, mas a própria
consciência, que, em seu sono, está ligada a uma morte para a qual
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volta as costas. Não é, em primeiro lugar, o desejo de manter a
criança viva o que motiva o sono do pai, mas antes o desejo de
dormir da consciência - mesmo à custa de uma realidade premente
(burning reality) - que impulsiona o sonho. O sonho não está mais,
portanto, simplesmente vinculado a um desejo do mundo fantástico
e inconsciente da psique; ele é antes, Freud parece sugerir, algo da
própria realidade que nos faz dormir. A questão envolvendo o pai
- por que sonhar em vez de acordar? - torna-se, em última
instância, portanto, na análise de Freud, uma questão mais profunda
e misteriosa, envolvendo a própria consciência: o que significa
dormir? E o que significa desejar dormir?
A HISTÓRIA DE UM DESPERTAR

A análise que Freud faz do sonho e suas questões implícitas,
em A interpretação dos sonhos, parece nos deixar com a noção de
uma consciência não apenas vinculada a, mas também cegada por
uma realidade externa violenta. Porém, quando Lacan se volta para
o sonho em seu seminário, ele sugere que a questão do dormir e
sua análise por Freud contém, implicitamente, uma outra questão,
descoberta não por meio da história do sono do pai, mas antes por
meio da história do como e do por que o pai acorda:
Vocês certamente se lembram do pobre pai que foi descansar
no quarto vizinho àquele onde a criança morta estava deitada deixando a criança, somos informados, aos cuidados de um senhor
idoso - e que é acordado por algo. Pelo quê? Não é apenas a
realidade, o choque, a batida, o barulho feito para reconduzi-lo à
realidade; mas isso expressa, no seu sonho, a quase-identidade do
que está acontecendo, a própria realidade de uma vela derrubada
incendiando a cama onde a criança se encontra.
Um tal exemplo dificilmente parece confirmar a tese de Freud
contida na Traumdeutung - de que o sonho é a realização do desejo. O que vemos aparecer aqui, praticamente pela primeira vez na
Traumdeutung, é uma função do sonho aparentemente de tipo secundário - nesse caso, o sonho satisfaz somente a necessidade de
prolongar o sono. O que, então, quer dizer Freud, ao colocar, a esta
altura, este sonho específico, enfatizando que ele é, por si mesmo,
uma plena confirmação de sua tese sobre os sonhos?
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Se a função do sonho é proteger o sono, se o sonho, apesar
de tudo, pode se aproximar tanlo da realidade que o provoca, não
seria possível dizer que ele talvez corresponda a essa realidade,
mesmo sem acordar do sono? Afinal de contas, existe atividade
sonâmbula. A questão que surge e que, de fato, todas as indicações
prévias de Freud nos permitem levantar aqui, é: o que é que acorda
aquele que dorme? Não seria, no sonho, uma outra realidade? - a
realidade que Freud, portanto, descreve - Dafi das Kind an seinetn
Betíe stehí, que a criança está ao lado de sua cama, ihn am Arme
faftt, o pega pelo braço e sussurra censurando-o, und ihm
vonvutfsvoii zuraunt: Valer, siehst du denn nicht, Pai, você não está
vendo, dajf ich verbrenne, que estou queimando?
Não existiria mais realidade nesta mensagem do que no
barulho por intermédio do qual o pai também identifica a estranha
realidade do que está acontecendo no quarto vizinho?

ENCONTRANDO o REAL
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Ao explicar o sonho como a realização do desejo de dormir,
sugere Lacan, Freud aponta implicitamente para o fato de que esse
desejo é enigmaticamente desafiado no processo de acordar; pois
se é a própria consciência que deseja não acordar, o acordar está
em conflito com o desejo consciente. Mas o que chama especialmente a atenção de Lacan é que a contradição do desejo de dormir
não vem apenas de fora, do barulho ou da luz da vela caindo, mas
da forma como as próprias palavras da criança enfatizam precisamente o dormir e o acordar. De fato, na análise de Lacan as palavras da criança, "Pai, você não está vendo que estou queimando?",
não representam simplesmente o incêndio lá fora, mas antes endereçam-se ao pai de dentro, parecendo para ele uma reclamação sobre o próprio fato de estar dormindo. Isto é: é o próprio sonho que
acorda quem dorme; e é nesse acordar paradoxal - um acordar não
para os desejos mesmos da consciência, mas contra eles - que aquele
que sonha enfrenta a realidade de uma morte da qual não pode se
livrar. Em outras palavras, se Freud sugere que o sonho mantém o
pai dormindo, Lacan sugere que, apesar de paradoxal, é precisamente porque o pai sonha que ele acorda. Na análise de Lacan, portanto, o sonho deixa de ser uma função do sono para ser uma função
do acordar. Se Freud pergunta: o que significa dormir?, Lacan descobre no coração desta pergunta uma outra, talvez ainda mais urgente: o que significa acordar?
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Pode ser que Lacan, ao focalizar o acordar, se desloque do
mundo do sonho ficcional de Freud - o mundo ficcional da criança,
novamente viva - para a simples realidade do mundo externo, o
acidente da vela caindo sobre o corpo, que reduplica e enfatiza a
realidade da morte da criança. Mas em que sentido Lacan dizia que
o pai foi acordado não apenas pelo barulho da queda da vela, mas
antes pelas palavras da criança no sonho? O que significa dizer, em
outras palavras, que o sonho do pai não alcança o ressuscitar
desejado da criança, mas o acordar do sonhador para a morte da
criança? De fato, à medida que o pai é acordado pelo próprio sonho,
seu acordar para a morte não é um simples movimento de
conhecimento ou percepção, mas antes, Lacan parece sugerir, uma
tentativa paradoxal de responder, acordando, a uma chamada que
só pode ser ouvida no sono.
Proponho que é nesse acordar paradoxal pelo próprio sonho
que Lacan descobre e expande o sentido específico do confronto
com a morte, contido na noção de trauma de Freud.5 Pois, se o
acordar do sonhador pode ser visto como uma resposta às palavras,
ao endereçamento, da criança no sonho, então o acordar representa
um paradoxo a respeito da necessidade e da impossibilidade de
confrontar a morte. Como uma resposta ao pedido da criança, ao
apelo para ser vista, portanto, o acordar do pai representa não apenas
um responder, mas uma falta, uma ligação com a criança que é
construída sobre a impossibilidade de uma resposta adequada.
Acordando para ver, o pai descobre que ele, mais uma vez, viu tarde
demais para poder evitar a queimadura. A relação entre o queimar
no sonho e fora dele não é nem uma ficção (como na interpretação
de Freud), nem uma representação direta, mas uma repetição que
revela, em sua contradição temporal, como o próprio vínculo do pai
com a criança - suas respostas diante das palavras da criança - é
ligado à perda da morte da criança. Acordar é, precisamente, acordar
5. Freud descreve o trauma como uma resposta a uma ameaça súbita e inesperada
de morte, que ocorre rapidamente demais para se tomar conhecimento, mas que
é, então, repetida infinitamente em reencenamentos e pesadelos, que visam aliviar,
mas de fato apenas perde novamente o evento original.
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apenas para a repetição de uma falha anterior de ver a tempo. A
força do trauma não está, portanto, somente na morte, mas no fato
de que, em seu próprio apego à criança, o pai foi incapaz de
presenciar a morte da criança, quando ela ocorreu. O acordar, na
leitura que Lacan faz do sonho, é em si mesmo o lugar do trauma.
do trauma provocado pela necessidade e pela impossibilidade de
responder à morte de um outro.6

A NATUREZA DO SOBREVIVER
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6. Leonard Shengold fornece urna leitura do queimar como altamente simbólico e
essencialmente ligado ao desejo, em seu fascinante livro "Father, don'(you See
I'm Burning?" Reflections on Sex, Narcissism, Symbolism, and Murder: From
Everything to Nothing, New Haven: Yale University Press, 1991. Acredito, de
minha parte, que o texto de Lacan resiste a uma leitura supersimbólica, ainda
que Lacan, de fato, vincule, no capítulo 4 dos seminários e em seus comentários
finais no capítulo 5, a figura do queimar ao desejo.
Sobre leituras psicanalíticas de pesadelos, concentrando-se em seu sentido inconsciente, ver: Theodor Lidz, "Nightmares and lhe combat neuroses", John
Mack, "Toward a theory of nightmares", e Melvin R. Lansky, "The screening
function of post-traumatic nightmares", todos em: Melvin R. Lansky (org.),
Essential Papem on Dreams, New York: New York University Press, 1993.
Curiosamente, uma das dificuldades enfrentadas pelas interpretações de pesadelos traumáticos é o problema do acordar que, até onde eu possa ver, é sempre
compreendido como um aspecto importante do pesadelo traumático. Um balanço sobre tipos diferentes de pesadelos, que não se concentra tanto nos pesadelos
traumáticos, pode ser encontrado em Ernest Hartmann, The Nightmare: The
Psychology and Biology of Terrifying Dreams, New York: Basic Books, 1984.
Para aproximações não psicanalíticas do problema dos pesadelos traumáticos,
de clínicos e pesquisadores preocupados especificamente com o trauma, ver, por
exemplo: Kardiner e Spiegel, War Stress and Neurotic Illness; Besse van der
Kolk et ai., "Nightmares in Veterans", American Journal of Psychiatry, 141,
1984; e no contexto de assuntos gerais envolvendo imagens traumáticas: Brett e
Ostroff, "Imagery and post-traumatic stress disorder: An overview".
Acredito que o texto de Lacan sugere que seria necessário repensar a pulsão,
por meio da curiosa resistência do trauma ao simbolismo, e não seguindo uma
interpretação convencional do pesadelo traumático, em termos de repressão e
da teoria edipiana tradicional da psicanálise. Uma noção que isto teria de incorporar seria aquela da ambivalência diante da criança, uma interpretação cabível
para Freud quando ele sugere que o pai poderia eslar sentindo alguma culpa por
ter deixado um homem velho, que não era adequado para a tarefa, cuidar de sua
criança. Ao invés de se referir a essa ambivalência em termos do pai individual,
num antagonismo entre pai e filho, Freud parece incorporá-la no problema
maior da consciência enquanto tal, quando diz que é a própria consciência que
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Desse ponto de vista, o trauma que o sonho, como um acordar,
reencena não é apenas o encontro perdido com a morte da criança,
mas igualmente a forma como este perdido também constitui a
própria sobrevivência do pai. Sua sobrevivência não pode mais, em
outras palavras, ser compreendida, como um viver mais do que a
criança acidental, mas como uma modalidade de experiência
determinada pela estrutura impossível da resposta. Ao deslocar,
portanto, a causa do acordar, do acidente com a vela caindo fora
do sonho para as palavras da criança no sonho, Lacan sugere que o
próprio acordar não é um mero acidente, mas envolve uma questão
maior de responsabilidade.
Repensando o sentido do acidente e ligando-o à questão da
natureza do sobreviver, Lacan aproxima-se, eu diria, dos trabalhos
tardios de Freud sobre o trauma e, mais especificamente, da ênfase
no pesadelo com o acidente em "Além do princípio do prazer", e
do exemplo do acidente de trem em seu último trabalho de importância, "Moisés e o monoteísmo".7 Freud mostra aqui como o acidente traumático - o confronto com a morte - ocorre cedo demais,
subitamente demais, inesperadamente demais, para ser totalmente

não deseja acordar. Pois, nesse caso, o desejo de manter a criança viva, que Freud
originalmente lê como a motivação do sonho, torna-se, de fato, secundário
em relação ao desejo de dormir da consciência, mesmo diante da morte de uma
criança, para proteger seu próprio sono.
Sobre a relação intrínseca entre o queimar e a noção do trauma, ver: Jean
Laplanche (escrevendo sobre Bachelard), "Lê traumatisme incitateur". Em:
Pwblématlque III. La Sublimaíion, Paris: PUF, 1980.
7. Ver os exemplos dos pesadelos com acidentes em Além do princípio do prazer
(cap. 2) e a comparação entre o trauma do judeu com o do sobrevivente do
acidente de trem em: Moisés e o monoteísmo (parte 3, sessão l, cap. 3). Ver
também minha discussão detalhada sobre a colisão de trem no capítulo I de
Unclaimed experience. As ressonâncias do queimar no sonho com o queimar
no Holocausto não chegam a ser tratadas, mas são sugeridas no texto de Lacan.
Sobre a experiência do pesadelo e do acordar, tal como ocorreram dentro da
experiência dos campos de concentração, ver: Terence Dês Pres, "Nightmare and
waking", em seu The Survivor: An Anaiomy ofLife in the Death Camps, New
York: Oxford University Press, 1976.
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compreendido pela consciência. No texto de Lacan, este caráter peculiar de acidente, no coração da noção freudiana de trauma, é ligada à significação filosófica maior da repetição traumática:
Não é surpreendente que, na origem da experiência analítica,
o real tenha se apresentado na forma do que é inassimilável nele na forma de um trauma, determinando tudo o que se segue e
impondo nele uma origem aparentemente acidental?
Igualmente, no acordar do pai, o intervalo entre o acidente do
incêndio fora e as palavras da criança no sonho produz um significado maior do que qualquer acordar casual do sonho, um significado que deve ser lido na relação entre o evento casual e as palavras que ele evoca:
Entre o que ocorre como se por acaso, quando todo mundo
está dormindo - a vela que cai e o lençol que pega fogo, o evento
sem significado, o acidente, o azar - e a força, ainda que velada,
contida nas palavras Pai, você não está vendo que estou queimando
- existe a mesma relação com a qual estávamos lidando na repetição.
E o que, para nós, é representado no termo neurose de destino ou
neurose de falha.
Se o acordar reencena a sobrevivência do pai à morte de seu
filho, então este sobreviver não é mais simplesmente o efeito de um
acidente, mas carrega em seu bojo e é definido por sua resposta às
palavras da criança morta.
É esse vínculo determinante entre a morte da criança e a
sobrevivência do pai que constitui, eu diria, a descoberta central de
Lacan no sonho e seu profundo insight com respeito à análise de
Freud: se Freud lê, no sonho da criança queimando, a história da
consciência adormecida de um pai, incapaz de encarar o acidente
da morte de sua criança, Lacan, por sua vez, lê no acordar a história
da forma como pai e criança estão intrinsecamente vinculados um
ao outro através da história de um trauma. 8 Em outras palavras,
8. Shoshana Felman lê evocativamente a interpretação do sonho por Lacan em
termos do "encontro entre o dormir e o acordar" em: '"Ne vois-tu pás que je
brQle?' ou Lacan et Ia philosophie". Em: La folie et Ia chose liltéraire, Paris:
Seuil, 1978, traduzido para o inglês como '"Don't you see I'm burning?' Or
Lacan and philosophy". Em: Wríiing and Madness, Ithaca: Cornell University
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Lacan lê a história do pai como um sobrevivente inerente e
constitutivãmente vinculado ao endereçamento feito por uma criança
morta.
A história da sobrevivência do pai é, portanto, não mais
simplesmente sua, mas relata a história da criança morta como uma
modalidade de resposta. Esta história, por sua vez, tem uma dupla
dimensão: dependendo de como as palavras da criança são lidas,
se em referência ao queimar interno ou ao externo, a sobrevivência

Press, 1985, pp. 134-140. Deve-se notar que a relação entre o dormir e o acordar,
analisado nesse meu artigo em relação ao pai e ao filho, envolve um outro
personagem, o Wàchter, que adormeceu ao lado da criança e continuava
dormindo quando o pai acordou. Lacan descreve o momento entre o dormir e o
acordar também em relação a esta divisão entre o pai e o Wàchter e aproveita
essa noção da divisão na terceira parte do "Tique e Autômaton". Ele toca,
portanto, em uma dimensão do trauma que, na história da psiquiatria e da
psicanálise, caminha lado a lado com a compreensão temporal do trauma como
um experienciar tardio demais: a noção de dissociação da psique em torno do
evento - a separação [spliting off] de uma "memória traumática" do resto da
consciência (e do inconsciente, no caso). Esta noção foi plenamente desenvolvida
por Pierre Janet e na teoria contemporânea sobre o trauma existe uma certa
divisão entre a compreensão freudiana do trauma como repetição e reencenação
(o que tem uma base temporal) e teorias da dissociação, que são frequentemente
identificadas com Janet (ainda que Freud também tenha escrito sobre o dormir).
(É interessante que Janet usa a linguagem do dormir e do acordar para descrever
a diferença entre estados hipnóticos e não hipnóticos em sua discussão sobre
dissociação em histéricos; ver, por exemplo, "L'amnésie et Ia dissociation dês
souvenirs par 1'émotion", em seu L'évolution de Ia mémoire et Ia notion du temps
[Paris: Cahine, 1928]; essa terminologia também passa pela discussão de Freud
e Breuer sobre a histeria no "Sobre os mecanismos psíquicos do fenómeno da
histeria: comunicação preliminar" [1893] [ver SE, vol. 2].) Sobre Janet e Freud,
ver: Bessel A. van der Kolk e Onno van der Hart, "The intrusive past: the
flexibility of trauma and the engraving of memory", em: Caruth (org.). Trauma:
Explorations in Memory; e Ruth Leys, "Traumatic curses: shell shock, Janet,
and the question of memory". Criticai Inquiry 20 (verão, 1994). Para uma leitura
contemporânea fascinante sobre o trauma do Holocausto, em termos de uma
divisão dissociativa do discurso, ver: Lawrence L. Langer, Holocaust
Testimonies: The Ruins of Memory, New Haven: Yale University Press, 1991. É
interessante notar (e isso pode estar também por trás da própria leitura de Lacan)
que o Wàchter - o vigia - no sonho da criança queimando, está de acordo com
a própria definição geral que Freud dá para o sonho, em A interpretação das
sonhos, como o vigia ou o guardião do sono, der Wàchter dês Schlafens.
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do pai pode ser entendida, como ainda veremos, em termos de duas
respostas intrinsecamente ligadas, ainda que incompatíveis, ao
endereçamento da criança. Explorando, portanto, implicitamente a
consciência tal corno ela aparece ao sobrevivente, cuja vida está
intrinsecamente vinculada à morte que ele testemunha, Lacan resitua
a relação da psique com o real, compreendendo-a não apenas como
uma questão de ver ou saber a natureza de eventos empíricos, não
como aquilo que pode ser conhecido ou não sobre a realidade, mas
como a história de uma responsabilidade urgente, ou como aquilo
que Lacan define, nessa conjuntura, como uma relação ética com a
realidade.9

9. Minha leitura desse seminário (capítulo 5 de Os quatro conceitos fundamentais
da psicanálise), pode ser em parte compreendida como uma leitura dos
comentários de Lacan no capítulo 3:
O estatuto do inconsciente que, como demonstrei, é tão frágil no plano
ôntico, é ético. Em sua sede por verdade, Freud diz, Sendo o que for, tenho
de ir lá, pois, em algum lugar esse inconsciente se revela.
(...) Freud diz. Lá é o país para onde eu levarei meu povo (...) Não estou
sendo impressionista quando digo que aqui a abordagem de Freud é ética...
Freud demonstra estar muito atento para o quão frágeis são os véus do
inconsciente, no que concerne a esse registro, quando ele abre o último
capítulo de A interpretação dos sonhos com o sonho que, de todos aqueles
analisados no livro, está em uma categoria própria - um sonho suspenso
em torno do mistério mais angustiante, aquele que vincula um pai ao corpo
de seu filho que está ao lado, seu filho morto.
Slavoj Zizek sugere que o acordar na leitura de Lacan do sonho é uma inversão
precisa da compreensão usual do sonho como ficção e do acordar como
realidade: ele argumenta que o acordar do pai, na leitura de Lacan, é um
"escape" do real para dentro da ideologia. Sem falar na dificuldade de aceitar
que o acordar para o corpo de uma criança morta possa em algum momento
ser compreendido como um escape, a força da leitura de Lacan, da forma como
a entendo, claramente sugere que o encontro com o real não pode simplesmente
ser localizado fora ou dentro, mas deve ser localizado no momento da transição
entre os dois, no movimento de um para o outro. É o que Lacan chama
precisamente "do intervalo que constitui o acordar". Ver: Slavoj Zizek, The
Sublime Object ofldeology, Londres: Verso, 1989.
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UM ENDEREÇAMENTO QUE FALHOU

Se as palavras da criança - Pai, você não está vendo que estou queimando? - podem ser lidas, nessa luz, como um apelo da
criança para que o pai veja o queimar de dentro do sonho, a resposta do pai, em seu acordar, dramatiza, como sugeri, a história da
repetição de uma falha em responder adequadamente, a falha de não
ter olhado a criança em sua morte. Pois para ver a vulnerabilidade
viva da criança enquanto ela morre, o pai tem de continuar sonhando. Ao acordar, ele vê a morte da criança tarde demais, não podendo, portanto, responder verdadeira ou adequadamente.
Desse ponto de vista, o sonho revela, de fato, a realidade para
além do acidente de um único evento empírico, a morte casual de
uma criança por febre. Pois, ao mostrar, em sua resposta, a falha
do pai em ver, mesmo quando tenta, o sonho revela de que forma o
próprio inconsciente do pai, enquanto pai - como aquele que deseja tanto ver sua criança viva outra vez que dorme, apesar do corpo
queimando ~, é intrinsecamente ligado à impossibilidade de responder adequadamente ao apelo da criança em sua morte. O vínculo
com a criança, o sentido de responsabilidade, está amarrado, em sua
essência, à impossibilidade de reconhecer a criança em sua morte
potencial. E é esse vínculo que o sonho revela, de forma exemplar,
como o real, como o encontro com o real estabelecido em torno de
uma impossibilidade inerente.
Que encontro pode haver daqui para frente com esse ser para
sempre inerte - mesmo agora, devorado pelas chamas - senão o encontro que ocorre precisamente no momento em que, por causa de
um acidente, como se por um acaso, as chamas vêm encontrá-lo?
Onde está a realidade nesse acidente, senão em que ele repete algo,
de fato, mais fatal em termos de realidade, uma realidade em que
a pessoa que deveria estar olhando o corpo ainda permanece dormindo, mesmo depois do pai reaparecer, após ter acordado?
Em seu acordar, a resposta do pai repete em um ato uma falha
dupla do ver: uma falha em ver adequadamente dentro e uma falha
em ver adequadamente fora.
De fato, o movimento interpretativo de Lacan, que vai do
acidente com a vela caindo para o sonho como aquilo que repete
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algo "mais fatal" em termos de realidade, poderia representar uma
parábola sobre a noção de realidade e trauma nos trabalhos tardios
de Freud e, mais especificamente, uma parábola sobre o movimento que leva do capítulo 4 para o 5 de Além do princípio do prazer.
Nesse trabalho, Freud move-se, de fato, de uma especulação sobre
a consciência, que explica o trauma como a interrupção da consciência por algo - como um acidente, que chega rápido demais para
ser explicado -, para a explicação da origem da própria vida como
um "acordar" da morte, que estabelece precisamente os fundamentos da pulsão e da consciência.'°Este movimento particular, portanto,
traça no pensamento de Freud um itinerário significativo do trauma como uma exceção, um acidente que surpreende a consciência
tumultuando-a, ao trauma como a origem mesma da consciência e

de toda a vida. Esse itinerário teórico geral é, ele mesmo, revisitado
na interpretação de Lacan do sonho da criança queimando, em sua
sugestão de que o acidente do trauma é também uma revelação de
um dilema ético básico no coração da própria consciência, à medida que ele está essencialmente relacionado à morte e, mais particularmente, à morte do outro. 11 Em sua última essência, então, a
história do pai e da criança é, para Lacan, a história de uma responsabilidade impossível da consciência, em sua própria relação
originária com os outros e, mais especificamente, com as mortes
dos outros. Enquanto um acordar, a relação ética com a realidade é
a revelação dessa exigência impossível no centro da consciência humana.12

10. Só se pode compreender a descrição que Freud faz da pulsão de morte nesse
contexto, em termos da morte muito específica descrita no sonho da criança
queimando, isto é, a morte de uma criança. Pois o que Freud descreve como
pulsão de morte - a tentativa inaugural e repetitiva do organismo de retornar
ao inanimado, o acordar para a vida que imediatamente implica uma tentativa
de retornar à morte - poderia ser visto, de forma geral, como uma noção de
que a morte está atrasada, que, de fato, só se morre tarde demais. E o que poderia
significar morrer tarde demais, senão morrer depois da morte do seu próprio
filho?
É importante notar aqui uma mudança crucial que não está articulada no texto
de Freud, mas implicada na leitura de Lacan, da noção de trauma como
relacionado à própria morte, para trauma como primeiramente relacionado à
morte do outro. A própria mudança de Freud de Além do princípio do prazer
para Moisés e o monoteísmo pode sugerir que a morte do outro sempre foi
inseparável de sua noção de morte "própria". A temporalidade peculiar do
trauma e a noção de que o passado imposto não é o seu próprio, pode ser talvez,
desse ponto de vista, compreendido em termos da temporalidade de um outro
(ou da morte potencial do outro). Minha leitura difere da interpretação de Elli
Ragland do sonho da criança queimando, em virtude de minha ênfase na
potencialidade dessa temporalidade e em particular de sua sugestão de que a
pulsão de morte "é um conhecimento traumático que todos nós possuímos", em
oposição à minha compreensão de que nós todos poderíamos potencialmente
ser traumatizados, uma opinião que acredito estar mais próxima da
temporalidade paradoxal da pulsão de morte (ver: Filie Ragland, "Lacan, death
drive and representation". In Sarah Webster Goodwin and Elisabeth Bronfen
(orgs.), Death and Representation. Baltimore: Johns Hopkins University Press,
1993).

11. A descrição do momento fundamental da consciência, como a responsabilidade
diante do outro no momento de sua morte (ou morte potencial), como, de fato,
a resposta a uma chamada daquelas mortes (potenciais), ressoa no pensamento
ético de Emmanuel Lévinas. Lévinas escreve, de fato, sobre um acordar - éveil
à partir de 1'autre - que está ligado a um momento fundamental, também
associado com o trauma, em "La philosophie et l'éveil". Quem primeiro me
chamou a atenção para as ressonâncias éticas da problemática do trauma foi
Jill Robbins, cujo brilhante trabalho sobre Lévinas e cujas discussões comigo
sobre a interseção entre os dois campos me tem sido inestimáveis (ver,
especialmente: "Visage, figure: speech and murder in Lévinas' Totality and
Infinity". Em Criticai encouníers: reference and resportsibility in deconstrutive
writing. Ed. Cathy Caruth and Deborah Esch, New Brunswick, NJ: Rutgers
University Press, 1994; e seu livro, Ethics and the Literary Instance: Reading
Lévinas, no prelo. Sobre a aparição específica da noção de trauma em Lévinas,
ver: Elisabeth Weber, Verfolgung und Trauma: Zu Emmanuel Lévinas'
Autrement quêtre ou au-delà de 1'essence, Viena: Passagen-Verlag, 1990).
12, Esse insight iria, de fato, reaparecer no dilema continuado da "culpa do
sobrevivente", apontada de forma notória por Robert Jay Lifton como uma culpa
paradoxal, frequentemente presente na experiência do sobrevivente: "Em tudo
isso, a autoconsciência nos parece bastante injusta (...) Essa culpa parece
submeter a vítima sobrevivente individual, de forma bastante dura, à função
evolutiva da culpa, tornando-nos explicáveis na nossa relação com a existência
física e psicológica de outros. Essa experiência de culpa em torno do próprio
trauma sugere uma dimensão moral, inerente a todos os conflitos e todo
sofrimento" (Lifton, The Broken Connection, p. 172).
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Mas as palavras da criança ("Pai, você não está vendo que
estou queimando?"} podem igualmente ser lidas de outra forma, não
simplesmente como o apelo para ver a criança queimando no sonho,
mas também como uma ordem para ver a criança queimando fora
dele, isto é, como o imperativo para acordar. Ainda que Lacan não
articule explicitamente essa leitura, ele de fato sugere que o
desencontro com o trauma é também urn encontro:
Pois o que temos na descoberta da psicanálise é um encontro,
um encontro essencial - um compromisso com o real que nos ilude,
para o qual somos sempre chamados.
Desse ponto de vista, o acordar envolve um encontro com o
real. O acordar ocorre, em outras palavras, não simplesmente como
uma falha em responder, mas como uma encenação da
inevitabilidade de responder: a inevitabilidade do acordar para a
sobrevivência da criança que é agora apenas um cadáver. O pathos
e a significação desse acordar não deriva simplesmente da perda
repetida da criança, na tentativa do pai de ver, mas antes do fato de
que é a própria criança - a criança que o pai não viu a tempo, a
criança que ele deixou morrer sem testemunho, a criança que o
sonho mostra (no desespero do pai para fazer a criança viver de
novo) como viva mais uma vez - é a criança que, de dentro da falha
da visão do pai, ordena o pai a acordar e a viver, e a viver
precisamente como o ver de um outro, um queimar diferente. O pai,
que teria ficado dentro do sonho para ver sua criança viva mais uma
vez, é ordenado pela criança a ver, não de dentro - o dentro do
sonho e o dentro da morte, que é o único lugar onde a criança pode
agora ser verdadeiramente vista -, mas de fora, deixando a criança
assim no sonho para acordar em outra parte. É precisamente a
criança morta, a criança em sua irredutibilidade inacessível e
alteridade, que diz ao pai: acorde, me deixe, sobreviva; sobreviva
para contar a história do meu queimar.
Acordar é, portanto, suportar o imperativo de sobreviver: para
sobreviver não mais simplesmente como o pai de uma criança, mas
como aquele que tem de contar o que significa não ver, o que significa também escutar as palavras impensáveis da criança que morre:
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Não seria o sonho, alguém poderia dizer, essencialmente um
ato de homenagem à realidade da qual se sente falta - a realidade
que não pode mais se produzir senão se repetindo infinitamente,
em um acordar nunca alcançado?
Somente um rito, um ato infinitamente repetido, pode
comemorar este encontro não muito memorável - pois ninguém
pode dizer o que a morte de uma criança é, com exceção do pai
enquanto pai, isto é, nenhum ser consciente.
O pai deve receber as palavras da criança morta. Porém, a
única forma verdadeira de escutar é agora a de escutar não como
um pai vivo escuta uma criança viva, mas como aquele que recebe
o intervalo mesmo existente entre a morte do outro e sua própria
vida, aquele que, acordando, não vê, mas encena o impacto da
diferença mesma existente entre vida e morte. O acordar, em sua
própria inabilidade para ver é, portanto, a verdadeira recepção de
um endereçamento que, precisamente em seu cruzamento entre o
queimar dentro e o queimar fora, muda e reforma a natureza do
endereçado em torno da cegueira do próprio imperativo. Pois,
acordando ao responder ao endereçamento da criança morta, "Pai,
você não está vendo que estou queimando?1', o pai deixa de ser o
pai de uma criança viva, para tornar-se o pai como aquele que pode
dizer o que é a morte de uma criança. Isto é, a resposta do pai ao
endereçamento não é um saber, mas um acordar; um acordar que,
enquanto performance de um falar, carrega consigo e transmite a
alteridade da criança, o encontro do pai com a alteridade da criança
morta.
Um tal acordar, se é de algum modo uma repetição do trauma
(uma reencenação do morrer da criança), não é, no entanto, a
repetição do mesmo erro e perda - da história do pai sozinho - mas
um novo ato que repete precisamente uma partida e uma diferença:
a partida do pai, sob o comando da criança queimando e a diferença
para a qual ele acorda, a diferença intolerável entre o queimar dentro
e o queimar fora.
Como um ato, o acordar não é, portanto, um compreender, mas
uma transmissão, a performance de um ato de acordar que contém
em si sua própria diferença - "A repetição", diz Lacan, "exige o
novo". Esse novo é encenado no fato de que as palavras não são
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mais controladas ou possuídas por aquele que as pronuncia - pela
criança que morreu, para quem é eternamente tarde demais para
falar, ou pelo pai que recebe as palavras como vindas do lugar da
criança, do eu que estava adormecido. Nem do pai, nem da criança,
as palavras são transmitidas como um ato que não exatamente
acorda o eu, mas antes transmite o acordar para outros.
O acidente não é, portanto, uma realidade que pode
simplesmente ser conhecida de uma vez por todas, mas um encontro
com o real que deve ocorrer a cada vez, renovado no acidente de
onde as palavras acontecem de cair:

ser transformada no imperativo de um falar que acorda outros. Por
enquanto, no entanto, eu simplesmente chamo a atenção para o
imperativo do acordar que está subentendido no próprio texto
de Lacan, o texto teórico da psicanálise. Pois é na própria linguagem da teoria, sugere Lacan, que a psicanálise transmite, como ele
diz, a "febre" de Freud, o incêndio da enfática pergunta de Freud,
"O que é o primeiro encontro, o real, que subjaz à fantasia?". E é a
essa pergunta candente e a essa febre, que ele percebe no texto de
Freud, que o próprio texto de Lacan precisamente responde:

Mas o que, então, era esse acidente? Quando todos estão
dormindo, inclusive a pessoa que desejava descansar um pouco, a
pessoa que foi incapaz de manter sua vigília e a pessoa de quem
algum indivíduo bem intencionado, em pé ao lado de sua cama, deve
ter dito, Ele parece estar dormindo, quando sabemos apenas uma
coisa sobre ele, e isso é que, neste mundo inteiramente submerso
no sono, apenas a voz é ouvida, Pai, você não está vendo que estou
queimando? Esta frase em si é uma tocha - de si própria ela traz
fogo onde cair - e não se vê o que está queimando, pois as chamas
nos cegam para o fato de que o fogo afeta o Uníerlegt [posto por
baixo], o Untertragen [carregado por baixo], a realidade.

O acidente, a força da queda da vela, não está simplesmente
confinado a um real que consiste no fato empírico do queimar, na
febre, o acidente, por meio do qual a criança pegou a febre, ou pelo
qual a vela caiu e pôs fogo no corpo da criança enquanto o pai
dormia. A força da queda encontra-se precisamente no acidente da
maneira pela qual as palavras da criança transmitem um queimar
que se torna, entre a morte da criança e o imperativo da
sobrevivência do pai, um queimar que, como a vela, cai para acordar,
renovadamente, aqueles que escutam as palavras.
"Eu TAMBÉM Vi"

As implicações de tal transmissão só serão inteiramente compreendidas, acredito, quando pudermos entender como, pelo ato da
sobrevivência, a repetição da falha de não ter visto a tempo - em si
uma simples compulsão à repetição, um pesadelo repetido - pode
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A função do (...) real enquanto encontro - o encontro, na
medida em que pode ser perdido, na medida em que é
essencialmente o encontro perdido - apresentou-se pela primeira vez
na história da psicanálise em uma forma que era já em si o suficiente
para despertar nossa atenção, aquela do trauma, (itálico da autora)
Lacan sugere que a inspiração de seu próprio texto é
despertada pela teoria do trauma, que está no centro do texto de
Freud e da qual a teoria freudiana do trauma já trata (nessa história
do sonho do queimar e da criança queimando) de dentro da própria
teoria da realização dos desejos. A transmissão da teoria
psicanalítica, Lacan sugere, é um imperativo para acordar, que se
coloca entre uma repetição traumática e o fardo ético da
sobrevivência. 13 De fato, não são simplesmente a percepção e a
análise que Freud faz de uma realidade interna ou externa (a
realidade dos eventos empíricos ou de "fantasias" internas) o que
Lacan transmite em sua leitura do texto freudiano e em seu conceito
13. Em uma leitura de Além do princípio do prazer, Jacques Derrida sugere que a
transmissão da psicanálise deve ser compreendida por meio da sobrevivência
do pai à sua criança (ver Derrida, La carie posíale). Derrida se move entre a
noção de trauma e a de responsabilidade em "Passages - du traumatisme à Ia
premesse", em sua entrevista concedida a Elisabeth Weber, em Points de
suspension: entreliens, Paris: Galilée, 1992. Para um repensar mais geral sobre
a noção de sobrevivência, ver, ainda, Jacques Derrida, "Survivre", em seu
Parages, Paris: Galilée, 1986, publicado em inglês como "Living on.
Borderlines", trad. James Hulbert, em: Deconstruction and Criticism, de Harold
Bloom et ai. (New York: Seabury, 1979); e Jean-François Lyotard, "Survivant",
ín Leciures d'enfance. Paris: Galilée, 1991.
Para abordar plenamente a questão no seminário, seria bom incluir também uma
leitura do "sonho da batida na porta", com o qual Lacan introduz sua discussão
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sobre "o real", mas antes, e em primeiro lugar, aquilo que Lacan
chama de "a testemunha ética" de Freud.14 Lacan parece estar nos
dizendo que o texto freudiano é o lugar de um trauma, um trauma
que parece estar alocado no impacto da teoria do trauma sobre a
própria teoria psicanalítica do sonho.
Na terceira parte de "Tique e Autômaton", Lacan procura ler,
de fato, um outro momento no texto de Freud - um momento
onde, em sua teoria tardia sobre o trauma, Freud examina um fenómeno que, uma vez mais, envolve uma criança. Ao discutir o
fenómeno geral da repetição traumática, Freud passa do exemplo
dos pesadelos dos soldados que retornaram da guerra à repetição
que ele observa em uma brincadeira de criança: o jogo de dizer,
alternadamente, fort [ausente] e da [aqui], enquanto um cilindro é

arremeçado de um lado para o outro, o que simboliza, na leitura de
Freud, a partida da mãe e a ansiedade da criança de que ela não
retorne. Os biógrafos de Freud nos ensinaram que este jogo era, de
fato, jogado pelos próprios netos de Freud. De fato, era o filho da
própria filha de Freud, Sophie, quem estava lidando, por meio desse jogo, com o sofrimento da possível ausência ou perda prolongada de sua mãe, ao repetir ou reencenar sua partida. "É a repetição
da partida da mãe", diz Lacan, "como a causa de uma Spaltung
[cisão] no sujeito - superada pelo jogo de alternância, fort-da".
O trauma da partida dos pais, sugere Lacan, é, portanto, revivido
na experiência traumática da criança.15
Mas também sabemos que foi o próprio Freud que, como pai,
perdeu sua filha Sophie em virtude de uma febre - uma pneumonia
- uma morte que ele foi incapaz de presenciar. Chama, portanto,
especialmente a atenção, eu diria, que neste ponto específico do
texto, Lacan interrompa, ele mesmo, sua análise do jogo defort~da
com uma voz que é, em si mesma também autobiográfica. Em
seguida a seu comentário sobre o jogo fort-da da criança, Lacan
interpola em seu próprio texto - seu próprio repensar da teoria
freudiana do trauma - uma memória e uma analogia pessoais.
Enquanto, em suas reminiscências, Lacan está literalmente
posicionado como o pai, não está claro se seu pathos ressoa da
perspectiva do pai ou da criança. Nesse seminário, diante da

do sonho da criança queimando. No prospecto para sua tese de doutorado no
Departamento de Literatura Comparada da Universidade de Yale, intitulada
"Sonhos de acordar", que inclui um capítulo proposto sobre o sonho da criança
queimando, Mary Quaintance discute a referência a Macbeth no sonho da batida
na porta e chama atenção para o texto de Thomas de Quincey sobre a peça. De
Quincey sugere que o bater na porta em Macbeth significa, não como se poderia
esperar, a iminência da morte, mas antes o retorno da vida. Isto é, a crise é a
sobrevivência. A reflexão e associação no texto de Lacan produz indiretamente
uma interessante introdução ao problema da sobrevivência e da pulsão de morte
da criança queimando (ver Thomas de Quincey, "On the knocking at the gale
in Macbeth," in Miscellaneous Essays. Boston: Ticknor & Fields, 1857). Como
Marjorie Garbor me apontou, as ressonâncias de Macbeth no sonho da batida
na porta talvez possam ser lidas, também, no sonho da criança queimando, por
meio da ênfase na vela queimando.
Uma exploração das alusões literárias no texto de Lacan pode também provocar
novas questões referentes ã dimensão literária nas passagens sobre o sonho, tanto
em Freud como em Lacan. Se poderia considerar, por exemplo, a possível
ressonância existente entre a descrição que Freud faz das palavras da criança
no sonho e as palavras da criança no poema "Erlkõnig", de Goethe.
14. Sobre as possibilidades de mudança abertas pela pulsão de morte (como um
deslocamento da oposição entre o interno e o externo) em um contexto feminista,
ver: Jacqueline Rose, "Where does the mistery come from? Psychoanalysis,
feminism, and the event". Em: Richard Felstein e Judith Roof (orgs.), Feminism
and Psychoanalysis, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1989, reeditado em:
Jacqueline Rose, Why War? - Psychoanalysis. Politics, and the Return to
Melanie Kein, Oxford: Blackwell, 1993.

15. Quando Lacan introduz pela primeira vez o sonho da criança queimando no
capítulo 4 do seminário (na discussão do estatuto ético do inconsciente), ele
também introduz a perspectiva da criança:
Qual é, então, a razão para sustentar a teoria de que o sonho é a imagem
de um desejo, com um exemplo no qual, numa espécie de reflexo fulgurante,
é exatamente uma realidade que, incompletamente transferida, parece estar
aqui sacudindo o sonhador de seu sono? Por que, senão para sugerir um
mistério que é simplesmente o mundo do além e um segredo ou outro
compartilhado pelo pai e pela criança que diz a ele "Pai, você não está vendo
que estou queimando"? Ela está queimando com o quê, se não com aquilo
que vemos emergindo em outros pontos desenhados pela topologia de Freud,
ou seja, os pecados do pai, trazidos pelo fantasma no mito de Hamlet, que
Freud emparelha com o mito de Édipo? (...) [Esse] seu pai tão ideal está
constantemente sendo posto em dúvida. (34-35)
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audiência formada por seus estudantes e estagiários, Lacan, portanto,
testemunha:
Também eu vi, vi com meus próprios olhos, abertos pela adivinhação maternal, a criança, traumatizada pelo fato de eu estar indo
embora apesar do apelo, precocemente professado em sua voz e renovado a partir de então por muitos meses - e muito depois, tendo
apanhado essa criança - eu a vi deixar sua cabeça cair sobre meus
ombros, adormecendo, o sono sendo a única coisa capaz de lhe dar
acesso ao significante vivo que eu me tornara desde a data do trauma.
Com a descrição de suas próprias recordações do trauma de
sua criança, Lacan parece estar sugerindo que a criança herda, de
fato, o lapso traumático, ou ausência, do pai. Mas, com sua ênfase
no sentido enigmático do dormir e com as palavras "Eu também
vi", Lacan sugere que seu próprio texto passou adiante uma outra
história freudiana, a história de um pai impelido a ver por causa do
sonho de sua criança que está morrendo. De fato, enquanto ele vê
"com seus próprios olhos", o pai não vê, efetivamente, e não vê
como um pai qualquer; pois seus olhos, ele diz, tiveram de ser "abertos" - "abertos", em suas palavras, "por adivinhação maternal".
Como pai, o próprio Jacques Lacan não vê precisamente, mas antes passa, outra vez, de um ato de ver-tarde-demais, um não-ver da
criança traumatizada, para um abrir, como que revelador, de seus
próprios olhos por um outro, que, assim, produziu nele, precisamente, um acordar; um acordar que envolve menos o passado do que o
futuro desconhecido do vínculo entre o pai e a criança.
A TRANSMISSÃO DA PSICANÁLISE

De fato, em sua repetição teórica e autobiográfica da história
de Freud, Lacan não poderia ter sabido que seu texto sobre trauma,
como o de Freud, antecipava, efetivamente, sua própria perda crucial
e seu trauma: pois seria alguns anos depois do seminário que o
próprio Lacan, como Freud, sobreviveria à morte de sua própria
filha, Caroline, que morreria em um acidente de carro.16 O que Lacan
16. Elisabeth Roudinesco conta da morte da filha de Lacan, Caroline, em: Jacques
Lacan: esquisse d'une vie, histoired'un système de pensée, Paris: Fayard, 1993.

MODALIDADES DO DESPERTAR TRAUMÁTICO

135

transmite em seu contar comovedor do sonho contado antes por
Freud, mesmo enquanto ele, em parte, ainda estava ignorante de sua
inteira realidade em seu próprio futuro, é o testemunho da tragédia
da sobrevivência do pai: sua sobrevivência à criança que morre
inesperadamente diante de seu pai em um acidente de carro.
Estranhamente, a vida de Lacan repetirá a perda de Freud de sua
própria filha Sophie, por febre, um desastre que, na época em que
ele escrevia, era o futuro desconhecido de Além do princípio do
prazer. A transmissão de Lacan do futuro do texto de Freud sobre
a repetição e, de uma forma geral, a transmissão da escrita
psicanalítica, não consiste no conhecimento de uma morte que pode
simplesmente ser vista, mas, precisamente, na transmissão do ato
de acordar. Abrindo os olhos do outro, o acordar consiste não apenas
em ver, mas em passar a outro (e outro futuro) o ver que ele não
contém e nem pode conter.
A transmissão da teoria psicanalítica do trauma, a história de
sonhos e de crianças morrendo, não pode ser reduzida, portanto, a
uma simples maestria dos fatos e não pode ser localizada em um
simples conhecimento cognitivo, um conhecimento que pode ver e
situar precisamente onde se encontra o trauma. No texto de Lacan,
como no de Freud, são antes as palavras da criança que são, em
última instância, transmitidas - transmitidas não apenas de pai para
filho, mas da filha à "adivinhação maternal". O que é transmitido,
finalmente, não é apenas o sentido das palavras, mas sua performance: a performance que, no texto de Lacan, ocorre no movimento
- na repetição e no intervalo - entre o alemão, no qual essas palavras endereçam o futuro, e o francês, no qual ele é recebido:
Qu'est-ce qui réveille? N'est-ce pás dans lê revê, une autre
rcalité? - cette réalité que Freud nous décrit ainsi - Dafi das Kind
an seinem Bette steht, que 1'enfant est près de son Ht, i/m am Arme
fajít, lê prend par lês bras, et lui murmure sur un ton de reproche,
und ihm vorwurfsvoll zuraunt: Vater, siehst du denn nicht, Père, ne
vois-tu pás, dají ich verbrenne? que je brfile?17
17. "O que é que acorda aquele que dorme? Não seria, no sonho, uma outra
realidade? - a realidade que Freud, portanto, descreve - Dafi das Kind an seinem
Bette steht, que a criança está ao lado de sua cama, ihn am Arme fafit, o pega
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A transmissão das palavras da criança transmite não apenas
uma realidade que pode ser compreendida na repetição dessas
palavras, mas o imperativo ético de um acordar que ainda está por
acontecer.

O SEXO, A MORTE,
AMÃEEOMAL
Maria Rita Kehl

O título deste Seminário, inventado e organizado pelo professor
Arthur Nestrovski, já sugere que algo, da catástrofe, fica fora da
representação; o e que une os dois conceitos indica uma separação entre eles. Aquilo que, de uma catástrofe, permanece fora do
alcance da representação, é justamente o que confere a certos acontecimentos da vida, sobre os quais não conseguimos nos pronunciar imediatamente, o caráter catastrófico. Podemos chamá-lo,
como Freud, de trauma. Ou, como Lacan, de real. Gostaria de começar comunicando um certo mal-estar, de minha parte, diante do
excesso de fascínio que a ideia de irrepresentável produz, com seus
aspectos tanto de gozo quanto de apego ao obscurantismo. Maior
ainda é minha recusa em associar o irrepresentável ao "feminino",
em função de um certo mal-entendido a respeito da castração na
mulher, que se faz acompanhar de uma exuberante produção imaginária, kitsch, a partir da equivalência entre a vagina (ou a ausência de um pênis no genital feminino) e o vazio, a morte, o nada.
Gosto da afirmação de Lacan, quando ele diz que daquilo que
não se pode falar é do que mais falamos, sem parar. Se não podemos representar o nada, o vazio, a morte - ou outros horrores que
para nós se equivalem: o corpo materno e sua interioridade (para
Julia Kristeva: o abjeto - tão perto, tão longe de nós, como objeto
do recalque primário);1 ou seja, A Mulher; e finalmente o sexo, a
pelo braço e sussurra censurando-o, and ihm vonvurfsvoll zuraunt: Vater, siehst
du denn nichl, "Pai, você não está vendo", Jafi ich vcrbrenne, "que estou
queimando?"

1. Julia Kristeva, Pouvoirs de 1'horreur, Paris: Seuil, 1980.
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relação sexual, a única que nos interessa - a cena primária, que
nos exclui, mas dá início à nossa vida - podemos cercá-los de palavras, tentando significá-los e, com isto, afastar temporariamente
o medo que despertam em nós.
Assim, gostaria de propor que a dimensão traumática da
experiência humana, esta que escapa à representação, não tem suas
fronteiras delimitadas de antemão. Nossa tarefa vital, como seres
de linguagem, consiste em ampliar continuamente os limites do
simbólico, mesmo sabendo que ele nunca recobrirá o real todo.
De cada experiência, de cada objeto, de cada percepção, fica
sempre um resto que não conseguimos simbolizar; o núcleo "duro"
das coisas, que lhes confere independência em relação à linguagem
e nos garante, de alguma forma, que o mundo não é uma invenção
de nosso pensamento.
Quanto às três dimensões que ficam realmente fora da
representação: o que a Mãe, a Morte e o Sexo (originário) têm em
comum para se tornarem traumáticos, fora do alcance de nossas
tentativas de representação? A meu ver, são as três dimensões
fundamentais da nossa existência que ficam fora da experiência',
1) o ato sexual do qual fomos concebidos, que nos exclui
radicalmente e, no entanto, é o marco zero de nossa vida; 2) o
ventre materno que nos abrigou e expulsou no nascimento, sem
qualquer participação ativa nossa; e 3) a morte, em que um dia
nosso corpo estará sem que estejamos nele - o morto ainda "é" a
pessoa que viveu, mas já não sabe nem mesmo que está morto.
Estas são as únicas dimensões da existência em que nossa
passividade absoluta faz de nós uma coisa viva, porém inerte,
entregue ao poder absoluto do Outro. Se esta reflexão faz sentido,
eu diria que é a condição de completa passividade do sujeito (que
no caso nem deveria ser chamado "sujeito"), diante de um
acontecimento, que o torna irrepresentável para este sujeito. A
morte, a cena primária (o sexo) e a mulher (enquanto mãe) são,
talvez, as ú n i c a s categorias que podemos considerar
irrepresentáveis para todos os sujeitos - as únicas dimensões da
existência nas quais a posição passiva não admite exceção.
No caso deste Seminário, a ideia de catástrofe remete, desde
o início e em quase todas as falas que precederam a minha, a esta
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que foi a maior catástrofe coletiva promovida por uma sociedade:
a matança dos judeus nos campos de concentração nazistas, bem
na metade do nosso século. Há quem diga que o holocausto deve
permanecer fora da representação para não ser reduzido, em sua
dimensão de horror, àquilo que as palavras, ou as imagens, são
capazes de transmitir. Não penso assim, e em meu auxílio cito
Primo Levi, na introdução de seu relato sobre o ano que viveu em
Auschwitz,2 em que ele pondera sobre se vale a pena comunicar o
que foi a vida nos Lager. "Sim. Estamos convencidos de que
nenhuma experiência humana é vazia de conteúdo, de que todas
merecem ser analisadas; de que se podem extrair valores
fundamentais (ainda que nem sempre positivos) desse mundo
particular que estamos descrevendo". Voltarei a este autor e ao
porquê de minha escolha no final deste texto, mas acrescento,
também, que escrever é um dos recursos de que podemos nos valer
para inverter, ainda que precariamente, a posição passiva que
experimentamos diante da catástrofe, e que nos causa tanto horror.
Volto ao texto de Julia Kristeva (p. 49): "Uécrivain: un phobique
qui réussit à metaphoriser pour ne pás mourir de peur mais pour
ressusciter dans lês signes".
A convicção de Primo Levi, de que é preciso escrever sempre,
ainda que nos custe (e ainda que ninguém aguente ler, como ele
conta, na introdução de Os afogados e os sobreviventes, ter sido
um pesadelo recorrente nos haftlinge: se sobrar alguém para contar
a história, ninguém vai querer ouvir), me traz duas questões.
A primeira: por que associamos o irrepresentável ao Mal
Absoluto? Aqui, o real se confunde com o recalcado, com o que
não se pode dizer, embora já seja pura memória transformada em
representação. Mas o fato de que as representações recalcadas
sejam aquelas que nos produzem angústia, não implica em que
sejam representações do "mal". Aliás, o inconsciente, para Freud,
não reconhece a negatividade, não distingue a diferença sexual e
não divide as representações segundo algum critério de valor. O

2. Primo Levi, "Os submersos e os salvos"; introdução a É isto um homem?,
tradução de Luigi dei Re, Rio de Janeiro: Rocco, 1988.
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recalcado não se confunde com o mal, mesmo quando (no caso
do recalque primário) produz abjeção.
A segunda questão é: por que o irrepresentável nos fascina?
Tenho a impressão de que o fascínio pelo indizível, que quando
não se resolve na experiência poética traz sempre uma dimensão
obscurantista, é uma versão do fascínio pelo absoluto. Fascínio
que pode nos levar ao silêncio, ou à tela em branco, como sugeriu,
num debate recente, a psicanalista Maria Lúcia Baltazar: nada dizer,
à medida que não se pode dizer o real inteiro.
Ora, tudo é passível de representação, mas não há objeto ou
fragmento do real que se deixe representar todo. Toda
representação evoca não só a ausência da coisa, mas também a
distância que a separa da coisa; toda representação contém seu
traço de saudade e seu resto de silêncio - de algo que já não está,
de algo que nunca se entregou inteiro à simbolização.
A simbolização é a marca e a evidência de nossa
descontinuidade, enquanto o gozo (e a aspiração ao gozo que
marca o erotismo) nos remete, como escreveu Bataille, à "saudade
da continuidade perdida"3 entre o homem e a natureza.
Assim, nem tudo que não se pode representar faz parte do
Mal. A modernidade perdeu a outra dimensão do silêncio: a
dimensão sagrada. Aquilo sobre o que a cultura impõe um silêncio
para que não seja conspurcado pelo homem - tal como o nome de
Deus em algumas religiões, ou sua face... ou o gozo, sobre o qual
resta um silêncio que é a própria condição de sua existência (se
tudo do sexual ficasse coberto pelo significante, uma outra dimensão
do gozo ficaria para sempre perdida).
Bataille, que relaciona a experiência erótica não só à morte
como à experiência mística, escreve: "O sagrado é a dimensão que
a humanidade exclui, mas para magnificá-la". 4 No entanto, esta
proibição, ao mesmo tempo que faz obstáculo, produz uma incitação
- esta é a face fascinante do irrepresentável.
Para alguns autores, com quem tendo a me identificar mais,
a dimensão do sagrado é muito simples e pertence ao reino deste
3. Georges Bataille, L'erotisme, Paris: Minuit, 1957, p. 22.
4. Idem, p. 28.
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mundo: sagrada é a própria vida. O escritor Isaac Babel, um
intelectual judeu-russo que foi forçado a integrar o Exército
Vermelho entre 1918 e 1922, durante a invasão da Polónia, escreveu
um pequeno livro de crónicas sobre sua experiência na guerra
chamado A cavalaria vermelha* que a meu ver é uma obra-prima.
O narrador destas crónicas, que se confunde com o próprio autor,
atravessa a guerra cheio de horror e piedade, sem desferir um único
tiro. No conto "Meu primeiro ganso", ele é apresentado a uma
divisão de cossacos embrutecidos à qual deve se integrar, e para
tentar conter as violentas humilhações que os companheiros impõem
ao jovem franzino, tímido e (o que lhes parece odioso) letrado,
agarra pelo pescoço um pobre ganso, que passa por ali, e o degola
com sua espada, ordenando a uma velha que o prepare para sua
refeição. Os cossacos, diante do gesto violento, parecem se
apaziguar e o jovem Babel se recolhe para dormir. "Sonhei: no sonho
via mulheres, mas meu coração manchado com o sangue derramado
do ganso estava cheio de compaixão", (p. 42)
Em outro conto, "A morte de Dolguchov", o narrador sofre
o desprezo de seu único amigo quando se mostra incapaz de atirar
no telegrafista Dolguchov que, ferido de morte, implora por um
tiro de misericórdia. O amigo, Afonka Bida, mata o telegrafista e
afasta-se, furioso com a covardia de Babel.
Grishuk alcançou-me na curva da estrada. Afonka não
apareceu; tinha partido em outra direção.
— Veja só, Grishuk - disse eu. — Perdi hoje Afonka, o
meu melhor amigo.
Grishuk tirou da boleia uma maçã enrugada.
— Coma - disse. — Coma, por favor. (p. 56)
Este conto, como muitos outros de Babel, também termina
num gesto de compaixão como que para fazer valer, sobre o pano
de fundo da morte e do ódio entre os homens, o caráter sagrado
da vida. Talvez justamente por esta razão seu texto é seco, discreto.
Ele nomeia o abjeto mas se detém um passo antes de nos permitir
gozar com ele.

5. Isaac Babel, A cavalaria vermelha, Belo Horizonte: Oficina de Livros, 1989
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Tento, agora, voltar à minha primeira pergunta, sobre as
relações entre o irrepresentável e o mal, e que exige um rodeio por
mais uma pergunta: A literatura e a arte, em geral, teriam uma
relação necessária com o Mal?
O Mal não é o irrepresentável. Ao contrário, é aquilo para o
qual as culturas precisam inventar um lugar simbólico.
RitualizaçÕes; formas coletivas de invocar e dominar o Mal.
Carnavais, bacanais, Kaddisch, quarups. Mas as formas rituais de
organizar este campo pulsional extremo, onde Eros e Thanatos se
tocam, estão em desuso nas culturas laicas, modernas.
Renato Janine Ribeiro, num artigo sobre Madame Bovary, de
Flaubert, para a Folha de S. Paulo, escreveu que a dupla "Literatura
e Mal" (nome de outro livro de Bataille) é uma conjunção típica
das sociedades modernas, burguesas. A literatura, no século XIX
- século do grande romance moderno -, veio constituir um outro
lugar simbólico ao que já não tinha espaço na ordem burguesa. A
morte / a violência física / o medo / o desconhecido (lembremos:
a ciência e a tecnologia criam possibilidades de conforto e
sentimentos de proteção sem precedentes, que passam a representar
os grandes ideais e conquistas modernas, pelo menos para alguns).
O Mal é banido das representações coletivas e ressurge, imperativo,
na literatura.
"Na vida tornada prosaica do século XIX", escreve Janine,
"a literatura toma a seu encargo a expressão das dimensões
reprimidas pelas exigências sociais." O erotismo, a violência, as
paixões, a morbidez etc., são os temas obrigatórios do romance
e, em seguida, de toda a arte moderna.
Bataille, em A literatura e o mal,6 também nos fala da
literatura como uma forma de violência simbólica. Se não temos
mais formas ritualizadas, coletivas, para exorcizar o mal (nomeálo, o que equivale a experimentá-lo simbolicamente), temos a
experiência isolada, individual, da literatura. Para Bataille, a
experiência literária é uma experiência de liberdade absoluta (e não
de transgressão, o que seria uma forma de lidar com o Mal sem
esquecer a Lei; exemplo: a literatura libertina, que precisa se remeter
6. Gcorges Bataille, La literatura y et mal, Madrid: Taurus, 1977.
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continuamente à ideia de pecado e à ordem da Igreja para se
sustentar).
"[A literatura] ao ser inorgânica, é irresponsável. Nada pesa
sobre ela. Pode dizer tudo" (p. 29). Observem, aqui, o limite da
morte, demarcador do mal absoluto que para "a literatura,
inorgânica, não existe.
Paradoxalmente (ou não?), para Bataille, a literatura é a
expressão de sujeitos "em quem os valores éticos estão mais
profundamente ancorados". Ou seja: o "Mal", na literatura (para
Bataille, um otimista), é a memória do que a vida civilizada nos
obrigou a deixar para trás, mas de que não devemos esquecer. A
selvageria da infância (Emily Brontè); a volúpia de uma liberdade
anti-social (Baudelaire/Genet). Do mal, se não se pode praticar, é
preciso falar. Ou mais: é preciso falar para tornar menos imperativo
o desejo de praticar (o que não garante que não se pratique...)
Mas voltemos ao ponto: onde entra, nestas minhas indagações,
o mal (absoluto, mas não totalmente irrepresentável) representado
pelo nazismo?
Vale lembrar (para quem viu o documentário Arquitetura da
destruição; ou Hitler, de Sybelberg etc.) que o nazismo começa
com uma preocupação e uma proposta estéticas: banir da cultura
europeia as representações do mal, as mesmas a que se referem
Bataille e Renato Janine como características da arte moderna.
Entartete Kunst, "arte degradada", era como os nazistas se referiam
às produções que procuravam elaborar e criar um espaço simbólico
para: a "feiúra" (como a arte de Kokoshka); o erotismo; o "doentio"
(como os textos de Freud), a perversidade. Vocês sabem o que os
alemães fizeram com a Entartete Kunst: uma fogueira monumental.
Em nome do bem...
O sonho estético de Hitler se resumia a vilas românticas nos
Alpes, nas alturas, na brancura da neve, no silêncio absoluto, na
pureza do céu azul. A arte do Classicismo que ele, aliás, como
artista frustrado, reproduzia como um kitsch abominável.
O nazismo começa, então, silenciando as representações do
mal na pintura e na literatura (e na produção teórica que lhe é
contemporânea); depois elimina os doentes, os loucos, os
deformados de nascença.
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Por fim, projetando no semelhante, no estranhamente familiar,
todo o intolerável, em nome do narcisismo das pequenas diferenças,
ao tentar banir da Europa a presença do (judeu) "degradado", o
nazismo transformou-se, em ato, na maior expressão coletiva do
mal de que se tem notícia; o mal absoluto, aquele que não se
reconhece enquanto tal, que fala em nome de um "bem" igualmente
absoluto.
O holocausto, que não é irrepresentável a não ser na medida
de nossa repulsa, de nossa vontade de recalcar esta memória,
aproxima-se do mal absoluto à medida que representa a si mesmo
como "bem" e, portanto, não se impõe nenhum limite - nem o da
culpa, nem o da vergonha, nem mesmo o da dúvida sobre a
legitimidade de sua destruição. Como nas representações de Deus
em sua ira, em seu arbítrio absoluto: o Deus do Velho Testamento,
com poderes ilimitados sobre a vida e o sofrimento dos homens,
em nome de não sei que "bem" obscuro.
O que remete a uma possível resposta para a minha primeira
questão: se associamos o irrepresentável ao mal, talvez seja porque ele se aproxime demais da face de Deus, isto é, do absoluto.
O mal é irrepresentável à medida que se pretende absoluto,
mesmo que aí ele se encontre com sua face antitética, a do bem
absoluto. De onde concluo que o mal e o irrepresentável estão associados através dessa dimensão, do absoluto, do real que ele pretende abranger todo, o fruto-Coisa que não é dado a nós, seres de
linguagem, alcançar. De onde concluo que, diante de uma pretensão absolutizante, não há diferença nenhuma entre o mal e o bem:
ambos se tornam igualmente irrepresentáveis e igualmente terríveis.
Ouso dizer que o ato que se pretende como absoluto irá sempre,
sem exceções, produzir morte. A vida é indissociável da incompletude, da confusão do vir-a-ser constante que a incompletude
promove.
De onde concluo, também, remetendo a minha recusa de
associar o real ao feminino, que não é a castração imaginária, à
qual o corpo da mulher dá suporte, que faz do sexo feminino
alguma coisa insuportável. A castração é o contrário do todo, é o
que nos permite falar, simbolizar, dimensionar a falta. Se o corpo
da mulher porta alguma dimensão abjeta, esta dimensão tem, antes,

O SEXO, A MORTE, A MÃE E O MAL

145

relação com sua face de completude, de memória de uma mãe
"toda", absoluta, do que com o imaginário da castração.
Assim, do mal, é preciso falar. Literatura é violência simbólica.
Além disso, falar reduz sempre um pouco nosso objeto à dimensão
humana -, traz para perto de nosso alcance, em partes menores
forçosamente, o absoluto que nos oprime. Verdade que toda
representação porta sua face de falta, assim como todo texto produz,
no leitor, um efeito que não é inteiramente determinado pelo que
está escrito; efeito poético, literário, que se dá na brecha entre o
dito e o não-dito. Voltando a insistir: não se pode dizer tudo.
Por fim, neste ponto se coloca um problema ético: se o mal
é representável, como falar dele sem produzir o efeito de um gozo?
A pretensão de dizer tudo - ir até o abjeto - descrever as
entranhas do corpo materno (por incrível que pareça, esta é a
marca de uma certa escrita feminina; é o que me afasta, por
exemplo, dos textos de Kristeva) - não é uma tentativa de
promover o gozo na abjeção? Afinal, o que fica de fora, num texto,
nem sempre é o "indizível". Frequentemente, como no estilo
elegante de Babel, é o ponto onde o escritor escolheu recuar. A
renúncia à pretensão de "dizer o real todo" produz outra linha de
estilos, radicalmente diferente da primeira, e outro efeito sobre o
leitor. A reflexão, por exemplo, ao invés de intoxicação. Produz
outra ética também: a que consiste em implicar o leitor na
continuação da escritura e responsabilizá-lo através do pensamento.
Pois bem: escrevi no início que o irrepresentável tem a ver
com nossa experiência de absoluta passividade diante de uma
manifestação do real que nos invade e nos reduz à condição de
coisa. Na morte, no nascimento, na concepção, nós somos "coisa"
nas mãos do real. A experiência do Lager e do holocausto, em que
tantos milhões de pessoas experimentaram esta condição de "coisa"
em poder de um outro absolutamente poderoso, pode se aproximar
do irrepresentável também.
Mas não se reduz a ele. Afinal, até hoje se fala e escreve sobre
isto. Por quê? Talvez para tentar reverter a experiência, como na
reversão da pulsão, do masoquismo primário para o sadismo: tentar
algum domínio, alguma atividade sobre o real que produziu o
trauma. O que requer uma implicação subjetiva da própria vítima,
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mesmo nas condições em que, aparentemente, a passividade seria
a única resposta subjetiva possível. Esta é a questão de Primo Levi
em É isto um homem?,1 e no livro seguinte, Os afogados e os
sobreviventes,* que ele escreve na tentativa de deslocar as vítimas
de Auschwitz da condição apassivada de coisa nas mãos da máquina
nazista, revelando que até no Lager se apresentam aos sujeitos,
continuamente, escolhas éticas - as mais difíceis de se sustentar.
Para salientar a diferença ética da abordagem de Primo Levi,
cito primeiro outro escritor conhecido - Elie Wiesel - que representa
o senso comum do nosso pensamento sobre a condição da vítima.
No conto "Yom Kipur: o dia sem perdão",9 Wiesel relata seu espanto
e revolta diante dos prisioneiros de Auschwitz que insistiam em
jejuar e rezar no Dia do Perdão judaico.
Em seguida vinha o Vidui, a grande confissão. Mais uma
vez, tudo soava falso, nada tinha a ver conosco. Ashamnu,
pecamos. Bagadnu, traímos. Gazalnu, roubamos. Quem? Nós?
Nós pecamos? Contra quem? Fazendo o quê? A quem? Nós
traímos? A quem? Sem dúvida, desde que Deus começou a
julgar suas criaturas, nunca as vítimas haviam esmurrado o
próprio peito, acusando-se dos crimes de seus carrascos.
Este trecho nos parece justo, não? E assim que tendemos a
pensar nas vítimas, do holocausto ou das outras formas de grande
opressão, como estando livres da culpa e do pecado já que viveram
numa situação em que não se apresentam escolhas. Primo Levi,
no entanto, afirma que as vítimas saem dos Lager com vergonha
de ter sobrevivido, já que sabem que ali, mais do que em qualquer
outro lugar, quem sobreviveu só o fez à custa da morte de muitos.
Escolho um trecho em que Levi trata da vergonha dos prisioneiros
libertados, vergonha aparentemente impossível para nós, pois como
alguém que viveu a condição de vítima pode ter vergonha, ou culpa,
se não era senhor de seus atos?10

7. Primo Levi, "Os submersos e os salvos"; introdução a £ mo um homem?, op. cit.
8. Primo Levi, Os afogados e os sobreviventes, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.
9. Elie Wiesel, Kadish. histórias do Holocausto, São Paulo: EBLC, 1995.
10. Primo Levi, "Vergonha", em: Os afogados e os sobreviventes, op. cit.
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"Como pude sobreviver a Auschwitz? Meu princípio é: em
primeiro lugar, em segundo e em terceiro, estou eu. Depois mais
nada. Então, eu de novo. E depois, todos os outros." A frase, citada
por Primo Levi, é de uma médica judia, e está no livro de Ella
Lingens-Reiner, Prisoners ofFear.n
Primo Levi enumera as acusações que um sobrevivente pode
se fazer. Primeiro, a de não ter resistido heroicamente, de acordo
com sua consciência, e ter se deixado humilhar. Depois, de não
ter feito o suficiente pelos outros, mais fracos, mais desfavorecidos
- a indiferença é a única resposta possível diante do mais fraco,
quando não há nenhuma energia excedente para repartir. No
entanto, afirma o autor, alguns repartem, alguns cuidam, vez ou
outra, dos mais fracos - como? Depois, ainda, um sobrevivente
pode se acusar de ter, de alguma forma, conseguido obter mais
do que os outros. Quem fica estritamente dentro das regras, das
rações, das roupas fornecidas nos campos, não sobrevive. É preciso
negociar para obter mais.
Então, mesmo entre os que já estão no fim da linha,
estabelece-se uma hierarquia: há os "privilegiados" e os
despossuídos. "Cada um, seja objetivãmente, seja subjetivãmente,
viveu o Lager a seu modo", escreve Levi,12 sustentando a diferença,
ou seja, a condição de nossa humanidade, até mesmo na condição
mais massacrante.
O primeiro dos privilégios é o de ter se mantido numa condição
em que ainda era possível, depois, ter algo a narrar. O "verdadeiro"
horror dos Lager, escreve Levi, não pode ser escrito, porque quem
o sofreu não sobreviveu para contar. Ou então, enquanto esteve
vivo, já havia renunciado à condição subjetiva de quem observa,
narra, pensa. Já havia se rendido à condição de passividade total
que eu associo, aqui, ao irrepresentável.
Não somos nós, os sobreviventes, as autênticas
testemunhas. (...) Nós, sobreviventes, somos uma minoria
anómala, além de exígua: somos aqueles que, por prevaricação,
habilidade ou sorte, não tocamos o fundo. Quem o fez, quem
11. Londres: Victor Gollancz, 1985.
12. Idem, p. 48.
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fitou a Górgona, não voltou para contar, ou voltou mudo. Mas
são eles, os "muçulmanos", os que submergiram - são eles as
testemunhas integrais, cujo depoimento teria significado geral.
Nós, tocados pela sorte, tentamos narrar com menor ou
maior sabedoria não só nosso destino, mas também aquele dos
outros, dos que submergiram. Mas tem sido um discurso em
nome de terceiros, a narração das coisas vistas de perto, não
experimentadas pessoalmente. A demolição levada a cabo, a
obra consumada, ninguém a narrou, assim como ninguém jamais
voltou para contar sua morte. Os que submergiram, ainda que
tivessem papel e tinta, não teriam testemunhado, porque sua
morte começara antes da morte corporal. (...) Falamos nós em
lugar deles, por delegação.13
O que diferencia o testemunho de Primo Levi de outros que
também trabalharam por ampliar o campo simbólico de modo a
incluir, nele, a experiência sinistra do nazismo, é que ele sustenta,
como sobrevivente, a posição de quem fez escolhas, e de quem
responde por elas. Seu suicídio, em 1989, logo depois da morte
de sua mãe, é testemunho do preço que se paga por estas escolhas
em condições limite.
Para o leitor, os textos de Primo Levi são penosos, mas não
porque nos forcem a gozar do abjeto. Ele também, como Babel,
escolhe recuar num certo ponto do que está descrevendo. Não
porque seria indizível, nem mesmo insuportável, e sim porque este
autor parece não querer intoxicar, fascinar ou nausear o leitor com
a memória do seu sofrimento. O texto de Primo Levi engaja o leitor
a se ver como ele, ativamente, diante da necessidade de fazer
escolhas e responder, subjetivãmente, por elas.

A MEMÓRIA DA FERA
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A inquietação que tomou conta do pensamento europeu após
a Segunda Guerra Mundial, sobretudo quando os documentos do
horror começaram a ser divulgados, representou muito mais que
simples perplexidade. Tendo que enfrentar as evidências da barbárie
nazista, parte dos intelectuais da época viu-se compelida a
reconsiderar as bases de um humanismo que a realidade colocava
radicalmente em xeque. Mais ainda: a própria noção de humanidade
tornou-se frágil e, diante do saldo de onze milhões de mortos, alguns
se lançaram à urgência de repensá-la.
Como abordar o impossível que a guerra havia tornado
possível? Nada mais difícil: as monstruosas "experiências
científicas" levadas a termo no terceiro Reich, somadas aos níveis
de degradação a que estiveram expostos os judeus nos campos de
extermínio, desafiavam os parâmetros existentes, por mais eficazes
que eles tivessem provado ser no passado. Como formular
interpretações que pudessem dar conta da irracionalidade do espírito
de Munique?

13. Idem, pp. 47-48.

Para um pensador como Georges Bataille, que afirmava nutrir
uma "amizade cúmplice por todos os homens", tais questões eram
fundamentais e circunscreviam um amplo horizonte de indagações
filosóficas. A elas, o autor de O erotismo respondeu com ousadia,
dando continuidade a uma tradição do pensamento que remete à
conhecida máxima de Terêncio - "homem sou, nada do que é
humano me é estranho" - revisitada por pensadores os mais
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diversos, de Diderot a Sade no século XVIII, de Klossowski a
Chardin no nosso.
Na tentativa de compreender as pulsões presentes no
fascismo, Bataille assumiu o risco de manipular representações do
mal que, tendo desaparecido da cena simbólica, reapareciam com
força assassina na cena da história. Para tanto, esboçou uma espécie
de "genealogia do mal" (expressa num livro como A literatura e o
mal, de 1957) recorrendo a filósofos de espírito, fundamentalmente,
anticristão e anti-humanista, como Sade e Nietzsche. Deste último
- a quem dedicou diversos artigos nos anos 30, visando resgatálo das garras nazistas - interessavam-lhe, particularmente, as
concepções sobre o sentido humano da violência e do horror.
Concepções que ecoam em diversos textos de Bataille escritos
no pós- guerra, como é o caso particular de dois artigos publicados
na revista Critique, em 1947. Neles, o autor ré fie te sobre as
"catástrofes realizadas pelas mãos do homens", interpretando-as a
partir da ideia central de que "o fundo do horror está na resolução
daqueles que o exigem".1
Para Bataille só é possível pensar a catástrofe - buscar
entendê-la, portanto - se partirmos de uma definição impiedosa do
próprio homem. Ou seja, se compartilhamos as qualidades do que
é humano, sejam quais forem tais qualidades, somos obrigados a
aceitar, por exemplo, que, em meio aos escombros de uma guerra,
os moribundos, os corpos mutilados, os feridos, os deformados,
permanecem sendo seres humanos, apesar da animalidade de seu
sofrimento. Mas também somos obrigados a aceitar que "como
você e eu, os responsáveis de Auschwitz tinham narinas, uma boca,
uma voz, uma razão humana; eles podiam se casar, ter filhos; como
as Pirâmides ou a Acrópole, Auschwitz é o feito, é o signo do
homem". Por isso, a imagem do homem, depois de Auschwitz,
torna-se "inseparável de uma câmara de gás"...2

1. Georges Bataille, "Réflexions sur lê bourreau et Ia victime", em: Oeuvres
completes, tomo XI, Paris: Gallimard, 1998, p. 265.
2. Georges Bataille, "Sartre", em: Oeuvres completes, tomo XI, Paris: Gallimard,
1998, p. 226.
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É bem verdade que os homens relutam em se reconhecer
nessa imagem; e, por essa razão, insistem em denunciar os
carrascos de Auschwitz por terem excedido o limite do possível.
Ora, para Bataille foi precisamente esse excesso que veio redefinir
um tal limite, oferecendo-se ao ser humano como uma descoberta
de suas possibilidades mais terríveis.
O artigo "À propôs de récits d'habitants d'Hiroshima" traz
uma aguda reflexão sobre as representações da catástrofe nuclear
de 1945, realizada a partir do livro Hiroshima, uma longa
reportagem assinada pelo jornalista americano John Hersey, que
registrou testemunhos dos sobreviventes da explosão atómica.
Bataille parte da distinção entre as representações sensíveis da
catástrofe e os relatórios oficiais sobre o ocorrido: para ele, os
registros da vivência imediata da desgraça dariam a dimensão de
sua "experiência animal", enquanto os discursos do presidente
Truman se constituíram na sua "representação humana", por
excelência.
Essa primeira oposição - entre os depoimentos das vítimas
da bomba e os pronunciamentos de seu mandante - desdobra-se
numa outra, bem mais complexa, que problematiza a própria
possibilidade de representação da catástrofe. Esta opõe a vivência
do instante, o testemunho de quem participou do momento efetivo
da explosão, à sua interpretação, ou seja, às tentativas de propor
um sentido a esse momento e, consequentemente, de inseri-lo na
história humana.
Os pronunciamentos oficiais, diz Bataille, "situam imediatamente o bombardeio de Hiroshima na história e definem as possibilidades novas que ele introduziu no mundo", conferindo um
sentido ao horror, o que o diferencia, em essência, dos cataclismos naturais. Se tais discursos se organizam como "representação de projetos possíveis, destinados a tornar impossíveis os
outros projetos", isso acontece porque "a bomba atómica retira seu
sentido de sua origem humana: é a possibilidade que as mãos dos
homens suspendem delíberadamente sobre o devir".3
3. Georges Bataille, "À propôs de récits d'habitants d'Hiroshima", em: Oeuvres
completes, tomo XI, Paris: Gallimard, 1998, pp. 176-178.
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Ao contrário, a percepção "animal" estaria restrita à imediatez
do acontecido e, por isso mesmo, "privada de uma abertura sobre
o devir, de um evento cuja essência é modificar o destino do
homem". Os habitantes de Hiroshima teriam vivenciado o momento
de explosão da bomba como se fossem uma multidão de formigas
a testemunhar "a destruição ininteligível de seu ninho", mas
incapazes de distinguir esse efeito particular de outras catástrofes.
Assim, a falta de sentido que subjaz aos momentos de grande
desgraça levaria o homem à "pura sensibilidade animal", livre dos
limites da razão e da "inquietação do futuro" que lhe corresponde.4
Todavia, a experiência da catástrofe também pode dar uma
nova medida ao ser humano: isso acontece quando, do fundo da
"ignorância animal", nasce uma "sensibilidade soberana" que
vislumbra o "extremo do possível" no qual nada conta além do
instante vivido, "como o vento ou a luz preenchendo o ar". Para
além da pura sensibilidade animal, comprometida como instante,
ou da pura sensibilidade humana, comprometida com a história, o
momento da catástrofe pode fazer surgir uma sensibilidade que "vai
até o extremo" para, na sua lucidez, tomar consciência de que
"nesse ponto, o mundo nada mais é que um imenso absurdo,
fechado em si mesmo".5
Bataílle associa tal experiência sensível ao "estado místico",
formulado por Nietzsche, no qual "o instante é vivido sem
escapatória". Nesse sentido, a explosão da bomba teria sido uma
das provas mais rigorosas da sensibilidade humana, à medida que
o horror de Hiroshima ultrapassa qualquer fabulação mística - como
a de Cristo crucificado ou a de Orfeu decapitado - para "captar
de fato, como uma lâmpada capta um voo de insetos, a atenção
de meus semelhantes". O relato dos sobreviventes forneceria,
assim, "um intolerável clarão às possibilidades da dor humana da
qual ele [o relato] é o símbolo e o signo, mas que o excedem
infinitamente".6

4. Id., ibid., pp. 176-179.
5. Id., ibid., pp. 177-180.
6. Id., ibid., pp. 184 e 185.
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Ora, é justamente nesse ponto que a sensibilidade soberana
se distingue não só da inteligibilidade da razão, mas também da
pieguice ou da simples piedade, ambos fundamentos do "homem
da civilização". Diante do insustentável espetáculo da dor, o homem
soberano não diz de imediato "Vamos suprimi-lo, a todo preço",
mas antes "Vamos vivê-lo". Trata-se, como precisa Bataille, "de
elevar no instante uma forma de vida a nível do pior", ou seja, para
o homem trágico, "mais vale viver à altura de Hiroshima do que
gemer e não poder suportar nem mesmo a ideia de sua existência".7
Semelhante concepção aparece no outro artigo de 1947, este
sobre o romance Lês jours de notre mort de David Rousset, que
gravita em torno de depoimentos de sobreviventes dos campos de
concentração. "Réflexions sur lê bourreau et Ia victime" retoma
os temas apresentados no texto sobre a bomba atómica, insistindo
no fato de que o homem pode se reencontrar no fundo da
experiência animal para viver essa experiência "sendo homem". Para
Bataille, é precisamente dessa sensibilidade soberana que David
Rousset fala quando afirma, por exemplo, sua "exaltação" ao tomar
consciência de que participava de uma experiência insensata. Uma
exaltação nietzschianamente definida como "viril" e "sã".
Assim, a partir do romance de David Rousset, o autor conclui
igualmente que "quando nos descobrimos no poder do horror e
nos abandonamos à miséria física, a vida assegura-se contudo que,
por um excesso da persistência sobre a imundície, ela prevalecerá
na totalidade". Reitera-se a noção de que o excesso define os limites
do humano, mesmo quando esses limites parecem estar sendo
ultrapassados: no fim das contas, "a vítima triunfa e, olhando de
frente a morte e a desgraça, afirma a vitória da vida colocada à
prova".8
Quando o instante é vivido sem escapatória, quando o homem
aceita a sensibilidade animal que participa de sua humanidade e se
abre para a descoberta dessa verdade, a experiência da catástrofe
atinge a consciência. Quando o homem substitui a "fuga do olhar"
7. Id.,ibid.,p. 185.
8. Georges Bataille, "Réflexions sur lê bourreau et Ia victime", op. cit., pp. 263 e
264.
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por um "olhar lúcido", a experiência irredutível da desgraça pode,
em algum nível, subsistir. Ou, melhor dizendo, ela pode repercutir,
possibilitando "um conhecimento da dor que humaniza". 9 Dessa
forma, a memória prolonga o horror como um eco da vivência
imediata, obrigando a reflexão a precipitar-se na falta de sentido.
Trata-se, portanto, de um "conhecimento possível da dor", mas
também de "um conhecimento da dor possível", ao qual Bataille
chama de "memória da fera".
Não foi apenas o tema comum da catástrofe, mas sobretudo
a forma como esses dois livros o apresentaram, que chamou a
atenção de Bataille. Para o autor, o grande mérito da reportagem
de John Hersey sobre Hiroshima reside no fato de que o jornalista
optou por registrar "conteúdos de memória que isolam a experiência
imediata da catástrofe, reduzindo-os às dimensões de sua
experiência 'animal'".1" É justamente por ter operado essa redução,
do "humano" ao "animal", que o livro de Hersey pôde tornar a
catástrofe inteligível. Uma inteligibilidade possível não pela via
interpretativa, seja ela histórica ou conceituai, mas sim graças à
"multiplicação de detalhes monstruosos" e à "lentidão da revelação".
Da mesma forma, o artigo sobre o romance de David Rousset
é precedido de uma nota importante, que se inicia reproduzindo
uma advertência do autor: "este livro foi construído com a técnica
do romance", mas "a fabulação não fez parte deste trabalho. Os
fatos, os acontecimentos, os personagens são autênticos. Teria sido
pueril inventar, já que a verdade ultrapassa em muito o imaginário".
Por essa razão, Bataille censura os críticos que, abusando da
ambiguidade do subtítulo "romance", insistiram na lentidão e nas
repetições desses relatos: com efeito, "a crítica representa, a
princípio, um mundo normal que exige o respeito das convenções
que o fundam, ainda que uma voz possa surgir diante dela como
proveniente de um outro mundo fundado sobre a ruptura dessas
mesmas convenções. Digamos que essas lentidões e repetições nos
ajudam a entender, precisamente, como pode ser essa outra voz

que David Rousset apresentou com força e rigor. E por que não
dizer que este livro nos aparece como uma descoberta do solo - e
por certo da lama - a partir dos quais a humanidade se eleva?""
Não é o caso, aqui, de reproduzirmos as inúmeras passagens
dos livros em questão que Bataille cita para fundamentar suas
conclusões. Além disso, quem conhece a literatura memoralista de
sobreviventes da Segunda Guerra, por certo reconhecerá os
elementos narrativos que o autor considera constitutivos das
representações da catástrofe: a lentidão e a repetição.
Num certo sentido, não deixa de ser paradoxal que a
experiência do instante, inscrita no domínio fugaz do presente, se
transfigure, quando representada, justamente na sua antítese: a
permanência. Mas talvez seja precisamente um tal paradoxo a
permitir com que tal experiência possa ser representada em
palavras. Trata-se, no caso desses livros, de um tipo de narrativa
que suspende a duração temporal, subordinando-a a um instante
soberano que perdura através da repetição e da lenta multiplicação
dos detalhes. Uma narrativa circular, portanto, sem começo-meiofim, que prolonga o instante através de sua renovação incessante.
Uma narrativa monótona e insuportável.
Assim, se a "memória da fera" permite com que o momento
traumático repercuta na história, essa repercussão não subordina
a soberania do instante aos imperativos da história. Não o introduz
como um novo elemento da sua ordem linear, mas sim como
elemento de desordem. A memória da fera nega a história no interior
da própria história, afirmando a irredutibilidade do momento
presente à qualquer inquietação do futuro, à medida que não dá
possibilidade a esse futuro de manifestar-se.
É nesse sentido, também, que as representações sensíveis da
catástrofe diferem, em essência, do que Bataille chamou de
"representações humanas", que visam conferir um sentido histórico
ao horror, reduzindo o presente ao futuro. Ou seja, as únicas
representações de catástrofes que o autor reconhece como
possíveis são aquelas que, presentifícando o horror, falam de um
mundo sem futuro.

9. Id., ibid., p. 265.
10. Georges Bataille. "À propôs de récits cThabilants d'Hiroshima", op. cit.,
p. 176.

11. Georges Bataille, "Réflexions sur lê bourreau et Ia victime", op. cit., p. 262.
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Por fím, vale lembrar que se os livros analisados nos artigos
da Critique compõem-se, fundamentalmente, de depoimentos de
sobreviventes de catástrofes, isso não significa que tal experiência
só possa ser representada numa literatura documental. Pelo
contrário, em A literatura e o mal o autor defende a ideia de que
a criação literária autêntica é aquela "operação soberana" que sempre
faz o instante subsistir no texto, não se rendendo aos movimentos
evolutivos e lineares, sejam das convenções da narrativa, sejam da
história.
Assim, se falamos de repetições, de multiplicação de detalhes,
de uma lentidão excessiva e, enfim, da insuportável monotonia dos
depoimentos de sobreviventes de catástrofes, não seria difícil
reconhecer nesses elementos narrativos a obra de certos escritores.
A de Proust, talvez. A de Kafka, provavelmente. E, por certo, a
obra excessivamente monótona e insuportável do Marquês de Sade.
Não por acaso, são esses alguns dos autores de quem Bataille se
ocupa em sua própria obra, aliás, ela também, insuportavelmente
lenta, repetitiva e monótona.

CÉLINE DIANTE DO EXTREMO
Leda Tenório da Motta

Dios totalmente se hizo hombre pêro hombre hasta Ia infâmia,
hombre hasta Ia reprobación y el abismo.
Para salvamos, pudo elegir qualquiera de los destinos que tramam
Ia perpleja red de Ia historia; pudo ser Alejandro o Pitagoras
o Rurik o Jesus; eligió un ínfimo destino: fue Judas.
Borges, "Três versiones de Judas", Ficciones

"— O senhor se pretende, em suma, cronista?
— Nem mais nem menos."1
Assim responde o Narrador de Norte à sua interlocutora,
Madame Von Seeckt, cujo importante marido, comandante-em-chefe verídico do exército alemão na Primeira Guerra Mundial, teria
impedido, segundo ela, fosse vivo, a ascensão de Hitler. Mas agora é tarde.
Estamos em 1944, em Baden Baden, reputado balneário ao
pé da Floresta Negra, quartel-general das primeiras levas de
refugiados franceses na sequência imediata do Desembarque. Ali
se encontra, desde junho, com a mulher Lili, o gato Bébert e o

1. Céline, Nord, Romans, Paris: Gallimard-Pléiade, vi. II, 1957, p. 304. Tradução minha. Há uma tradução brasileira, da Nova Fronteira, esgotada.
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ator La Vigue, amigo de estrada nesse momento entre todos infame,
o referido Narrador. Obrigado a deixar às pressas, en calastrophe,
seu apartamento de Montmartre, saqueado nesse mesmo mês, no
quadro dos justiçamentos sumários da Liberação.
Na vida dita real, estamos em torno de 1957, em Meudon,
subúrbio pobre parisiense. Onde escreve, misturando visivelmente
ficção e história, superpondo todas as ordens, enunciado e
enunciação, sujeito e sujeito, o autor de Nord, Louis-Ferdinand
Destouches. Ou Céline. Ali, vencido de guerra - melhor seria dizer
"traumático" de guerra, combatente que foi, e que não esquece -,
ele vive no passado. De que faz, como Proust, a sua única matéria.
"Há quem vá ao teatro para ter emoções. E aqui o teatro!", já dizia
ele em Voyage au bout de Ia nuit (1932), em referência à própria
vida como repositório de literatura.2 Ele que começa assim, pelo
começo da sua, D'un chateau 1'autre: "Je suis né à Courbevoie,
Seine..." (Nasci em Courbevoie, Sena).3 Melhor teria sido não
nascer! Como já ponderava, aliás, bem antes, no igualmente
autobiográfico, e nem por isso menos afeto ao pesadelo, Mort à
crédit: "Ma mère a tout fait pour que je vive, c'est naítre qu'il aurait
pás faliu" (Minha mãe tudo fez para que eu vivesse, era nascer
que eu não devia).4
Proust é o "poeta forte" de Céline. Malgrado a gritante
diferença entre as vivências que se prestam, nos dois casos, ao
imaginário da memória. Supondo-se que a vida de Proust, destinada
aos salões da rive droite, e não à "linha das guerras", como o
próprio Céline compara,5 tenha tido mais graciosidade. E em que
pese o fato de o fôlego da invectiva, da veia hiperbólica, traços
estilísticos celínianos, ser nenhum.
2. Céline, Voyage au bout de Ia nuit, Paris: Gallimard-PIéiade, vol. I, 1981,
p. 319. Primeiro romance de Céline, Voyage tem tradução em português, desde
1995. Viagem ao fim da noite, tradução de Rosa Freire d'Aguiar, Companhia
das Letras.
3. Edição Gallimard-PIéiade, vi. II já citada, p. 3.
4. Céline. Mort à crédit. Paris: Gallimard-PIéiade, vol. I, 1981, p. 552.
5. Em "Louis-Ferdinand Céline vous parle", originalmente um depoimento
radiofónico, mais tarde recolhido em apêndice no volume II da edição Plêiade
dos romances.
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O escritor trabalha, ao passo que o Narrador, autodenominado
vulgarmente "Ferdine", se acha em fuga. Como, quinze anos antes,
o escritor em carne e osso, seu duplo. A arte, aqui como em Proust,
imita de muito perto a vida. Se é que essas vidas de escritor já
não são, ao contrário, vividas na observação de sua finalidade
artística, teleológicas nesse sentido. Como, aliás, bem pode ser
traumatófilo, isto é, no fundo, bom conhecedor de sua direção, todo
sujeito traumatizado. O que Freud, em meio a suas reflexões sobre
a pulsão de morte, em Ensaios de psicanálise, de que Céline é cultor,
não deixa de pensar.6
Teria Mareei Proust, ao pôr os pés no primeiro hotel em que
se deparou com os ritos de corte que tanto o mobilizavam "reacionário", na acepção primeira, que também era - pensado
imediatamente num livro? Quanto a Céline, em todo caso, ele deixa
claro, de ponta a ponta em seus escritos, que está na mira de
acontecimentos narráveis. Qual Plínio o Velho, outro esfolado, que
ele evoca aliás, e que aliás se perde também por ir longe demais até muito perto do Vesúvio em fogo, precipitado no qual se consome
- na perseguição a seu objeto literário.
De fato, desde as anotações que faz no Carnet du Cuirassier
Destouches,1 espécie de diário, datado de 1913, quando o futuro
escritor serve, com pouco mais de dezoito anos, num regimento
que atuará nos combates de 14 (de que sai ferido, direto para o
primeiro romance), até as últimas entrevistas, nos anos 50, a
interlocutores entre benevolentes e curiosos, vamos encontrá-lo
batendo na mesma tecla: "Eu me vi em circunstâncias que, por
acaso, eram interessantes".11 Dar com um bom tema romanceável,
oferecido pelas próprias circunstâncias, e tanto mais suscetível de
6. As relações Céline-Freud são cuidadosamente contempladas pelo organizador
da edição Gallimard-Pléiade, Henri Godard, no volume I, em sua notícia sobre
Voyage au bout de Ia nuit. Há também uma apresentação minha dessas relações no artigo "Freud-Céline - Breve encontro", na Revista Ide da Sociedade
Brasileira de Psicanálise de São Paulo, número 17. 1989.
7. Espécie de diário, de publicação póstuma (1965), cuja redação remonta a 1913,
quando o escritor se acha mobilizado em Rambouillel, e está prestes a se tornar soldado na Primeira Guerra Mundial.
8. "Louis-Ferdinand Céline vous parle", op. cit.
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f u n c i o n a r literariamente quanto mais tremendas forem as
circunstâncias, aqui como na Recherche de Proust, que também
por isso, de resto, leva o nome recherche, é uma ideia fixa.
Baden Baden, porém, por mais excitante que seja o espetáculo
oferecido pelo desbaratamento de Vichy, por mais que ele se preste
à observação, à maneira de um Saint-Simon, pelo que, a seu modo,
carrega de vida, de coreografia de corte, não é a destinação final,
nem do Narrador nem, em seu tempo, do romancista. Trata-se de
adiar o desenlace, para ver mais. Trata-se de viajar ainda. E com
urgência, a Alemanha estando prestes a cair. É na preparação de
mais esta outra fuga que o grupo se dirige a Berlim, para regularizar
os passaportes com os quais demandar, no caso de La Vigue, a
Argentina, rumo ao sul; no de Lili, o marido e o gato, a Dinamarca,
na direção norte. Prevendo, certamente, que um dia teria de deixar
a França, a Dinamarca foi sempre o "norte" de Céline. "O norte,
pelo menos, te conserva a carne; lá eles são pálidos de uma vez",
lemos em Voyage, onde o sul e o sol africanos, pelos quais evolui
o alterego Bardamu, funcionam como um derretedor de mentes e
intestinos.9 Não que o glacial seja mais reconfortante.
Surpreendamos então, na então capital alemã, às vésperas de
ser dividida em duas, vindo dos arredores da Floresta Negra, o trio
de foragidos, mais o gato:

os de Noirmoutier como os de Gargan... os de Marly como os
de Villetaneuse... que não sabem falar alemão! ... se não fosse a
gente responder no lugar deles!... o homem da máquina de
escrever não tem nem tempo de perguntar... nós é que
perguntamos... e respondemos todos de uma vez... uns pelos
outros... tudo o que queremos é que ele assine, e o carimbo!
ele tenta dizer o que é que está querendo... são os papéis! os
papéis da gente!... Toma, papel é o que não falta! temos para
vender! as sacolas e os bolsos cheios!... o que será que ele quer
fazer com eles, esse babaca? Veja o meu caso, o que não carrego
de "documentos", "certificados", "carteiras"!... depois de uma
certa idade, é um horror! é de ficar enojado da vida... o que você
amontoa de extratos, fotocópias, batismo, pagamentos... em três
vias, em duas vias!... Vem um outro atrás de papéis... esse quer
ver as fotografias... que não nos faltam! principalmente La
Vigue!... as melhores de seu último filme... o burocrata nos
radiografa... compara as caras... está longe de estar gostando!
essa não!... esse aqui é você?... nunca! nem eu, nem Lili, nem
La Vigue!... ninguém parece com a fotografia!... embora a gente
saiba, minimamente, que é a gente!
Nein! nein! nein!
Que desplante o desse tipo! a gente não mudou tanto
assim!... ele deve estar gozando da nossa cara! Quem ele pensa
que a gente é?... Dou uma olhada, comparo... é verdade que
estamos com ar cansado... que emagrecemos demais, mas é só!
o que que ele está pensando? que somos pára-quedistas?
sabotadores? ... só se fala nisso nos jornais!... em todo caso,
uma coisa é certa: ele não quer esses retratos!... quer outros, o
que significa que temos que nos mandar para o prédio da
frente... do outro lado do rio... Podemos ver daqui, "Fotomaton",
em amarelo e vermelho...10

... pergunto ao primeiro fritz do outro lado da ponte... "a
repartição de vistos..."? É logo ali!... Ele aponta um amontoado
de prédios entre o museu e o metro... muito bem! chegando lá...
um aviso... alguma coisa como "pessoas extraviadas"... nos
aproximando podemos ver, ouvir todas as cantilenas possíveis...
crianças, avós, mocinhas... poderia ser a maior balbúrdia, mas
não, por incrível que pareça há uma certa ordem, tudo
funcionando por avisos... em quadradinhos... os Balcãs por aqui,
os Rússia por ali, a Itália para lá... os Franzosen como nós lá no
fundo... vamos lá... batemos numa porta... tem uma fila... herein!
Pronto!... trata-se de chamar a atenção do homem da máquina
de escrever... são mais ou menos uns vinte em cima dele... um
respondendo no lugar do outro, afinal não somos egoístas...
tem resposta para tudo... para os problemas da fila inteira... para
9. Op. cit., p. 116.

161

Essa abertura auto-írônica do segundo romance do exílio - o
primeiro é D'un chateou 1'autre, o terceiro, Rigodon, o conjunto,
que recobre um lapso dramático de tempo de menos de um ano, o
arremate virtuosístico da obra do autor de Voyage au bout dela
nuit - nada mais faz que reiterar, podemos pensar, a grande crise

10. Op. cit., pp. 335-336.
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ídentitária celiniana (de que trata, tão bem, Julia Kristeva"). A
pergunta que se insinua, o tempo todo, nesse confronto das caras
com os retratos, em meio às manobras dos três tachados de
collabos para "salvar a cara", sendo aquela que derruba o impasse
trágico - a dignidade do "quem sou eu?" - dando lugar a um outro
dilema mais risível, embora não menos grave - "será que eu sou?1',
"eu existo?". Dilema que vemos ressoar ainda, por exemplo, na
abertura de Guignols band (1944), onde o detrator de judeus, em
volte face, desconfia não ser mais que judeu: "Que palhaço que
eu sou! Que grosseiro! Que judeu!"
Temos aí, segundo Gérard Genette, um dilema característico
de certas literaturas fortemente intimistas, de registro cerrado da
passagem dos dias,12 a exemplo dos diários. Ora, é o caso, por
excelência, de Céline, que começa com um diário e continua em
primeira pessoa. É à onipresença da primeira pessoa, de resto, que
se devem suas liberdades de composição, as quebras do tempoespaço, o caráter transfigurado da realidade histórica nos romances,
por isso mesmo, tão lábeis. A ficção celiniana não só se organiza
em torno de quem está com a palavra, prendendo-se assim, como
na de Proust, a um fio de voz, mas ainda faz dela, a exemplo do
seu grande modelo, a sua grande questão. O sujeito que se diz e o
seu tempo, tempo feito para desfigurá-lo: eis o assunto.
_
Senão, leiamos a sequência:
Imaginem vocês! irreconhecível, eu!... bem eu!... com a
minha fotografia em todas as paredes! toda a Europa tem a minha
fotografia! por azar! e toda a América! e esse boçal não me
reconhece! mas ele sai de onde, eu pergunto, esse cretino?
Mas é um pouco mais adiante, já depois da passagem pelo
"Fotomaton", que as coisas começam a ficar realmente
interessantes. Diante das novas fotos, nas quais nem os próprios
interessados estão dispostos a se reconhecer.
11. Em: Pouvoirs de 1'horreur - Essai sur iabjection. Paris: Seuil, 1980. Ver, a
respeito, o ensaio "Céline" de meu livro Lições de literatura francesa. Rio
de Janeiro: Imago, 1997.
12. Gérard Genette, "Lê Journal-1'anti-journal", Revue Poétique 47, setembro de
1981. Ver, a respeito, o ensaio "Comédia freudiana - Comédia proustiana"
de meu livro Catedral em obras. São Paulo: Iluminuras, 1995.
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... a gente olhava e olhava prá gente, Lili, eu, La Vigue, todos
mudamos de fachada ("tronche")... o tira da Polizei tem razão...
não que eu ligue tanto assim prá minha cara, mas, realmente,
no caso, é de chorar!... os olhos, umas bolotas saltadas; quase
• que de beisebol... em compensação, nenhuma bochecha! ... as
bocas, flácidas, de afogados... os três! ... ficamos horrorosos
realmente... três monstros... não dá prá negar!... como fomos virar
uns monstros assim? (...) A Alemanha não nos cai bem...(...) O
tira vai dizer que nós não somos nós!...13
Primeiro, as caras não correspondem aos retratos. Depois,
às próprias caras! Crescendo tétrico em Berlim: "O tira vai dizer
que nós não somos nós". É com tal cara, pois - negados, por ora,
os vistos, no aguardo dos quais o grupo retrocede a Baden Baden
e vai acabar num campo de refugiados em Zornhof (na realidade,
Brandenburgo, a noroeste de Berlim), a agonia durando cinco
meses, ao longo dos quais não se sabe o que será da Alemanha,
nem do Narrador -, que o anti-herói do penúltimo romance de Céline
espera poder pôr-se, finalmente, a salvo, na terra de Hamlet.
Norte trata dessa espera. Rigodon, o último volume da trilogia,
da viagem rumo à platitude das paragens bálticas, que terminará
em fiasco. Enquanto D'un chateau Vautre, ciclo inicial dessa
espécie de suma celiniana do pós-guerra, antecipando os
acontecimentos, em desrespeito à cronologia, mas na observância
das distorções de seu modelo nobre, Em busca do tempo perdido,
põe em cena os episódios imediatamente subsequentes à estada em
Zornhof-Brandenburgo, a saber: o período de cerca de cinco meses
vivido em Sigmaringen, em meio ao círculo de Pétain. Que o
marido, a mulher e o gato deixam, em março de 1945, para encetar
o périplo cujo desenlace, em Copenhague, onde não tardam a
capitular as forças alemãs de ocupação, será a prisão do escritor,
em dezembro, a pedido das autoridades francesas.
Detendo-se, por alentados tomos, em cada etapa de seu caso
abominável, de suposto traidor da pátria - acusação para a qual
concorrem três panfletos ensandecidos, em que escarmenta, entre

13. Op. cit., pp. 348-349.
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outros, judeus, 14 mas em que vibra, na verdade, como já se
observou, o mesmo tom violento da obra inteira -, Céline
empreende uma prosa agressiva, uma pintura convulsionada do
mundo ao redor, interessada em ficar à altura dele. Pintura cuja
reivindicada emoção quer ser, e é, uma tomada possível da violência
da história sob a espécie moderna da grande guerra.
Tomada em nada totalitária, como tanto se advoga, a admitirse que o exacerbamento em questão não se deixa apaziguar, sendo
de molde a comprometer qualquer razão última, a envolver em
polémica o suposto ideólogo por trás. Que o furor celiniano é tão
menos fiável, está tão mais a salvo de qualquer fechamento fascista
quanto o incandescente pregador, no fundo um solipsista, a falar
com seus próprios botões, o que muda tudo, se deixa eternamente
surpreender de frente para o espelho. Na mesma posição derradeira,
por sinal, do oficial nazista Otto Dietrich zur Linde, do conto
Deutsches Requiem, de Borges: "Miro mi cara en el espejo para
saber quién soy..."15. A compartir com os hereges borgesianos a
dubiedade que arruma a declinação do tema do traidor e do herói.
Até a perfeita coincidência, para citar esse exemplo extremo, entre
Judas e o Filho. Borges tirando, como se sabe, do infinito conceito
de Deus a possibilidade de estar também em Judas. Para maior
extensão de sua onipresença.16 Ora, o Narrador celiniano quer-se
não menos onipresente.
Empresa que é, por isso mesmo, a mais poderosa, a mais
digna de nota de seu tempo, para alguns que contam. Empresa de
ânimo rabelaisiano, admite George Steiner (o que não o impede de
execrar Céline, por suas desmesuras, sem se dar conta de que,
para Baudelaire, as caricaturas de Rabelais ficam devendo ainda para
os excessos que cabe a toda grande literatura praticar; excessos
nos quais, segundo ele, Baudelaire, o espírito francês, aliás, não

14. 1937: Bagatelles pour un massacre; 1938: Uecole dês cadavres; 1941: Lês
Beaux draps.
15. J.L. Borges, "Deutsches Requiem", El Aleph, Buenos Aires: Emecé, 1974,
p. 578.
16. J.L. Borges, "Três versiones de Judas", Ficdones, Buenos Aires: Emecé, 1974,
p. 518.
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se arrisca17). Empresa de satirista, de realista alucinatório, para
Gide; de moralista, de denunciador gauchista para Sartre, que assim
vê Céline antes de passar a atacá-lo, desde o primeiro número da
programática revista Lês temps tnodernes;™ de "beleza selvagem",
para Kristeva, autora de um conhecido ensaio sobre a "abjeção"
voltado, em última instância, para o estilo celiniano.19
(Empresa anárquica, niilista, visionária, tão mais considerável
quanto o escritor se acha completamente implicado no que leva a
peito dizer. Filiando-se, já por isso, e ele é o primeiro a reconhecêlo, à grande crónica francesa. Vale dizer, à grafomania, à paciência,
à obsessão com que os antigos mestres narram o Tempo. No
encalço de Proust, que vem no encalço de Saint-Simon..., o Tempo
se escreve com maiúsculas em Céline J
É todo um uso, que vale a pena sublinhar, da tradição. Já
quando se compara a Proust, Céline não o faz sem convocar
George Sand, e sua Histoire de ma vie, de que vê sair o romancista
do tempo perdido. De que, por seu turno, ele mesmo,
conscienciosamente, procede:
... (George Sand) tinha acesso, por seu nascimento e sua notoriedade - era uma bisneta do príncipe de Saxe, como se sabe aos grandes salões, particularmente àqueles em que se reuniam
ainda os membros da antiga aristocracia, a verdadeira!, aquela
oriunda da corte de Luís XVI, e mesmo da de Luís XV. E ela
encarava com grande espanto essa gente aristocrática: a maneira como gesticulavam, como se agitavam, como ofereciam
docinhos, estendiam cadeiras, as puxavam de volta, como escondiam as perucas por entre os seios das damas, para depois
enfiá-las em seus traseiros, entre mil graças e maneiras... Era um
espanto, para ela, ver esses velhos de uma época acabada fazendo tanta careta. Pois muito bem, pessoalmente, acho esse
capítulo essencial. E acho que o próprio Proust serviu-se dele
17. George Steiner, "Devastação", em: Extraterritorial, São Paulo: Companhia
das Letras, 1990. As alfinetadas de Baudelaire aos espíritos franceses comedidos acham-se em seu De l'essence du rire, em Curiosités Esthétiques.
18. Ver a respeito meu "Céline" em Lições de literatura francesa. E, ainda, o
apontamento da recepção por Henri Godard, em apêndice à edição GallímardPléiade, op. cit., vi. 11, pp. 1156-1159.
19. Julia Kristeva, op. cit., p. 157.
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naquele capítulo famoso em que vemos as pessoas envelhecerem in loco; é um capítulo famoso, mas, aí, acho que George
Sand o precedeu.2"
i

*

E principalmente nessa linha de apropriação do melhor legado literário que é preciso ver Célíné; Às voltas com uma "feeria"
à sua moda, com todos os sinais devidamente trocados. No mencionado capítulo de O tempo redescoberto, sob o impacto do envelhecimento do salão Guermantes, Proust usa a pa.\avra.féerie (de
fée: fada) para dar conta das novas caras com que se apresentam
agora, como que inesperadamente, e por força de um condão
maléfico, velhos conhecidos do Narrador. Extraordinariamente
mudados, irreais, teatrais, fantoches belamente horríveis, sob as
novas roupagens do Tempo. Que lhes pregou máscaras no rosto,
sob as quais resistem anteriores personagens (assim como a
maçaneta da porta do quarto do Narrador-garoto intromete o seu
relevo arredondado na imagem do corpo de Golo, disparada pela
lanterna mágica, distorcendo tudo!). De tal modo que, aqui também, na atualidade, os semblantes não se ajustam, todos surgindo
disfarçados: "No primeiro momento, não compreendi porque hesitava em reconhecer o dono da casa, os convidados, e porque todos pareciam "fazer caras" ("pourquoi chacun semblait s'être fait
une tête").21
Ora, note-se que ocorre a Céline chamar féerie sua própria
apresentação, igualmente perversa, da guerra como espetáculo, do
fim de um mundo como maravilhamento, dado o caráter impensável,
inverossímil do presente. A visão apocalíptica é uma abertura para
o maravilhoso. Tudo se passa como se houvesse mais na História
que a simples causalidade.]
Daí, preludiando a trilogia final, Féerie pour une autre fois,
obra de 1952, escrita na cadeia, em Copenhague, onde se narra a
escapada do Narrador celiniano de Montmartre, as cominações da
Liberação, a alma carniceira ("i'l ont l'ame bouchère"22) do povo
como prestígios. Daí também, no mesmo campo metafórico, a
20. "Louis-Ferdinand Céline vous parle", op. cit.
21. Mareei Proust, Lê íemps retrouvé. Paris: Gallimard-Pléiade, 1954, voL IO,
p. 924.
22. Céline, Féerie pour une autre fois. Paris: Gallimard, Cot. Folio, 1952, p. 19
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efusão de sangue, a morte como género das belas-artes, a dança
da morte servindo de figura para a guerra: rigodon.
Dos cronistas franceses clássicos, Céline assume todas as
posturas subjetivas e muitos dos recursos técnicos. Citados na
trilogia, temos Villehardouin (1150-1213), que escreve sobre a
quarta Cruzada, Joinville (1224-1317), memorialista do reino de São
Luís e Monluc (1502-1557), general envolvido no combate aos
protestantes, autor de Comentários sobre as guerras religiosas. Já
a correspondência revela seu interesse por Froissart (1333-1400),
que escreve sobre a Guerra dos 100 anos, Commynes (1447-1511),
memorialista do século de Luís XI, preso por conta de alianças
políticas, Agrippa d'Aubigné (1552-1630), amigo do Rei de
Navarra, em desgraça depois de Henrique IV, ele também autor de
reflexões religiosas, Tallément dês Réaux (1619-1690), autor de
Historietas, pintor fiel do meio século XII francês, Madame de
Sévigné (1626-1669), autora de Cartas à filha que, durante um
quarto de século, revelam sua proximidade dos poderes, e SaintSimon (1675-1755), memorialista do fim do Antigo Regime, que
escreve ao Rei uma carta anónima, de 50 páginas, sobre política,
comparável e comparada aos Panfletos.
Certos traços, como o débito caudaloso - As memórias de
Saint-Simon perfazem três mil páginas -, são comuns a todos.
Como ainda o apego ao passado e, corolário, a visão do presente
como fim dos tempos. A posição de testemunha, o ter estado lá,
o ter visto com os próprios olhos, princípio da autópsia notadamente em vigor na trilogia, como notou Jean-Louis Houdebine.23
A proximidade dos grandes, no centro da ação, no que se constitui, à sua maneira, a vida em Sigmaringen, espécie de continuação, por um momento, da vida em Vichy. A participação nos acontecimentos e a revirada do ator em vítima dos acontecimentos. O
tom gemente, persecutório, do derrotado: "Todas as rádios são insinuantes quanto ao saque do meu apartamento, número 18 da rua
Gaveneau, em Montmartre, elas dão o andar, é o sétimo!... e até o
bloco. (...) Eles vão me esquartejar na calçada..."24
23. Cito a partir de notas particulares de curso sobre Céline realizado em 1987,
na Universidade de Paris VII.
24. Féerie pour une autre fois, op. cit., p. 18.
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Acresça-se a isso a desavença com os contemporâneos,
aperfeiçoada, em Céline, em verdadeira "arte do contratempo1',
como dirá ainda Houdebine. E, decorrente desse desencontro, a
denúncia de um mal externo, que leva a clamar por mudança e faz,
dessas obras, peças de acusação. A entrada em exílio, de onde
invariavelmente escrevem os artífices do género, seja à moda de
Saint- Simon, em seu quarto, longe da agitação cortesã, seja à moda
de Froissart, transferido para Genebra, depois de se envolver em
conspiração. A frequentação de um espaço lábíl entre a objetividade
histórica e a subjetividade. A aplicação do efeito de real e a
desrealização escriturai desse efeito. Desrealização máxima, essa,
aliás, em Céline, cujos tempos-espaços caóticos se misturam, como
em Proust, dando o presente do presente e o presente do passado
de um só fluxo, o que é complicado por certo presente do futuro,
que irrompe, por exemplo, nas profecias catastróficas, como a
antevisão da profanação do túmulo da mãe, sobre o qual se acha
inscrito o famigerado "Destouches". (De sugestão tão inconveniente
quanto, em Proust, os nomes de sonoridade judaica, suscetíveis
de desmascarar personagens, à entrada dos hotéis, quando
anunciados, aos gritos, por criados de libré.) Acompanhe-se, por
ilustração, este salto de Baden Baden, junho de 1944, para uma Paris
anos 50: "Agora, dez anos depois, aqui em Meudon-Bellevue,
ninguém me pergunta mais nada (...) o problema é outro!... o gás,
a luz... o carvão! e as cenouras!..."25
Mas dos cronistas, seus mestres, Céline tem ainda duas outras
marcas fortes.
O senso da viagem: "nas velhas crónicas as guerras têm outro
nome: viagem dos povos", lemos em Nord16. E note-se que Voyage
traz em epígrafe, tirada de uma canção da guarda suíça: "Nossa
vida é uma viagem".
E o senso da morte em vida, que remete ainda a viagem, no
sentido de deriva do sujeito instável, de descaminho, de derrelição,
de ausência de bússola, de falta de norte, em suma. Ao longo das
100 primeiras páginas de D'un chateou l'autre, o Narrador se vê

vagando numa barca de Caronte cheia de mortos. Daí - podemos
desconfiar - a perseguição de um impossível, um norte,
Vida e morte se associam, desde sempre, em Céline. Que, não
por acaso, em 1924, dedica sua tese de doutorado em medicina
ao pioneiro da profilática em Obstetrícia, o húngaro Semmelweis,
de igualmente trágica biografia. O que marca a propensão a associar
nascimento e morte, o princípio e o fim.27 Como clínico, como
sanitarista que também foi, Céline está em boa posição para dizer
do homem, como diz, o pessimismo ajudando, que ele nada mais
é que "podridão em suspenso", "saco de larvas".28
Vem dessa visão negra, adquirida com a prática do ambulatório
de periferia, o senso da morte aos poucos, da "morte a crédito"
(título eloquente do segundo romance, de 1936), tema
pungentemente significado na continuação da cena das fotografias.
Onde se trata de passeio rumo a nada - e uma vez mais de duas
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25. D'un chaleau 1'aulre, op. cit-, p. 25.
26. Op. cit., p. 311.

caras:
Eu ainda não estava acostumado a ser idêntico a mim
mesmo e não obstante irreconhecível... depois acabei me
habituando, e como, a passear por aí um duplo, uma espécie de
morto de bengala e preocupado... ("avec canne et soucis").2*

27. Tese intitulada La vie et 1'oeuvre d'Ignace Semmelweis, publicada em 1936
por Denoél, que a faz entrar, assim, no conjunto da obra, e bastante evocada
pelos críticos de orientação psicanalítica. Traduzida para o português em 1998,
por Rosa Freire d 7 Aguiar: A vida e a obra de Semmelweis, São Paulo: Companhia das Letras.
28. Céline, Voyage au bouí de Ia nuit, op. cit., p. 116.
29. Idem, p. 349.
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Ainda está por ser escrita a história dos sonhos no Holocausto,
essas toneladas de matéria etérea que deram estofo à noite dos
internos, que os acompanharam até o momento da morte, no campo
ou fora dele. Primo Levi reportou-nos alguns fragmentos de sonhos
memoráveis que atormentaram o sono dos sobreviventes. Na última
página de seu A trégua, já em casa, de volta ao lar aconchegante,
depois da guerra, ele sonha que em meio a cenas de bem-estar,
subitamente tudo desmorona à sua volta, e ele está de novo no
Lager, e nada era verdadeiro fora do Lager. E ouve a voz do
comando da alvorada de Auschwitz gritando: Levantem!
Mais perturbador é o sonho que o acometia anos antes,
durante sua estadia no campo: ele está em casa entre seus
familiares, e lhes conta a vida no campo, a cama dura, a fome, o
controle dos piolhos, o soco do kapo, mas ninguém o escuta,
continuam conversando entre si, indiferentes. Este sonho era
comum a muitos de seus companheiros de infortúnio. "Por que",
pergunta Levi, "o sofrimento de cada dia se traduz, constantemente,
em nossos sonhos, na cena sempre repetida da narração que os
outros não escutam?'" De qualquer modo, o Holocausto talvez
1. Primo Levi, É isto um homem?. Rio de Janeiro: Rocco, 1988, p. 60. Pergunta
à qual, por exemplo, todo o trabalho de Jeanne Marie Gagnebin, há anos, tenta
dar uma resposta digna. Cf. sobretudo História e narração em Walter Benjamin. São Paulo: Perspectiva, 1994, pp. 122-131.
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tenha, uma vez mais, jogado por terra a suposta fronteira entre
sonho individual e sonho coletivo. Eu lhes peço permissão, no rastro
dessa observação abrupta, para contar o meu sonho privado do
Holocausto, recentíssimo, e feito em meio à leitura de um dos livros
de Primo Levi.

ALEGORIA DO SOBREVIVENTE
Eis o sonho: morri. Vejo estendido no chão, diante de mim,
meu cadáver, e percebo grandes marcas de bala perfurando o peito.
Pego este meu corpo e o levanto com esforço, colocando-o sobre
as costas. Ao mesmo tempo, vejo à minha frente uma televisão
enorme, de ponta cabeça, com a imagem de meu rosto em
primeiríssimo plano, imagem resplandescente e saudável, falante,
sorridente, muito viril. Afasto-me desta imagem e parto com meu
cadáver nas costas; a caminhada é longa. Sinto o corpo de meu
cadáver ainda quente, a carne branda, o sangue dá impressão que
corre, embora a pele já esteja azulando. Chego, por fim, a um sítio
onde estão amigos muito caros e uma ex-mulher, pouso o cadáver
no chão, todos o olham com grande consternação e pesar. Percebo
que lhe prepararam uma lápide, feita de uma pedra branca, típica
de Jerusalém, onde leio uma inscrição em alto-relevo, uma frase
que tem a ver com lembrar-se, com amizade. Antes de ir-me enfio
a mão sob a lápide, toco o corpo já enterrado, e tateando entre a
roupa e a pele branda, busco alguma coisa que quero levar comigo,
que talvez eu tenha esquecido. Não sei o que é. Vou-me embora,
nem triste nem aliviado (não é um sonho de angústia).
Vou poupá-los das associações pessoais, não é intenção minha
fazer psicanálise a céu aberto. Na verdade, eu preferiria deixar este
sonho assim, fechado em si mesmo, como um curta-metragem
pessoal. Mas não resisto à tentação de usá-lo aqui, tendo em vista
as circunstâncias em que ele me visitou e que incluíam a preparação
desta comunicação. Tomo a liberdade, então, de considerar este
sonho, um pouco grosseiramente, talvez, como uma alegoria da
condição do sobrevivente (ou de seu descendente), na sua figura
tríplice de espectro, mártir e star. O espectro é esse ser meío
imaterial e desencarnado, alma penada ou anjo errante, que carrega
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nas costas o cadáver baleado de seu duplo terreno, o mártir, ainda
quente, palpitante, para dar-lhe sepultura entre amigos. Que
dificuldade tem o espectro de abandonar o morto sem dele levar
alguma coisa, que ele mesmo não sabe o que é... Como enterrar o
seu duplo, o duplo de cada um de nós, saído dos campos, esse
mártir, misto de vítima e herói? Como dar-lhe descanso sem sentir
que, indo embora, de um lado, o abandonamos e, de outro, vamonos de mãos vazias, um pouco ocos, sem a aura que o envolve, e
que deixamos enterrada ali, com ele? De certo modo esta aura
reaparece no brilho do star televisivo, este que fala sobre o mártir,
e que muitas vezes quer representá-lo (por exemplo, alguém que
fala em público ou escreve sobre o Holocausto, como eu neste
momento). Nessa trama, o único desprovido de aura ou brilho é
este que carrega, este que enterra, este que resgata alguma coisa;
dos três eus do sonho é ele o mais impalpável, invisível,
inapreensível, sem espessura, sem passado nem futuro. Contrasta
com o eu glorioso do cadáver, cheio de história, de passado, de
substância, mas também com o eu radiante da televisão, o pleno
de presente e futuro, de certeza, de cintilação. A vida parece estar
injustamente distribuída, ora na glória do mártir ora no brilho do
star, mas aquele que carrega parece não ter vida própria, a não ser
uma função indefinida e solitária de testemunhar pela vida dos outros
dois que ele acompanha. Como fazer para que a vida eminente,
sanguínea, palpitante, não seja propriedade exclusiva desse cadáver
sagrado e consagrado pelo sofrimento, e, portanto, que não
permaneça ali, enterrada, na estéril monumentalidade de uma lápide?
Como fazer para que a vida não seja apenas, ao contrário,
monopólio do estrelismo midiático, desse que através dos colóquios
e mesas-redondas e debates e publicações, fala sobre a catástrofe,
sua ou alheia, e que pretende, talvez, representá-la também para
sua glória própria, narcísica, num estranho e duvidoso vampirismo?
Como pode esse ser impalpável descolar-se tanto da pele azulada
como da tela azulada, do opaco de um e do fosforescente do outro,
do pesado e também do frívolo, do passado substantivo e
igualmente do efémero virtual, para poder, enfim, ganhar vida
própria? Talvez minha questão só possa vir de uma geração que
sucedeu ao Holocausto e que tem dificuldade de desfazer-se do
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peso do seu cadáver, que acredita, não obstante, ser isto
incontornável, que pensa ser preciso levar dele algo muito precioso,
e que tem escrúpulo em capitalizar essa herança.
*
* *

Fui incumbido de falar um pouco de cinema, e não de me
perguntar perguntas irrespondíveis, muito menos contar sonhos
grotescos. Gostaria de mostrar, brevemente, que nas últimas
décadas foi feito um esforço considerável para que questões como
esta soassem menos irrespondíveis, e para que sonhos, como o
relatado acima, pudessem parecer menos grotescos ou obscuros.
Para ficar no domínio das imagens cinematográficas, eu
mencionaria apenas dois dentre estes esforços, entre os mais
corajosos, em campos diametralmente opostos: Claude Lanzmann,
Hans Jiirgen Syberberg.
DA INTERDIÇÃO DAS IMAGENS

Lanzmann, em seu filme Shoah, optou por uma via rigorosa,
negativa, ascética: não dar nada a ver, nem massas de nazistas nem
montanhas de cadáveres, nenhum espetáculo que nos fizesse gozar,
sem risco, o absoluto do poder e do perigo, ou o fascínio da morte
infinita. 2 Apenas paisagens atuais, rostos atuais, palavras atuais. A
sobriedade mais digna para tratar do mais indigno. A ideia de
Lanzmann parece ser a de que ali onde uma certa abstinência cessa
de operar, a banalidade do mal se estende da arte para a vida e
nela se expande. Diante do que Godard chamou de género "pornô
concentracionário", o imperativo de Lanzmann é uma espécie de
embargo sobre a ficção. Toda uma política da imagem. Questões
de forma, poderiam objetar, quando todo o fundo é tão imenso e
grave... Mas aí começa o filme de Lanzmann, nesta ética que
consiste em recusar o movimento de câmera estetizante e
exibicionista pelo qual tudo aparece, tudo se vê, tudo se toca, tudo
2. Retomo passagens de artigo anterior sobre o assunto: "O salto de Mefisto",
em: Imagens, n" 2, Campinas, (Jnicamp, 1994.
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se entende, tudo se explica, pelo qual entramos onde nunca
estivemos e, por procuração cinematográfica, vivemos o que os
outros viveram e nesta proximidade promíscua com a abjeção e o
passado tudo se torna visível e tangível e compreensível, portanto,
-possível.
Daí porque em Lanzmann temos apenas a Voz e a Terra cruzando o Rosto, e um rosto, como o mostrou Levinas, diz sempre
Não Matarás. Por um lado, as palavras e narrativas que evoluem
numa cascata de precisões, hesitações, buracos, recusas, contradições, gagueiras; somos tomados pelas vozes nos vários idiomas
(hebraico, polonês, inglês, francês, alemão etc.) e elevados, como
por uma Babel do espírito, para um plano de afecções indizíveis,
onde a linguagem atinge o seu limite. Por outro lado está a Terra
que vemos na tela, e a Terra é a massa pesada que enterrou os
cadáveres, o sangue, os vestígios, as colheres, as lembranças, o
passado. 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 do 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.
Do EXCESSO DE IMAGENS

Quem quer que algum dia tenha visitado um campo de
concentração sabe que impressão nos acomete quando passeamos,
a céu aberto, pela extensão imensa de um Auschwitz-Birkenau, e
olhamos a terra e nos dizemos: aqui pisaram mil, cem mil, um
milhão; este prado encobre duzentos mil cadáveres, primeiro
enterrados depois incinerados, e olhamos a terra e não entendemos,
porque não vemos nada, porque não há nada para ver, mas
tentamos ver, tentamos ressuscitar os mortos jogados no lago ou
nas valas, e tentamos imaginar, quantificar almas em metros, e
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colocamos um corpo sobre um outro corpo na imaginação, e
empilhamos, e imaginamos um prisioneiro fazendo este passo que
nós fazemos agora, e ali está a torre de onde me vigia o guarda e
ouço os cães ladrarem, e já seria hora de voltar ao barraco onde
mil prisioneiros esfomeados aguardam o nada.,. E assim passamos
horas apenas olhando a terra, perscrutando suas brechas, seus
detalhes, seus detritos, e ouvindo ao longe o latido de cães, como
se ouve no filme, e a terra nos atrai como um pólo insano, ela diz;
"Vem, vem, esquece", e não entendemos, e continuamos
empilhando num esforço de resistência, e a imensidão do que
sabemos não cabe nesta extensão de terra, três mil almas não
cabem nesta câmara de gás, cujo contorno preciso acompanho
agora com o olhar atento, e meço, e me digo duzentos metros de
comprimento, tantos de largura, quantas pessoas por metro
quadrado, e tento enfiar ali, projetar sobre esta Terra-Tela imagens
de filmes ou fotos de corpos esquálidos vistas há lempos, mas sinto
que não cabem, não entram neste espaço exíguo, empurro daqui e
dali e digo que aqui devem entrar três mil, e já que não dá tudo de
uma vez vou enfileirá-las diante daquela abertura que, outrora, foi
uma porta e as farei entrar uma a uma, e penso que quando terminar
tudo serão trazidas para este recinto em que agora estou, que é o
forno crematório. Quanto tempo levará para queimarem três mil?
Mas será que cabem aqui três mil empilhados? E vejo que tudo o
que calculo com precisão é inútil, embora incontornável, assim
como são inúteis, porém i ncon tornáveis, as perguntas de Lanzmann
ao SS Uníersturmfuhrer, pois a morte é irrepresentável. Como diz
Primo Levi, nossa língua não tem palavras para expressar essa
ofensa: a aniquilação de um homem. Este acontecimento não cabe
nas palavras, nem nas imagens, nem nesta Terra, nem na hesitação
desta Voz, nem na dureza deste Rosto que logo desatará num tremor
incontrolável. Muito menos poderia caber num filme de Spielberg.
Contra essa tentação crescente, a frase mais justa vem de Blanchot:
"(...} a meu ver, e de uma outra maneira que o decidiu Adorno, de
resto com a maior razão, eu diria que não pode haver relato-ficção
de Auschwitz (...)". Ninguém pode pretender representar, ou ser
o representante de Auschwitz.
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A BLASFÉMIA DE SYBERBERG

Tomemos a outra ponta desta corda sobre o abismo, Hans
Jiirgen Syberberg e seu filme grandioso, intitulado Hitler, um filme
da Alemanha. Também Syberberg recusa qualquer ficção realista,
qualquer representação do passado tal como ele foi, qualquer
reconstrução no estilo psicologia da pistola, como ele diz. Também
este é um filme que se passa no presente, nesse nosso presente
assediado pelos fantasmas do passado, pelas assombrações
fantasmagóricas. Quase no início do filme, um díretor de circo
anuncia o maior espetáculo do mundo, e acrescenta: "Temos que
decepcionar a todos os que querem ver de novo Stalingrado ou o
20 de julho ou o lobo solitário no bunker do seu ocaso ou o
Nuremberg de Riefenstahl. Mostramos a realidade, não os
sentimentos das vítimas, tampouco a história dos especialistas, os
grandes negócios com a moral e o horror, com o medo e a
contrição e a arrogância e a cólera do justo. Isto é, nada de
pornografia esquerdista de campos de concentração." E seguemse sete horas de um espetáculo fantasmal, verdadeiro teatro da
mente alemã, onde comparecem no presente de um palco, de um
estúdio, de um parque de diversões ou de um picadeiro, tudo o
que alimentou a aventura hitlerista, tudo o que a nutriu, a compôs,
lhe deu sustentação, e também que lhe sobreviveu, numa rede
imensa e complexa, apenas aparentemente disparatada: dos mitos
à música, do Graal aos castelos da Baviera, de Ludwig II a Karl
May, dos objetos de fetiche pertencentes ao Fíihrer às obras de
arte saqueadas por ele, figuras miniaturizadas, cães e águias
gigantes, caixões fumegantes, cabeças boiando em águas
borbulhantes, bonecos de toda sorte, manequins, marionetes, e ao
fundo do palco, projeções frontais de documentários da época
nazista, slides, superposições, gravuras, projetos arquítetônicos,
tudo ao som de marchas militares fusionadas à música de Wagner,
entrecortadas pelos patéticos discursos de Goebbels, por
manifestos futuristas, e a cada tanto a meditação sensual de um
ator que representa o próprio Syberberg, e seguem as reflexões
de Himmler, deitado diante de seu massagista, um Himmler
deslumbrado com a maneira pela qual os monges budistas levam
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amarrado um sininho para espantar os inselos e evitar pisoteá-los
no caminho, ou um cosmólogo prevendo o surgimento de uma raça
de gigantes e o fim do mundo pela Era Glacial, ou o camareiro de
Hitler falando das cuecas do Fiihrer tendo ao fundo imagens
gigantes da chancelaria, tudo sempre testemunhado por uma menina
de nove anos, com fitas de celulóide escorrendo pelos cabelos.
Grande filme audiovisual, uma inflação de camadas
superpostas, as vozes de Hitler, os discursos de Hitler, filmes de
propaganda de Hitler, filmes amadores sobre Hitler, fotos de Hitler,
o cachorro com cara de Hitler, Hitler representado como Chaplin,
Hitler vestido de Napoleão, Hitler como hipnotizado r, Hitler como
diabo, Hitler expulso do inferno, Hitler como ressuscitado, Hitler
emergindo da tumba de Wagner, vestido com toga romana, num
grande monólogo onde conta a que ponto foi o produto da
civilização ocidental europeia, a realização de necessidades privadas
e de sonhos de uma época, Hitler como um boneco nos joelhos de
um ventríloquo, defendendo sua grande obra e convencendo-nos
de que ganhou a guerra, pois o III Reich não foi mais do que um
prelúdio, do qual seríamos os herdeiros, em toda parte. E seguese uma vasta lista de crimes e técnicas de massa aprendidas com
ele, aperfeiçoadas pelos EUA, Argentina, África, a televisão, o
cinema, a indústria de entretenimento, a política, a economia. Eis
uma das teses do filme: a Alemanha perdeu a guerra mas Hitler
triunfou, ele que impôs a este século sua lógica diabólica, que fez
da política essa arte das massas, esta obra de arte total. Esta é a
segunda tese do filme, benjaminíana: Hitler, o mais pretensioso dos
cineastas. É preciso vê-lo como cineasta, é preciso julgá-lo como
cineasta. A própria Alemanha como um filme de Hitler, ou Hitler
como um filme da Alemanha3.
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O projetísta particular de Hitler conta como até a guerra o
Fuhrer assistia a vários filmes por dia, depois disso, só atualidades

filmadas nofront, ou seja, este filme grandioso e macabro do qual
era ele o roteirista, diretor, protagonista, ator e espectador, no seu
estúdio particular chamado Alemanha, ou o próprio mundo. Como
diz Goebbels num discurso, já no fim da guerra: "Senhores, em
cem anos mostrarão o filme que descreverá os espantosos dias que
vivemos atualmente. Não querem representar um papel neste filme?
Cada um tem a oportunidade de escolher seu papel. Será um
grande, belo e edificante filme, e por isso vale a pena sermos
firmes". Representar a catástrofe, ser seu protagonista, este novo
e insano sonho contemporâneo. É sabido que cada regimento do
exército alemão terá sua companhia de propaganda, cuja função é
essa síntese entre ação militar, ação cinematográfica, ação
propagandística, permitindo que fatos ocorridos no front distante
tornem-se, imediatamente, documentários jornalísticos, autênticos,
na própria velocidade da Blitz. A aspiração crescente da guerra total,
do espetáculo total, cada vez mais grandioso, cada vez mais capaz
de rivalizar com Hollywood.
Goebbels, em 1943, dirige-se aos alemães nos seguintes
termos: "Eu lhes pergunto, vocês querem a guerra total? Vocês
ainda a querem mais total, mais radical do que podemos imaginála hoje?". Dada a aprovação da assembleia, ele responde: "Que a
tempestade se inicie!". A catarata de orgias de sangue, diante do
sol nascente, o espetáculo total, a obra de arte total, a guerra total,
o filme total. É onde Syberberg pretende rivalizar com o próprio
Hitler, vencê-lo cinematograficamente.4 Mas também, com isso,
combater não o próprio Hitler, mas a imagem de Hitler, suas
proliferações, o Hitler-em-nós, o Hitler do homem médio, o Hitler
querido pela maioria e respaldado pela vontade popular. Syberberg
propõe que cada qual se represente a si, represente o seu Hitler,
tal e qual continua a representá-lo em toda parte. Hitler multiplicado,
inflado, miniaturizado, agigantado, fantasmagorizado, é como uma
catarse em que se quer esgotar o tema numa terapia do grito
primai, esvaziar a própria representação, a imagem do nazismo.
Christian Zimmer tem razão ao afirmar que o filme nos priva da

3. Susan Sontag, Sob o signo de Saturno, Porto Alegre: LP&M, 1986, p. 107,
em seu esplêndido comentário que acompanho de perto: "Hitler, de Syberberg".

4. Gilles Deleuze, Cinema 2. A imagem-tempo, São Paulo: Brasiliense, 1990,
pp. 319-321.
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representação do objeto odiado, com toda a dialética do amor e do
ódio, da fascinação e do mimetismo, jogando-nos numa
exterioridade, numa distância brechtiana, onde também qualquer
pompa beira o ridículo, a imagem de grandeza é, ela mesma,
negada, desinflada, apequenada, já seja pela presença dos fantoches,
ou pelo kiísch, ou pelos detalhes anódinos que, por outro lado,
tornam a própria banalidade ignominiosa, a cotidianidade ganhando
pouco a pouco as cores de horror.5 Tudo é paradoxal neste filme
que oscila entre Wagner e Brecht, e que mostra como Hitler
capturou o mito germânico, sequestrando o próprio irracional
alemão.
Uma última ideia a respeito desta chave de leitura presente
nele: não é um filme sobre uma catástrofe, mas sobre como a
catástrofe se produziu como filme, a catástrofe como uma miseen-scène, como uma mega-produção político-cinematográfica. Basta
lembrar do Congresso de Nuremberg, grande encenação para virar
um filme de Riefenstahl.6 Ou Albert Speer, o arquiteto de Hitler,
nomeado em 1942 projetista da guerra, para quem erguer uma
construção era prever a maneira pela qual ela seria destruída, a fim
de obter um tipo de ruína que, depois de milénios, pudesse inspirar
pensamentos heróicos. Contra isso, o cinema de Syberberg mostra
como é preciso que tudo se quebre, que tudo desmorone, que toda
a parafernália mítica desta Alemanha, ainda que seja a extraterritorial Alemanha do espírito, se revele como um amontoado de
escombros para que dali seja extraída uma voz, para que ascenda
um ato de fala avesso aos mitos dominantes. Como diz Susan
Sontag a respeito desses solilóquios calmos, pesarosos, musicais
em que alguém que representa o diretor medita o destino da
Alemanha em meio aos seus fantasmas, numa lamentação lânguida,
"ouvir estas vozes graves e inteligentes embargadas pela dor
constitui uma experiência civílizadora": de algum modo eles
supririam a incapacidade congénita dos alemães de realizarem um
trabalho de luto.

Para os que acusam Syberberg de complacência com seu
objeto (Hitler ou o nazismo), trata-se, obviamente, de um malentendido inevitável, já que Syberberg mergulhou no imaginário
alemão e encontrou, ali, o que nenhum cineasta ousou olhar de
frente: um desejo de Hitler. Sem maniqueísmos fáceis, tão
acusatórios quanto estéreis, ele enfrentou a dimensão desejante do
nazismo, com seu teatro onírico, com seu repertório alucinatório,
com sua carga de fascinação que nenhum reducionismo
socioeconômico foi capaz de explicar - toda uma montagem
complexa, um agenciamento subjetivo, mortífero e suícidário ao
mesmo tempo. No romance de Klaus Mann chamado Mefisto, uma
personagem sintetiza o espírito da época que corresponde a esse
frenesi: "O heroísmo patético fazia cada vez mais falta a nossa
vida... Na realidade, não marchamos no passo militar, avançamos
titubeando... Nosso Fuhrer bem-amado nos arrasta para as trevas
e o nada.., Como nós, poetas, que entretemos relações particulares
com as trevas e o abismo, não o admiraríamos por isso? ... Clarões
de fogo no horizonte, rios de sangue sobre todos os caminhos, e
uma dança de possessos dos sobreviventes, desses que ainda foram
poupados em torno dos cadáveres!". O suicídio como coroação
da morte dos outros, num niilismo realizado.7
Não podemos recusar o desafio de pensar esta paixão de
abolição, este fascínio, e também sua estética (como o fez com
grande justeza o recente filme A arquitetura da destruição), mesmo
que o corpo-a-corpo com tal objeto monstruoso acabe respingando
lama no próprio artista, fazendo incidir, sobre ele, a suspeita de
uma estranha perversão (Foucault comentou que Syberberg
produziu um belo monstro).
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5. Christian Zimmer, "Hitler unter uns", em: Syberbergs Hitler Film, MuniqueViena: Cari Hanser Verlag, 1980.
•ffc 6. Paul Virilio, Guerra e cinema, São Paulo: Scritta, 1993, p. 129.

DA voz
Shoah e Hitler, dois filmes em tudo opostos, um priorizando
as vítimas, outro os carrascos; um documental, o outro fantasmal; um ascético, o outro excessivo; um constituído por depoi7. Paul Virilio, L'insécuríté du territoire, citado por G. Deleuze e F. Guattari, Mille
Plateaux, Paris: Minuit, 1980, pp. 282-283.
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mentos reais das testemunhas oculares, o outro feito de pastiche
e paródia; um económico e repetitivo nas imagens, o outro saturado e proliferante; um iconoclasta, o outro iconomaníaco; um deliberadamente seco, o outro melancólico, verborrágico, poético,
exaltado, sensual. E, no entanto, desses dois filmes que inventaram, cada qual, uma estética singular para dar conta desse evento
único, de ambos eleva-se uma voz à qual não podemos ficar indiferentes.
Num comentário sobre este filme de Syberberg, Michel
Foucault disse que o sonho do cineasta, do intelectual ou do filósofo
é que a memória das pessoas estivesse suficientemente desperta
para que não fosse preciso apelar para as carpideiras, os guardiães
de cemitério, os discursadores frente aos monumentos de mortos.
Isto liberaria os criadores da tarefa ingrata de escavadores da
memória, para que pudessem olhar para o f u t u r o e usar a
imaginação, podendo ser criadores de utopia. 8 Seria preciso
perguntar se esses dois grandes filmes de que falei nos ajudaram
a realizar, de algum modo, essa passagem, e para ficar nos termos
de meu sonho, se eles nos auxiliam a enterrar o cadáver, se eles
nos ajudam a descobrir o que é que buscávamos nele antes de nos
irmos, se o que esquecíamos, afinal, não era justamente de colher
dele a Voz, e de levá-la conosco. Não será com ela que temos
alguma chance de dar corpo a esse impalpável que somos depois
de Auschwitz, almas penadas ou anjos errantes, não será com a
voz ali colhida que estaremos, por fim, em condições de emitir
outras vozes, de inventar outras histórias, novos mitos e utopias?
Pois esta voz diz a vergonha e o intolerável. E até mesmo a
vítima se envergonha, como o mostrou Primo Levi, que deu à
vergonha uma extensão inaudita. Vergonha do mundo, vergonha
de ter sido aviltado, vergonha de ler-se adaptado ao intolerável de,
assim, ter sobrevivido como um animal, de não ter feito nada, ou
não o suficiente, contra o sistema que lhe deu sobrevida, vergonha
de presenciar passivamente a morte dos que resistiram, vergonha
de ter pecado por omissão de socorro, vergonha pela suspeita de
8. Michel Foucault, "Die vier Reiter der Apokalypse und die alltáglichen kleinen
Wiirmchen", em: Syberbergs Hitler Film, op. cit.
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que cada qual tenha sido o Caim de seu irmão, vergonha de concluir
que Guerra é sempre, vergonha de que o homem seja o lobo do
homem.
Mas se essa voz diz a vergonha e o intolerável, ela diz,
também, o seu avesso. Jean-Luc Nancy o expressou nesses termos:
o homem nada mais é que a resistência absoluta e inabalável ao
aniquilamento.9 Aquele por quem o aniquilamento vem ao mundo
é sobretudo afirmação absoluta do ser. O homem é afirmação
absoluta. Talvez estas vozes que acompanham tão insistentemente
as imagens de Lanzmann ou Syberberg digam, cada qual à sua
maneira e desde sua perspectiva, a vergonha e o intolerável, a
resistência e a afirmação absoluta. A meu ver, com isto elas
extrapolam, em muito, esta Hecatombe que leva o enganoso nome
de Holocausto, bem como o anseio de simplesmente "representálo". Para além desta Catástrofe e de todas as outras, pretéritas,
presentes e por vir, estas vozes prolongam a vida por outros meios.

9. Jean-Luc Nancy, "Lês deux
Paris: Editions Hazan, 1994.

, em: Ligues, tf 21,
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(...) um grande número de causas, desconhecidas em
tempos anteriores, operam agora, com força combinada, para
embotar as habilidades de discernimento da mente, tornando-a
incapaz de qualquer esforço voluntário e reduzindo-a a um
estado de torpor quase selvagem. As mais eficazes dessas
causas são os grandes eventos do país, que têm lugar todo dia,
e o acúmulo cada vez maior de gente nas cidades, onde a
uniformidade do trabalho produz uma sede de incidentes
extraordinários, que a comunicação veloz de informações
gratifica hora após hora.

O comentário poderia ter sido escrito hoje, salvo pela
referência à comunicação de informações "hora após hora", que
já deixa o texto no passado. Na verdade, é um excerto do prefácio
às Baladas líricas, de Wordsworth, publicado em 1802.'Aqui,
como em outros trechos, Wordsworth resiste, pelas vias da teoria,
a um fenómeno que atualmente poderíamos chamar de superexposição e cujo efeito paradoxal é o da insensibilidade, ou
indiferença.
Versões reduzidas das seçòes l, 2 e 3 deste ensaio foram publicadas originalmente no caderno "Mais!" da Folha de S. Paulo. Agradecemos à Folha pela
permissão para republicar os textos nesta forma.
William Wordsworth, The Poemx, v. l, Harmondsworth: Penguin, 1977 e reeds.,
p. 872.
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É contra isto que Wordsworth vai escrever sua poesia nova,
muito distante do registro neoclássico anterior. São justamente as
baladas "líricas" que reduzem o interesse narrativo a quase zero e
conclamam o leitor a "encontrar uma história em tudo1'.2 No limite
do narravel, ele conquista uma linguagem simples, depurada, que
não se deixa contaminar pelo seu material e nem realiza, nem
reprime as verdades humanas em jogo.
O que Wordsworth - e também Coleridge, a seu modo - vai
nos dar não é nada menos que uma literatura do trauma, voltada
para formas constantemente adiadas de conhecimento. Dizer o que
não pode ser dito; representar o irrepresentável; resgatar, sem trair,
um evento latente na memória; redescobrir alguma força viva na
língua, que nos torne capazes de testemunhar o que foi visto; todos
são lemas da poesia de Wordsworth e definem um estilo de
modernidade que se manifesta, com impedimentos cada vez
maiores, até hoje.
O fracasso em se tornar uma testemunha autêntica, não só
da história, mas de si mesmo, é um diagnóstico geral o bastante
para caracterizar a maior parte da literatura contemporânea; e não
só da literatura, mas da própria história, em luta com suas
capacidades e incapacidades de narrar o que aconteceu. Três
gerações depois da Shoah, a dificuldade de representação só se faz
mais aguda, face a um acontecido que não se deixa capturar pelo
pensamento, nem pela palavra, nem pela fala. O peso deste evento
define, até hoje, o que a arte pode e não pode, num dilema
sintetizado pelo aforismo de Adorno, de que "escrever poesia depois
de Auschwitz é um ato de barbárie" e pela resposta de Hans
Magnus Enzensberger, para quem "só a arte pode dar conta de sua
própria impossibilidade histórica".3
2. Cf. Geoffrey Hartman, "Public memory and its discontents", em: The Longest
Shadow, In the Aftermath of the Holocaust, Bloomington: Indiana Uníversity
Press, 1996, p. 101; para estudos mais aprofundados da poesia de Wordsworth,
de uma perspectiva particularmente relevante neste contexto, ver, também,
do mesmo autor, The Unremarkable Wordsworth, Minneapolis: Uníversity of
Minnesota Press, 1985.
3. Cf. The Essential Frankfun School Reader, New York: Continuum, 1982,
pp. 312, 318.
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É inevitável a recorrência dessas questões em autores, como
o romancista Primo Levi e o poeta Paul Celan (para ficar apenas
nos dois maiores) que têm a ambição de dar conta, pela literatura,
da experiência do holocausto - frase aparentemente inócua, mas
que, à luz da obra deles mesmos, parece francamente inapropriada:
nem é possível "dar conta", nem a literatura pode dar respostas
ao que se passou, e nem a Shoah permite a passividade da palavra
"experiência". Também a ironia, ou auto-reflexividade, é insuficiente
face ao que não pode ser explicado. A explicação fica perto demais
da compreensão e, a compreensão, da justificativa. O que Maurice
Blanchot chama "escritura do desastre" é exatamente a literatura
dessa catástrofe, que o pensamento preserva em sua inacessibilidade
e que não se restringe mais, necessariamente, ao holocausto.
"As coisas que vi, agora não vejo mais", escreve Wordsworth
na grande ode da infância, "Sugestões de imortalidade". Não por
acaso, ele se volta à infância quando tenta pensar sobre catástrofe
e trauma. A memória é a via régia do inenarrável: é ela que permite, enfim, a entrada do "real" nas palavras, para além da simples
higiene ou apagamento. E o literal que retorna é estranho como
a própria linguagem, quando esta não é mais agente de transfiguração. Em nosso século, Freud, em primeiro lugar, daria um sentido novo à frase de Wordsworth. Uma literatura mais recente
sobre a infância tem outro peso nas costas (incluindo a obra de
Freud e a Segunda Guerra), mas situa-se, ainda, no mesmo intervalo entre o imaginado e o real, repetindo, como pode, o que não
foi compreendido.
Não deixa de ser surpreendente o número de romances
recém-publicados sobre crianças: de Roddy Doyle a Seamus Deane,
de Jacques Roubaud e Georges Perec a Ida Fink e J. M. Coetzee,
de Leila Berg a Blake Morrison e Binjamin Wilkomirski, as crianças
(muitas vezes falando na primeira pessoa) invadiram a ficção. A
infância "contém a experiência essencial ao homem de seu
desajustamento em relação ao mundo... [ela] é o signo sempre
presente de que a humanidade do homem não repousa somente
sobre sua força e seu poder, mas também, de maneira mais secreta,
mas tão essencial, sobre suas faltas e suas fraquezas", escreve
Jeanne Marie Gagnebin num belo ensaio sobre infância e
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pensamento.4 As faltas e fraquezas, nesses romances, chegam a
paroxismos de sofrimento, seja pelas contingências pessoais, seja
pela condição dos tempos, ou as duas coisas.
O texto que se segue olha um pouco mais de perto Ires livros
da nova safra, percorrendo, em ordem inversa, o trajeto à infância
mais distante e (não por acaso, também) à catástrofe do meio do
século. De Blake Morrison e as agruras e enigmas de dois meninos
assassinos de Liverpool, nos nossos dias, podemos passar à
autobiografia de Leila Berg, uma menina judia no interior da
Inglaterra, redizendo sua vida dos três aos dezoito anos. Seu livro
se encerra, precisamente, no ponto em que tem início os
Fragmentos de Binjamin Wilkomirski: lembranças de um menino
sobrevivente dos campos de concentração, inventando para si uma
narrativa, para não dizer uma vida possível, cuja fonte é a própria
infelicidade da fala, mas cujos frutos, inesperados, só se revelam
fora das palavras e dos livros.

Em fevereiro de 1993, em Liverpool, na Inglaterra, dois garotos de dez anos raptaram um menino de dois, num shopping
center, levaram-no até um terreno baldio, bateram nele com uma
barra de ferro e tijolos, e o largaram, provavelmente já mono, na
linha férrea que passava por ali. O crime foi logo descoberto e as
televisões do mundo inteiro transmitiram imagens, gravadas pelas
câmeras de segurança no shopping, do pequeno James Bulger
dando a mão para os seus raptores, na saída de uma loja. O julgamento aconteceu poucos meses depois e os assassinos foram condenados.
"Como se fosse o início de uma aventura perigosa, o menino
dá a mão para o mais velho e eles vão seguindo um terceiro pela
praça..." Assim começa A cruzada das crianças, um esquecido livro
infantil; e assim começa o recém-publiçado - e difícil de esquecer
-As If, de Blake Morrison, um misto de reportagem e autobiografia,
4. Jeanne Marie Gagnebin, Sete aulas sobre linguagem, memória e história, Rio
de Janeiro: Imago, 1997, p. 182.
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em torno daquele assassinato.5 E assim como ele reescreve, no
início, a história medieval dessa cruzada, em que crianças vão
levando outras à terra prometida, reescreve, com acentos pessoais,
a história do julgamento, enquanto reescreve sua própria infância
e sua história, no meio do caminho de uma vida.
Não é a primeira tentativa; além de seu extraordinário relato
autobiográfico And When Did You Last See Your Pather? (1993),
Blake Morrison escreveu, também, um conto sobre bicicletas roubadas para a revista Grania.6 Sua preocupação com a cultura da
violência vem desde o livro de poemas The Ballad ofthe Yorkshire
Ripper (1985); e as duas correntes se unem, agora, no novo livro,
uma tentativa de compreender e escrever o que é a infância, esse
terreno "cada vez mais estranho e impossível de conhecer", à medida que vamos ficando mais velhos. É, ainda, um livro sobre a
meia-ídade, a paternidade e o casamento, iluminados por uma
prosa que não é exatamente de ficção, mas também não é só informativa, e que vai se enriquecendo, quase perversamente, quanto mais se debruça sobre o assassinato incompreensível de uma
criança por outras crianças e o processo só um pouco mais compreensível do julgamento delas por uma corte inglesa de adultos.
França, 1993: três meninos dão uma surra e matam um
mendigo. Noruega: uma menina é abandonada morta na neve por
três crianças de seis anos. Chicago: dois garotos largam um menino
menor do alto de um edifício. De lá para cá, a lista de atrocidades
cometidas por crianças não pára de aumentar. (E Blake Morrison
não sabe do Brasil.) Como ele diz, "a infância não é mais lugar
para criança".
Definir essa infância, apoiado ou não no Êmile, de Rousseau,
que o repórter Morrison carrega no bolso quando vai cobrir o
julgamento para uma revista, é um tema muito mais refratário do
que parece ser para o promotor. A primeira medida judicial, aliás,
sumariamente executada, é descartar a possibilidade de uma defesa
pelo princípio do doli incapax, a impossibilidade de alguém ser

5. Blake Morrison, As If, London: Granta Books, 1997.
6. Blake Morrison, And When Did You Last See Your Father?, Harmondsworth:
Penguin, 1993. "Bycicle Thieves", Granta, v. 51, Autumn 1995, pp. 109-123.
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responsabilizado pelo dolo cometido. Juridicamente, a idade da razão
começa aos dez anos na Inglaterra. Isto significa que uma criança
de dez anos - oito na Escócia, doze no Brasil e Canadá, quinze na
Noruega, dezoito na Roménia: não há consenso mínimo sobre o
assunto - já pode ser responsabilizada por seus atos. Nenhum
menino jamais foi chamado para integrar um júri; mas pode passar
o resto da vida na prisão, pelo que cometeu aos dez anos.
Em meio a um cenário doloroso de reencenações do crime,
gravações de interrogatórios e assédio jornalístico; em meio às
tardes intermináveis de testemunhos e às cenas tristes dos dois
meninos, oscilando entre a arrogância culposa e a mais inocente
infantilidade, autor e leitor vão se afundando na incapacidade de
compreender a natureza do crime e dos criminosos,
Explicações nunca apresentadas no tribunal e nem sequer
disponíveis à defesa incluem os relatórios de assistentes sociais,
que um amigo de Morrison lhe passa, É uma situação previsível:
pais que somem de casa, ou batem na mulher, ou as duas coisas;
alcoolismo e desemprego; irmãos assustadores; comportamento
aberratório na escola. Nada disso é evidência admissível para a
justiça. "É preciso compreender um pouco menos e condenar um
pouco mais", declarou o primeiro-ministro John Major, à época.
Parece um epitáfio sombrio para nossa década.
Compreender o que não pode ser compreendido toca, aqui,
na raiz de um problema que, além de moral, é também literário.
Blake Morrison está escrevendo num género ambivalente, de uma
vez só, a favor e contra a literatura. Refinadamente direto,
virtuosístico nas descrições, o texto não é menos rico de citações
e alusões, nem menos cuidadoso na escolha de termos do que, por
exemplo, a autobiografia anterior. A insistência sobre a palavra "eu",
as memórias tocantes desse narrador, as cenas familiares, as
frustrações impiedosamente relatadas: nada disso garante a
realidade, fora do livro, da assinatura na capa, embora todo o
esforço da escrita seja mostrar que sim. Que essa coincidência
prova-se finalmente impossível faz parte da narrativa e nos leva
adiante, até outras e piores vertigens.
Não é casual que um número grande de autores
contemporâneos têm se voltado para narrativas de infância, muitas
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delas na primeira pessoa. O que em As Ifé a tentativa de descobrir
onde se dá o nascimento da consciência moral e o que, aos poucos,
transforma-se também num julgamento da função paterna e do
casamento (do autor), passa pela dificuldade arcaica de dar conta
. da vida pela literatura. Num século de grande e riquíssima
experimentação formal, de um lado, e marcado por uma história
ímpar de atrocidades; de outro, são raros, contudo, os casos em
que a literatura parece disposta a enfrentar isso que não é possível
enfrentar, nem não enfrentar.
A incompletude do conhecimento, a resistência a trair com
palavras um evento que não pode ser narrado, a memória
emudecedora de uma vivência para além dos limites da expressão:
esta É a contingência de toda testemunha de uma experiência
traumática. E o testemunho parece a função primeira de um autor
como Blake Morrison, a começar pelo testemunho de si. Nesses
romances, então, dedicados à tarefa quase sagrada de manter a vida
em palavras, conta menos o que se compreendeu do que o que
não foi compreendido. Sua energia vem, paradoxalmente, de tudo
aquilo que não conseguem dizer.
Mesmo o narrador imune, que não passou por circunstâncias
excepcionais, parece presa da falta de meios, quando se decide a
voltar para dentro de si: "um homem de meia-idade, perdido no
meio da vida, procurando sua infância numa floresta escura",
escreve Blake Morrison. Quanto mais longe vai, mais se parece
com a vítima de um trauma. E esse seu trauma - do qual ninguém
escapa, mas que todos nós esquecemos diariamente, no mesmo
movimento involuntário de lembrança - é o que se chama infância.
"Não acredito na existência de uma criança (...) cuja capacidade de amar não possa ser trazida à tona", escreveu Melanie Klein,
em seu ensaio de 1937 sobre "Tendências criminosas em crianças
normais".7 É difícil imaginar o que Klein escreveria sobre as
crianças de Liverpool, ou Brasília. Nem Blake Morrison, nem ninguém, hoje, sabe o que fazer com assassinos de dez anos. Seu livro, que é quase um manifesto pela recondução da jurisprudência
7. Melanie Klein, Amor, culpa e reparação - e outros trabalhos (1921-1945),
tradução de André Cardoso, Rio de Janeiro: Imago, 1996, p. 197.
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inglesa, termina, mesmo assim, com uma pergunta. Pode-se dar
crédito*à força da figura, e ouvir com ele, de coração, não mais que
uma pergunta retórica: "Será tão errado, afinal, venerar as crianças?"

N

O regresso à infância, não só pela narrativa, mas na própria
linguagem, artificiosamente equilibrada entre dois tempos, é a maior
virtude do lindo livro de Leila Berg, FlickerbookfUmflicker-book
é um livro em que cada página traz um desenho um pouco diferente
da anterior, produzindo a sensação de movimento quando se passa
as páginas bem rápido. O que se vai ler, também, é um "cineminha",
uma biografia animada, em centenas de pequenas vinhetas,
sucedendo-se parataticamente umas às outras.
Não há como fazer justiça à extraordinária capacidade de Leila
Berg - conhecida, até hoje, só como autora de livros infantis para nos jogar dentro da consciência de uma criança. Os cinco
sentidos, e o sexto, vão acordando de novo em cada um de nós,
com a força ilusória de uma primeira vez. Cada memória resgatada,
cada relance é como um talismã, um instrumento para nos fazer
sentir alguma coisa de novo, antes que a repetição e as defesas
cubram a percepção com o véu da indiferença.
"Idealmente, toda impressão deveria sempre ser uma primeira
impressão", escreve Geoffrey Hartman, num ensaio sobre arte e
trauma.9 E as narrativas literárias, se por um lado correm sempre
o risco de anestesiar o evento, traduzindo tudo para o domínio do
conhecido, impondo uma trama e uma lógica ao que pode não ter
nenhuma das duas, por outro tem a capacidade de abrir uma porta
exatamente para a renovação da experiência. É a narrativa que
permite, afinal, a experiência da experiência, se é que isso se pode
dizer; a possibilidade de transformar o real em alguma coisa que
não seja só o trauma e sua posterior higiene, ou esquecimento.

8. Leila Berg, Flickerbook, London: Grania, 1997.
9. Geoffrey Hartman, "Holocausto, testemunho, trt^f,traunut^ ver
P-210.
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O transe quase hipnótico a que o Velho Marinheiro de
Coleridge submete compul si vãmente seus ouvintes, repetindo uma
história traumática, serve de emblema para a relação universal entre
narrador e leitor. O trauma se transmite por contágio. Esse
conhecimento precisa ser atualizado sempre, num sistema de
circulação do qual também faz parte o crítico e seu leitor.
Narradores e leitores vão se substituindo, numflicker-book próprio,
onde cada um é a testemunha de uma verdade que necessariamente
lhe escapa, embora se manifeste, mais uma vez, na sua ausência.
A frustração, ou perda da linguagem, é uma característica
dessas histórias, que não se deixam conter pelo pensamento, pela
memória, ou pela palavra. A experiência é duplamente frustrante
np relato autobiográfico, onde o sujeito é incapaz de apreender a
si mesmo. No que toca aos fatos, porém, não é exatamente a perda
e sim a progressiva construção da linguagem, até o limiar da vida
adulta, que constitui a narrativa do livro de Leila Berg, em que o
vocabulário e a sintaxe vão se metamorfoseando no ritmo do corpo
da menina-autora.
Mas essa biografia linguística tem ambições mais altas do que
o virtuosismo formal. Palavras e silêncios deixam-se apanhar num
teatro afetivo aterrador: um mundo de incoerências, injustiças, pura
estupidez, violência e incompreensão; redimido em parte, apenas,
pelas felicidades da percepção, do pensamento, da arte e da ação
responsável. Em suma, uma infância igual às outras.
E uma infância como nenhuma outra, porque retorna e nos
dá a possibilidade de estar presente, de testemunhá-la uma segunda
vez, mesmo se essa não é exalamente a nossa história. Uma menina
judia, no interior da Inglaterra, na década de vinte, tem sua dose
particular de sofrimento para dar conta.
1921: "Papai nunca fala comigo. Ele só mora na mesma casa."
A distância do pai é um leitmotiv dos três aos dezoito anos. 1936:
"De alguma forma eu preciso me relacionar com esse homem que
nunca falou comigo, durante quase toda minha vida, um homem
que simplesmente vivia na mesma casa, e que é o meu pai." O
lamento de Blake Morrison, em As //, sobre a corrente "era dos
maus pais" - pressionados pelo trabalho e pelas contingências de
múltiplas famílias - parece um canto de devoção paterna,
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comparado aos rigores de uma educação feminina infantil no início
do século. E o fracasso, parcialmente remediado no fim, da relação
da menina Leila com o pai, serve como portal de ingresso para a
repetição, em imagens mentais, da violência geral dos adultos contra
as crianças.
"A gente tem um açoite pendurado num prego na porta da
cozinha. É para bater nas crianças." Dez anos: "Como é que os
adultos podem ser assim! Parece uma conspiração. As pessoas
juntas. Contra as crianças." Em casa, na escola, na rua: a ameaça
constante de maus tratos é o suficiente para nos deixar de cabelo
em pé. Mas que pai não é culpado e não se arrepende de sua dose
de intimidação? Vista pelos olhos da criança sensibilfssima, uma
cena quase prosaica assume dimensões virgilianas, que talvez tenha
mesmo, se o que está se medindo é o efeito e não a causa. "Acho
que os adultos são loucos. Não só cruéis, mas loucos. (...) E são
eles que estão no comando!"
A violência assume contornos mais peculiares quando entra,
no mundo de Leila, uma dimensão nova. Seis anos: "Ontem, dois
meninos me pegaram no pátio da escola e ficaram batendo minha
cabeça contra o muro, e disseram: 'Por que você matou Jesus?1
Não sei quem eles pensaram que eu era. Minha cabeça está
doendo." A história lúgubre do anti-semitísmo europeu, aqui em
versão moderada inglesa, é uma das tantas outras narrativas que
vão ganhando molde à medida que esses fragmentos de vida
passam, e os momentos de tempo se tocam através dos anos.
A batalha de géneros também começa cedo para essa menina
revoltada com a exclusividade masculina do bar-mitzvah, e as
obrigações que cabem a uma irmã com relação ao irmão, ou uma
esposa-mãe com relação ao marido-pai. Aos dezoito anos, a
feminista mirim já se tornou uma contemporânea mais avançada
de Virgínia Woolf: "Sou eu que escolho meus homens."
O surpreendente, face a tanta iniquidade inicial, é a capacidade de a menina se espantar com um mundo novo ao redor, das
cores e luzes da primeira infância, texturas e ritmos e sensações,
passando pela descoberta maravilhosa da música, até a conquista
da leitura e da escrita, das regras sociais e, já bem mais tarde, da
atividade política. "Não consigo me mexer. Não consigo dizer nada"
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é sua reação habitual à crueldade. Escrever, então, "é como sair
para dar um passeio, bem longe das surras e da gritaria", diz ela
aos sete anos.
Escrever agora, aos setenta e nove, é também um passeio para
dentro das surras e da gritaria; mas generosamente harmonizado
com a percepção concreta dos detalhes, materiais e humanos, que
a menina e adolescente coletam com o fervor de uma criança boa.
Momentos de beleza e calma, ideias que se compreendeu, gestos
de carinho ficam gravados como amuletos, memórias
wordsworthianas que a protegem da malevolência dessa vida em
modo menor. "Ser cordial", a modalidade de resistência diária do
ppeta Brecht ("O primeiro olhar pela janela de manhã") parece uma
conquista inesperada, quando há tanto motivo para não ser. Parece
um destino, como queria Freud, mais do que uma decisão.
Tantos detalhes concretos, passando vivamente no
cinematógrafo de letras, remetem, a seu modo, à natureza nãosimbólica de sonhos c lembranças traumáticas. Sua literalidade
bruta é um impedimento à conceitualização. O i n d i v í d u o
traumatizado carrega lembranças em estado primitivo, chapas
impressas de algo incompreensível, como se ele fosse um
transmissor, apenas, daquilo que é incapaz de elaborar. "A força
da experiência parece surgir, precisamente, do colapso do
entendimento", escreve Cathy Caruth.10 Mas para o leitor, aqui, a
literalidade aparece com o sinal invertido. Quanto mais concreta a
observação, especialmente nos primeiros anos da narrativa, mais
sugestiva e rica, mais sedutora para o trabalho da leitura.
O conhecimento postergado, que fica a cargo do leitor, a
incompletude de significado, que nos cabe agora multiplicar,
alinham as memórias de Leila Berg com outras narrativas - de
Georges Perec a Aharon Appelfeld, de Duras e Resnais a Ida Fink
e Jorge Semprun - onde é a irresolução de sentido que preserva,
justamente, o que não pode jamais se deixar transformar numa
história, ou apenas numa história. Se ela não tem, afinal, a força
de liquidar a consistência da própria fala, se não chega, ao término
10. Cathy Caruth (ed.). Trauma - Explorations in Memory, Baltimore: Johns
Hopkins Univ. Press, 1995, p. 7.
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do livro, a ultrapassar seus próprios meios, para além da imitação
da fala, isto não diminui a eloquência, ou resistência de palavras
em crise, compulsivãmente em busca de uma compensação para
a falta de palavras.
O livro termina com duas mortes, dois namorados perdidos
na campanha da Brigada Internacional, em guerra contra Franco,
na Espanha. Termina, mais precisamente, com o silvo do primeiro
alarme anti-aéreo, em pleno centro de Londres. Amigos se separam,
sem saber o que dizer. Leila pega um ônibus, calada. Acabou uma
juventude. O que vem pela frente está além do que ela pode
lembrar, ou narrar.

e desesperado, com restos de comida, "As únicas coisas no quarto
eram uma cama - uma única cama, mas enorme -, uma mesa e
uma cadeira. (...) Eu pensei: seja quem for que tem direito de dormir
aqui, deve ser uma pessoa com privilégios extra-especiais, deve
ser muito poderoso e forte. Se não, como ia defender um lugar
assim? (...) Mas... e se ele me encontrar por aqui? (...) Faminto e
exausto, engatinhei para baixo da cama e adormeci."
Imagem e significado se confundem, a cada passo, para o
narrador que se esforça, meio século depois, para fazer as palavras
coincidirem razoavelmente com o mundo. Nascido provavelmente
em Riga, provavelmente em 1941, provavelmente batizado
vBinjamin", o menino vê o pai indefeso esmagado contra um muro
por um caminhão da milícia da Letónia; escondido com os irmãos
/numa fazenda do interior da Polónia, escapa por pura sorte (ficou
de castigo no celeiro) de ser deportado com os irmãos; mas acaba,
mesmo assim, em Majdanek, onde vai testemunhar uma sequência
de horrores inenarráveis, quase impossíveis de se ler, em certos
pontos, e não passíveis de repetição fora do livro.
O irrepresentável existe, como escreveu Lyotard;12e a arte
oblíqua de escritores como Primo Levi e Paul Celan, ou de
cineastas como Lanzmann e Resnais, já nos ensinou a ler, em seus
próprios termos, os relatos de ocorrências que não se deixam
pacificar pelo conhecimento. Mas o que dizer da experiência
reportada agora, em primeira pessoa, de uma criança jogada num
campo de concentração? Uma criança que "não sente nada", para
ser capaz de sobreviver em meio à sujeira, à fome e à sede, à
ausência quase total de afeto, às pilhas de mortos ao seu redor e à
rotineira execução, por esporte, de outras crianças? "Não tenho
mais nenhum sentimento", escreve ela, no presente da narrativa,
"sou só um olho, se apropriando de tudo o que vê e não dando
nada em troca."
A frase exprime um sentimento - ou "sensação de não sentir",
como dizia Keats - e uma ambição naquele ponto onde, para esse
observador extraordinariamente sensível e extraordinariamente
tenaz, "o mundo deixou de ser mundo". Aponta, ainda, para a

"Eu abro a boca para gritar, mas nada me sai da garganta."
Essa é uma frase que reaparece regularmente, do começo ao fim
desses Fragmentos, narrados com discrição admirável - nem aos
gritos, nem só com silêncios - pelo escritor letão Binjamin
Wilkomirski. H Ela define, de pronto, a natureza traumática desses
pedaços de infância, que retornam, transfigurados pela memória e
pela escrita, ao narrador em busca de si. Uma infância nos campos
de concentração de Majdanek e Auschwitz não é exatamente "um
parque de diversões", como o menino logo aprende, contrariando
a imagem prometida pela oficial SS que o leva para lá. E esse livro,
por sua vez, faz da leitura também uma experiência trau matiz ante,
onde se confronta esta realidade preservada da forma menos
artificiosa, mais literal; o que nesse caso equivale a dizer:
incompreensível.
Em 1945, depois da liberação de Auschwitz, o narrador, com
quatro ou cinco anos, acaba num orfanato da Basileia, sem nome,
sem família e sem a menor noção do que seja um mundo fora dos
campos. Ele é levado para o seu quarto, depois de uma cena
grotesca e triste no refeitório, enchendo a camisa, entre maravilhado
11. Binjamin Wilkomirski, Bruchsíucke - Aus einer Kindheit 1939-1948, Frankfurt a.M., Jiidischer Verlag, 1995. Ed. bras., Fragmentos - Memória de uma
infância, tradução de Sérgio Tellaroli, São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

12. Jean François Lyotard, La condition postmodeme, Paris: Minuit, 1979.
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paradoxal anestesia que caracteriza as vítimas de atrocidades,
grandes demais para serem registradas pela consciência. O trauma,
na verdade, só aparece depois, na lembrança obsessiva de imagens,
"só imagens, quase nenhum pensamento". Dissociado de si, o
menino se escuta, às vezes, falando como se fosse outra pessoa.
Inacessíveis à interpretação, as narrativas são, também, testemunho
de um significado que perpetuamente lhes foge. Todo o esforço
do livro talvez não seja outro senão conquistar um registro onde
esse testemunho possa se dar, e onde o autor encontre palavras
para ser testemunha de si.
Não se trata, como no caso do Velho Marinheiro da balada
de Coleridge, de uma autopurificação pela narrativa. O Wilkomirski
adulto refere-se à vergonha que sente por essas lembranças, assim
como à culpa por ter sobrevivido - vergonha e culpa comuns a
tantos sobreviventes. Já para o intérprete, o problema maior não é
a incapacidade intelectual de explicar o que acontece em Majdanek,
e que faz, por exemplo, com que um alemão adulto, aparentemente
sem ter perdido o juízo, possa, de um instante para outro, passar
da brincadeira de roda ao assassinato de crianças, com os próprios
punhos. Mas sim um limite de empatia humana, incapaz de transpor
a barreira dos campos. "Visto de dentro, a Shoah é ininteligível,
não está presente a si mesma. (...) Visto de fora, esse interior está
inteiramente fora do nosso alcance", escreve Shoshana Felman,
num ensaio importante sobre o filme de Claude Lanzmann.13
Nas histórias do menino já fora dos campos, vivendo na Suíça
com sua família adotiva, essa tensão entre o dentro e o fora vem,
então, dolorosamente à tona, tanto mais que o pequeno Wilkomirski
só vai descobrir que a guerra terminou - os alemães perderam,
acabaram os campos - dez anos depois da liberação, assistindo um
documentário. Dez anos de justificada paranóia e sensação iminente
de que a morte está para chegar. Primeira visita à casa nova, descida
à garagem: "Ela abriu uma porta pesada e acendeu uma luzinha.
Não podia acreditar nos meus olhos. Eram umas caminhas de
madeira. E, nas caminhas, havia maçãs, mas eram caminhas iguais
13. Em Shoshana Felman e Dori Laub (eds.), Testimony - Crises of Wimessing in
literature, Psychoanalysis, and History, London: Routledge, 1992, p. 232.
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às que eu conhecia. (...) Só que menores, no tamanho certo para
crianças. (...) 'E agora vamos ver a caldeira.' (...) A mulher abriu
uma tampa..., pegou a pá, jogou carvão lá dentro e eu pude ver as
chamas. Aterrorizado, fiquei olhando aquele monstro."
A escola, em particular, torna-se um terreno de provações:
"Na escola, se falava o tempo todo, mas ninguém tinha a mais vaga
ideia sobre a vida - e ainda menos sobre a morte - nem a
professora. Todos se comportavam como se fossem viver para
sempre." Sem qualquer relação com esse mundo, sem ninguém para
fazer dele, pela primeira vez, uma criança humana, sem relação com
sua nova família, devotada à necessidade de "esquecer tudo aquilo",
um "sonho ruim", o menino compreende rapidamente a massa de
palavras, mas quando junta umas com as outras, "elas não fazem
sentido, não têm nenhuma forma". Atormentado pelas outras
crianças, ele resiste, mesmo assim, com seus pesadelos de
perseguição e sua lógica perversa, aprendida na primeira infância.
Visita ao parque de diversões: "Dei mais uma olhada na direção
dos meninos, do outro lado. (...) Eles agora estavam bem junto
do balcão, e, com um choque terrível, eu vi que um deles segurava
um revólver. Tem crianças-soldados aqui?"
Teleférico, na estação de esqui: "Uma roda de ferro imensa
ia girando como um moinho sem piedade, indiferente. Operava dois
cabos de aço, que se ligavam ao lado oposto da montanha. 'A
máquina da morte', eu me escutei dizendo. Meu pesadelo virara
realidade." Etc., etc: "como posso esquecer aquilo em que sou
forçado a pensar toda manhã quando acordo e toda noite quando
vou para a cama e tento ficar acordado o máximo possível, com
medo dos pesadelos?"
Um livro como este, onde realismo e memória se cruzam nos
labirintos da autobiografia - não só memórias, mas memórias de
memórias -, levanta, mais uma vez, a questão sobre os limites da
representação da Shoah. Casos extremos, afinal, talvez necessitem
de meios extremos; cada vez mais num mundo onde a violência
cruenta é servida a todos, em doses diárias, via satélite, e onde o
nível de dessensibilização parece infinitamente elástico. O efeito
contraditório de irrealidade numa narrativa tão direta tem, então, o
papel de vencer resistências e forçar o reconhecimento do passado.
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E a memória, para o autor como para cada leitor, é precisamente
o instrumento que abre as portas da experiência, permitindo que o
"real" chegue à mente e às palavras, vencendo o choque até que a
consciência se torne, como queria Wordsworth, "livre de toda
injúria interna". O equilíbrio entre reticência e realismo é a marca
de estilo desse autor tão decidido a não se entregar, apesar de tudo,
à infelicidade do conhecimento e ao trauma da fala.
A história dessa infância revolve mesmo sobre o significado
original da palavra: infans, o que não fala. "Não tenho língua
materna, nem paterna", escreve Wilkomirski na primeira frase do
livro. "O que quer dizer 'mãe'?", ele se pergunta quando alguém
vem lhe buscar furtivamente para visitar, em silêncio, a "mãe" que
ele não conhece, e que está morrendo no mesmo campo. (Ela lhe
dá um pedaço de pão, que ele também não sabe o que é, numa
cena que lhe volta à lembrança para sempre.) Meine Mamele ist
tot: "minha mãe morreu", repete ele, anos mais tarde, como um
refrão, para sua mãe adotiva e para si mesmo, com a palavra "mãe"
inflectida pelo iídiche, que ele preserva como último recurso do
afeto.
Conhecimento e memória não são a mesma coisa; mas a
recapitulação cuidadosa desses fragmentos faz de Wilkomirski algo
além de um sobrevivente da catástrofe, e algo além de uma simples
testemunha. Pois o que o livro narra, fora de si mesmo, é uma
outra história, para nós imaginária, que é precisamente a da
transformação do menino sem fala no adulto capaz de muito mais:
capaz de escrever. Difícil de aguentar, extraordinário em sua força
de evocação de um evento para o qual a palavra "inferno" é uma
metáfora fraca, os Fragmentos, de Wilkomirski, não resultam, no
final das contas, num livro desesperançado, embora também não
resvale jamais em otimismo. Num epílogo breve, o autor comenta,
em registro de informação, a existência de entidades de apoio a
sobreviventes e de instrumentos legais para o reconhecimento da
história verdadeira dos órfãos de guerra. É mais um sinal de sua
sabedoria literária destacar essa seção do resto. A ação moral e a
narrativa não vão, necessariamente, de mãos dadas.
Há uma outra história, ainda, fora dos Fragmentos. Seu
significado não é menos obscuro do que todos os outros que
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escapam ao narrador; mas talvez confira outra luz à leitura. Não
há menção alguma a este assunto no livro; mas pode-se imaginar,
para o infans aprendendo a falar consigo mesmo, o impacto do
encontro com uma outra língua, quase outra humanidade. Assim
como Ida Fink e Leila Berg, Wilkomirski é músico. (Músico de
profissão: clarinetista de uma orquestra suíça e construtor de
instrumentos.) Sua entrega a essa arte, onde conhecimento e afeto
não se distinguem mais, sugere a passagem a uma outra vida e a
um outro livro, que talvez só ele mesmo possa um dia escrever.

Pós-EscRiro
LIÇÕES DE MEMÓRIAS: O CASO WILKOMIRSKI*
"A verdade juridicamente atestada é uma coisa; a verdade de
uma vida é outra", escreveu Binjamin Wilkomirski, no posfácio a
Fragmentos - Memórias de uma infância 1939-1948. Verdade
jurídica e verdade de vida parecem especialmente difíceis de
identificar no caso desse memorialista, e não só no sentido que
ele quer. O escritor letão (ou suíço?), cujo próprio nome é uma
invenção (ou suposição), tornou-se o centro de uma grande
controvérsia, desde a revelação há dez meses de que seu livro
autobiográfico sobre o Holocausto não passa, ao que tudo indica,
de uma obra ficcional.
A polémica abrange vários temas, que ultrapassam a
legitimidade de suas memórias e podem ser vistos num horizonte
mais amplo, implicando noções contemporâneas de identidade e
verdade. Numa área tão sensível como os estudos do Holocausto,
até hoje lutando contra a ameaça de "revisionistas" (que negam a
ocorrência do genocídio dos judeus pelos nazistas durante a
Segunda Guerra Mundial), o fato de uma memória dos campos de
concentração ser denunciada como fictícia parece comprometer
mais do que o estatuto literário de uma narrativa.
*

Este texto é uma versão levemente alterada do artigo publicado no caderno
"Mais!" da Folha de S. Paulo em 11/7/99.
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O último número da revista inglesa Grania (v, 66), um dos
mais prestigiados fóruns literários da alualidade, dedica nada menos
do que 65 páginas ao caso; e a revista New Yorker (14/6/99)
abordou o assunto numa matéria de capa, assinada pelo renomado
jornalista Philip Gourevitch. Uma busca na Internet lista 219 páginas
sobre Wilkomirski, em línguas que vão do francês ao húngaro, do
norueguês ao italiano e ao alemão. No Brasil, a revista Cult incluiu
um ensaio sobre ele, de Márcio Seligmann-Silva, num dossiê
recente sobre literatura de testemunho (na 23, "Os fragmentos de
uma farsa"). Essas referências dão a medida da urgência do relato,
que agora passa a ser uma outra espécie de obra: um livro e uma
discussão, uma memória escrita e uma coleção de reportagens,
artigos e pesquisas, que fazem dela mais e menos do que literatura.
Mais literatura pareceria improvável, para um livro tão
aclamado: além de honrarias do Jewish Quarterly (Londres) e do
Museu do Holocausto (Washington), do Prémio da Memória da
Shoah (Paris) e do National Jewish BookAward (Nova York), entre
outros, os Fragmentos já foram comparados a Homero, Cervantes
e Shakespeare, bem como, mais previsivelmente, a Primo Levi e
Elie Wiesel. Lançado em 1995, esse primeiro escrito de um músico
profissional tornou-se best-seller na Alemanha e nos Estados Unidos
e foi traduzido para uma dúzia de idiomas. Wilkomirski foi tema
de entrevistas e documentários. Uma resenha elogiosa da edição
brasileira (de minha própria autoria) apareceu na Folha de S. Paulo
em 22.3.98 [ver o texto acima].
Fragmentos, como o título indica, é uma coleção de episódios
esparsos, recolhidos na memória de um sobrevivente dos campos
de Majdanek e Auschwitz. O que o livro tem de mais insólito (no
contexto dos relatos de guerra) e extraordinário (num plano mais
especificamente literário) é o fato de que a narrativa se dá pelos
olhos e a voz de uma criança, refratada apenas na voz do narrador
adulto. Um menino de três anos que vê o pai esmagado contra o
muro por um caminhão militar: a imagem é aterradora, e tanto pior
quando registrada no tom de incompreensão infantil. E essa cena
não é muito, quando comparada aos horrores dos campos,
impossíveis de repetir fora do livro. Memórias, no sentido mais
fundo, são sensações, vivências do corpo; e a capacidade de
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reencenar esse corpo em cada leitor é uma forma particular de
inteligência da escrita, no limite da empatia.
Só o que nos causa dor causa memória, dizia Nietzsche; a
frase pode ser invertida, também, na leitura de Wilkomirski. A
reticência da prosa só faz realçar a miséria da vida lembrada desse
menino "sem língua materna nem paterna", sem palavras para
compreender um mundo inexplicável. Adotado por uma família
suíça, depois de uma temporada em orfanatos, Binjamin fica
marcado por uma incapacidade total de chegar ao presente, na
mesma medida em que seu passado também não lhe chega, nem
pode chegar, ou não em modo humano.
"Só mais tarde", escreveu ele, numa carta a Gourevitch,
"quando estava com quarenta para cinquenta anos, e depois de uma
longa doença, vim a me dar conta que não estava vivendo de
verdade, mas copiando a vida, a vida dos outros, não estava
vivendo, só fingindo viver. Foi então que me senti pronto... para
escrever minhas memórias." O projeto de livro, a essa altura (1990),
estava longe. Seus fragmentos de memória foram escritos em
caráter privado, mas enviados por fax ao psicólogo Elitsur
Bernstein, seu antigo aluno de clarinete e até hoje um amigo
próximo. Estimulado também por sua mulher, Wilkomirski
transformou pesadelos em prosa e a prosa num conjunto
descentrado, mas coeso de evocações.
Poucos livros dão tamanho testemunho de sofrimento como
esse; e poucos autores buscaram a tal ponto coincidir com seu
narrador. Wilkomirski, em pleno auge da fama, continuava um homem cabisbaixo, dado a crises de choro a cada entrevista ou aparição pública. Tanto maior o escândalo quando o também romancista Daniel Ganzfried trouxe à luz, no semanário Weltwoche, uma
versão alternativa da história, com base em documentos oficiais.
São muitos detalhes, multiplicados com as novas reportagens,
mas o principal resume-se ao seguinte: "Binjamin Wilkomirski" é
o nome fictício de Bruno Dõsseker, nome de adoção de Bruno
Grosjean, nascido em Biel, na Suíça, filho ilegítimo de uma
trabalhadora rural. Até 1950, existia no país um regime reconhecido
de semi-escravidão: camponeses trabalhando por casa e comida,
sofrendo, comumente, abusos de todas as espécies. Filhos nascidos
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nessas condições eram com frequência entregues a orfanatos - o
que parece ter sido o caso do menino Bruno. Adorado por uma
família rica de Zurique, nunca se deu bem com os pais. Já adulto,
tornou-se músico e construtor de instrumentos. Na década de 80,
assumiu progressivamente uma identidade judaica, afirmando ser
um menino polonês (ou letão) que perdera a família na guerra.
"Quem não se lembra de onde vem jamais saberá ao certo
para onde está indo", escreve o narrador de Fragmentos. Não é
fácil, agora, saber como ler essa frase. Todas as evidências jurídicas
apontam para o fato de Wilkomirski jamais ter passado por um
campo de concentração. Do ponto de vista da história, o
mascaramento (voluntário ou não) de uma ficção por uma
autobiografia seria inaceitável. "O fracasso em cuidar da veracidade
das palavras põe em xeque qualquer ideal de honestidade no uso
da linguagem", como diz o grande escritor judeu romeno Norman
Manea.
Mas do ponto de vista da literatura, a questão é de natureza
diversa, sintetizada numa pergunta que é só um caso extremado
de outra, sempre cabível: Quem escreveu o livro, afinal? De quem
é essa voz? Quem responde por autor no autor? Confundir autor e
narrador seria um equívoco primário, mas nesse caso o livro
mesmo obriga a essa identidade. (De um ponto de vista
psicanalítico, ela talvez seja irrelevante.) Wilkomirski dirige um
arquivo sobre o Holocausto, com milhares de livros, cartas, vídeos
e documentos. Até que ponto as "memórias" são a incorporação
viva dessas informações é impossível saber. A agente literária do
autor encomendou uma pesquisa hístoriográfica sobre o caso, que
deve ser concluída nos próximos meses. Nada disso pode alterar
a marca do relato, que a essa altura parece destinado a cumprir
um papel peculiar.
Assumir a verdade jurídica - até aqui não inteiramente
comprovada - impugnaria o livro como registro histórico, mas o
próprio texto desafia a evidência dos documentos. E mesmo
provado o caso, isso não ajudaria a ler o livro. Disputa-se o relato
e até a saúde mental do autor, mas não mais a sua boa fé. Perdido
entre verdades, Wilkomirski parece ter assumido, ou construído o
judaísmo como um estilo pessoal de solidão. Seu livro, dessa
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perspectiva, pode ser visto menos como uma reflexão do que como
uma consequência tardia e triste do Holocausto, na figura
improvável de um órfão protestante suíço.
Que trauma e memória se cruzem com judaísmo e Holocausto
não chega a ser um evento raro na literatura recente. Coube a
Wilkomirski, involuntariamente que seja, a tarefa de fazer confluir
no texto de sua vida, tanto como no livro, esses temas tortuosos
com outros, não menos tortuosos e não menos característicos do
nosso tempo, que são as noções de autoria, testemunho e
responsabilidade. Mais e menos do que literatura, os Fragmentos
assumem assim uma estatura exemplar na literatura do fim-doséculo e definem, pelos olhos de incompreensão de um menino,
mais um fim da literatura, no fim de um século um tanto pior do
que os outros.

'

HOLOCAUSTO, TESTEMUNHO,
ARTE E TRAUMA*
Geoffrey H. Hartman

E uma pedra passou de sua boca
para minha boca aberta.
"Esta é a pedra da testemunha ", ela disse,
"que pára todos os corações."
Allen Grossman, "The Ether Dome"1

Começo, de fornia pouco característica, com uma afirmação.
Hoje em dia, a relação do conhecimento com as formas de
representação mudou. Isso é especialmente claro na área do
Holocausto. Percebemos, de um lado, um excesso de conhecimento,
uma abundância de detalhes sobre a "solução final" fornecidos pelas
técnicas modernas da historiografia e pelos registros detalhados e
confiantes dos próprios executores. De outro lado, meios visuais
poderosos estão à nossa disposição para converter esse

* Texto original publicado em: Geoffrey H. Hartman, The Longest Shadow. In lhe
aftermath ofthe Holocaust, Bloomington and Indianapolis: Indiana University
Press, 1994, pp. 151-164. Tradução de CláudiaValladão Mattos.
l. And out ofher mouth a stone passed l into my open moulh. / "This is lhe stone
ofwitness" she said, l "that stops every heart"
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conhecimento em simulacro do evento originário. Surgem, portanto,
questões sobre os limites da representação: perguntas que dizem
respeito menos à possibilidade, ou não, de um evento extremo poder
ser representado, do que à dúvida sobre a verdade ser, de fato,
contemplada por nossa recusa em estabelecer limites para a
representação.
Não se deve presumir, em outras palavras, que as questões
acerca da representação do extremo sejam apenas de natureza
técnica (como encontrar um meio forte o suficiente para representar
o que acontece?), em vez de preocupações acerca do^im, da sensatez
de recordar o que aconteceu. No passado, essas preocupações foram
frequentemente declaradas em fórmulas. Assim, cronistas judeus das
Cruzadas hesitam num limiar: "Tentando falar da ira e da fúria,
nenhum coração aguenta, a mão falha na página". Tendemos a
esquecer esse coração e essa mão. Nossa resistência é considerada
evidente, assim como uma inevitável curiosidade; e a crítica ao
realismo, à sua recusa em estabelecer limites, é inteiramente deixada
para os dogmáticos.
Levar a sério as formas de representação significa reconhecer
o seu poder de mover, influenciar, ofender e ferir. É por isso que
esse tema conservador, dos limites da representação, é importante;
e isso explica porque o tema tem sido central para a poética até
muito recentemente. Hoje em dia, a questão dos limites, na mídia
ou na arte, é levantada apenas no que diz respeito às crianças.
Presume-se que uma pele mais grossa cresce sobre os olhos do
adulto à medida que a experiência os domestica. O episódio relatado
por Agostinho sobre o seu amigo Alípio no circo romano, cuja
primeira visão de um esporte de sangue imprimiu nele para sempre
o desejo de ver sangue, deve agora parecer comoventemente náif.
Mas a questão não se desfaz totalmente, por conta de um novo e
peculiar estresse psicológico, estimulado pela extensão tecnológica,
na mídia, dos olhos e ouvidos.
Esse estresse é consequência do fato de que a mídia nos tornou
a todos co-espectadores involuntários das atrocidades apresentadas
plasticamente e a cada hora. Da reportagem da mídia sobre eventos
traumáticos, dessa transmissão fluente e sem descanso de imagens
violentas, poderia surgir um "trauma secundário", afetando, desta
vez, o espectador de nossos próprios circos romanos. Ainda que no

curso da vida todos se exponham a visões de morte e sofrimento, é
preocupante a exposição rotineira, uma exposição que facilita e
habitua e tende a produzir sentimentos de indiferença.2
Portanto, não é o impacto potencialmente traumático da
imagem visual que é, em si, o problema. Sim, há um choque; e, em
seguida, frequentemente fascinação; é difícil tirar da mente as fotos
dos aldeões vietnamitas implorando ajoelhados e sendo executados
por uma bala direto na cabeça, ou de mulheres judias nuas à espera
de serem mortas, ou fotos de seres esqueléticos jogados dentro de
valas coletivas depois da libertação de Belsen, ou de um corpo sem
cabeça arrastado depois do bombardeio de um mercado em Sarajevo.
Porém, deve-se acrescentar ao fato do choque sua rotinização, a
visão constante de imagens extremas, sua circulação como ícones
e a frieza com que acabamos encarando outras imagens do tipo.
A dessensibilização que descrevi leva a um medo racional: será
nossa capacidade para a simpatia finita e rapidamente exaurível?3
Nesse caso, poderia ser, de fato, importante manter as primeiras impressões, mesmo as dolorosas e chocantes. Elas se tornam

2. A prova desse fato, ainda que anedótica, é opressiva. Frank Reich, do New York
Times, relatando que 69 estudantes, principalmente negros e latinos de uma escola
na Califórnia, "riram e fizeram piadas durante uma cena [de A lista de Schindler,
de Spielberg] na qual um nazista atirou na cabeça de uma mulher judia", cita a
conclusão do rabino local de que o incidente nada teve a ver com anti-semitismo.
"Ele e outros líderes judeus levaram os estudantes ao pé da letra quando
atribuíram a irrupção diante de A lista de Schindler à sua ignorância quanto à
história, sua imaturidade e sua dessensibilização para a violência. 'Vemos
violência em nossa comunidade o tempo todo', explicou Mirabel Corral, 16, um
dos estudantes retirados do cinema. Perto da coisa de verdade, as manchas de
sangue preto e brancas de A lista de Schindler pareciam irrisoriamente falsas."
New York Times, 6 de fevereiro de 1994, sec. 4: 17. Mesmo a fita de Rodney
King [um homem preto de Los Angeles, violentamente agredido por policiais
brancos], mostrada repetidamente pela mídia, não pode continuar nos chocando.
3. "Quando, ajoelhando ao lado das cestas, tivemos de desenrolar as ataduras que
cobriam aqueles troncos humanos, para checar o processo de cicatrização, para
então enrolá-los em ataduras novas, cada um de nós se perguntava se o poderia
fazer quarenta vezes ao dia. Um de meus ajudantes disse: 'Vou usar aqui a boa
reserva de piedade que Deus me deu para a vida inteira'". Charlotte Delbo, Days
and Memory, trad. de Rosette Lamont, Marlboro.Vt,: Marlboro Press, 1990, 48.
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talismânicas: ideias fixas de nossa capacidade passada e futura de
sentir, de experienciar alguma coisa. É na busca de tais memórias
definidoras que abandonamos a questão dos limites representacionais para buscar nos "cortar", como os psicóticos que se asseguram desta maneira de que existem. Como se apenas um trauma pessoal ou histórico (sangro, logo existo) pudesse nos vincular à vida.4
Idealmente, toda impressão deveria sempre ser uma primeira
impressão; porém, mais significativa é a possibilidade de romper o
próprio estado anestésico, ou o do outro, com a ajuda de uma
história. A fantasia, tão frequentemente entretida pelos sobreviventes
do Holocausto durante suas provações, de que depois da libertação
achariam alguém que escutaria o relato de suas experiências,
simpatizando verdadeiramente com eles, é parcialmente motivada
pelo desejo de recapturar sua própria capacidade de resposta,
incapacitada ou deprimida nos campos.5 Aqueles que esperavam que
suas histórias tivessem esse efeito foram desapontados.
Ainda assim, descrevendo o papel daquele que escuta, nos
testemunhos orais do Projeto de Testemunhos em Vídeo de Yale,
Dori Laub faz o desejo impossível obter um papel estrutural:

testemunho, suas condições de produção, envolvem uma audiência
ativa. Independentemente de quantas vezes o entrevistador pode ter
escutado relatos semelhantes, eles são recebidos como se pela
primeira vez.7 Isso só é possível porque enquanto os fatos são
conhecidos, enquanto os historiadores trabalharam - e ainda
trabalham - para estabelecer todos os detalhes, cada uma dessas
histórias também é animada por algo que se acresce ao
conhecimento histórico: há um desejo de recuperar ou reconstruir
um receptor, uma "comunidade afetiva".g
Porém, os testemunhos guardam surpresas mesmo no plano
dos fatos: o tipo de fato que historiadores raramente levam em conta,
aquele do dia-a-dia dos campos ou esconderijos. Muito freqiientemente, como escreve o romancista Georges Perec, os grandes incidentes estilizados da histoire événementielle usurpam todos os
outros: "L' Histoire avec sã grande Hache avait répondu à ma
place: Ia guerre, lês camps" (A História com H maiúsculo [ou seu
grande machado] respondeu em meu lugar: a guerra, os
campos").<íNos testemunhos, ninguém fala no lugar dos sobreviven-

Aquele que escuta (...) é um parceiro na criação, de novo, do
conhecimento. O testemunho do trauma inclui, portanto, seu
ouvinte, que é, por assim dizer, a tela branca na qual o evento vem
para ser inscrito pela primeira vez.6

7. Mas não de modo inocente, pois um ouvinte patentemente ignorante dos eventos
do Holocausto, parecerá motivado por pura curiosidade, pondo em perigo a
confiança entre as partes.
8. Ver, também, a sessão sobre "Lês récits", em; Michael Pollak, L'Expérience
concentrationnaire, que lida com essa volante d'écute e outras condições e
motivações do testemunhar. A ideia de que a memória não é mesmo possível
sem uma "comunidade afetiva" remonta a Maurice Halbwachs. A problemática
do endereçado, discutida com sensibilidade e acompanhada por uma leitura
minuciosa de um testemunho de Yale, pode ser encontrada em Irene Kacandes
'"You who live safe in your warm houses': your role in the production of
Holocaust testemony". Em: D.C.G. Lorenz e G.Weinberger (orgs.). Insiders and
Outsiders: Jewish and Gentile Culture in Germany and Áustria, Detroit: Wayne
State University Press, 1994, pp. 189-213.
9. Tirado de W, ou, lê souvenir d'enfance (Paris: Denoel, 1975 [ed. bras.. W, ou A
memória da infância, São Paulo: Companhia das Letras, 1995). A posição de
Perec é aquela da segunda geração em sua forma mais aguda: onde o sobrevivente
do Holocausto sente sua dimensão desprezada, através da qualidade vivida de
sua reportagem, uma história dentro da História. Perec, cuja mãe desapareceu
em Auschwitz quando ele era muito pequeno, aponta precisamente para a
ausência daquele detalhe que sua imaginação, privada dele, está sempre a buscar,
e que é usurpado - preenchido de forma grosseira - por livros escolares de
história.

A história cria o ouvinte, ou é o ouvinte que possibilita a
história? Fazer essa pergunta é entender que a prise cie parole do
4. Nosso desenvolvimento, escreve Wordsworth mais lucidamente, vai de força em
força, "se uma vez tivermos sido fortes."
5. Esse estado brotava da combinação do estresse físico e psicológico. "Eu estava
muito cansado para existir... Estava indiferente a tudo. Eu era como um vegetal
[o inglês dá mostras de ser falado por um estrangeiro: "You was too ttred to
exist...You was indifferent to everything. You was like a vegetable."] Fortunoff
Video Archive for Holocaust Testemonies (HVT - 35). Yale University.
Testemunho de Zoltan G., citado em: Lawrence Langer, Holocaust Testemonies:
The Ruins oj'Memory, New Haven: Yale University Press, 1991, p. 47.
6. "Bearing Witness" em: Shoshana Felman e Dori Laub, Testimony: Crises of
Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History, New York: Routledge,
1991, p. 47.
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tes. As histórias convergem, mas as vozes permanecem individualizadas, perseguidas igualmente pelo presente e pelo passado, através de pensamentos em ricochete sobre os fatos da vida de agora
(muitos anos depois), comparados aos de então, e frequentemente
caracterizados pelo que eu só poderia chamar de uma poesia crua,10
assim como por uma forma direta de expressão que transforma os
testemunhos coletivamente em uma literatura da sabedoria [wisdom
literature].
No comentário de Dori Laub muitas coisas se ligam: o papel
de assistente do entrevistador-ouvinte; a esperança de que as
palavras ditas se inscreverão na mente do ouvinte; e a renovação
de sentimentos de compaixão.11 A entrevista, concebida desta forma,
é um ato social, ainda que temporário e precário; devolve para os
sobreviventes alguma confiança na comunicabilidade, tanto com eles
mesmos, por meio de suas memórias, quanto com um mundo que
permanece um lugar inseguro. A identidade da testemunha é
reforçada diante de um traumatismo continuado.12
Mas eu gostaria de enfatizar um aspecto acima dos outros. O
encontro do testemunho evita o perigo do "trauma secundário",
descrito previamente. A narrativa que emerge pela aliança da
testemunha com o entrevistador não apresenta, por mais sinistro que
seja seu conteúdo, nem uma série de imagens fixas que atacam os
olhos, nem um manual de impessoal história. A narrativa assemelhase à mais natural e flexível forma de comunicação humana, a história
[síory]13 - uma história que, mesmo quando descreve um universo
10. Sobre literatura natural e como o discurso gravado mostra que o caráter "vive
no caminho linguístico, tanto quanto no seu destino", ver a introdução de Anna
Deveare Smith a seu Fires in lhe Mirrar: Crown Heights, Brookíyn, and Other
Idenúúes, New York: Anchor Doubleday, 1993.
11. Sou reticente, no entanto, quanto à visão positiva que Laub tem do trauma
secundário. "Por extensão, aquele que escuta o trauma passa a ser um
participante e co-proprietário do evento traumático..." Testimony, 57.
12. Em fotojornalismo, o visualizar da testemunha é reforçado pela reduplicaçáo
(por exemplo, mostrando cidadãos de Weimar olhando os horrores de
Buchenwald), mas nos testemunhos em vídeo a testemunha é, por assim dizer,
capacitada a se reforçar a si mesma. Para uma discussão sobre fotojornalismo,
ver: Barbie Zelizer, 'The image, the word, and the Holocaust" (inédito).
13. Ainda que tenham um apelo de história contada, eles podem ser claramente e
formalmente distinguidos de narrativas ficcionais. Ver, adiante, nota 26.
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de morte, é comunicada por uma pessoa viva, que responde,
rememora, pensa, chora e leva adiante. A esperança, é, então, que
o trauma secundário, ligado a imagens violentas tornadas cotidianas,
não ferirá nem a testemunha, que rememora os eventos, nem jovens
adultos e outros observadores à distância, aos quais são mostrados
trechos dos testemunhos.
t Certamente não sou o primeiro a demonstrar preocupações
com a crescente prevalência da anestesia psíquica, acompanhada por
fascinação, e que é, em geral, a consequência de um trauma
primário. Seria irónico e triste se tudo o que a educação pudesse
atingir fosse transmitir um trauma para as gerações seguintes, em
uma forma secundária. Nesta quinta década, após o colapso do
regime nacional socialista, o desastre ainda não chegou ao fim.14
Não há previsão para um epílogo: os imperativos contraditórios do
lembrar e do esquecer continuam tão fortes quanto antes.
De fato, eles talvez tenham chegado a um impasse, tanto em
um nível institucional quanto pessoal. A explosão pública da
memória em testemunhos, monumentos, livros, filmes e museus
lança um sinal de perigo. "Qualquer um que tenha passado pelo
Holocausto", nos adverte Aharon Appelfeld, "... será tão prudente
com a memória quanto com o fogo. Era impossível viver após o
Holocausto, a não ser que se silenciasse a memória."15 O que dizer,
14. A minha apresentação resgata aquilo que chamei de trauma secundário, mas
não diretamente a questão da transmissão do trauma da geração dos
sobreviventes para a seguinte. Não estou qualificado para avaliar a pesquisa
importante que tem sido feita por Martin Bergmann, Milton Jucovy, Judith
Kestenberg, Anna Ornstein, Dori Laub e outros sobre assuntos intergeracionais.
Tampouco a sugestiva tese defendida (em um contexto antes genérico do que
ligado ao Holocausto) por Nicolas Abraham, "Notes on the phantom", em: The
Trials of Psychoanalysis, Françoise Meltzer (org.), Chicago: University of
Chicago Press, 1988, pp. 75-80. Porém, reconheço que existe uma inter-relação,
não apenas de questões familiares com a esfera pública, mas mais
especificamente entre questões de representação e pedagogia: sobre a
transmissão, em uma época em que a educação toma o lugar da experiência,
uma vez que a geração de sobreviventes está desaparecendo.
15. Beyond Despair: Three Lectures and a Conversation with Philip Roíh, New
York: Fromm International, 1994, p. ix. Todas as minhas citações de Appelfeld
foram retiradas desse livro.
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então, do presente, de nosso tempo, no qual a surdina foi removida
daquela memória?
Em um número surpreendente de sobreviventes, a memória
silenciada não se apagou; tornou-se o que Charlotte Delbo chama
de "memória profunda", mas é guardada lado a lado com a
consciência ordinária. "Então você está vivendo com Auschwitz?
— Não, eu vivo ao lado."16 Nossa experiência no projeto de Yale
tem sido a de que os sobreviventes lembram dos fatos com uma
clareza impressionante. Ao mesmo tempo, frequentemente se sentem
como se nunca tivessem deixado o lugar no qual tantos morreram.
Eles também parecem ter morrido durante aqueles anos terríveis,
sendo agora fantasmas que se autoperseguem. "Não estou entre os
vivos, morri em Auschwitz e ninguém percebeu", escreveu Charlotte
Deibo.17
Tal senso de irrealidade aponta para uma morte-em-vida
constante e o testemunhar nem sempre suspende essa praga.
"[Testemunhos] são na verdade repressões", Appelfeld diz
surpreendentemente, "... nem introspecção nem nada semelhante,
mas antes o entrelaçar cuidadoso de fatos externos de forma a
mascarar a verdade interna". Por "verdade interna", Appelfeld não
quer dizer o fogo da memória em si, mas uma escuridão que ela
ilumina: a sensação de não-identidade do sobrevivente, de um eu
fantasmagórico, danificado por "anos de sofrimento [que]
lentamente apaga a imagem de humanidade dentro dele..."18

Uma vez que cada testemunha conduz sua própria luta com a
memória, é provável que alguns evitarão a introspecção e fugirão
da verdadeira lembrança, voltando-se para a recitação de aspectos
exteriores. No entanto, muitos dos testemunhos do Yale Archive são
poderosos, precisamente porque uma repressão é superada e a
memória retorna. Nem tudo é contado, mas a luta, claramente
visível, é parte do testemunho. Somente uma pessoa que considera
a memória o inimigo, e reconhece a necessidade de esquecer, tem
o direito de falar como Appelfeld. De fato, Appelfeld reconhece que
ele também fugiu da memória - para a arte. Uma guinada da
memória histórica para a arte foi essencial para sua vida interior
depois do Holocausto. "Devemos transmitir", ele nos instrui, "a
experiência terrível, da categoria histórica para aquela da arte."19
A transmissão - a passagem da memória pessoal para a cultural
- é essencial; mas acredito que o entendimento de Appelfeld do
género do testemunho seja muito estreito. Ele não diferencia
adequadamente sua função daquela da informação histórica. Para
"transmitir a experiência terrível", precisamos de todas as nossas
instituições de memória: da escrita histórica tanto quanto do
testemunho, do testemunho tanto quanto da arte. De fato, o
testemunho considerado não somente como um produto, mas
também como um processo humanizador e transitivo, faz exatamente
aquilo que Appelfeld deseja que a arte faça; ele atua sobre o passado
resgatando o "individual, com rosto e nome próprios",20 do lugar
do terror no qual aquele rosto e aquele nome foram levados embora.
Além disso, especialmente na forma de vídeo, o testemunho também
toca o presente: um presente caracterizado pelo trauma secundário.
Ele fornece uma forma alternativa de transmissão do evento terrível,
um modo não traumatizante de representação, sem ser hipnótico
como a arte, ou aparentemente impessoal como a escrita da
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16. Ver Charlotte Delbo, Days and Memory, e Lawrence Langer, Holocaust
Testimonies: Ruins of Memory. Em geral, então, a não ser que estejamos lidando
com sobreviventes muito jovens, as memórias do Holocausto não são "memórias
recuperadas".
17. "Je ne suis pás vivante. Je suis morte à Auschwitz et personne ne lê voit." Lê
convoi du 24 janvier, Paris: Minuit, 1965, p. 66. Outra forma de entender o
sentimento de morte é que a experiência do campo revelou um fato insidioso
sobre o mundo em geral. Robert Lifton cita, na abertura de seu The Nazi
Doctors: Medicai Killing and lhe Psychology of Genocide, New York: Basic
Books, 1986, um comentário de um sobrevivente do Holocausto, que é profunda,
mesmo se inconscientemente, gnóstico: "Esse mundo não é esse mundo."
18. Jorge Semprum o coloca de forma ainda mais dura em What a Beautiful
Sunday!, trad. de Alan Sheridan, San Diego, Harcourt Brace Jovanovich, 1982.
"A memória", ele diz, "pode, paradoxalmente, se tornar o melhor recurso contra

a dor do relembrar, contra o descaso, contra a loucura familiar emudecida. A
loucura criminosa de viver a vida de um homem morto." É uma importante
contribuição de Langer a distinção entre os vários tipos de memórias de
sobreviventes em Holocaust Testimonies.
19. Beyond Despair, introdução, p. xví.
20. Beyond Despair, p. 22.
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história,21 nem tão contagiante, ainda que frio, como as fitas de vídeo
rotineiras.

não só, é claro, por meio de seus conteúdos explícitos, uma
figuração da realidade social in extremis, mas de forma mais sutil,
por meio do tempo e do lugar (o ambiente da memória) no qual
são registrados.24 Ficamos sabendo da readaptação dos sobreviventes
e de suas circunstâncias atuais.
Além disso, a ideia de que os testemunhos são atos públicos
de testemunho, ajuda a construir comunidades de entre vi stadores e
organizadores ad hoc. Da mesma forma que se diz do trabalho
literário, que ele tem um leitor implícito com o qual o autor
estabelece uma relação, uma espécie de contrato, o testemunho
evoca um receptor transgeneracional pela disposição do sobrevivente
para deixar um registro e pela prontidão da comunidade ad hoc para
escutá-lo.25 O projeto de testemunho é baseado na esperança de se
achar uma testemunha para a testemunha. Evidentemente, na
atualidade a tensão que envolve este esforço comunicativo nunca é
completamente removida: muitos sobreviventes questionam se uma
experiência como a deles pode constituir um "legado" - se ela pode
encontrar seu público ou ser absorvida por nosso sistema
educativo.26

O que venho dizendo até agora é que os testemunhos em vídeo
restauram a "memória profunda", tanto quanto detalhes informativos
específicos do terror e do sofrimento. Incidentes traumáticos são
frequentemente descritos de forma inesquecível; seu lembrar é antes
um rememorar e um refletir e não umflashback compulsivo. Ainda
que o discurso possa tropeçar, passar à frente de si mesmo, perder
seu caminho temporariamente, é a voz, tanto quanto a memória, que
se recupera dos momentos de silêncio e impotência.
Também uma imagem é reconquistada: aquela da humanidade
do sobrevivente. O meio vídeo-visual não existe para servir à
narrativa, mas para corporificar o sobrevivente, substituindo fotos
nazistas degradantes e às vezes injuriosas que, até recentemente,
eram o que havia de mais comum nos museus do Holocausto. Não
podemos permitir que apenas as imagens feitas pelos executores
habitem a memória.22
Seria, no entanto, enganoso, considerar os relatos de testemunho como uma forma de arte: eles resistem ao paradigma da mestria artística, tanto quanto a outras formas de integração psíquica.
São intrinsecamente repetitivos e cumulativos - temos de
acompanhá-los um a um. Não cedem muito facilmente à generalização, ainda que possam ser influenciados por convenções sociais
e literárias23 que amortecem, e assim transmitem, experiências extremas.
O que não tem sido totalmente apreciado é o fato de que os
relatos das testemunhas são duplamente ligados à realidade social:
21. Para historiadores, no entanto, como Saul Friedlander e Dominick LaCapra
apontaram, a emoção com certeza intervém pela "transferência". Ver, entre
outros: Friedlander, "Trauma, memory, and transference". Em: Holocaust
Remembrance: The Shapes of Memory.
22. Esses "ícones do Holocausto" incluem as espontâneas imagens fotojornalísticas
de quando os campos foram libertados.
23. Ver os conhecidos estudos de David Roskies e Alan Mintz. Cf. também a análise
de Annette Wieviorka dos réciis de déportation iniciais em: "On Testimony",
Holocausi Remembrance: The Shapes of Memory. O trabalho de Langer sobre
o testemunho oral modifica a ênfase na persistência da convenção. As memórias
escritas se mostram como mais susceptíveis à intermediação literária.
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24. Pierre Nora considera que lieux de mémoire passam a existir quando o milieu
de mémoire se perde; mas há uma espécie de recuperação deste último no
testemunho oral. Não o ambiente original; um novo, mesmo se só como segunda
opção é enfocado. Ainda que os testemunhos sejam fragmentados e
antimonumentais, eles compartilham com os monumentos a marca variável do
tempo no qual são recebidos.
25. Cf. Nanette C. Auerhahn e Dori Laub, "Holocaust Testimony", em: Holocaust
and Genocide Studies 5, 1990, pp. 447-62. Peter Brook fala de um "contrato
que transforma a narrativa em experiência", em seu livro Readingfor lhe Plot:
Design andlnteniion in Narraíive, Cambridge: Harvard Universily Press, 1992.
26. Mesmo argumentar que os testemunhos são instrutivos pode ser problemático.
O fato de que buscamos retirar lições de moral deles revela nossa própria
necessidade e sugere que o contrato, do qual falamos, assim como a
inteligibilidade da experiência do sobrevivente no mundo fora do universo dos
campos de concentração, são condições de transmissão que pesam mais sobre
o ouvinte do que no caso das narrativas artísticas. Enquanto alguns testemunhos
são comparáveis a anedotas populares, nas quais o sobrevivente vence obstáculos
impossíveis (em narrativas artísticas, diz Brook, "... a faculdade especificamente
humana da engenhosidade e do logro, a capacidade de usar a mente para inventar
esquemas para superar uma força superior, torna-se uma dinâmica básica da
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Considero os testemunhos, com seu equilíbrio entre realismo
e reticência, uma forma menos problemática do que dramas
documentários que buscam nos esmagar com imagens cruas, ou, no
lado oposto do espectro, com modalidades simbólicas que aspiram
ao mistério, ou a generalidades. Porém, acho necessário examinar
ambas essas modalidades alternativas. Meu plano é me voltar,
inicialmente, para a questão do realismo ou simulação visual e,
então, para Paul Celan, como um exemplo extremo e intrigante de
reticência.

evitar o trauma secundário, a não ser que se evíte a própria realidade.
Retornar a géneros altamente estilizados e sofisticados tem a
desvantagem admitida pelo fundador da poesia pastoril. O narrador
de Virgílio diz, na nona écloga, "... poemas como os nossos, Lycidas,
não têm mais força em tempos de guerra do que pombos quando
vêem uma águia". Para lidar honestamente com o extremo,
precisamos, provavelmente, de meios representacionais extremos e
da aceitação de um certo grau de dessensibilização, que é o
subproduto da mídia realista.28
Mas mesmo se defendêssemos o valor de representações
extremas, dizendo que a vida torna necessário um certo grau de
anestesia sensória, há uma consequência do trauma secundário que
é indefensável. Um realismo maciço sem qualquer consideração por
uma restrição da representação e na qual a profundidade da ilusão
não seja equilibrada pela profundidade da reflexão, não
simplesmente dessensibiliza, mas produz o oposto daquilo que era
sua intenção: um efeito de irrealidade, que fatalmente mina a
pretensão do realismo a figurar a realidade. Porém, é exatamente
de um tal efeito que muitas vezes se acusa o elemento estético na
arte, equivocadamente atacado por não estar perto o suficiente da
realidade. O estético, um modo alternativo e deliberado de
distanciamento, é denunciado por sua suposta frieza em relação a
preocupações sociais e históricas, ou ainda por sua exploração, por
permitir ao espectador sentir prazer ao ver o sofrimento de outros.
Depois do Holocausto, há uma caça espiritual para desestetizar
tudo - a política e a cultura, tanto quanto a arte. Como disse Adorno,
em seu mais duro e mais famoso enunciado, escrever poesia depois
de Auschwitz é um sinal de barbárie (isto é, da falta de cultura).
Ele recusava às artes um papel mesmo na lamentação da destruição,
pois elas poderiam estilizar demais ou "fazer com que uma
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' O principal argumento em favor de não limitar a realidade vem
simplesmente da própria realidade. Levando em conta o crescimento
de nossa exposição à violência nas ruas e na mídia, os artistas
contemporâneos tendem não só a ampliar um realismo brutal, mas
também a adotar um estilo que enfatize incidentes, em vez de
personalidades, e um horror explícito, em vez de uma exposição
indireta.27 Pode-se, ainda, argumentar que não existe uma forma de
trama", Readingfor lhe Plot, p. 38), quase todos os testemunhos mostram que
o universo do campo de concentração tornava este tipo de trama impossível. O
choque dado àquilo que Brook trata sob o nome de "desejo narrativo" é o que
examinarei mais de perto na sessão final sobre Paul Celan. O impulso narrativo
é completamente subjugado pela necessidade de testemunhar, o que mantém a
vítima involuntariamente viva. Isso é deixado claro por Jankiel Wiernik, em
The Deaih Camp Treblinka: a Documentary, Alexander Donat (org.), New York:
Holocaust Library, 1979, o qual se inicia: "Querido leitor, é por você que
continuo preso à minha existência miserável", e no qual o autor se descreve
como um Ahasuerus: "Sou um nómade (...) Por acaso pareço um ser humano?
Não, definitivamente não. Desleixado, desarrumado, destruído. É como se eu
estivesse carregando o peso de cem séculos. O peso é fatigante, muito fatigante,
mas preciso aguentá-lo por enquanto (...) Eu, que testemunhei o destino de três
gerações, tenho de continuar vivendo, pelo bem do futuro".
27. Gostemos ou não, há uma competição para testar os limites de cada meio ao
invés de reforçá-los. Hoje, estamos a anos-luz de reflexões como as de Lessing,
no século XVIII, que postulava um cânone de beleza que limitava a apresentação
da dor e do sofrimento em estátuas e pinturas. O futuro está mais para A lista
de Schindler, de Spielberg, do que Au revoir lês enfants, de Louis Malle ou O
último metro, de Truffaut. A questão dos limites do realismo nas representações
do Holocausto é enfaticamente levantada por Lawrence Langer, em: The
Holocaust and the Literary Imaginalion (New Haven: Yale University Press,
1975), assim como por Sidra Ezrahi, em By Words Alone, (Chicago: University

of Chicago Press, 1980) e Ilan Avisar, Screening the Holocaust (Bloomington:
Indiana University Press, 1988), especialmente no capítulo 1.
28. O realismo cómico de escritores como Cynthia Ozick baseia-se na confusão
indigerível da realidade, troçando de nossos poderes de percepção, nossa contracriatividade. O resultado é uma restauração de fato do vínculo entre realismo e
comédia, c.omo no sistema clássico do genera dicendi.
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fatalidade impensável parecesse ter algum sentido".29 No entanto,
a arte cria um efeito de irrealidade que não é alienador ou
dessensibilizador. No melhor dos casos, ela lambem fornece algo
como uma casa segura para a emoção e para a empatia. As lágrimas
que derramamos, como as de Enéias quando vê a destruição de Tróia
representada nas paredes de Cartago, são uma forma de
reconhecimento e não um ato de exploração do passado.30
Um último argumento em favor de um purismo realista é o de
que a arte é simplesmente menos fiel do que a história na resistência contra um temido recuo da realidade. A maioria dos historiadores suspeitam de qualquer modalidade discursiva ou criativa que se
desvie do realismo ou de marcos referenciais claros. Eles vêem em
uma acuidade positivista a última proteção segura contra o relativismo e o revisionismo. Outros, que não são historiadores, focam
sua atenção sobre uma ficcionalidade sacramentada pela mídia, em
imagens repetidas, que se tornam metonímias da realidade. Temese que a reprodução mecânica, enganosamente eficiente, corroerá
com o tempo as distinções entre história e ficção.31
Deve haver verdade histórica, mas não podemos desprezar o
paradoxo de que o realismo cinematográfico produz seu próprio
efeito de irrealidade. A versão de Spielberg de A lista de Schindler,
um filme que persegue os fatos documentais, e se esforça para
reconstruir o gueto de Cracóvia com alguma fidelidade, pode ser
acusada de dois erros. Um, de que ele não é suficientemente realista.
Ele ainda busca um compromisso com o estilo hollywoodiano na

maneira como estrutura tudo a partir de grandes atos de salvação
ou assassinato. Mas o segundo é que exatamente a crueldade e o
sensacionalismo do evento, reconstruído por um meio espetacular,
exerce uma magia eletrizante que parece capaz de, sozinha,
comunicar a magnitude do mal. Spielberg criou um fato na tela e o
desafio moral é passado para o observador.
A mídia realista moderna, então, mesmo nas mãos de um diretor tão brilhante como Spielberg, continua obscurecida por um
efeito de irrealidade mais subversivo do que o esteticismo. Estamos
fascinados, mas algo dentro de nós continua dizendo "Isso é (só)
um filme".32 O artista deve agora sobrepujar não apenas a arte, mas
também a técnica, ou aquilo que Adorno diagnostica como a fetichização da técnica.33 Por contraste, o impacto dos testemunhos é
extraordinariamente íntimo, pois sem distância estética ou realismo
simulado, não existe qualquer efeito de irrealidade. O fantasmagórico é limitado aqui à testemunha enquanto revenant, que transmite
o que Delbo chama, em uma frase carregada, de "verdade mortal".

29. Adorno, "Commitment" (1962), em: The Essential Frankfurt Sckool Reader,
A. Arato e E. Gebhardt (orgs.), New York: Continuum, 1983.
30. Esse fato não impede, evidentemente, a hipocrisia ou a perversão da simpatia:
é sempre necessário ter a história de Tolstói em mente, na qual uma condessa
chora no teatro enquanto seu cocheiro morre congelado do lado de fora.
31. A preocupação com o realismo não é diminuída pelo fato de que em uma era
da mídia, o "realismo" é minado por outro aspecto. Quando a história retorna
em forma de filme, diz Nancy Wood, referindo-se ao trabalho de Anton Kaes,
nós julgamos "... a persuasão interpretativa da imagem (...) não em relação a
um referencial histórico, mas em relação às imagens precedentes, das quais elas
derivaram." Sobre a "falácia representacional", ver: Wood, "The Holocaust:
historical memories and contemporary identities". Media, Culíure and Society,
13 (1991): 368-72.

32. Cf. Estelle Gilson sobre Schindler 's List: "Mesmo sendo um trabalho de mestre
e emocionante, havia momentos, no entanto, em que eu tinha dificuldade em
acreditar nele (...) durante uma cena de morte situada em um campo, confundia
a realidade e a percepção da realidade uma vez mais. Disse a mim mesma que
eu desejava que isso fosse uma ficção..." Congress Monthly, 61 (março, 1994),
p. 12.
33. Em "Educação após Auschwitz" (1966), Adorno sugere que esse
desenvolvimento, que teve um papel para a mentalidade e para o aparato que
levou à exterminação em massa, é ligado a um tipo de pessoa incapaz de amar.
Devo acrescentar que o duro ataque à arte lançado por Adorno depois do
Holocausto era também dirigido à cultura anterior ao Holocausto: ele descobriu
que a sociedade alemã já era corrupta muito antes dos nazistas tornarem esta
verdade brutalmente clara. Seu insighi, apoiado em uma perspectiva marxista
ainda muito difundida hoje, recebe um peso adicional através da atmosfera do
pastoralismo burguês despreocupado, tão subversivamente retratado no
Badenhelm e no Age ofWonders, de Appelfeld. Apesar disso, Adorno não exigiu
uma exclusão de todos os dispositivos não-realistas. Ele sabia que a
"incompatibilidade estética", como a denominou Marcuse, talvez atualizando
Brecht, é um elemento inerente e eficiente através do qual a arte mais resiste a
uma modalidade literal e dominante demais de representação, do que conspira
contra ela.
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Existe uma dor - tão absoluta Que engole a substância Depois cobre o abismo com - Transe
Para que a Memória possa pisar
À volta - através - encima -

narração, não é simplesmente um nascer póstumo da experiência,
uma formação secundária: ela possibilita a experiência, permite que
aquilo que chamamos de o real penetre na consciência e na
apresentação das palavras, para tornar-se algo mais do que só o
trauma seguido por um apagamento mental higiénico e, em última
instância, ilusório.36
A memória, portanto, limita e possibilita ao mesmo tempo.
Quando falamos de trauma, queremos dizer eventos ou estados
sentimentais que ameaçam esse limite: extrema dor física ou
psíquica, por exemplo, mas também prazer extremo. Eles perfuram
o tempo vivido e existem somente como fantasmas. Mas a memória
é evidência de continuidade: de que o futuro terá um passado.
Propagandas de viagens que nos dizem quanto prazer teremos em
recordar lugares ainda não visitados, simplesmente exageram uma
verdade. "Existir historicamente", escreveu Arthur Danto, "é
perceber os eventos que vivemos como parte de uma história a ser
contada mais tarde".37
O aspecto de orientação futura da memória, colocado em risco por condições traumáticas, que reduziam as vítimas ao que em
jargão de campo de concentração se chamava "muçulmanos", é precisamente o que se almeja na narrativa do testemunho do sobrevivente e, talvez, no ato de contar histórias de uma forma geral.38 O
que era uma passividade humilhante se mostra como uma capaci-

Emily Dickinson34

A questão central se torna, de fato, não se uma arte realista é
possível (ela é), mas se a experiência é possível e em que condições.
Esta virada kantiana já é sugerida pelo comentário de Adorno sobre
"o extremo que escapa ao conceito".35 A teoria do trauma levanta a
mesma questão.
Walter Benjamin nota em "O narrador" uma relação inversa
entre as agruras de combate de veteranos da Primeira Guerra e sua
capacidade de representá-las. Também Freud, depois daquela guerra,
demonstrou que o trauma era o resultado da passagem por uma
vivência sem experimentá-la - sem ser capaz de integrá-la emocional
ou mentalmente. As perturbações associadas com o trauma são,
segundo Freud, tentativas do sistema de se preparar
retrospectivamente para um choque que já ocorrera, de alcançá-lo
e dominá-lo. A memória, e especialmente a memória usada na
34. The ré is a pain - só utter - / It swallows substance up - f Then covers lhe
Abyss with - Trace l Só Memory can step l Around - across - upon ir. The
Complete Poems of Emily Dickinson, Thomas H. Johnson, Boston: Little Brown,
s/d, p. 294, n. 599.
35. Cf. Hans Jonas, citado por Emil Fackenheim: "Em Auschwitz, 'havia mais de
real do que é possível'", em: Holocaust", A. Cohen e P. Mendes-Flohr (orgs.),
Coniemporary Jewish Reltgious Thought (Nova York, 1988), pp. 402. Ver ainda
Blanchot sobre "o real impossível" enquanto "aquilo que... não pode ser
esquecido, porque sempre já esteve fora da memória": The Writing ofDisaster,
irad. Ann Smock (Lincoln: University of Nebraska Press, 1986), p. 29.
Condições epistemológicas de possibilidade são, no caso de testemunhos de
sobreviventes, menos relevantes do que as sociais, mas ajudam a colocar a
questão da "experiência" de forma mais universal. As melhores páginas
inspiradas pela sociologia sobre o testemunho são de Michael Pollak, "La
formation d'une mémoire collective", L'Expérience concentrationnaire, 24447. Sobre trauma e experiência, ver também a introdução de Cathy Caruth para
uma edição especial de American ímago, 48 (1991), pp. 1-13 [posteriormente
editada em livro: C. Caruth (org.), Trauma - Explorationx in Memory, Baltimore:
Johns Hopkins Univ. Press, 1995].

36. As convenções sociais ou literárias que a arte compartilha com o que é
frequentemente chamado de memória coletiva, também apresentam esse poder
formal de tornar a experiência inteligível e de transmitir mesmo eventos sublimes
e terríveis. Permanece epistemologicamente incerto se são formas artificiais ou
derivadas de estruturas mentais permanentes, cuja origem, na biografia ou na
história, não podem ser recuperadas. Convenções ou não, estruturas ou não, eles
certamente parecem se renovar pela experiência transmitida. De outra maneira,
o "mar congelado" de Kafka não pode ser atravessado e a experiência não é
comunicada, mas apagada uma vez mais pelas próprias formas que a tornam
possível.
37. Danto, Narration and Knowledge: Including lhe Integral Texi of Analyiical
Philosophy ofHistory, New York: Columbia University Press, 1985, pp. 342343.
38. Ver o capítulo 8, "The book of the destruction", em: The Longest Shadow. In
theAfiermath ofthe Holocaust, Bloomington e Indianápolis: Indiana University
Press, 1994, pp. 116-132, de onde o presente artigo foi também retirado.
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dade de escutar e observar que agora rompe a dormência. No entanto, não rompe - não acorda - inteiramente, pois o encantamento hipnótico da história, ou nossa relutância em destruir a ilusão,
aponta para a transmissão de algo como um estado de transe, tanto
quanto para uma experiência. Quem conhece o "The ancient
mariner" ("O velho marinheiro"), de Coleridge, reconhecerá o efeito:
como o olho brilhante do marinheiro e a fábula que ele conta lançam seu feitiço sobre o ouvinte relutante. É como se a arte gerasse
esse transe para contornar o trauma, preparando tanto o autor quanto
o ouvinte para uma experiência terrível ou sublime, sempre prestes
a acontecer, ou que já aconteceu.39
» Contar histórias parece, então, ao mesmo tempo, antecipar e
adiar uma realização plena. O desejo pela experiência, de ser um
testemunho contemporâneo de sua própria vida, estar totalmente
presente nela, aponta para uma expectativa a ser satisfeita apenas
em um horizonte imaginário, que une sublimidade e morte. (Emily
Dickinson nos dá uma imagem poderosa, ainda que irónica, desse
horizonte epifânico em "/ heard a fly buu, ~ when l died" ["Ouvi
uma mosca zumbir - quando morri"]). Por outro lado, aquele horizonte como origem, como um evento no desenvolvimento guardado no passado distante, impele a um esforço virtualmente infinito
de recuperação de um trauma originário, que deve ser trazido para
o espaço da experiência consciente. A vida desse ponto de vista
se torna uma busca, centrada naquele evento definidor, mas inconscientemente experimentado. (O ano passado em Marienbad, de
Alain Resnais e Robbe-Grillet, com suas duplicações e repetições,
transforma essa busca em romance.) A busca termina apenas quando o evento se torna totalmente visível: isto é, exposto como uma
marca de identidade.40

Idealmente, essa recuperação da experiência, sua passagem a
uma condição consciente e articulada por meio do testemunho, da
arte ou da terapia, não reproduzirá o trauma por contágio.
Wordsworth já entendia esse fato. Em seu poema-memória The
prelude, ele discerne um padrão - alguns o chamam de mito - de
desenvolvimento. Apresenta a mente do poeta como capaz de
superar o choque psíquico até estar "From ali internai injury exempt"
[livre de todo ferimento interno].41 Tal invulnerabilidade, no entanto,
pode beirar a indiferença ou a insensibilidade: sem choque, como
é possível haver identificação por simpatia? Talvez seja por isso que
Coleridge, contra Wordsworth, mantém o narrar como algo interno
à compulsão à repetição, descrevendo-o em "O velho marinheiro"
como um ataque purgatorial que fornece alívio apenas temporário:

39. Um simples comentário em "O narrador" de Benjamin, sugere o mesmo desvio:
"Quanto mais o ouvinte se esquece, mais profundamente o que ele escuta é
impresso em sua memória". Tal receptividade repete ou simula, em uma forma
não traumática, o estresse traumático, à medida que ele escapa ao que Freud
chama de escudo psíquico.
40. O datar do evento, ou uma obsessão secundária com datas, de uma forma geral, pode, de uma só vez refletir o trauma e buscar limitá-lo. Jacques Derrida
escreveu um artigo memorável, no qual focaliza essa questão de datação em

Sem demora este meu corpo foi torcido
Com uma triste agonia,
Que me forçou a começar minha história;
E então me deixou livre.
Desde então, a uma hora incerta,
Aquela agonia retorna;
E até que minha história horrenda seja contada
Queima este coração dentro de mim.42

Paul Celan. Ver "Shibboleth", traduzido pela primeira vez [para o inglês] em
G. H. Hartman e S. Budick (orgs.), Midrash and Literature (New Haven: Yale
University Press, 1986).
41. A descrição é, de fato, aplicada à própria poesia, em vez da mente que a produz;
mas está claro que Wordsworth as vê como homólogas.
42. Forthwiíh ihisframe ofmine was wrenchedl With a woful agony, l Whichforced
me to begin my tale: l And lhen it lefi me free. II Since lhen, aí an uncertain
hour, l That agony returns; l And till my ghastly tale is íold. l This hean within
me burns. O contágio do trauma, ou a transmissão do trauma secundário, forma
a base, em Coleridge, para um senso mais profundo de comunidade. Ainda que
mais realista no seu entendimento desse fato, Coleridge é também mais
simbólico do que Wordsworth em sua apresentação. Seu isolamento parece ser,
em última instância, maior do que aquele de Wordsworth, que permanece
desconfiado de memórias desintegradas, mas toma conhecimento delas dentro
da cena da vida diária, que sugere a capacidade de resposta mútua entre homem
e natureza e a falta de necessidade de uma ruptura violenta da imaginação ou
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A noção de ser um sobrevivente, de ter saído com vida de uma
intensidade maligna, sublime ou misteriosa, com frequência penetra
na arte por uma mimese em parte inconsciente. Para esclarecer o
papel do que é inconscientemente mimético, me voltarei para a
compreensão freudiana de compulsão à repetição.
Em Além do princípio do prazer Freud alude ao Tancredo de
Tasso que, duas vezes, ambas sem intenção, impõe uma enorme ferida à sua amada. Não seria o "destino maligno" de Tancredo, pergunta-se Freud, inconscientemente desejado, isto é, guiado por "influências da primeira infância"? Ao reconhecer um padrão, Freud
demonstra ser um excelente analista literário: o sentido é tornado
possível por esse movimento, do não marcado para o marcado. Mas,
ao criar a repetição, Tasso apresenta um sintoma ou um símbolo?
A sequência que poderia resolver aquela diferença entre sintoma
compulsivo e símbolo velado ou integrado, percorre o trabalho em
seu todo. Assim, vê com frequência, especialmente em formas de
arte com uma linha narrativa forte, o que Benjamin chama de "concisão casta, que exclui a análise psicológica".43 - quer dizer, exclui
uma redução psicológica ou sua decodifícação. Tal arte exige de
nós uma "reticência" considerável.44 O episódio tirado da Jerusa-

lém libertada, de Tasso, permite a emissão de ressonâncias misteriosas, mas não desmistifica o tema romântico-cristão da relação
necessária, ainda que ambivalente, da ferida erótica com o sagrado.
Deixe-me recordar ainda outra duplicação de uma ferida, desta
vez não marcada. Alípio abriu seus olhos quando ouviu o grito do
povo no circo romano e "se embebeu" no sangue. Essa é uma
repetição não acentuada, uma vez que Alípio pode ser considerado
como um duplo de Agostinho. Pois mesmo se a meditação sobre
as feridas de Cristo não fosse tão ardente nos tempos de Agostinho,
quanto no cristianismo mais tardio, é impossível não reconhecer aqui
a transposição do esporte sanguinolento romano para uma fatalidade
cristã.45 O que permanece difícil de descrever é o mecanismo pelo
qual uma repetição que desloca seu assunto do inconsciente para o
domínio da apresentação das palavras, ou do não marcado para uma
forma elíptica de acentuação, participa no processo de fechamento
e cura.
Ler ou escutar, como parte do processo terapêutico, respeita
as palavras respeitando as feridas nas palavras, o wundgelesenes
(Paul Celan). Porém, ler as feridas, como já argumentei, não é
simplesmente ler pelas feridas. Não significa a localização redutora
do trauma ou a literalização de figuras e fantasias em nome do
realismo. Uma leitura assim pergunta como a arte "simboliza a ferida
que não será mostrada".47 Gostaria de concluir com uma das raras
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modos igualmente sensacionalistas de representação. Tais diferenças importantes
a um nível de psicologia individual, são, no entanto, menos significativas do
que a distinção que Kai Erikson faz em seu "Notes on trauma and community",
entre indivíduo e memória coletiva. O sobrevivente do Holocausto enfrenta o
trauma coletivo, "... um choque para o tecido básico da vida social que prejudica
os laços que ligam as pessoas umas às outras e diminui o senso prevalecente
de comunidade". Ver American Imago, (48): 455-472, 1991.
43. A minha observação aqui deve muito ao "Ethical ellipsis in narrative" de Carol
Bernstein, em: Dialetic and Narrative, T.R. Rynn e D. Judovitz (orgs.), Albany:
State University of New York Press, 1993, pp. 225-232.
44. Em outras palavras, o ato de interpretação está, ele mesmo, entre as sequelas
de uma experiência "inconsciente" e sujeito às mesmas defesas. Quanto a essa
reticência inlerprelativa, sustentada pelo encanto hipnótico da arte, muito ainda
precisa ser dito. Evitamos retirar o véu; vacilamos "entre o esclarecimento e a
fantasia", como crianças "que sabem algo que não sabiam antes, mas que não
fazem qualquer uso do novo conhecimento apresentado a elas". Ver Freud,
"Análise terminável e interminável" (1937), Standard Edition, vol. 23; e Nadine
Fresco, "Remembering the unknown", International Review of Psycho-Analysis,
(11): 419,1984.

45. Que um tipo de sangue cura e o outro corrompe apenas fundamenta a ideia de
um remédio homeopático. Compare-se a lança de Aquiles, a única que pode
curar a ferida que provoca, ou o "telephismo", como o chamou Jean Starobinski,
em Lê remede dans lê mal (Paris: Gallimard, 1989), pp. 191 e sgs.
46. Sobre isso, cf.: "Words and wounds", em: Geoffrey H. Hartman, Saving the
Text, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1981. O processo decura.de
qualquer forma, pode não ser possível sem a "comunidade afetiva" de Maurice
Halbwach.
47. Avital Ronell. differences: A Joumal ofFeminist Cultural Studies, (4): 2, 13,
1992. Porém, para muitos, o modo realista, ou pelo menos algo tão explícito
quanto o testemunho, será necessário. Este é o caso das crianças dos
sobreviventes e talvez de toda a geração subsequente. Sua condição é descrita
por Nadine Fresco: "[Os sobreviventes] transmitiram apenas a ferida para suas
crianças, para quem a memória fora recusada e que cresceram no vazio
compacto do não-dizível." "Remembering the unknown,", p. 419. Ver, também.
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composições em prosa de Celan, "Diálogo na montanha", e então
com um de seus poemas, pois um respeito pela reticência, pelos
limites da representação, é, nesse autor, não uma fórmula, mas um
escrúpulo obsessivo. Não se pode ler a vida de Celan tomando-se
por base sua obra: como, então, é essa obra vinculada ao
Holocausto? Poderá uma arte tão reticente, com um estilo que marca
uma ausência, ser uma forma de testemunho?
Os fatos que conhecemos são poucos: Celan nasceu em 1920,
em Czernowitz; seus pais foram assassinados durante a Shoah; ele
próprio aguentou o trabalho forçado e talvez um campo de
concentração. Sofria de problemas psiquiátricos e cometeu suicídio
em 1970. Até o seu nome, Ancel, foi mudado para tornar-se uma
cifra: enquanto Ancel/Amsel deriva de "melro" [blackbird], Celan
é um anagrama obscuro. Ele é o maior poeta em língua alemã nos
anos do pós-Guerra; a indústria da interpretação já se dedica a ele
há muito, mas nenhum consenso existe em torno do sentido de suas
palavras. No entanto, uma coisa é bastante óbvia: surgem
dificuldades toda vez que o pronome íntimo du surge ou procura
surgir em seus escritos. Até o final da guerra, muitos dos poemas
são diretamente endereçados, por meio desse du, à mãe do poeta.
Depois disso, o ato de endereçar-se a um outro, um outro perdido
ou um outro de dentro, torna-se problemático.48
Elaine Marks: "Cendres juives", em: Auschwitz and After: Race, Culture, and
"The Jewish Queslion" in France, Lawrence D. Kritzman, New York:
Routledge, 1994. O problema tanto moral quanto genérico de manter "um ideal
histórico na escrita fíccional" é discutido, com referência especial a Celan, por
Berel Lang em: Act and Idea in lhe Nazi Genocide, Chicago: University of
Chicago Press, 1990, pp. 138-139.
48. Ver, também, Laub e Auerhahn, "Holocaust testimony", pp. 454-57, sobre "The
anti-dialogic structure of survivor's speech" [A estrutura anti-dialógica do
discurso do sobrevivente] e John Felstiner, "Translating Celan's last põem", in
American Poetry Review (July-August 1982). A posição da testemunha, a pessoa
que poderia endereçar ou ser endereçada pelo evento extremo, mas ou não está
mais "lá" por causa desse evento, ou desapareceu dentro dele, fica no centro
das observações de Dori Laub em Testimony. Sem transformar o sobrevivente
do Holocausto em uma categoria clínica, é importante perceber que, como no
autismo, o automatismo do endereçamento foi rompido e um novo sistema
referencial deve ser construído. Esta preocupação é igualmente visível na arte,
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"Diálogo na montanha" (1959) apresenta um judeu muito falante, que invoca um outro igualmente falastrão: [na tradução portuguesa, de João Barrento] "estás a ouvir-me?, tu estás a ouvir-me,
sou eu, eu, eu e aquele que tu ouves, julgas ouvir, eu e o outro..."49
A prosa repetitiva está no extremo oposto da crescente economia
dos poemas de Celan nesta época;50 porém, tanto aqui como lá, o
tu ou semblable é uma figura fantasma. Por meio do "estás a ouvir-me", através de um chamado tão insistente, um tema que também aparecerá no "Meridiano" é parodiado: "O poema quer ir ao
encontro de um Outro, precisa desse Outro, de um interlocutor. Procura-o e oferece-se-lhe".51
Uma solidão no lugar exalo do encontro para o qual o poema
se move é um tema genérico demais para ser historicizado. Aqueles com perdas menos graves do que os sobreviventes do Holocausto
também sentem tal solidão e um desejo de comunidade. Mas é relevante o que Maurice Blanchot diz quando se volta para suas histórias pré-Holocausto e se pergunta se são datadas. Poderiam ter
sido escritas hoje no mesmo estilo, ou o nosso modo de representação tem de mudar? Ele responde que, enquanto arte, e não outra
coisa, elas não podem mudar. "Não importa quando foram escritas,
toda história a partir de agora [depois de Auschwitz] será de antes
de Auschwitz." Qualquer que seja o seu conteúdo ou época de
criação, o contar de histórias sempre apresenta "... a glória de uma
'voz narradora' que fala com clareza sem nunca ser obscurecida pela
especialmente em poesia, com sua tensão entre a gramática e a retórica (figuras
de linguagem), ou seu deslocamento de limites entre pessoas e coisas, ou o seu
fazer das coisas algo mais pessoal (menos impessoal) do que as pessoas. Ver,
por exemplo, os relatos comoventes de Donna Williams, Somebody Somewhere:
Breaking Free from lhe World of Autism, New York: Times/Books, Random
House, 1994.
49. Celan, "Diálogo na montanha", trad. de João Barrento, em: Arte poética. O
meridiano e outros textos, Lisboa: Cotovia, 1996, p. 35.
50. Depois de suas duas primeiras coletâneas, Sand aus den Urnen (1948) e Mohn
und Gedãchfnis (1952), Celan passa a cultivar um Spãtsíil [estilo tardio]
precoce, quase incompreensível numa primeira leitura, por ser tão condensado.
O "Diálogo" data de 1959, quando seu estilo ainda está numa fase de transição.
51. Cf. Celan, "O meridiano", trad. de João Barrento, em: Arte poética, loc.
cit., p. 57.
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opacidade do enigma ou da natureza terrível daquilo que ela comunica".52
Porém, depois de uma tal catástrofe, a ficção narrativa,
comenta também Blanchot, pode ter "... perdido os fundamentos
sobre os quais uma nova linguagem poderia ser construída - pela
extinção da felicidade de falar (...)" O discurso é ameaçado em sua
origem - não devido à sua inabilidade técnica de representar o que
ocorreu, mas porque algo deixou a nossa voz, uma inocência ("a
felicidade de falar") conservada em tempos anteriores, apesar de
tudo. O próprio desejo de falar está em risco.53
É essa "felicidade do falar" que abandonou o "Diálogo" de
Celan. Permanece a compulsão de falar, porém a esperança de um
encontro genuíno, de uma conversação genuína, parece um
desespero. O choque transmitido ao discurso não pode ser reparado
pela arte ou por bálsamos naturais. Na estranha performance de
Celan, a voz se trai em um monólogo inconsolável.
'" Como se pode fazer poesia a partir da infelicidade de falar?
O dilema se torna mais agudo, pois o discurso poético na língua
materna de Celan, na poesia alemã, com sua imensa riqueza, faz
troça dele.54 A persistência de um elemento luminoso e estético, uma
52. Ver o "posfácio" de Blanchot a Vicious Circles: Two Fictions &"Afterlhe Fact"
(Barrytown, N.Y.: Station Hili Press, 1985, p. 29). Blanchot poderia estar se
referindo às modificações que Adorno faz, na década de 1970, em seu interdito absoluto em relação à arte. "Agora é virtualmente apenas na arte que o sofrimento pode ainda achar sua própria voz, sua consolação, sem ser imediatamente traído por ela." O locus classicus moderno sobre a impertubabilidade
do meio estético é: "Os Governos mudam, mas a prosódia permanece intacta",
de "A crise do verso," [de Mallarmé], que traz a notícia "surpreendente" de
que mesmo a prosódia (francesa) está mudando: "Fizeram violência ao verso".
53- Depois da guerra, a própria arte narrativa de Blanchot evolui da fluência sem
trama de seus récits, pontuados de frases e incidentes luminosos, para o gaguejar
fluente dos fragmentos organizados sob o título de L'écriture du desastre, (Paris:
Gallimard, 1980). O que está envolvido nessa cesura entre palavras passadas e
presentes - nessa escritura do desastre - é ilustrado de forma ainda mais
eloquente por testemunhos orais. Nesses, frequentemente uma descontinuidade
aparece entre as palavras de então e as de agora. Este é um dos argumentos
centrais no Holocaust Testimonies, de Langer.
54. Não é à toa que ele anuncia em seu "Meridiano" que "o poema seria o lugar
onde todos os tropos e metáforas querem ser levados ad absurdum" (trad. de
João Barrento, op. cit., p. 59) Da época do "Fuga sobre a morte" para aquela
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"felicidade de falar" que existe, segundo Blanchot, "anterior a toda
distinção entre forma e conteúdo", derrota a expectativa de que, depois da Shoah, nossa percepção da arte e da cultura associada se
alteraria.55 Celan confessa: "Uma coisa permaneceu acessível, próxima e salva - a língua. Sim, apesar de tudo, ela, a língua, permaneceu a salvo. Mas teve de atravessar o próprio vazio de respostas,
o terrível emudecimento, as mil trevas de um discurso letal (...) Nesses anos e nos anos seguintes tentei escrever poemas nesta língua:
para falar, para me orientar, para saber onde me encontrava e onde
isso me iria levar, para fazer o meu projeto de realidade".56
Delicioso, triste, com doses iguais de pathos e ironia, Celan encena seu "Diálogo" como um característico vai-vem do

do Celan extremamente elíptico, este reductio muda sua forma, mas não o seu
fim. É interessante comparar Celan com o poeta americano Jerome Rothenberg,
para quem a cultura iídiche destruída é um dibbuk entre os dibbuks, um espírito
morto e insatisfeito que rouba de uma poesia poderosa sua razão de existência.
Veroseu/Oiurí>an(1993).
55. Blanchot abre seu Escritura do desastre com: "O desastre destrói tudo ao deixar
tudo ser como era". No segundo livro do Prelude, Wordsworth descreve como,
depois da morte de sua mãe, o mundo externo, ainda que ligado a ele através
dela, não desaba: "e no entanto o edifício mantinha-se como que sustentado /
Por seu próprio espírito!" No Forever Flowing de Vasily Grossmann, um
sobrevivente, retornando depois de trinta anos do Gulag de Stalin (Kolyma),
visita o museu de arte do Hermitage e vive uma experiência à "Dorian Gray":
"Era insuportável pensar que aquelas pinturas tinham permanecido tão lindas
como sempre durante os anos de campo, que o haviam transformado em um
homem prematuramente velho. Porque os rostos das madonas não se tornaram
também velhos e porque seus olhos não se cegaram por lágrimas? Não seria a
imortalidade sua falha ao invés de sua forca? Não revelava sua imutabilidade
uma traição da arte à humanidade que a havia criado?"
56. Celan, "Alocação na entrega do Prémio Literário da Cidade Livre e Hanseática
de Bremen", trad. de João Barrento, em: Ane poética, loc. cit., p. 33. Quando
Celan diz que foi "enriquecido" por tudo ("Ela fez a travessia e não gastou uma
palavra com o que aconteceu, mas atravessou esses acontecimentos. Fez a
travessia e pôde reemergir 'enriquecida' com tudo isso"), é fácil citar seu "Fuga
sobre a morte" do início e a acusação de eufonia e estilização estética contra
ele. Seus críticos não viram o aspecto subversivo de seu lirismo: sentiram demais
sua felicidade, ao invés das "mil escuridões" do discurso. O método ad
absurdum está totalmente desenvolvido no "Diálogo na montanha".
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iídiche.57 Uma forma de discurso antes comum e agora espectral
persegue o alemão de Celan. Além disso, em uma caricatura do esforço do judeu para lutar contra a idolatria através da remoção de
imagens, as palavras continuam tropeçando, cegas para a natureza
e são acusadas de profanar o silêncio das montanhas. Porém, elas
o fazem sem transmitir um chamado ou uma noção de estar sendo
endereçado, como fora Abraão (Hõrstdu Hõrstdu, "escutas-tu"),58
ou de ter sido atingido ou purificado por uma força divina. O que o
próprio Celan denomina de um "encontro perdido"sy [versãumte
Begegnung], termina com um hineni curiosamente exaltado, ainda
que auto-subversivo: "eu aqui, eu; eu, que te posso dizer, que te
poderia dizer tudo isto; eu, que não to digo e não to disse ...'>60. Não
há revelação, nenhum evento do logos.
De fato, palavras extirpam os olhos: uma privação originária
é evocada, uma forma judaica de ascese que leva a um verbalismo
antinatural. Há um trauma dentro do trauma e ele é associado à linguagem. A ferida é também uma palavra-ferida, vinculada a uma
identidade coletiva ou destino cultural. Celan estende o mandamento
bíblico referente às imagens e os volta contra as imagens internas
às palavras. Ainda que nem tudo em sua estranha história seja negativo (a proliferação de palavras adquire uma vida própria e se

orienta como em um campo de força de um imã invisível),61 não
podemos esconder o fato desconfortável de que elas se aproximam
às vezes de um odiar-se a si mesmo. "Mas eles, os irmãos, Deus
seja acusado, não têm olhos. Ou melhor: também têm olhos, mas
há um véu à sua frente, à sua frente não, atrás deles, um véu ondulante; mal entra uma imagem, fica logo presa nas malhas, e logo
aparece um fio que começa a fiar, a envolver a imagem, um fio do
véu..."62 A consciência infeliz do discurso estivera lá todo o tempo,
um destino judeu, anterior mesmo ao Holocausto.
Permitam-me terminar com um único poema, uma falsa alba.
Seu estilo esparso e elíptico, tão diferente da prosa do "Diálogo",
adiciona um ascetismo verbal ao visual:

57. Celan evoca um judeu que "faz golus" como Abraão, mas cujas palavras não
vão a parte alguma (gostaria de fazer referência aqui aos pensamentos
estimulantes de meus colegas Claudine Kahan e Benjamin Harshav, que vão
nessa mesma direção). Para a forma em iídiche desta conversação, cf.: Ruth
Wísse, "Two Jews talking: a view of modern Yiddish literature, Prooftext, (4):
35-48, 1984.
58. Tanto Laub/Auerhahn, quanto Felstiner sugerem que tais momentos constituem
um anti-esquema ou uma paródia da reza principal do judaísmo: "Escuta, Oh
Israel..."
59. "A um ano, recordando um encontro perdido no Engadin, pus no papel uma
pequena história na qual um homem ia pela montanha, 'como LenzV* "O
meridiano", trad. de João Barrento modificada por mim [N. da T.]. In Arte
poética, loc. cit., p. 60. A alusão é ao Lenz de Georg Bíichner (o nome também
é um nome poético para a estação da primavera). O "encontro" experimentado
pelo Lenz de Btichner parece repetir o de Hõlderlin em um cenário diferente:
Hõlderlin havia viajado para o sul até que foi atingido por "Apoio".
60. Celan, "Diálogo na montanha", trad. de João Barrento, em: Arte Poética, loc.
cit., p. 40.

Depois da recusa da luz:
no caminho claro do mensageiro
o dia ressonante.
A eufórica mensagem
penetrante e mais penetrante
encontra o ouvido em sangue."

A "Recusa da luz" evoca um sacrifício visual. Porém, ela pode
também ensaiar a acusação cristã de que os judeus se cegaram para
a nova revolução, ou de que foram postos em uma posição de testemunhas imperfeitas de Deus (os "Diálogos" se referem ao "véu
dentro dos olhos"). A transição do olho para o ouvido não é curativa: O movimento vai da Lichtverzicht para a Lichtzwang, de uma
"recusa da luz" para um ser forçado por, para dentro da, luz.
61. Lendo esta prosa, compreendemos melhor a colocação que Celan faz no
"Meridiano", de que "a arte seria o caminho que a poesia tem de percorrer nem menos, nem mais" a distância para "o estranho, o lugar onde a pessoa
conseguia libertar-se enquanto Eu - um Eu estranho a si". "O meridiano", loc.
cit., p. 53.
62. Celan, "Diálogo na montanha", loc. cit., p. 36.
63. Nach dem Lichtverzicht: l der vom Botengang helle, l hallende Tag. II Die
bliihselige Botschaft, l schriller und schriller, f findei zum blutenden Ohr"
Eingedunkelt, em: Paul Celan, Gesammelle Werke, 3, Frankfurt a.M.:
Suhrkampf, 1983, p. 142. Os editores datam esta série nSo publicada de 1969.
Um volume intitulado Lichtzwang (Compulsão à luz) foi publicado em 1970,
ano da morte do autor.
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A questão levantada, então, e acredito que ela emerja da poesia
de Celan como um todo, concerne à possibilidade do testemunho em particular, do testemunho judaico. A luz que brilha na escuridão,
tanto se a identificamos com esperanças cristãs quanto iluministas,
é parte do trauma, mais do que da solução.64 Celan começa para
além da luz, para além de testemunhas heliotrópicas: no seu mundo
o sol está posto, o crepúsculo produz leite negro, uma vela é amada
apenas quando acabou de queimar, o mundo permanece na
escuridão. 65 Ele exige de si-mesmo um ato de testemunho, 66
equivalente a uma jornada cega e talvez infinita de recuperação, que
se entrega à "percepção em caracol" [snailshorn perception] (Keats),
ou à respiração quase invisível, Atemwende [viragem do ar] da
declaração.67
Não é à toa que Celan abre mão da "glória de uma 'voz
narradora'" ou de qualquer luminosidade que pudesse preencher o
vazio. Ele impõe a si mesmo a ordem para silenciar todos os
Augenstimmen, "olho-vozes". Cada vez mais lacónico, adota uma

linguagem de testemunho mallarmaica e totalmente nãoconfessional, "sem Eu e sem Tu, só Ele, só Isso... só Eles, e nada
mais".68 Mesmo a gramática, o fundamento firme da identidade da
linguagem é afetada. Sua poesia apresenta uma espécie de elipse
que omite o verbo, ou deixa incerto quem fala ou quem é
endereçado. A primeira estrofe do poema "Recusa da luz" não tem
verbo; a segunda, se consideramos "encontra" como um imperativo,
torna impessoal o sujeito.69 Não se capta aqui algo fantasmagórico
que tão frequentemente persegue os sobreviventes, "morri (...) e
ninguém parece ter percebido"?
Somente a fala sobrevive a essa morte, ou a escrita enquanto
fala órfã. A poesia de Celan tende para uma construção absoluta e
se torna um epitáfio lascado. Independentemente da origem de sua
perda, uma palavra-ferída marca todo o âmbito de sua obra. Em seu
último poema, Celan parece tanto desafiar quanto troçar de si
mesmo. "Tu lês", ele exige, e continua, "o Invisível / pressiona o
vento / em limites" (Zeitgehõft). O invisível pode ser o próprio
Celan, que aspira à própria presença mais reticente.70 Ao trauma é
dada uma forma e ele desaparece, no gaguejar que chamamos de
poesia, para dentro da fissura entre o discurso na página,
aparentemente tão absurdo, e uma escrita invisível que pode não
ser recuperável. Esta é, verdadeiramente, uma notação do desastre.
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64. E central para todas as questões levantadas aqui saber se um modelo de naointegraçào que tivesse valor terapêutico em psicanálise e valor emancipatório e
expressivo em arte, pode ser desenvolvido. Também em filosofia e religião o
modelo causaria escândalo em virtude de sua resistência à transparência e à
totalização. Não quero dizer que todas as experiências traumáticas podem ser
alinhadas, mesmo nesse eixo diferencial, mas sim que uma teoria geral, ao
continuar a pensar seus próprios termos e, o que é igualmente importante, falar
deles, deveria manter o axioma de Lévinas em mente: "O intervalo de espaço
dado pela luz é instantaneamente absorvido pela luz".
65. Cf. sua caracterização de Cristo como Augenkind no poema "Eis, Éden",
daqueles olhos como "helle Éden", e, de uma forma geral, sua paródia do hino
cristão e seus motivos de luz redentora e calor. Sobre esse tema ver: Winfried
Menninghaus, "Zum Problem dês Zítats bei Celan und in der Celan-Philologie".
Em Paul Celan, W. Hamacher e W. Menninghaus (orgs.), Frankfurt a.M.:
Suhrkamp, 1988, pp. 188-189, nota 9. Às vezes a obra de Celan como um todo,
pelo menos em sua dimensão críptica, surge como uma anti-estrofe em relação
à valorização que Hòlderlin fazia da arte grega como inspiradora, "Wo, wo
leuchten sie denn, die fernhintreffenden Spriiche", em "Brot und Wein" - em
outras palavras, sua oposição a uma metafórica da luz, da iluminação, pode ser
mais profunda do que qualquer fonte ideológica particular.
66. Cf. Shoshana Felman sobre Celan [Cap. l acima].
67. Cf. "O meridiano": "Ampliar a arte? Não. Entra antes com a arte no que em ti
próprio há de mais acanhado". (Trad. de João Barrento, loc. cit., p. 59).

68. Celan, "Diálogo na montanha", trad. de João Barrento, loc. cit., p. 37. Concordo
com Françoise Meltzer quanto ao fato de que a visão dialógica que Gadamer
tem de Celan, que pressupõe a possibilidade da conversação, de "um Tu a priori
e de um 'Eu'", não leva em conta o seu dilema. Ver seu "Paul Celan and the
death of the book", em: Hot Property: The Siakes and Claims of Literary
Originality, Chicago: University of Chicago Press, 1994.
69. Ainda que Findei possa ser um predicado (a mensagem "encontra seu caminho"
para o ouvido em sangue), a imagem positiva da luz continuaria minada pela
linha 5. Cf. o "Trubung durch Helles" no poema de Celan dedicado a Nelly
Sachs, "Zurich, zum Storchen" (Die Niemandsrosé).
70. De início ficamos tentado a entender o "Invisível" como Deus, ou como a fonte
da inspiração. Porém, Celan não aplicou, com ousada ambiguidade, sua fórmula
amarga cm Atemwende (1967): "Niemand/ Zeugtfur den l Zeugen" (Ninguém
/ testemunha / pelas testemunhas)? Se Niemand, na sua estrofe de Aschenglorie,
tem a força de um nome próprio, um Celan reservado, poderia estar dizendo:
"Eu sou ninguém, no entanto, devo validar a ideia do testemunho com meus
„
poemas .

BIBLIOGRAFIA
TESTEMUNHOS
AMÉRY, Jean, At the MÍnd's Limits. Contemplations by a Survivor on
Auschwitz and its Realities, trad. Sidney Rosenfeld e Stella
Rosenfeld, New York: Schocken Books, 1990.
ANTELME, Robert, L'espèce humaine, Paris: Gallimard, 1957.
APPELFELD, Aharon, Badheim 1939; Tzili, trad. Rifka Berezin e Nora
Rosenfeld, São Paulo: Summus, 1986.
BACHMANN, Ingeborg, Werke, org. por Christine Koschel, Inge von
Weidenbaum e Clemens Miinster, Munchen/Zurich: Piper, 5a ed.,
1993.
BERG, Leila, Flickerbook, London: Granta Books, 1997.
CAYROL, Jean, Nuit et Brouilland, Paris: Fayard, 1997.
CELAN, Paul, Sete Rosas mais tarde. Antologia poética, trad. João
Barrento e Y.K. Centeno, Lisboa: Cotovia, 1993.
, Cristal, trad. Claudia Cavalcanti, São Paulo: Iluminuras, 1999.
, Gesammelte Werke in fiinf Bãnden, org. por Beda Alleman e
Stefan Reichert, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1983.
, Die gedichte aus dem Nachlass, Frankfurt a. M.: Suhrkamp,
1997.
DELBO, Charlotte, Auschwitz etaprès, Paris: Minuit, 1970-71.
DURAS, Marguerite, A dor, trad. Vera Adami, Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1986.
FINK, Ida, A viagem, trad. Marcelo Paiva de Souza, Rio de Janeiro: Imago,
1998.
, Traces, trad. P. Boehm e Francine Prose, New York: Melropolitan
Books, 1997.
GROSSMAN, David, Ver: Amor, trad. Nancy Rosenchan, Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1993.

250

CATÁSTROFE E REPRESENTAÇÃO

BIBLIOGRAFIA

KLEMPERER, Victor, Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten. Tagebiícher
1933-1941, org. por Walter Nowojski, Darmstadt: "Wissenschftliche
Buchgesellschaft. 10a ed., 1998. (trad. bras,: Os diários de Viciar
Klemperer, trad. Irene Aron, São Paulo: Companhia das Letras,
1999.)
, LTI. Notizbuch eines Philologen, Leipzig: Reclam, 1996.
KOUTZ, Zvi, Jossel Rakovers Wendung zu Gott, Rauhreif Verlag, 1994.
KORCZAK, Janus, Diário do Gueto, trad. Jorge Rochllitz, São Paulo:
Perspectiva, 1986.
LANZMANN, Claude, Shoah, Paris: Fayard, 1985. (Trad. bras., São Paulo:
Brasiliense, 1987.)
LEVI, Primo, A tabela periódica, trad. Luiz S. Henriques, Rio de Janeiro:
Relume-Dumará, 1994.
,Éisto um homem?, trad. Luigj dei Re, Rio de Janeiro: Rocco, 1988.
, Os afogados e os sobreviventes, trad. Luiz Henriques, Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1990.
, A trégua, trad. Marco Lucchesi, São Paulo: Companhia das
Letras, 1997.
, Se não agora quando?, trad. Nilson Moulin, São Paulo:
Companhia das Letras, 1999.
MANEA, Norman, October, EightO'Clock, New York: Grove Press, 1992.
MORRISON, Blake, As if, London: Grania Books, 1997.
PERBC, Georges, W ou a memória da infância, trad. Paulo Neves, São
Paulo: Companhia das Letras, 1995.
PERECHODNIK, Calei, Am I a Murderer? ; Testament ofa Jewish Ghetto
Policeman, trad. Frank Fox, Boulder, CO: Westview Press, 1996.
SEMPRUN, Jorge, Uécriture ou Ia vie, Paris: Gallimard, 1994.
, Lê grand voyage, Paris: Gallimard, 1963. (A grande viagem, Rio
de Janeiro: Bloch editores, s.d.)
_ , A segunda morte de Ramon Mercader, trad. Júlio C.
Montenegro e M. Penchel, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.
, Autobiografia de Federico Sánchez, trad. Olga Savary, Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1979
, Um belo domingo, trad. Aulyde Rodrigues, Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1982.
, A montanha branca, trad. Edison Darci Heldt, Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1987.
, Mal e modernité, Paris: Éditions Climats, 1995.
SPIEGELMAN, Art, Maus, A Survivor's Tale, New York: Pantheon Books,
1986-1991. (Trad. bras., São Paulo: Brasiliense, 1995.)

WILKOMIRSKI, Binjamin, Fragmentos - Memória de uma infância, trad.
Sérgio Tellaroli, São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

251

TEXTOS TEÓRICOS
ABRAHAM, N. e TOROK, M., Cryptonymie - Lê verbier de Vhomme aux
loups, Paris, 1976.
, A casca e o núcleo, trad. Maria José R. Faria Coracini, São Paulo:
Escuta, 1995.
AGAMBEN, Giorgio, Quel che resta di Auschwilz. L'archivio e U
testimone, Torino: Bollati Boringhieri editore, 1998.
AMISHAI-MAISELS, Ziva, Depiction and Interpretation: The Influence of
the Holocaust on the Visual Arts, Oxford: Pergamon Press, 1993.
ASSMANN, Aleida, Arbeit am nationalen Gedáchtnis, Frankfurt a. M.:
Campus Verlag, 1993.
.___ , Zeit und Tradiíion. Kulturelle Strategien der Dauer, Koln:
Bõhlau, 1998.
BACHMANN, Ingeborg und CELAN, Paul. Poetische Korrespondenzen, org.
por Bernhard Bõschenstein e Sigrid Weigel, Frankfurt a.M.:
Suhrkamp, 1997.
BENJAMIN, Walter, Obras Escolhidas l: Magia e técnica, Arte e Política,
São Paulo: Brasiliense, 1985.
, Obras Escolhidas III: Charles Baudelaire, um Lírico no Auge
do Capitalismo, São Paulo: Brasiliense, 1989.
BERG, Nicolas e outros (org.), Shoah. Formen der Erinnerung, Munique:
WilhelmFink Verlag, 1996.
CARUTH, Cathy (org.), Trauma. Exploraíions in Memory, Baltimore/
London: Johns Hopkins University Press, 1995.
, Unclaimed Experience. Trauma, Narrative, and History,
Baltimore/London: Johns Hopkins UP, 1996.
CYTRYNOWICZ, Roney, Memória da Barbárie, São Paulo: EDUSP/Nova
Stella, 1990.
DERRIDA, Jacques, "Economimesis", in: Mimesis dês articulations, org.
por Sylviane Agacinski, Paris, 1975, pp. 55-93.
, Demeure. Mauríce Blanchot, Paris: Galilée, 1998.
DIACRITICS, v. 28, n. 4, winter 1998. (Trauma and Psychoanalysis)
FELMAN, Shoshana e LAUB, Dori, Testimony: Crises of Witnessing in
Literature, Psychoanalysis, and History, London: Routledge, 1991.
FELSTINER, John, Paul Celan. Poet, Survivor, Jew, New Haven/London:
Yaie U. Pr., 1995.

252

CATÁSTROFE E REPRESENTAÇÃO

BIBLIOGRAFIA

FERENCZI, Sándor, Zur Psychoanalyse der Kriegsneurosen, Leipzig/
Wíen: Int. Psychoanalytíscher Verlag, 1919.
FIORETOS, Aris, (org.). Wordtraces: Readings ofPaul Celan, Baltimore:
Johns Hopkins UP, 1994.
FRIEDLANDER, Saul, Reflections of Nazism: An Essay on Kitsch and
Death, Bloomington: Indiana University Press, 1991.
(org.) Probing the Umiís ofRepreseníation. Nazism and the Final
Solution, Cambridge, Massachusetts/London: Harvard UP, 1992.
GADAMER, Hans-Georg, Wer bin Ich und wer bist Du? Kommentar zu
Celans "Atemkrístal", Frankfiirt a. M.: Suhrkamp, 1989.
GAGNEBIN, Jeanne Marie, História e Narração em W. Benjamin, São
Paulo: Perspectiva, 1994.
, Sete aulas sobre linguagem, memória e história, Rio de Janeiro:
Imago, 1997.
GINSZBURG, Cario, "Shared Memories, Private Recollections", in: Gulie
Ne'eman Arad (org.), History & Memory. Passing into History:
Nazism and the Holocaust beyond Memory. In Honor of Saul
Friedlánder on His Sixty-Fifth Birthday, Vol. 9, number 1/2, Fali,
1997, pp. 353-363.
HALBWACHS, Maurice, Lês cadres sociaux de Ia mémoire, Paris: Alcan,
1925. (Bibliotheque de philosophie contemperaine.)
, La mémoire collective, Paris: Presses Universitaires de France,
1950. (Trad. bras.M memória coletiva, São Paulo: Vértice, 1990.)
, La topographie légendaire dês êvangiles en terre sainte.
Étude de mémoire collective, Paris, 1941.
HARTMAN, Geoffrey, The Longest Shadow in the Aftermath of the
Holocaust. Bloomingan, Indianapolis: Indiana UP, 1996.
, (org.), Holocaust Remembrance: The Shapes of Memory,
Cambridge, Mass. /Oxford: Blackwell, 1994.

dês Judentums, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1992.
_ , Kracauer zur Einfiihrung, Junius Verlag, 1996.
, "Der Engel dês Vergessens und die Black Box der Faktizitat:
Zur Gedachtniskonstruktion in Claude Lanzmanns Film Shoah", in:
Haverkamp-Anselm (ed.); Lachmann-Renate (ed.); Herzog-Reinhart
(asst. ed.). Memória: Vergessen und Erinnem, Munich: Fink, 1993.
LACAPRA, Dominick, Representing the Holocaust. History, Theory,
Trauma. Ithaca, London, 1994.
LACOUE-LABARTHE, P. e NANCY, Jean-Luc, Lê Mythe Nazi, Paris: De
L'Aube, 1996.
LACOUE-LABARTHE, P, La poésie comme expérience, Paris: Christían
Bourgois, 1986.
LANDA, Fábio, La Shoah et lês nouvelles figures métapsychologigues
de Nicolas Abraham et Maria Torok, Paris: L'Harmattan, 1999.
(Trad. bras., Ensaio sobre a criação teórica em psicanálise. De
Ferenczi a Nicolas Abraham e Maria Torok, São Paulo: Ed. UNESP/
FAPESP, 1999.)
LANG, Berel, Act and Idea in the Nazi Genocide, Chicago/London:
University of Chicago Press, 1990.
LANGER, Lawrence L., The Holocaust and the Literary ímagination, New
Haven: Yale University Press, 1979.
_ , Holocaust Testimonies. The Ruins of Memory, New Haven/
London, Yale UP, 1991.
, Preempting the Holocaust, New Haven/London: Yale UP, 1998.
LAUB, Dorie e Felman, Shoshana, Testimony: Literature, Psychoanalysis,
History, London: Routledge, 1991.
LYOTARD, Jean-François, Heidegger et "lesjuifs", Paris: Galilée, 1988.
, Uinhumain. Causeries sur lê temps, Paris: Galilée, 1988.
NESTROVSKI, Arthur, Ironias da Modernidade. Ensaios sobre Literatura
e Música, São Paulo: Ática, 1996.
, "Catástrofe e representação", in: Revista da Associação
Psicanalítica de Porto Alegre, ano VIII, n2 15 (nov. 1998), pp. 51-65.
NORA, Pierre (org.), Lês Lieux de Mémoire, Paris: Gallimard, 1984.
POLLAK, Michael, L'expérience concentrationnaire. Essai sur lê
maintien de 1'identité sociale, Paris: Éditions Métailié, 1990.
SELIGMANN-SILVA, Márcio, "Literatura de testemunho: os limites entre a
construção e a ficção", in: Revista Letras, n 2 16, janeiro/junho 1998,
UFSM - Centro de Artes e Letras - Mestrado em Letras, pp. 9-37.
(Dossiê: "Literatura, violência e direitos humanos")

, (org.), Bitburg in Moral and Political Perspective,
Bloomington, 1986.
HUYSSEN, Andreas, Twilight Memories, Marking Time in a Culture of
Amnésia, New York: Routledge, 1986.
INSDORF, Annette, L'Holocauste à 1'Écran, Paris: Lês Éditions du Cerí,
1985.
KOCH, Gertrud, "Die ásthetische Transformation der Vorstellung vom
Unvorstellbaren. Anmerkungen zu Claude Lanzmanns Film Shoah",
in: Babylon, Vol.l, Outubro 1986,pp. 84-91.
, Die Einstellung ist die Einstellung. Visuelle Konstruktionen

253

CATÁSTROFE E REPRESENTAÇÃO

BIBLIOGRAFIA

"A literatura do trauma", "Wilkomirski: Os fragmentos de uma
farsa", in: Cult, número 23, junho 1999 (Dossiê: "Literatura de
Testemunho", org. por M. S-S., pp. 39-63). pp. 40-47, e 60-63.
_ , "Do delicioso horror sublime ao abjeto e à escritura do corpo",
in: Ana Luiza Andrade, M. L. de Barros Camargo e R. Antelo (org.),
Leituras do ciclo, Florianópolis: ABRALIC, 1999, pp. 123-136.
Shoah. Lefilm. Dês psychanalistes écrivent, Paris: Jacques Grancher, 1990.
SICHER, Efraim (org.), Breaking Crystal. Wriííng and Memory after
Auschwilz, Urbana/Chicago: University of Illinois Press, 1998.
SMITH, Gary e EMRICH, Hinderk M. (org.), Vom Nutzen dês Vergessens,
Berlim: Akademie Verlag, 1996.
TODOROV, Tzvetan, Face à V extreme. Paris: Editions du Seuil, 1994. (Trad.
bras., Em face do extremo, Campinas: Papirus).
VIDAL-NAQUET, Pierre, Lês assassins de Ia mémoire. "Un Eichmann de
papier" et autres essais sur lê révisionisme, Paris: La Découverte,
1987. (Trad. bras., Campinas: Papiros, 1988.)
, Los judios, Ia memória y elpresnte, trad.D. Zadunaisky, Buenos
Aires: Pondo de Cultura Económica de Argentina, 1996.
, "L'épreuve d'historien. Réflexions d'un généraliste", in: Cuau,
Bernard (e outros), Au Sujet de Shoah, Paris: Belin, 1990, pp. 198208.
WEINRICH, Harald, Lethe. Kunsí und Kritik dês Vergessens, Miinchen:
C.H. Beck, 1997.
, "Uber Sprache, Leib und Gedáchtnis", in: Hans U. Gumbrecht
e Karl L. Pfeiffer (org.), Materialital der Kommunikation, Frankfurt
a.M.: Suhrkamp, 1988. 80-93.
, Gibt es eine Kunst dês Vergessens?, Basel: Schwabe, 1996.
WHITE, Hayden, "The Politics of Historical Interpretation", in: Criticai
Inquiry 9, Sept. 1982. 113-137.
, The Content of the Form. Narrative Discourse and Historical
Representation, Baltimore/London, Johns Hopkins UP, 1987.
WIEVIORKA, Annette, L'ére du témoin, Paris: Plon, 1998.
YATES, Francís A., Art of Memory, Chicago: University of Chicago Press,
1974.
YERUSHALMI, Yosef H., Zakhor, Jewish Hisíory and Jewish Memory,
Seattle/London: U. of Washington Press, 1982. (Trad. bras., Zahkor:
História Judaica e Memória Judaica, Rio de Janeiro: Imago, 1993)
YOUNG, James, The Texíure of Memory: Holocausí Memoriais and
Meaning, New Haven/London: Yale UP, 1993.

INTERNET

254

255

Existem milhares de links com informação sobre a Shoah - ligados
a Universidades, Museus, Fundações etc. Seria inviável listá-los aqui e
até mesmo injustificável, uma vez que encontram-se quase todos
reunidos em uma enorme lista - de mais de 42 páginas com nomes de
sites muito bem organizados por temas - sob o título "The Holocaust
of World War II", no endereço:
http://members.aol.com/TeacherNet/Holocaust.html

