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Traumas
na Alemanha

INTRODUÇÃO AO PAINEL "TRAUMAS NA ALEMANHA"*
Alexander von Plato

A

o final da Segunda Guerra Mundial, a catastrófica política da Alemanha de Hitler foi derrotada, com consequências dificilmente
imaginadas. Em todo o mundo, de acordo com as estatísticas conhecidas, morreram 55 milhões de pessoas, especialmente nos países da
Europa Oriental, como a Polônia e a União Soviética.
Sem considerar números da China, mais de 21 milhões de soldados morreram ou desapareceram, principalmente na União Soviética (cerca de 13 milhões), Alemanha (3,76 milhões), Japão (1,2 milhão), Grã-Bretanha (440
mil), Iugoslávia (410 mil) e na França, Itália e Polônia (mais de trezentos
mil em cada país).
O número estimado de civis mortos em extermínio, lutas, assassinatos,
guerra de guerrilha da resistência etc. atinge entre 25 e trinta milhões, dos
quais perto de 15 milhões na Europa, sem considerar os cerca de nove milhões que foram assassinados em prisões e campos de concentração nazistas.
Desses nove milhões, aproximadamente seis milhões eram judeus europeus.
Desde o início, o extermínio de judeus, ciganos e outros não apenas pelas
SS, mas pelo Wehrmacht, foi um dos elementos da conquista do Leste Europeu pelos alemães.
Na própria Alemanha morreram cerca de 36 milhões de civis, entre os
quais dois milhões de expedidos do Leste,1 mais de meio milhão de vítimas
* Tradução de Lucia Hippoiito.
1
Estes números têm sido contestados por novos estudos tchecos, por exemplo, Jan
Kren. Tschechisch-deutschc Bezichungen in der Geschichte. Von Böhmen aus betrachtet,
In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament B 28/96, Juli
1996. S 21 27.

de bombardeios, pelo menos sete milhões de soldados enviados para prisões
de guerra, cerca de 15 milhões de evacuados, em geral mulheres e crianças.
Dois milhões foram feridos. Pelo menos 2/3 das pessoas não estavam na sua
terra. Em 1945 cerca de dez milhões de refugiados políticos, sobretudo trabalhadores forçados, tiveram que ser transportados de volta da Alemanha
para seus países de origem. Aproximadamente 14 milhões de alemães fugidos do Exército Vermelho foram expulsos e tiveram que se estabelecer nas
quatro zonas de ocupação, nas quais a Alemanha foi dividida. Tiveram que
viver sob condições desastrosas. Parece-me que estas circunstâncias não
oferecem a melhor base para se lidar com os crimes nazistas.
Todos esses alemães, muito diferentes entre si, velhos habitantes e refugiados, ex-soldados e mulheres evacuadas, grande número de antigos nazistas
- a sexta parte da população adulta foi organizada no campo nazista -, os
chamados Mitläufer (seguidores) e o pequeno número de oponentes e sobreviventes tiveram que viver juntos depois da guerra. Especialmente os sobreviventes dos campos de concentração nazistas tiveram que decidir se queriam permanecer na Alemanha. Nesse caso, ficaram em seu país natal e tiveram que viver com seus traumas, tiveram que enfrentá-los e enfrentar também a agressiva ignorância de muitas pessoas à sua volta que não queriam
saber de nada sobre suas terríveis lembranças dos campos de concentração.
Do outro lado, os aliados vencedores aprisionaram um certo número de
pessoas em 1945 e 1946, principalmente nacional-socialistas de classes baixa e média, e as enviaram para campos de prisioneiros de guerra: cerca de
noventa mil na Zona Britânica, cem mil na Zona Americana e mais de 150
mil na Zona Soviética. Algumas vezes, antigos campos de concentração foram utilizados como campos de prisioneiros de guerra: Neuengamme e
Dachau, nas Zonas Ocidentais de Ocupação; Buchenwald, Sachsenhauseh e
Jamlitz, na Zona Soviética.
Todos nós -Mark Roseman, Anne Kaminsky, Friedhelm Boll e eu- temos
trabalhado com o nacional-socialismo e o pós-guerra na Alemanha e gostaríamos de apresentar-lhes algumas questões:
• Como o governo e a população da Alemanha Oriental e Ocidental
lidam com as vítimas do nacional-socialismo? Qual foi a capacidade da
população - que enfrentava suas próprias dificuldades, vivendo o luto
das mortes em suas famílias - de compreender o trauma das vítimas do
nacional-socialismo?
• De que maneira os alemães lidaram com as vítimas da repressão
soviética durante diferentes períodos, desde a guerra fria até hoje?

• Como as próprias pessoas traumatizadas viveram com seus traumas, como puderam conviver com os alemães "normais"? De que maneira sua memória foi influenciada pelos traumas e pelas circunstâncias sociais?
Mark Roseman, inglês, especialista em história contemporânea da Alemanha, é conferencista sênior na Universidade de Keele. Trabalha atualmente
numa detalhada pesquisa sobre a história de vida de uma mulher judia.
Friedhelm Boll trabalhou, como historiador, na desnazificação e com as
vítimas dos campos de concentração nazistas e dos campos soviéticos de
prisioneiros de guerra. Ele pertence à equipe da Fundação Friedrich-Ebert
em Bonn e leciona em Kassel.
Anne Kaminsky trabalha no Memorial de Sachsenhausen. É especialista
em repressão nazista e soviética, além de possuir vasta experiência em história oral.

MEMÓRIA SOBREVIVENTE: VERDADE E INEXATIDÃO
NOS DEPOIMENTOS SOBRE O HOLOCAUSTO*

Mark Roseman

E

ste paper nasceu de minha recente experiência escrevendo a biografia de
um sobrevivente do Holocausto, Mrs. Marianne Ellenbogen, nascida
Strauss.1 Um dos mais inesperados e chocantes aspectos da pesquisa foi
a descoberta de muitas espécies diferentes de registros escritos que poderiam ser
justapostos ao depoimento oral de minha biografada. Talvez se possa falar em
justaposição de fontes de diferentes tipos de contemporaneidade, uma vez que o
que é revelador frequentemente não é o contraste específico entre o "escrito" e o
"falado", mas entre percepções e lembranças já "consolidadas" ou registradas em
diferentes pontos de distância dos acontecimentos descritos, isto é, em relatos e
cartas "da época", em entrevistas e conversas "de hoje". Em todo caso, quando
comparei o que minha entrevistada me contou com o que diziam as fontes contemporâneas, emergiram inúmeras diferenças e discrepâncias relevantes. A tal
ponto, que o processo pelo qual o passado de Marianne ganhou forma no presente às vezes parece uma história de detetives (embora angustiante e trágica), à
medida que uma cadeia de pistas e testemunhas me conduzia a consecutivas
reavaliações de acontecimentos de mais de cinquenta anos atrás.
As discrepâncias entre registros e depoimentos tomaram inúmeras formas. Muito frequentemente o depoimento de Marianne ou de outra testemunha mostrava que os registros contemporâneos eram enganadores, ou
porque fossem deliberadamente elaborados para enganar - documentos da

* Tradução de Lucia Hippolito.
1
Esta é a versão modificada de um paper originalmente apresentado no X Congresso
Internacional de História Oral no Rio de Janeiro, em junho de 1998. Gostaria de agradecer à Fundação Nuffield por financiar minha viagem c parte da pesquisa necessária à
elaboração deste paper. Agradeço também à Universidade de Keele pelo apoio à pesquisa
e a Vivian Ellenbogen por me franquear o acesso aos documentos da família.

Gestapo, por exemplo - ou porque faltou alguma informação ao autor. Algumas vezes as discrepâncias não tinham nada de inexatidão e refletiam
apenas as diferentes percepções do observador contemporâneo e do retrospectivo. Mas o foco deste paper atinge particularmente uma terceira discrepância, qual seja, onde os registros contemporâneos revelam que as lembranças de Marianne e de outros sobreviventes eram imprecisas e mudaram
com o passar do tempo.
Estes tipos de inexatidão me pareceram importantes e reveladores, mas
quando recorri à bibliografia, e especificamente a análises recentes de depoimentos de sobreviventes do Holocausto, descobri que outros pesquisadores
lhes tinham dado pouca atenção. Na verdade, muitos estudos lançam dúvidas
sobre a conveniência de se falar sobre a confiabilidade da memória. Isto é claro
e explicitamente defendido por Lawrence Langer, um dos menos pretensiosos
e mais impressionantes estudiosos dos depoimentos do Holocausto:
Permanece uma questão preliminar, que é a confiabilidade da memória na qual esses depoimentos devem apoiar-se para a exatidão e a
intensidade de detalhes. Até onde se pode acreditar numa lembrança
estimulada para reviver acontecimentos muitas décadas depois do
ocorrido? Acho que a própria terminologia é incorreta, pois não há
necessidade de reviver aquilo que nunca morreu. Mais ainda, embora
lembranças adormecidas possam despertar furiosamente, nada é mais
claro nessas narrativas do que o fato de que a lembrança do Holocausto
é insone, e seus olhos mentais jamais se fecharam. Além disso, uma
vez que depoimentos constituem documentos humanos, muito mais
do que históricos, a interação perturbada entre passado e presente
atinge uma gravidade que ultrapassa a preocupação com a exatidão.
Erros factuais acontecem de tempos em tempos, como acontece com
lapsos banais; mas eles parecem triviais quando comparados às complexas falhas de memória que geram as versões do indivíduo, que
estaremos estudando neste livro.2
Meu objetivo não é criticar o trabalho de Langer. Obviamente existem
muitas questões envolvendo memória e identidade que podem ser respondidas sem levar em conta a questão da exatidão dessas lembranças. Mas
minha experiência - e este é o ponto central deste paper - é a de que a
2

Langer, L. Holocaust Testimonies. The Ruins of Memory, 1991, p. XV Outros importantes
trabalhos sobre depoimentos de sobreviventes incluem Bettelheim, B. Surviving the
Holocaust, 1986; Caruth, C. (ed.). Trauma: explorations in memory, 1995; Hartman, G. R.
(ed.). Holocaust Remembrance. The shapes of memory, 1994; Jacobson, K. Embattled selves.
An investigation into the Nature of Identity, Through Oral Histories of Holocaust Survivors, 1994.

"preocupação com a exatidão" que Langer despreza ajuda a compreender
aquelas "complexas falhas de memória" que ele procura revelar.
****

Vou apresentar rapidamente Marianne Ellenbogen, cuja biografia representa o ponto de partida para essas observações. Marianne nasceu em 1923,
numa próspera família judaica em Essen, na região do Ruhr. Mais velha de
dois irmãos, cresceu em Essen. Seus pais eram judeus-alemães extremamente patrióticos - seu pai tinha recebido a Cruz de Ferro durante a Primeira
Guerra Mundial - e não tentaram deixar o país, até que era tarde demais;
como resultado, toda a família foi apanhada na armadilha da Alemanha
nazista. Marianne sobreviveu à guerra e deixou o país apenas em dezembro
de 1946, quando foi para a Inglaterra. Viveu os cinquenta anos seguintes em
Liverpool, até sua morte em 1996.
Embora sua vida apresente vários aspectos extraordinários, para nossos
propósitos dois deles merecem destaque. O primeiro é que, ao contrário da
maioria dos membros de sua família e de muitos de seus amigos mais íntimos, ela nunca esteve num campo: passou toda a guerra vivendo, primeiro,
com a família sob a proteção oficial - caso pouco comum - da Abwehr, a
organização de contra-inteligência do Wehrmacht;3 depois de 1943, quando a família foi deportada para Theresienstadt e de lá para Auschwitz,
Marianne escapou, ajudada por um grupo de esquerda pouco conhecido
chamado de Bund.4 Passou dois anos em movimento, viajando através da
Alemanha, ficando poucos dias de cada vez com diferentes membros desse
grupo. Durante esse período viveu com uma energia e uma coragem incríveis, e não com a passividade ou inatividade que se possa associar a alguém
que se esconde. Por isso, pode ser que faltem à sua experiência algumas das
características que definem o típico sobrevivente do Holocausto. No entanto, afirmo que muitas das experiências traumáticas características - tais
como ser identificada, apontada e perseguida pelo Estado, viver em permanente ameaça e ansiedade, passar pela perda e incerteza em relação a entes
queridos, ter que lidar com lembranças traumáticas e com a culpa por ter
sobrevivido quando tantos não conseguiram - dominaram daí por diante a
vida e o depoimento de Marianne de maneira semelhante à de outros sobre¬
3

A família estava entre algumas centenas de judeus que receberam proteção da Abwehr.

4
O nome completo desse grupo baseado em Essen era Bund Gemeinschaft für
sozialistisches Leben. Não tem qualquer relação com o conhecido grupo judeu Bund da
Polônia.

viventes do Holocausto. Como muitos outros sobreviventes, ela nunca falou sobre suas experiências até bem perto da morte - e, mesmo então, sua
extrema relutância em falar só era superada pela convicção de que um registro tinha que ser feito. Tão completo tinha sido seu silêncio até suas conversas
comigo, que depois de sua morte descobri que nem mesmo seu filho e seus
netos tinham a mais vaga idéia sobre sua vida antes de ir para a Inglaterra.
O segundo aspecto marcante é a extensão das fontes sobreviventes. O
ponto de partida para minha pesquisa foi, é claro, o depoimento de Marianne,
obtido numa série de entrevistas em 1989 e 1996.5 Mas complementei com
outras fontes orais, inclusive depoimentos pessoais ou de especialistas, através de entrevistas, conversas ao telefone e correspondência com mais de cem
pessoas na Inglaterra, Alemanha, Israel, Estados Unidos, Suécia, França e
Argentina. As fontes escritas, igualmente numerosas, vieram em diferentes
formas.6 Há documentos oficiais, incluindo os extensos relatórios da Gestapo
sobre a família, assim como registros municipais da expropriação de sua
propriedade. Os papéis pessoais de Marianne estão entre as fontes mais dramáticas, incluindo dois ricos diários dos tempos da guerra, um deles do seu
período na resistência, e muita correspondência, incluindo as cartas trocadas
desde 1942 entre ela e o noivo em Izbica. Existe ainda alguma correspondência dos tempos da guerra trocada entre ela e membros do Bund, grupo
que a protegeu, além da agenda pessoal de Artur Jacobs, o homem por trás
do Bund. Os documentos de indenização são volumosos, fornecendo muitas
informações sobre a vida da família antes da guerra. Há também muitas
cartas familiares, incluindo cartões enviados à Suécia de Theresienstadt e
até mesmo um de Auschwitz-Birkenau.

****

A primeira coisa que emerge da comparação entre as lembranças de Marianne
e relatos contemporâneos é que em alguns casos um tipo de polarização aparece
5
Neste trabalho não fornecerei referencias detalhadas sobre as entrevistas com Marianne
nem sobre os documentos que estavam cm sua posse, mas apenas sobre o material
pesquisado externamente. Referencias completas serão incluídas cm minha biografia
sobre Marianne, a ser publicada brevemente, e cujo título provisório c The Pasl in Hiding.
6
Muitas dessas fontes estavam com Marianne. Outras fontes consultadas encontramse na Alte Synagoge Essen, no Stadtarchiv Essen, no Hauptstaatsarchiv Dusscldorf, no
Arquivo Federal Alemão, em Berlim, no Zentrum für Antisemitismusforschung, cm
Berlim, no Yad Vashem, em Jerusalém, no Leo Baeck Institute, em Nova York, e na
Wiener Library, em Londres.

em seu depoimento. De um lado, havia pequenos exageros ou supervalorizações
de experiências. Particularmente em relação a algum acontecimento traumático, as circunstâncias que envolviam aquele evento muitas vezes assumiam dimensões maiores na lembrança de Marianne. Períodos de tempo eram duplicados ou triplicados - a duração da prisão de seu pai em Dachau depois da Noite
dos Cristais em 1938 transformou-se em dois meses em sua memória, mas na
realidade foram três semanas. Da mesma forma, depois de sua fuga em 1943 sua
família foi mantida prisioneira em Essen enquanto a Gestapo esperava que ela
pudesse voltar. Este período de prisão temporária antes da deportação para
Theresienstadt durou na realidade apenas uma semana, enquanto Marianne o
relembra como sendo de três semanas. Pude observar, não apenas a partir de seu
próprio depoimento, mas do de outras testemunhas judias que consultei, que
os homens fardados com uniformes de diferentes proveniências
metamorfosearam-se em "homens da SS". Soldados do Exército, funcionários
da estrada de ferro, policiais nos trens e outros fundiram-se na típica figura
ameaçadora: homens da SS. Mais sutilmente, os relatos de Marianne sobre seus
tempos de escola também exageraram retrospectivamente o grau de perseguição. Entretanto, declarações de outras testemunhas são contraditórias. E aqui,
quando se trata mais de uma questão de impressões do que de incidentes específicos, é possível que a memória de Marianne reflita com precisão sua própria
percepção subjetiva à época.
De outro lado, em outras coisas a memória serviu mais para diminuir ou
desconsiderar fatos da época. Por exemplo, relatos orais de Marianne sobre
aqueles que a ajudaram, sobretudo os vários membros do Bund, que a abrigaram por algumas semanas (e algumas vezes em mais de uma ocasião), não
contêm qualquer pista das tensões e conflitos que estão retratados em seu
diário da resistência e na correspondência ali contida. O que emerge do
diário é que Marianne lutava continuadamente para esquecer de si própria
e pensar nos outros, para superar sua tristeza e dor subjetivas. Ao fazer isso,
tornou-se conselheira e confidente de seus hospedeiros - coisa que teve
alguns resultados tristes, pois a linda e corajosa moça era tão entusiasmada
na ajuda a seus amigos do Bund, com seus variados problemas de relacionamento, que mais de uma vez causou algumas brigas. Na ocasião, também
aconteceram disputas de natureza mais filosófica. Mas todas estas questões
desapareceram da memória, pelo menos como um desejo de não manchar, de
forma nenhuma, a imagem dos que a ajudaram.

****

Mais interessante que esta tendência da memória a polarizar entre o bom
e o mau, entretanto, foram os vários pontos em sua narrativa pessoal em que
a cadeia de eventos, tal como descrita por ela, não combinava com a descrição dos eventos feita por outras fontes.
Por exemplo, em abril de 1942, enquanto a família de Marianne estava
vivendo sob proteção oficial, seu noivo, Ernst Krombach, e seus pais foram
designados para deportação para o Leste. Seu destino seria Izbica, pequeno
gueto polonês para o qual foram deportados milhares de judeus alemães,
austríacos e tchecos, e que funcionava como estação intermediária no caminho para os campos de extermínio.7 Segundo Marianne, na noite anterior a
deportação, os Krombach foram levados ao quartel onde muitos judeus de
Essen estavam presos, e no dia seguinte foram para a estação ferroviária.
Marianne conta que foi para o quartel com eles e lá passou a noite com
Ernst, insistindo com ele para que fugisse. Ela me contou que já sabia que o
Bund tinha se oferecido para fornecer ajuda, caso fosse necessário. Acompanhar a família à prisão pareceu um incrível ato de coragem, pois, se fosse
apanhada, seria deportada junto com os Krombach. Mas logo em seguida
descobri vários documentos que provavam que a última noite dos Krombach
foi passada em seu apartamento e que Marianne não tinha passado a noite
com eles. De fato, durante aquela noite, Ernst lhe escreveu uma carta de
despedida que - sua correspondência deixa claro - ela recebeu um ou dois
dias depois. Não resta dúvida, portanto, sobre a localização da família nem
sobre a ausência de Marianne.
Depois encontrei nas reminiscências publicadas de outros judeus de Essen
um relato de alguém chamado Hanna Aron sobre a deportação de seu namorado, também para Izbica, em junho de 1942.8 Ela descreve como passou
a noite no quartel Steele com seu namorado, na véspera da partida dele. Este
relato era substancialmente igual ao que Marianne me fez e, neste caso, não
havia evidências que sugerissem que tal fato não tivesse acontecido. Mas
não tenho qualquer razão para acreditar que Marianne tivesse lido as reminiscências de Hanna Aron; a coletânea de Essen não estava na sua estante.
Entretanto, fiquei sabendo que Hanna Aron e sua mãe tinham chegado a
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As melhores fontes sobre Izbica em inglês são: Trzcinski, A. A Guide to Jewish Lublin and
Surroundings, Lublin, Varsóvia: 1991; Arad, Y. Bezlec, Sobibor, Treblinka. The Operation of
Reinhard Death Camps, Bloomington e Indianapolis: 1987; Blatt, T. From the Ashes of
Sobibor. A Story of Survival, Evanston Illinois: 1997.
8
Em Brocke, E. Vögeler, B. Zimmermann, M. et alii. Stationen Judischen Lebens: von der
Emanzipation bis zur Gegenwart. Katalogbuch zur Ausstellung "Stationen judischen Lebens". In:
der Alten Synagoge Essen. Bonn: 1990.

morar com a família de Marianne em março de 1943, um ano depois deste
incidente, e passaram lá seis meses, antes que a própria família de Marianne
fosse deportada.9 Conversações posteriores com a sra. Aron, hoje morando
em Connecticut, confirmaram que Marianne deve ter escutado a história e
adotado como sua.
Eis um segundo exemplo. Em agosto de 1943, terminou a proteção da
Abwehr, e a família Strauss ficou vulnerável à deportação. Em 31 de agosto
dois oficiais da Gestapo chegaram à casa e deram à família duas horas para se
preparar para a partida para o Leste; o destino seria Theresienstadt. Na memória de Marianne, estas duas horas de preparação e sua fuga eram, indiscutivelmente, as duas horas mais intensas de sua vida; frequentemente
retornava a elas nas conversas comigo. No único relato escrito de sua vida,
publicado nos anos 80, as mais vibrantes e dramáticas passagens são as que
descrevem esse momento.10 Minha impressão ao ouvi-las era a de que cada
detalhe estava gravado em sua memória - e certamente o que me contou nos
anos 90 combinava com o que tinha escrito nos anos 80.
Marianne me contou que seus pais conheciam seus planos. Ela perguntou ao pai se podia levar consigo o irmão. Ele concordou e lhe passou um
gordo maço de dinheiro que estava guardando ilegalmente. Mas Marianne
disse que Richard, de 17 anos, não quis abandonar os pais. Os dois homens
da Gestapo desceram ao porão para inspecionar todo o conteúdo das malas,
e, nessa hora, Marianne viu sua chance; acenou para a mãe na cozinha e
correu, esperando um tiro de pistola a qualquer momento, mas não houve
nenhum.
Quando fui a Dússeldorf depois da morte de Marianne e encontrei os
volumosos arquivos da Gestapo, descobri que em 3 de setembro um dos dois
homens da Gestapo, Kriminalsekretär Kosthorst, tinha sido solicitado a enviar um detalhado relatório sobre seu desaparecimento.11 Seu relato, um pouco diferente do de Marianne, dizia que ele estava no primeiro andar, tomando conta da família de Siegfried Strauss, enquanto o Kriminal Ober-Assistent
Hahn estava no segundo, com a família de Alfred Strauss, tio de Marianne.
Marianne pediu para ir à cozinha pegar alguma comida para a viagem. Ele
concordou, e ela desapareceu. Parecia que eles queriam disfarçar sua própria
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Informação da sra. Hanna Aron, West Hartford, Connecticut.
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Marianne Ellenbogen. Flucht und illegales Lebcn während der Nazi-Verfolgungsjahre
1943-1954. In: Das Münster am Hellweg,37, 1984, p. 135-42.
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Haupt Staatsarchiv Düsseldorf (HstaD) RW58, 74234, página intitulada Betrifft: Flucht
der Jüdin Marianne Sara Strauss.... Essen: 3.9.1943.

negligência. Em vez de estarem revirando as riquezas da família no porão,
estavam nos andares superiores e "generosamente" permitiram que Marianne
fosse pegar alguma comida; sua confiança tinha sido traída. Fiquei chocado
ao perceber que provavelmente eu era a primeira e única pessoa a ler aquilo
sabendo que o relatório da Gestapo era mentiroso. Algum tempo depois,
entretanto, encontrei outra testemunha que me contou que tinha estado
rapidamente com Marianne depois da guerra.12 Sem qualquer indução de
minha parte, ela me ofereceu sua própria recordação do relato de Marianne
a respeito da fuga - como a Gestapo tinha estado com a família, como ela
tinha pedido para ir pegar pão, e então tinha desaparecido. Isto sugeria que,
logo depois da guerra, o relato de Marianne sobre sua fuga coincidia com o
da Gestapo - e só mudou mais tarde.

****

Obviamente, meu objetivo não é desafiar a veracidade fundamental do
testemunho dos sobreviventes do Holocausto. Comparados aos aspectos essenciais de perseguição e perda, os tipos de discrepância que estou apontando são triviais. Na essência, as lembranças de Marianne são quase totalmente confirmadas por outras fontes. Muitas coisas que ela disse pareceram
improváveis à primeira vista, mas foram depois corroboradas. Por exemplo,
suas alegações sobre o papel da Abwehr na proteção da família pareciam
implausíveis até para ela própria, no entanto os arquivos da Gestapo provam
sua veracidade. Parecia improvável que ela pudesse, como alegava, ter-se
graduado no Seminário Judaico para professores de jardim de infância e
Hortnerinnen em fevereiro de 1942, com um exame oficial do governo alemão; a descoberta do diploma carimbado com a suástica provou que, de fato,
ela falava a verdade. Talvez mais difícil de acreditar era sua lembrança de que,
em 1944, ela conseguiu obter, através da BBC, informações bastante precisas
sobre o destino de seus pais em Auschwitz. Mas mesmo isto foi confirmado
por outras evidências.13 Assim, todas as discrepâncias que estou apontando
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precisam ser vistas contra o pano de fundo desta veracidade subjacente.
Nisto, minha limitada experiência auxilia muito a de Langer.
Outra importante qualificação deve ser feita. Como a introdução já anunciava, este processo de elucidação e corroboração não é de mão única. Os
registros escritos não podem ser tomados como "evangelho", contra o qual
o "falho" depoimento oral pode ser considerado deficiente. Ao contrário,
muitos dos informes da Gestapo e outros materiais eram elaborados para
confundir. Quando lemos no relatório do Kriminalsekretär Kosthorst que ele
apresentou à família Strauss "um prazo fatal (befristete Auflage) para fazer as
malas",14 só o relato de Marianne de como em apenas duas horas ela e sua
família tiveram que, em atividade febril, recolher o mínimo indispensável
fornece as cores apropriadas do acontecimento. E mesmo onde os autores de
relatórios não disfarçam sua barbaridade através de linguagem oficial, há
enormes gaps, que relatos e cartas nos dizem que só podem ser preenchidos
pelo depoimento de Marianne.
Permanece, no entanto, o fato de que "existem" estas interessantes imprecisões em sua memória. Em nenhum momento elas ameaçam frontalmente seu depoimento. Em vez disso, mostram como a memória vagueia em
torno de um núcleo incontrolável, tentando manter experiências traumáticas sob alguma espécie de controle. Pois não me pareceu que os tipos de
discrepância que apontei - e há muitas outras - fossem simplesmente uma
deterioração ou flutuação de memória numa pessoa mais velha. "Houve"
estas escorregadelas também, é claro; mas aqui parecia existir um padrão, e
essas discrepâncias pareciam ocorrer em situações em que a lembrança de
Marianne era tão vívida quanto na véspera.
O que significam essas diferenças? Parece bastante claro que as mudanças
ocorreram em momentos de grande trauma. Para Marianne, as lembranças
traumáticas nunca diziam respeito ao que tinha acontecido diretamente
com ela - afinal de contas, tinha sido poupada do pior, e sua habilidade para
enfrentar a ameaça permanente à sua segurança foi absolutamente notável.
Mas o trauma de Marianne era sobre culpa, sobretudo a culpa por ter abandonado a família, e por ter permitido que outros a abandonassem. Para ela,
foi insuportável ter permitido que seu noivo fosse levado. E era insuportável
ter abandonado sua própria família.
O enorme fardo de ter sobrevivido sob estas circunstâncias era algo para o
qual ela retornava explícita e implicitamente muitas vezes em nossas con¬
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versas. "Coloquei meus pais em risco, coloquei minha família inteira num
risco pavoroso. Eles [a Gestapo] podiam ter feito o que quisessem", era uma
expressão típica desses sentimentos.
As pequenas alterações em seu depoimento mostram como Marianne lutou para enfrentar esses sentimentos de perda e culpa. Assim, em seu depoimento, tomou emprestado a história de Hanna Aron (e acreditava sinceramente ser sua própria recordação, estou certo disso) de ter acompanhado
seu noivo ao quartel antes da partida; foi um pouco mais longe com ele do
que realmente tinha ido. A história de sua fuga de casa era um pouco mais
complexa, e fiquei pensando o que significava aquela alteração. Será que
Marianne queria negar o fato de que sua fuga dependeu de uma espécie de
"abuso" de confiança, isto é, de que ela trapaceou com a Gestapo? Pouco
provável, pois frequentemente ela estava muito atenta às "nuanças" de bondade e maldade nas pessoas à sua volta. Em vez disso, cheguei à conclusão de
que ela inventou um caminho que seu irmão também poderia ter percorrido; ambos poderiam ter escapado enquanto a Gestapo estava no porão. Mas
pedir permissão para ir à cozinha pegar pão era um ardil que dificilmente
legitimaria a idéia dos "dois" jovens podendo fugir - permitiria que apenas
um escapasse.
Em outras palavras, as discrepâncias sugerem que, onde sua experiência
foi mais traumática, o trauma resultou numa incapacidade de enfrentar as
lembranças tais como eram, uma pressão que levou, de um lado, a uma
inapetência de falar sobre isso com o mundo exterior, e, de outro, a esse
processo de mudanças sutis.
****

Embora possamos compreender o processo pelo qual acontecem alterações de memória, sentimos que, mesmo que essas versões alternativas fossem verdadeiras, não a fariam menos "culpada". Do nosso ponto de vista
como observadores externos, ela não era culpada de nada. De outro lado, em
sua percepção pessoal, mesmo se tivesse escapado da casa por um caminho
que Richard poderia ter tomado mas não tomou, mesmo se tivesse passado a
noite com Ernst, provavelmente Marianne não sentiria menos culpa depois
da guerra. Ela pode muito bem ter sentido necessidade de promover outras
mudanças, outros ajustes, para poder enfrentar o passado. Os detalhes não
são cruciais em si, portanto, e não fazem diferença para sua posição. O mais
importante, creio eu, era colocar alguma distância psicológica entre si pró¬

pria e a insuportável realidade - impor algum controle sobre a memória e
sobre os momentos que causaram aquela dor.
Que essa fosse a questão - tentar impor algum controle a uma recordação
que não poderia ser vista de outra forma -, creio que é sugerido por um
outro aspecto de seu depoimento, e de outros, a saber, o surgimento de
lendas sobre o destino das pessoas que ela amava. Considerem, por exemplo,
o destino de seu noivo, Ernst. Como já mencionei, Marianne conseguiu,
através de vários caminhos, manter uma correspondência com Ernst em
Izbica. Em agosto, novembro e dezembro de 1942, um contato no Wehrmacht
visitou o gueto, trazendo de volta cartas de Ernst em agosto e notícias de
Ernst e família em novembro e dezembro. Marianne me contou que, em
dezembro de 1942, soube que Ernst tinha ficado cego, como cobaia de experiências médicas. Sabe-se muito pouco sobre o gueto, mas não tenho informações de que tenha havido experiências médicas no local. Troquei correspondência com Thomas Blatt, sobrevivente de Izbica, muito bem informado, e um entre o punhado de sobreviventes da revolta de Sobibor, hoje vivendo nos Estados Unidos. Ele negou veementemente a ocorrência de experiências médicas. Depois consegui um contato com um irmão de Ernst, Heinz
(mais tarde Enrique Krombach), que emigrou para a Argentina nos anos 30.
Sua história - baseada em informação mais remota ainda - era a de que
Ernst tinha sido cegado pela SS após uma tentativa de fuga.15 Esta versão
acaba de aparecer em forma escrita na publicação da vida de seu pai, parte de
um volume memorialístico sobre advogados judeus em Essen.16
Mas a descoberta da correspondência de Marianne e do diário do líder do
Bund, Artur Jacobs, deixa claro que enquanto os fatos básicos relatados em
ambos parecem verdadeiros - Ernst parece ter ficado cego em dezembro de
1942 - ambos deram ao trágico fim de sua vida um toque extrapersecutório.
Parece que Ernst ficou cego num acidente de fábrica. Em 1942, Marianne já
sabia disso, da mesma forma que Enrique Krombach ficou sabendo no imediato pós-guerra. Ao longo dos anos, ambos elaboraram suas próprias e distintas versões.
Num filão similar, encontrei nos papéis de indenização de Marianne e em
outros documentos quatro versões diferentes para a morte de sua tia. Mas
numa carta da Suécia, escrita por alguém que acompanhou sua tia até
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Theresienstadt, Auschwitz e campos de trabalho forçado, Marianne obteve
em 1946 os detalhes exatos de seu fuzilamento pela SS, porque sua tia estava
doente demais para ser enviada numa marcha para a morte. Nenhuma das
versões era em si mais "suportável" que a outra; a questão, mais uma vez, era
"manter controle" sobre o passado.
****

Para muitos sobreviventes do Holocausto não é possível fazer o tipo de
justaposição que eu arrisquei rapidamente aqui. A grande quantidade de
registros remanescentes que jogaram luz na experiência de Marianne na
Alemanha nazista é bastante incomum. Por conseguinte, muitas vezes temos que nos contentar com o depoimento solitário de um sobrevivente e
fazer as perguntas sobre exatidão apenas a um dos lados da história. Meu
argumento é o de que, quando é possível comparar depoimentos de testemunhas com outras fontes, fazê-lo não constitui desrespeito aos sobreviventes. Fazer isso não implica um desejo ou uma expectativa de ameaçar a
veracidade fundamental de seu depoimento. Ao contrário, contribui para
iluminar os muitos processos da memória que procuramos compreender.
O que contribuiu para a pungência na justaposição entre o depoimento
de Marianne e os documentos, e ainda confirmou a impressão de que ela era
incapaz de enfrentar seu passado, foi o fato de que até morrer ela não me
revelou a existência da maioria dos papéis em seu poder. Durante nossas
conversas, ela sabia - mas eu não - que sua casa estava repleta de registros e
mementos. Evidentemente, ela não podia enfrentá-los. Seu filho me disse
que sua mãe era normalmente muito ordeira, arquivando tudo em seu lugar
próprio. Entretanto, todos esses papéis estavam enfiados dentro de envelopes e folders, nada espalhado, mas nada catalogado, em recantos e fendas
espalhados por toda a casa. A própria casa estava sofrendo muito com o
rebaixamento do solo, e havia grandes rachaduras na parede do quarto dos
fundos. Não poderia haver símbolo mais eloquente do fardo que ela suportava do que a forma como toda esta estrutura parecia afundar gradualmente
sob o peso de seu incontrolável passado.

O FARDO DE FALAR SOBRE A PERSEGUIÇÃO NAZISTA NA ALEMANHA*

Friedhelm BoII

A

pós sua odisseia de anos de vida no gueto e de trabalhos forçados em campos de extermínio, os judeus poloneses Rosa e Feliks
Fischer conheceram-se em uma grande cidade do norte da Alemanha em 1945 e logo estavam casados.1 Nessa época, se alguém tivesse
sugerido que iriam passar o resto de suas vidas na Alemanha e obter
sucesso financeiro (com um restaurante e o comércio de jóias), considerariam essa pessoa louca. Eles imaginavam ser os únicos sobreviventes de
suas respectivas famílias; entretanto, conheceram na Alemanha, entre
os refugiados políticos, mais poloneses do que em suas cidades natais de
Lodz e Radom.2 Sua filha Evi nasceu três meses depois do casamento.
Devido a problemas resultantes do tempo de prisão, seria, infelizmente,
sua única filha. Aos vinte anos, Evi casou-se com o filho de um judeualemão sobrevivente do Holocausto, nascido na mesma cidade na Alemanha. Como seus pais e avós, as três filhas nascidas deste casamento foram
trabalhar para a comunidade judaica na Alemanha, tanto em âmbito
local como nas organizações judaicas nacionais. O genro e seus pais tor¬
naram-se líderes judeus na Alemanha do pós-guerra. Para os judeus destes círculos, ser testemunha do Holocausto tornou-se um importante
dever. Desde o 40º aniversário da libertação, é uma tarefa que Rosa cumpre ocasionalmente, mesmo considerando-a mais um fardo que um alívio, embora seja constantemente pressionada por seu genro. Seu marido
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Feliks, por sua vez, inicialmente rejeitou categoricamente tudo isso, mas
afinal convenceu-se de que tinha um dever para com a esposa e as netas e
concordou em dar várias entrevistas sobre seu passado. Este ensaio relata
a natureza de duas entrevistas e seu fracasso final.
Gostaria de concentrar minha intervenção no que chamo de "o fardo de
falar sobre a perseguição nazista na Alemanha". Durante os últimos anos
vários estudos sobre a história de vida de sobreviventes do Holocausto apareceram também na Alemanha. 3 A pesquisa sobre refugiados políticos da
Europa Oriental vindos para a Alemanha ou ali vivendo, a partir de 1945, o
Projeto Yale em Potsdam, o Projeto Spielberg em Frankfurt e Berlim e algumas dissertações mostram um crescente interesse por este assunto na Alemanha. Entretanto, nem todos os judeus sobreviventes estão dispostos a se
envolver nesses projetos. E o que dizer sobre aqueles judeus que se recusam
a ser entrevistados e permanecem silenciosos a respeito de sua experiência
nos campos de concentração nazistas? O que os impede de falar - e até onde
podemos analisar seu silêncio?
Estas importantes perguntas não foram ainda discutidas nos estudos sobre histórias de vida de sobreviventes do Holocausto. Ruth Klüger ressalta
esse tipo de questão afirmando que a leitura de histórias de vida de sobreviventes do Holocausto pode conduzir a uma má compreensão do tema: "Finalmente, tudo correu bem. Aquele que escreve, vive/' 4 Mas a maioria dos
casos em Auschwitz não terminou numa "história expiatória"5 tão acidental, mas numa imensa desesperança que estava conduzindo à morte.
O exemplo de Feliks Fischer, que vou apresentar, explicou esta situação
sem saída. Lida também com a pressão para falar sobre sua vida nos guetos e
campos - pressão que vinha da filha e netas, da sociedade alemã e, confesso
abertamente, de minha parte, o entrevistador.
Através desse exemplo, quero focalizar em particular aquelas partes das
histórias de vida dos sobreviventes do Holocausto caracterizadas como episódios incompletos, histórias inacabadas, por frases gaguejadas ou por formas lacônicas de falar. Michael Pollak, Lawrence Langer, Ilka Quindeau e
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outros chamaram atenção para esta maneira de falar porque freqüentemente
ela mostra importantes emoções subjacentes.6
Minha exposição baseia-se em cerca de quarenta entrevistas com pessoas
perseguidas pelos nazistas. Devo mencionar que isto é parte de um projeto
mais amplo, com sessenta entrevistas com pessoas perseguidas pelos soviéticos na Zona de Ocupação Soviética e na República Democrática Alemã (RDA).
Desejo utilizar o exemplo de Rosa e Feliks Fischer; nascidos na Polónia em
1922 e 1924, respectivamente, sobreviveram ao Holocausto e vivem na Alemanha desde o final de 1945. Conheci Feliks e a sra. Fischer durante uma
conferência sobre refugiados políticos na Alemanha depois de 1945, quando estavam participando de um painel de cinco judeus testemunhas do
Holocausto, falando sobre suas vidas. Enquanto Rosa Fischer já tinha falado
várias vezes sobre essa parte de sua história, Feliks tentava relatar suas experiências pela primeira vez. Seu relato sobre sua odisséia através dos guetos e
campos de concentração como Lodz e Varsóvia, Auschwitz e Theresienstadt
foi muito sucinto. Consistiu em mencionar os nomes dos lugares, sem descer a detalhes de sua experiência. Sua história tornou-se mais precisa e
detalhada quando ele passou a falar do período pós-45, quando conheceu
sua mulher ou quando começou sua carreira como comerciante no mercado negro, gerente de hotéis ou finalmente quando ele e sua esposa abriram
uma conhecida joalheria.
Até mesmo sua decisão de permanecer na Alemanha mas não se naturalizar, ao contrário de muitos outros refugiados judeus, foi explicada com
algum detalhe. Foi com certo orgulho que Feliks e Rosa Fischer, além de sua
filha, enfatizaram sua condição de apátridas.
Ao responder algumas perguntas do público, Feliks e Rosa Fischer afirmaram que tinham falado sem problemas a respeito de suas vidas para sua filha
e netas. O painel assumiu características dramáticas quando a filha e a neta
do casal levantaram-se e contestaram esta declaração, dizendo que tomaram
conhecimento da perseguição a seus parentes apenas alguns anos antes.
Depois da conferência, entrei em contato com Rosa Fischer e sua filha, e
combinamos uma entrevista com Feliks e Rosa, a filha e a neta. Depois da
primeira entrevista, encontrei Feliks e Rosa Fischer mais duas vezes e fiz
uma entrevista separada com sua filha. Estas entrevistas duraram um ano e
meio; falamos sobre a experiência no campo de concentração e as consequências do silêncio para a segunda geração.
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As entrevistas duraram mais de cinco horas no total, mas o relato da experiência nos guetos e campos de concentração ocupou apenas vinte minutos.
Os principais resultados dessas entrevistas podem ser resumidos no título
do meu paper: O fardo do silêncio (para pais e filhos) e a compulsão para
falar.
Antes e depois da primeira entrevista, Rosa Fischer e sua filha explicaramme ao telefone que era a primeira vez que Feliks Fischer concordava em falar
sobre sua experiência em campos de concentração - e acrescentaram que
estavam espantadas e felizes com isso. É importante registrar que apenas
Rosa Fischer tinha sido convidada a participar daquela conferência. Mas
Feliks decidiu acompanhar sua esposa, porque sentiu a obrigação de falar
sobre sua experiência em campos de concentração. Conseguiria falar mais
para mim? Mas, como já disse, ele falou muito pouco.
Em nossa primeira entrevista ele não me esperou para começar. Antes que
o gravador fosse ligado, ele disse: "Não considero muito importante falar
com as pessoas sobre isso. Elas não podem entender. Não conseguem/' Então, sem sequer iniciar uma história ou explicação, ele disse: "Eles punham
a comida diretamente em nossas mãos. Graças a Deus não era muito quente.
Então, improvisamos uma lata ou coisa parecida. Você não pode imaginar
como eram as coisas."
Como já mencionei, este curto diálogo foi apenas uma conversa preliminar. Perguntei por que ele não considerou importante dar entrevistas e falar
sobre a experiência do Holocausto. Ele explicou: "Algumas pessoas diriam:
'É verdade/ Outras diriam: 'Judenschwein.' É uma pena que não tenhamos
mandado vocês para a câmara de gás. Se tivéssemos feito isso, vocês não
poderiam falar". E acrescentou: "É uma questão de honra."
Antes de iniciarmos a entrevista, Feliks deixou absolutamente claro seu
ceticismo a respeito desse tipo de entrevista e o alto risco de mal-entendi¬
dos, podendo provocar agitação anti-semita na Alemanha. Mas concordou
em começar a contar a história de sua vida.
Todas as tentativas subsequentes de falar sobre sua experiência nos campos
de concentração falharam. Por três vezes ele começou a contar um episódio,
mas seus sentimentos e as imagens terríveis em sua mente o forçavam a parar.
Tentou explicar esses eventos horríveis descrevendo, como contei, a maneira
como lhe davam comida, como eles eram transportados para os campos em
vagões de gado e como, em Lodz, as crianças eram selecionadas para morrer.
Feliks explicou: "Quando nos transportavam, eles socavam cento e vinte
pessoas num vagão. Destas, oitenta ou noventa conseguiam manter-se em

pé. As outras caíam, porque estavam fracas. E eram pisoteadas. Você pode
imaginar."
Aí ele se interrompeu e disse: "Não quero entrar nisso. Mas isso ninguém
pode sequer imaginar, sobre isso não se pode sequer falar... você compreende?"
Um pouco depois ele continuou:
E em cada estação eles paravam e atiravam fora um ou dois ou três
ou cinco ou dez. Simplesmente atiravam fora... E as pessoas que
estavam do lado de fora, tiravam os sapatos deles..., porque eram
melhores... Aquilo, aquilo tudo era tão brutal! Às vezes, eu os ouvia... não tinham consideração por coisa alguma. Não abriam espaço
para ninguém. Um deles disse: "Ele é fraco." Sequer consideraram
que talvez ele pudesse ser capaz de sobreviver.
...As pessoas não ficaram com nada. Por conseguinte, quando alguém tenta falar sobre isso, tudo isso, sobre tudo por que passou, a
gente se pergunta: "Por que ainda estou vivo? Ainda tenho direito
de viver?"
Sem entrar em detalhes, gostaria de chamar atenção para o fato de que ele
gaguejava. Interrompendo-se constantemente, ele continuava a procurar
explicações para o fato de que estas coisas não são dizíveis, compreensíveis
nem mesmo críveis. Finalmente, declarou que tinha negligenciado seu dever supremo. Esta foi a maneira de exprimir sentimento de culpa.
Rosa Fischer acrescentou que seu marido revia essas imagens durante a
noite, gritando durante o sono. Feliks Fischer fez uma segunda tentativa de
ilustrar sua vida no gueto de Lodz. Sem explicar onde vivia e o que fazia, ele
descreveu a seleção das crianças para o envio à câmara de gás: "Eles arrancavam as crianças das mães e as atiravam contra a parede." Não explicou esse
evento com maior precisão, mas mencionou que certamente conhecíamos
este tipo de história através de outras testemunhas. Mesmo esta tentativa de
começar um relato mais longo de sua vida terminou num diálogo com sua
esposa e o entrevistador a respeito do fato de que estas coisas não são compreensíveis. E acrescentou que se sentia forçado a falar tudo isso por sua
filha, por sua mulher e pelo entrevistador.
Não foram apenas o sentimento de desumanização e as imagens cruciais
em sua mente que o forçaram a se tornar cada vez mais silencioso. Há outros
problemas vindos da comunidade judaica em Israel e nos Estados Unidos.
Profundamente enraizados na comunidade judaica, Feliks e a sra. Fischer
conhecem bem o problema de viver na Alemanha, no país dos executores do
Holocausto. Ainda na escola primária, sua filha foi confrontada várias vezes

com ações anti-semitas. Assim, Feliks e a sra. Fischer a enviaram para uma
escola primária perto de Paris. Algumas vezes os Fischer iam à França visitar
a filha, mas antes paravam na Bélgica para alugar um carro com placa local.
Este comportamento pode ser interpretado como um sinal de seu sentimento de culpa por viverem na Alemanha.
Acho que vocês podem compreender suas dificuldades em falar sobre sua
experiência em campos de concentração e em justificar sua permanência na
Alemanha. Em 1946 o casal teve a chance de emigrar para o Canadá, como
muitos outros refugiados. Rosa queria ir, fala inglês, trabalhava na agência
das Nações Unidas para refugiados e tinha mantido boas relações com militares canadenses. Mas Feliks recusou-se a ir; não falava inglês, e seu negócio
estava florescendo. Assim, permaneceram na Alemanha apesar das manifestações anti-semitas contra sua filha, e ele se recusava a falar sobre sua história, dizendo: "Não consegui educar minha filha para odiar (os alemães)/'
Sem dúvida, ódio aos alemães teria sido a consequência necessária de um
relato aberto(??) sobre suas experiências em campos de concentração. A
decisão de ficar na Alemanha forçou os Fischer a assumir compromissos.
Devido à sua atividade comercial, tiveram até que entrar em contato com
alemães que "não tinham sido realmente OK" durante o Terceiro Reich. Isto
resultou num grande silêncio. A única autojustificativa que restou foi a
recusa a se tornarem cidadãos alemães. O fato de que sua filha, que foi liberada para decidir por si mesma, tenha seguido seu exemplo e que suas netas
sejam atualmente ativos membros do movimento da juventude sionista,
aprendam iídiche e cultivem relações próximas com Israel, lhes dá satisfação. Nesse ponto, a família de Evi (segunda geração de sobreviventes do
Holocausto) está dividida: enquanto Evi considera a existência de Israel
uma espécie de paraíso seguro, seu marido judeu-alemão, que prestou serviço militar no Exército alemão a despeito da tradicional isenção para judeus,
vê Israel meramente como um belo ponto turístico.
Tentarei resumir as questões:
1. A linguagem cotidiana e coloquial é inadequada para descrever as
experiências do Holocausto. Portanto, apesar de sua boa vontade, Feliks
Fischer não é capaz de descrever suas experiências de maneira que acredite
que possa ser compreendido. Sua recusa em falar em público, ou diante de
sua filha e netas, é em última análise produto desta inadequação de linguagem. Ele não é, certamente, um escritor como Primo Levi, Eli Wiesel ou
Imre Kertész.
2. Existe o fator adicional da necessidade de Feliks se proteger contra
lembranças traumáticas e dolorosas. Na segunda entrevista, de que só Rosa

e Feliks participaram, ele disse, depois que começou a descrever suas experiências no gueto de Lodz: "Se tiver que descrever tudo... levaria meio ano."
E logo em seguida: "Já estou transpirando/' E acrescentou: "Não tenho
forças para isso" [para falar sobre tudo].
3. Relatos detalhados do Holocausto só são sentidos como inadequados
quando fornecidos a pessoas que não possuem experiência pessoal dos guetos
e campos de concentração. O casal Fischer fez questão de enfatizar que
Feliks foi capaz de contar tudo à sua esposa. Ela sabe de quase tudo o que
aconteceu com ele. Entre sobreviventes do Holocausto, Feliks e sua esposa
falaram frequentemente sobre suas experiências. E por muito anos, seus
amigos e parentes judeus participaram regularmente de eventos que terminavam com a discussão das experiências em campos de concentração. Isto
acontece apenas quando eles se juntam a outros sobreviventes de Israel ou
dos Estados Unidos. Então, falam de quantas pessoas Feliks ajudou e quem
ele salvou.
4. Feliks recusou categoricamente todas as tentativas do entrevistador de
levá-lo pelo menos a contar episódios de solidariedade humana, afeto e ajuda mútua; assegurava que para ele era impossível restringir-se a episódios
positivos. Ele precisava descrever também aquelas coisas de que tinha participado pessoalmente. Referia-se provavelmente a suas atividades no gueto
de Lodz, onde foi membro do Funktionshäftlinge dos bombeiros judeus. O
sentimento de não ter cumprido seu dever supremo faz com que não queira
falar diante daqueles que não passaram por esta situação. Feliks deu dois
exemplos para explicar como o cumprimento de seu "dever supremo" teria
muito provavelmente significado sua própria morte: Não deveria ter ajudado aqueles que morreram durante o transporte em vagões de gado? Não
deveria ter resistido durante a seleção das crianças em Lodz? O último exemplo trata de um dos mais difíceis aspectos da destruição dos judeus: a participação dos conselhos judaicos na seleção dos judeus que não eram (mais)
capazes de trabalhar. Dan Diller chamou esta "auto-seleção" de "insolúvel
problema ético".7 Os conselhos judaicos (Judenrat) envolveram-se nas se¬
leções na esperança de, pelo menos, salvar as vidas das pessoas cuja capacidade de trabalho as tornava úteis para a SS e a máquina de guerra alemã. E, de
fato, publicações recentes sobre o gueto de Lodz enfatizam que as táticas
protelatórias dos conselhos judaicos poderiam ter salvado cerca de setenta
mil judeus, se o Exército Vermelho não tivesse (por razões inexplicadas)
interrompido seu avanço entre julho de 1944 e janeiro de 1945.8
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5. Feliks Fischer referiu-se, a esse respeito, a um inacreditável discurso
que ouviu do administrador do gueto de Lodz, Hans Biebow, pouco antes da
evacuação de um grande grupo de judeus. De acordo com uma cópia autêntica, Biebow explicou: "Asseguro a vocês que faremos tudo o que pudermos
e continuaremos a fazer o máximo para salvar suas vidas através da transferência do gueto (para o Ocidente)." 9 O transporte não conduzia os judeus a
fábricas de munição no Ocidente, como prometido, mas ao campo de concentração de Auschwitz-Birkenau.
6. Finalmente, gostaria mais uma vez de dizer alguma coisa sobre as razões
sociais do silêncio de Feliks. Se devemos levar a sério o aparente esforço de
Feliks para testemunhar, devemos igualmente respeitar seu desejo de não
intensificar o extremo sofrimento de sua experiência com o relato de suas
memórias do período de sua perseguição. Há um sentido, que deve ser levado a sério, em suas alusões, seu discurso limitado e as razões que apresentou
para seu silêncio. Tudo isso ressalta melhor a extrema desesperança de sua
experiência do que uma polida "história expiatória" (segundo a observação
de Ruth Klüger).
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A INTEGRAÇÃO DE CONHECIMENTOS HISTÓRICOS NA
NARRATIVA DA PRÓPRIA VIDA: ENTREVISTAS COM PRISIONEIROS
DOS CAMPOS SOVIÉTICOS ENTRE 1945 E1950 NA ALEMANHA*

Anne Kaminsky

C

omo acredito que esta temática seja particularmente alemã, pri
meiro apresentarei uma curta descrição da situação histórica e da
discussão atual sobre esse tema na Alemanha.

Há algumas semanas, debate-se veementemente na Alemanha a respeito
de um livro francês: O livro negro do comunismo, que fornece um balanço
das vítimas do comunismo e as compara com as vítimas do fascismo.1 O
resultado é bastante chocante: a autora fala de cem milhões de mortos pelos
comunistas e de 25 milhões de mortos pelos nacional-socialistas. Com esta
cifra, a tradicional discussão sobre o que foi mais horrível, o fascismo ou o
comunismo, recebe novos argumentos. Este debate adquire uma força particularmente explosiva na Alemanha, manifestando-se sobre o pano de fundo das duas ditaduras e dos sistemas de campos de concentração de antes de
1945 e dos 11 campos especiais soviéticos de depois de 1945. Os campos dos
outros aliados não desempenham qualquer papel nesta discussão.
Pano de fundo histórico
Entre 1933 e 1945 - período no qual o regime de Hitler e seu nacionalsocialismo governou a Alemanha - milhões de pessoas foram encarceradas e
morreram em campos de concentração. As imagens de Auschwitz, Bergen Belsen e Dachau são bem conhecidas; menos conhecidos são os "campos

* Tradução de Lucia Hippolito.
1
Stéphane Courtois. Le livre noir du comunisme. Paris: 1997, edição alemã 1998.

especiais" do Ministério do Interior soviético na Alemanha, instalados após
a derrota de Hitler nos mesmos campos de concentração para realizar as
medidas de desnazificação e para isolar os nazistas. Em 1945, todos os aliados - Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética - decidiram
realizar "medidas de desnazificação", com que trataram de identificar e castigar ativistas do regime nacional-socialista - seja por meio de tribunais e
penas de prisão, seja com medidas de sanção e expiação. Uma dessas medidas
foi a internação de "pessoas perigosas" naqueles campos, com o objetivo de
isolá-las de seu meio.
Ainda hoje essas medidas são discutidas com muita veemência na Alemanha, por seus aspectos legais, morais e históricos. A questão geral discutida
por cientistas, políticos e sobretudo por aqueles que foram encarcerados
nos campos é: quem esteve internado realmente nos campos de prisioneiros
de guerra depois de 1945? Que campos foram mais espantosos, os nazistas
ou os soviéticos? No caso dos campos instalados pelos outros aliados não
existe discussão similar.
Esta fase da história alemã começou a ser discutida apenas em 1990, pois
tem relação com a divisão da Alemanha em dois estados separados por uma
das mais guardadas fronteiras do mundo. Começou com a descoberta de
grandes covas com milhares de cadáveres, pouco depois da derrota do sistema socialista na parte oriental da Alemanha, localizadas a partir de relatos
de prisioneiros dos campos soviéticos.
Com isso iniciou-se pela primeira vez uma discussão comum desse passado na Alemanha, e com isso pudemos prosseguir com a formação de uma
"memória coletiva" e de uma "cultura memorialística", unidas a uma avaliação histórica destes campos e das pessoas ali encarceradas. O confronto e a
aproximação ao que se chama "a verdade histórica" na Alemanha se vêem
acompanhados de uma "competição de memórias" (ou lembranças) entre
os dois grandes grupos de perseguidos, os de antes de 1945 (perseguidos
pelo nacional-socialismo) e os do pós-guerra (perseguidos pelo comunismo). Existem, em geral, entre eles grandes aversões e reservas, chegando às
vezes ao ódio e a ataques verbais contra representantes do outro grupo. Para
o primeiro grupo, os membros do segundo são "militantes nacional-socia¬
listas" responsáveis por seu sofrimento durante o regime hitlerista. O segundo luta para ser reconhecido como "grupo perseguido" e está convencido de que o primeiro grupo o impede. Além disso, seus membros acreditam
que o primeiro grupo obteve mais facilmente uma compensação financeira
por sua detenção. Pode-se dizer que, para o público alemão em geral, o
primeiro grupo abriga as vítimas "boas" com as quais ele pode identificar-se,
e o segundo engloba as vítimas "más", os culpados. Embora se reconheça

que um ou outro indivíduo do segundo grupo possivelmente não tivesse
culpa pessoal, seja pela idade ou pela evidência da incriminação, em geral
mantém-se as reservas contra o grupo como um todo.

O trabalho com entrevistas biográficas e m memoriais dos campos de concentração e campos especiais -Memoriais com "duplo
passado"
Na Alemanha Oriental, os russos estabeleceram seus campos especiais de
"internação de pessoas perigosas" nos maiores campos de concentração. Em
dois deles - Buchenwald e Sachsenhausen - encontram-se atualmente grandes memoriais nacionais. Até 1990 só estavam representados na memória
oficial da República Democrática Alemã (RDA) os campos de concentração;
não eram mencionados os campos soviéticos. Mas com a descoberta da existência da "segunda história" desses campos, os memoriais obtiveram uma
nova missão: devem recordar os campos soviéticos, sem "relativizar os crimes dos nazistas nem menosprezar os campos soviéticos" (Faulenbach).2
Nesta situação complicada se situa o trabalho do historiador nos memoriais
que guardam o "passado duplo" desde 1990.
Entre os pólos descritos - e observados zelosamente por todas as partes se localiza o trabalho científico nos museus memoriais, em que as entrevistas biográficas constituem hoje em dia uma parte integrante do trabalho.
Também os historiadores trabalhando com um ou outro grupo são identificados com o grupo respectivo e são, às vezes, atacados da mesma maneira.
Porém o trabalho ainda apresenta outras particularidades. Primeiro, quase não há base documental. Até 1993 não havia documentos arquivados
sobre os campos soviéticos; encontravam-se lacrados em arquivos russos.
Em 1993 parte dos documentos russos sobre os campos e os prisioneiros
chegou à Alemanha; continham principalmente listas com os nomes dos
detidos, listagem de mortos etc. Ou seja, eram mínimas as referências pessoais aos prisioneiros. Com essa parca informação, trabalhamos como deteti¬
ves, tratando de reconstruir biografias. Além disso, quase não há documentos que revelem o "interior" dos campos, a vida cotidiana, a administração
etc. Ademais, dado o isolamento quase total dos campos, há apenas uns
poucos artigos em jornais contemporâneos, e tampouco existem documentos alemães ou fotografias dos campos; conhecem-se raras fotos contempo¬
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râneas do campo soviético de Sachsenhausen. Como papel e lápis eram proibidos e sua posse punida com prisão, também não há escritos autênticos
daquele tempo; não existem cartas nem diários.
Tendo em vista esta situação, as entrevistas biográficas devem cumprir
pelo menos duas funções: elaborar a narrativa do destino de uma pessoa e a
classificação de experiências de vida e fornecer novas informações sobre os
campos, ajudando a criar uma base de dados sobre eles. Aqui interessam dois
pontos: o destino pessoal, o sentir e trabalhar subjetivo, e os "dados objeti¬
vos", informações concretas que podem ajudar a reconstruir o que estes
campos representaram - para o indivíduo e para a sociedade. Tratamos de
trabalhar com dois métodos, a entrevista biográfica e conferências temáticas
sobre o interior dos campos, seja a topografia, aspectos higiênicos, médicos,
relações humanas, trabalho etc.
Para nosso trabalho nos memoriais coloca-se uma grave contradição:
necessitamos saber, dos prisioneiros que sobreviveram, muitos detalhes, mas
se eles nos dão estes detalhes, vêem-se confrontados com um grande desafio.
Temos que trabalhar com esta fonte "histórica" viva e variável em suas
lembranças, estimativas e avaliações. Nossa experiência é a de que ela é não
apenas fonte para nós, como também tenta nos influenciar. Com a entrevista, tentam encontrar uma forma de publicidade e de servir-se do entrevistador
para oferecer sua interpretação da história em geral e de seu destino em
particular. Assim, as tentativas de atingir uma nova "cultura memorialística"
e uma memória coletiva quanto aos campos soviéticos e aos prisioneiros
têm uma força explosiva desde 1990, porque até há pouco a opinião pública
e política acreditava que os prisioneiros fossem em sua maioria "militantes
nazistas, líderes do BDM e criminosos".3
Sobre esse ponto, existem hoje grandes controvérsias entre os museus e os
prisioneiros. A maioria deles não se vê representada com seu destino individual e coletivo nas exposições e publicações. Não apenas se defendem contra a classificação de "nazistas", como tentam provar que os campos soviéticos foram também campos de extermínio - e que eles são, consequentemente, vítimas do regime comunista ou stalinista como os prisioneiros do regime nazista.
As dificuldades de poder representar as condições de detenção nos campos
origina-se na quase total inexistência de documentos, filmes ou fotografias
da época. Com isso, os prisioneiros do período pós-45 tentam visualizar suas
experiências por intermédio dos bem documentados depoimentos dos cam¬
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pos de antes de 1945. Isso significa uma ofensa para a maioria dos prisioneiros dos campos de concentração, porque para eles foram os nazistas que
estiveram nos campos soviéticos. A dificuldade é maior pelo fato de que a
maioria das pessoas ainda vivas hoje esteve como menor nestes campos - e
declaram que na idade de 14, 15 ou 17 anos não tinham podido cometer
crimes...
Para nosso trabalho significa que, para os prisioneiros do pós-45, somos
representantes do público e temos poder para influenciar a imagem histórica deles como grupo e como pessoas. Isso se expressa em dois pontos principais: primeiro, tentam provar que quase não havia nazistas nos campos;
segundo, tentam provar o que já se conhece dos campos nazistas: o caráter
de extermínio. Para as pessoas que estiveram nestes campos, chegou a ser
uma questão fundamental. Narrando-nos seu destino e sua vida, concen¬
tram-se muito nestes dois pontos. Além disso, para elas representamos o
memorial, que se recusa a representar seu destino de uma maneira aceita
por elas, ou seja, reivindicam um espaço tão representativo de seu sofrimento quanto o que já possuem os prisioneiros de antes de 1945. Para fundamentar seu ponto de vista, reúnem argumentos.
Uma avaliação das entrevistas e lembranças arquivadas no Memorial de
Sachsenhausen demonstrou que a maioria deles recorre cada vez mais a
dados e conhecimentos históricos e os integra na apresentação de seu destino; isto apenas aumentou a discrepância entre a avaliação oficial e a apreciação pessoal dos prisioneiros. Quer dizer, as primeiras entrevistas gravadas
entre 1990 e 1992 são realmente descrições da trajetória pessoal e de circunstâncias concretas da vida no campo. Quanto mais tempo passa, mais
detalhes históricos se revelam, mais detalhadas são as descrições e lembranças. Pode-se constatar que as comparações com os campos de concentração
aumentam junto com a decepção de não serem representados nos museus
de maneira adequada.
De onde tiram essas comparações?
Os antigos prisioneiros relatam constantemente que lêem todas as publicações sobre o período nacional-socialista, recordações pessoais dos prisioneiros dos campos de concentração, vão de um memorial a outro, conhecem
Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen... Conhecem muitos detalhes da vida
nos campos de concentração antes de 1945. Comparam suas experiências
com isso e frequentemente concluem: "É a mesma coisa." Quanto aos
memoriais da Alemanha Oriental - Buchenwald e Sachsenhausen -, que
oficialmente devem representar a história dos campos soviéticos, não os
aceitam e não se sentem representados por eles.

Atualmente, pode-se encontrar o conhecimento histórico sobretudo
nas comparações realizadas pelos prisioneiros dos campos do pós-45 com
os campos pré-45. Estas comparações abrangem três temas principais:
1. A comparação entre os campos e as experiências de detenção. A pergunta
subentendida é: Qual foi mais horrível? Para isso, identifica-se uma causa na
política oficial de memória, que declara a subordinação dos campos soviéticos
aos campos nazistas. O efeito é uma hierarquia de memórias e - do ponto de
vista dos indivíduos - das experiências pessoais e subjetivas. Os prisioneiros
soviéticos sentem-se obrigados a medir suas experiências e sofrimento aos dos
prisioneiros durante o nacional-socialismo e a legitimá-los através disso. Esta
comparação é evidente pela identidade dos lugares e das condições similares
de detenção. E provocada pela reação e, às vezes, pelos preconceitos do ambiente. As experiências dos prisioneiros soviéticos lhes dizem que seu sofrimento só recebe atenção quando podem provar que foi muito mais horrível que
nos campos nacional-socialistas. Além disso, defrontam-se frequentemente
com a opinião de que, para culpados, é justo sofrer e morrer. Sua experiência
ainda lhes demonstra que, se tentam ilustrar suas lembranças, o veredicto é:
estão tentando menosprezar o sofrimento dos campos nacional-socialistas.
Entretanto, nas entrevistas dos anos anteriores, quase todas as descrições ou
comparações são acompanhadas por desculpas e explicações: que não se trata
de menosprezar a outra experiência, que o que se passou com os judeus foi
muito mais horrível que tudo, porém...
2. A comparação da vida cotidiana nos campos que, para os prisioneiros
soviéticos é, em sua essência, tão ameaçadora quanto antes de 1945. Baseiase, em geral, em instituições existentes nos campos de concentração: barraca e cantina ou instalações médicas que, para os prisioneiros soviéticos,
provocam a avaliação de que os prisioneiros de campos de concentração
"estiveram em um sanatório". O inusitado é que esta palavra - sanatório origina-se na fase inicial dos campos de concentração alemães e foi utilizada
pelos prisioneiros que por eles passaram e com isso comparam com a fase
posterior, quando havia um sistema eficaz e organizado nos campos. Prisioneiros dos campos soviéticos constantemente recorrem a isso e descrevem
seus sentimentos vendo o padrão técnico da enfermaria.
Prisioneiros que viveram em ambos os campos sustentam essas comparações. A respeito de Sachsenhausen, em muitas entrevistas cita-se um médico judeu que disse: 'As condições de vida no campo soviético foram muito
piores que no campo de concentração."
3. Significa que a investigação histórica é em geral percebida como útil
tanto para ilustrar como para provar a própria experiência. Quase sempre

nas entrevistas eles se referem às fotografias com mortos de Bergen-Belsen e
comentam: "Aconteceu o mesmo nos campos soviéticos. Mas os russos proibiram que seus crimes fossem documentados." Para o historiador que fala
com eles é estranho saber depois que a situação higiênica era horrível porque não havia papel higiênico durante quatro anos.
Ao longo de muitos anos um ponto principal na discussão e comparação
entre os campos foi o número de mortos. A primeira frase é muito comum:
"Stalin matou muito mais gente do que Hitler." Até a publicação do Livro
negro, reduziam-se a 22 milhões de mortos no Gulag e seis milhões nos
campos de concentração. No caso de Sachsenhausen, contam-se trinta
mil mortos entre duzentos mil prisioneiros entre 1936 e 1945, e trinta mil
mortos entre sessenta mil prisioneiros depois de 1945; proporcionalmente, são 17% de mortalidade no primeiro caso contra 50% no segundo. É
evidente que estas comparações não valem muito; os historiadores, pelo
menos, desconfiam delas, sobretudo porque ali não estão refletidas as circunstâncias históricas e locais dos campos, e além disso até hoje não existem cifras exatas, nem para os campos de concentração nem para os campos soviéticos.
Incorporadas à comparação entre os campos vêm as experiências médicas
- especialmente nos campos nacional-socialistas. Os prisioneiros dos campos soviéticos se referem a elas e relatam que no momento de sua detenção
não sabiam de nada: nem sabiam que havia campos, não sabiam do extermínio dos judeus nem de outros crimes. Apesar de isto poder ser interpretado
como tentativa de mostrar sua própria inocência, descrevem sua prisão,
relacionam-na a experiências médicas e as comparam com experiências nazistas. As experiências soviéticas servem novamente para demonstrar que os
campos soviéticos tiveram o mesmo caráter exterminador dos campos nazistas. O que relatam são em geral tentativas da administração russa de
compensar a falta de vitaminas e de nutrição. Contam sobre "experiências"
com um extra to de pinhões (rico em vitamina C), ou da alimentação com
chucrute para provocar diarréia e disenteria. Ou se relata a redução de rações no inverno de 1946-47 como tentativa de assassinato. Não querem
aceitar o fato de que naquele ano uma colheita ruim reduziu os alimentos
em toda a Alemanha.
O que quase não aparece nas narrativas são as circunstâncias concretas do
pós-guerra, com imensas destruições, fome, epidemias etc. Os campos são
lembranças isoladas da situação geral, explicada pelo isolamento quase total dos prisioneiros soviéticos: não havia correspondência, nem contatos
com a família, nem jornais - estavam totalmente isolados nos campos. Diferentemente dos conhecimentos históricos que possuem sobre os campos,

não integram nesse caso conhecimentos sobre a situação política e social do
pós-guerra. A já citada redução de rações alimentares, epidemias de disenteria
ou tuberculose se reduzem aos campos - e são tentativas de assassinato em
massa. A falta de papel, sabão e outros produtos de higiene é interpretada
como ato de desumanidade dos russos.
Outra forma de integrar conhecimentos históricos às lembranças de campo é a referência a biografias de outros prisioneiros. Existem três grupos:
1) expoentes culturais ou intelectuais do nacional-socialismo, com certa reputação internacional: por exemplo, os atores Heinrich George e Gustav
Grúndgens, o cineasta Hans Fischerkõsen, o jogador de futebol Otto Nerz;
2) prisioneiros ou vítimas do nacional-socialismo: judeus, comunistas,
prisioneiros políticos, e
3) verdadeiros nazistas, verdadeiros "culpados''.
Os dois primeiros grupos são normalmente representados por uns poucos indivíduos que se concentram nos últimos anos em duas pessoas, um
judeu e um ator alemão. O terceiro grupo quase não tem nomes, mas
grupos. Por exemplo, o batalhão policial que cometeu assassinatos em
massa na Rússia. Não obstante, há raros exemplos para o terceiro grupo
("tivemos 23 guardas de campos de concentração entre sessenta mil prisioneiros" ou a definição de "crime" é reduzida a assassinatos: "Um criminoso do nacional-socialismo é uma pessoa que assassinou outra pessoa"). Assim, ao trabalhar com os prisioneiros, o pesquisador chega a
saber o que muitos soldados aliados notaram imediatamente após a derrota do nacional-socialismo: não havia nazistas, ninguém viu nada, ninguém sabia de nada.
Agora quero apresentar o exemplo de uma mulher detida na idade de 23
anos pelos russos. Durante o nazismo exerceu a função de líder BDM. Entre
1990 e 1998 dava diversas entrevistas gravadas no memorial. No total há seis
diferentes versões de sua vida e de suas lembranças: quatro em áudio e duas
em vídeo.
Rosa (como a chamo) foi presa pelo serviço secreto soviético em junho
de 1945, depois de ter suas atividades delatadas por um membro de seu
grupo BDM. Passou por diferentes prisões - onde foi violentada várias
vezes - e viveu sob ameaça de morte até chegar a Sachsenhausen em setembro de 1945, onde ficou até o fechamento dos campos em 1950. No
essencial, os temas de que falava são os mesmos em todas as entrevistas. O
que muda, porém, é a importância e o volume que se obtém em diferentes
versões. Estas mudanças demonstram seu processo individual de cons¬

truir sua identidade nas variadas circunstâncias políticas na Alemanha
que têm influência em suas lembranças.
Nas primeiras entrevistas, Rosa falava muito de sua juventude durante o
período nacional-socialista e do fim da guerra; havia espaço também para
falar de sua detenção e do que sofreu na prisão e no campo. Não falava
quase nada do tempo posterior a 1950 e das consequências da detenção.
Em todas as entrevistas, Rosa se coloca em situação de responder a uma
pergunta que jamais foi feita. Ela responde - sem haver sido diretamente
perguntada - à pergunta: "Você foi nazista?" Ela tenta descrever sua juventude e como viveu durante o período de Hitler:
Pertenci ao BDM para estar entre jovens. Eu também era jovem e
queria passar meu tempo com eles. Cantávamos, dançávamos e viajávamos. Dedicávamo-nos ao esporte. Nada mais. Era feliz, me sentia
querida. Eu me eduquei acreditando que Hitler não era um criminoso. Tudo o que ele fez, eu soube depois. Não sabia que existiam
campos de concentração. Além disso, nossa gente no campo parecia
com os mortos dos campos de concentração: só ossos. Exceto as
mortes por gás. Isto não havia. Quanto ao resto, foi a mesma coisa
(entrevista 1/1993, II A).
O assunto principal em todas as entrevistas é sua própria integridade e a
demonstração de não ter sido anti-semita e nazista. Ela não o faz apenas por
si mesma, mas se integra na absolvição de todo o grupo. Não apenas ela, mas,
com raras exceções, todo o grupo de prisioneiros dos russos era inocente.
Consequentemente, o tema "nazismo" não ocupa muito espaço e perde
progressivamente importância em suas reminiscências. Se em 1993 ela declarou: "Quando chegamos ao campo, todos eram do BDM, todos líderes,
mas hoje ninguém quer ser, ignoram-no. Às vezes me envergonho"; já em
1997 afirmou:
Quase não havia nazistas, apenas uns poucos. Das duas mil mulheres, havia apenas 17 guardas de campo de concentração. Os russos as
transferiram para o Leste para confrontá-las com prisioneiros de
campos de concentração e processá-las por seus crimes. Mas, exceto
duas, todas voltaram; não foram reconhecidas como criminosas;
não eram culpadas. Nazistas são aqueles que assassinaram alguém.
Não havia ninguém assim entre nós (entrevista 1997).
Rosa exibe a prova da própria integridade e inocência sobretudo com duas
pessoas: uma é o célebre ator Heinrich George, a outra é um médico judeu,
o dr. Fritz Hirschfeld. George representa sua distância da "própria gente",

como diz, a desilusão da "comunidade do povo alemão" (deutsche
Volksgemeinschaft) .Além disso, incorpora seu desengano em relação aos homens em geral. Já o dr. Hirschfeld representa seu "amor aos judeus" e prova
seu rompimento com o passado nazista.
Ela viveu a prisão e o estupro pelos russos de acordo com a propaganda
nacional-socialista. Várias vezes repetia que os russos eram exatamente como
no filme GPU.4 Portanto não se desiludiu com o comportamento deles, mas
com o comportamento dos homens alemães. Consequentemente, o que foi
mais traumatizante para ela durante o período de prisão não foram os russos, mas "sua própria gente". Há diferentes situações em suas lembranças.
Uma é a reação dos transeuntes à sua detenção, gritando: "Nazista porca,
tem que morrer." E comenta:
Esses eram nossa gente! Mas tivemos que nos deixar guardar pelos
russos, contra nossa própria gente. Nossos inimigos deviam nos
proteger contra nossa própria gente! E digo mais: eles tiveram sorte, e eu não. A única diferença é que eu fui presa, e os outros não.
Poucas semanas antes, eles também se rejubilavam quando viam
Hitler. Agora queriam demonstrar aos russos que não eram nazistas. Que ser mutável é o homem! Às vezes sinto vergonha de ser
alemã (lembranças 30.7.1990).
Em outras entrevistas este tema se repete, mas em frases curtas: "Os homens foram como porcos", "fizeram de tudo por um pedaço de pão", "com¬
portaram-se mal", etc. Tenta, ao mesmo tempo, compreender a
"suscetibilidade moral" dos homens.
Suas primeiras lembranças do médico judeu, Fritz Hirschfeld, aparecem já
na primeira entrevista, mas apenas menciona que havia um médico com
esse nome. Nessas primeiras entrevistas realizadas no memorial, fazíamos
sempre uma pergunta: "de que nomes eles se lembravam", porque naquele
momento nem se sabia direito quem tinha estado naqueles campos, porque
todos os documentos e listagens de nomes encontravam-se trancados nos
arquivos russos. Rosa só mencionava o médico, porque trabalhava no hospital do campo. Nas entrevistas posteriores, este médico judeu vai adquirindo
importância cada vez maior. Nas primeiras entrevistas, Rosa relatava fatos
acontecidos com ela e outras pessoas, mas nas seguintes estes mesmos fatos
passaram a acontecer com ela e o médico. A partir de uma entrevista feita em
1995, o dr. Hirschfeld passou a ser seu "tio Fritz" e seu melhor amigo. Entretanto, ele não desempenha um papel apenas nas entrevistas de Rosa, mas
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com o passar dos anos aparece em acontecimentos similares aos relatados
por ela, também, em entrevistas com outros ex-prisioneiros.
Trabalhando como historiadores no memorial, utilizando a história oral,
temos que nos confrontar com o fato de que, para os antigos prisioneiros,
somos representantes da memória oficial em que eles não se vêem representados, e por isso tentam nos convencer a lhes dar um lugar adequado à sua
própria memória, além de tentar nos convencer a equipará-los aos prisioneiros dos campos nacional-socialistas e a reconhecê-los como "vítimas".
A pergunta geral que aqui se coloca é: Será a história oral o método adequado para conseguir os conhecimentos históricos necessários ao trabalho científico nestes memoriais? Os prisioneiros dos campos soviéticos
devem vencer maiores barreiras de credibilidade do que os prisioneiros dos
campos nacional-socialistas? Além disso, aqui se manifestam claramente
certas reservas (ou uma resistência geral) da "historiografia séria" contra
a "história vivida".

COMPETIÇÕES ENTRE VÍTIMAS*

Alexander von Plato

G

ostaria de falar sobre diferentes traumas, sobre "hierarquias de
vítimas", sobre "competições entre vítimas" e sobre diferentes
períodos de silêncio e de conversação sob diferentes sistemas políticos na Alemanha Oriental e na Alemanha Ocidental.1
Com o passar do tempo, as duas Alemanhas do pós-guerra alteraram a
aceitação pela sociedade das diferentes vítimas no Leste e no Oeste. Houve
uma "evolução cruzada" de aceitação daqueles que estiveram em campos
de concentração nazistas e daqueles que estiveram nos campos especiais
soviéticos. A aceitação era determinada pela guerra fria; enquanto os sobreviventes do Holocausto tiveram experiências ruins ou mesmo novos
traumas depois da guerra, os outros foram reconhecidos na Alemanha
Ocidental como testemunhas, durante a guerra fria, por terem sofrido nos
campos soviéticos. No final dos anos 60, com a política de détente, foi o
contrário.
Dentro dessas evoluções cruzadas, houve tempos de silêncio e tempos de
conversação para estas vítimas, porque houve diferentes padrões para julgar
essas pessoas nas sociedades das duas Alemanhas no pós-guerra, nos anos 50
e hoje.
Estes padrões de julgamento e esta aceitação não apenas jogaram luz nestas sociedades, não apenas produziram diferentes "hierarquias de vítimas"
no Leste e no Oeste, mas estas atitudes também influenciaram as formas de
enfrentar as próprias experiências, influenciaram as recordações e as narrativas das histórias de vida dos antigos prisioneiros dos campos nazistas e
dos campos especiais soviéticos: todos eles ficaram traumatizados, mas a
* Tradução de Lucia Hippolito.
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aceitação pela sociedade foi crucial para estabelecer boas relações com as
consequências deste passado brutal.
As histórias de vida demonstram uma das principais diferenças entre essas
vítimas: a maioria dos sobreviventes do Holocausto perdeu toda a família, ao
contrário dos internos dos campos soviéticos, e isto significa muito mais do
que um lar para onde retornar; eles não tiveram ajuda para superar seus
traumas. E no lado ocidental deve ter sido muito duro para eles que estas
pessoas tidas como criminosas fossem aceitas, obtivessem indenização financeira e fossem mostradas por todo o país como vítimas do comunismo,
enquanto eles próprios lutavam para conseguir pelo menos a indenização
financeira. Este cenário geral mudou, porém, no final dos anos 60, no lado
ocidental, enquanto no lado oriental os antigos internos dos campos soviéticos foram mantidos em silêncio durante os anos de existência da RDA.
Estas evoluções cruzadas produziram uma competição entre as vítimas,
especialmente após a grande mudança de 1989, agora numa Alemanha
reunificada. Isto pode indicar como é - e tem sido - importante a "digestão"
do passado, como o passado pode se tornar explosivo quando falta digestão,
porque na Alemanha estas experiências tão diferentes de vítimas tão distintas tiveram origem em diferentes sistemas políticos: duas ditaduras e uma
sociedade com padrões democráticos ocidentais. E parece muito difícil que
estas vítimas diferentes possam vir a ser capazes de se aceitar mutuamente.
Não obstante, todas são parte da história alemã.
Finalmente, uma nota metodológica: a forte influência dessa evolução cruzada nas recordações e nas narrativas tinha que nos tornar mais críticos e
desconfiados da própria entrevista oral: de qualquer modo, tivemos que utilizar diferentes métodos - neste caso tivemos que confrontar documentos de
arquivos, outros textos, imagens e narrativas - e em vez de entrevistas
temáticas, apenas entrevistas de história de vida podem fornecer mais do que
"informações" questionáveis. Do contrário, não poderíamos sequer notar as
mudanças de padrões e narrativas pessoais, as alterações da própria memória.

Vítimas do Holocausto
Depois da Segunda Guerra Mundial, vítimas sobreviventes do terror nacional-socialista que escolheram permanecer na Alemanha Ocidental enfrentaram todo tipo de dificuldade. Na maioria das vezes, encontraram-se sem
seus parentes, sem suas antigas propriedades, e quase todos se sentiram
desprotegidos pela maioria da população alemã ocidental, cuja maneira de
lidar com o passado nacional-socialista eles não podiam compreender. A
maioria considerou humilhante o processo de Wiedergutmachung (indeni¬

zação) - de fato, para algumas vítimas, este processo representou um segundo trauma.
Gostaria de apresentar-lhes Hans Frankenthal. Aos 15 anos foi deportado para Auschwitz com sua família, toda ela moita em 1943, após a
chegada; só ele e seu irmão sobreviveram - fazendo trabalhos perigosos e
pesados em diferentes campos de concentração e de trabalhos forçados
(Arbeitslager). No final ele estava quase morto e foi libertado em
Theresienstadt em estado de coma, com um joelho permanentemente
avariado. Seus libertadores lhe perguntaram, e ao irmão, por que queriam voltar para a Alemanha. Sua resposta: "Porque nosso pai nos pediu e
por causa de nossa propriedade na Alemanha." Entretanto, quando ele e
seu irmão voltaram para casa, os outros - a parte não-judaica da família tinham dividido entre si a propriedade da família dos dois. Pior de tudo:
ninguém, nem sua família nem funcionários do governo, os apoiou quando
tentaram conseguir a restituição da propriedade: "Tudo o que recebi foram
cinco mil marcos pela perda de uma educação formal. Nada mais."
A explicação oficial de 1947: ele e o irmão eram jovens demais para herdar
do pai quando este morreu. Ele não podia acreditar neste "esclarecimento".
Não obstante, só depois de vários anos conseguiu de volta uma parte da
propriedade de seus pais.
Ele estava frustrado e ansioso no final dos anos 40 e durante os anos 50,
porque quase ninguém queria saber de nada sobre o destino deles, ninguém
os ajudou naquele tempo a construir um memorial para os judeus mortos
em sua terra natal.
Ele nos contou a seguinte história: no final dos anos 40 foi a um bar de sua
cidadezinha, numa região rural, e todos os homens alemães, depois de se
embebedarem, contavam histórias heróicas sobre suas experiências de guerra. No final, perguntaram-lhe onde estivera durante a guerra. Ele respondeu: "Estive em Auschwitz." Ninguém conhecia Auschwitz. Quando começou a falar sobre Auschwitz e outros campos de concentração, ninguém
acreditou. Diziam que ele estava exagerando. Então ele disse: "Se algum dos
antigos judeus da comunidade judaica (cerca de cinquenta membros) pudesse voltar para casa, ofereceria bebida de graça a todos, iria à praça do
mercado e denunciaria a si próprio como mentiroso."
"Na minha opinião", ele nos disse mais tarde,"todas as cidades alemãs
podiam ter sido bombardeadas durante a guerra, como Dresden", que ele
tinha visto quando voltou de Theresienstadt.
Hans começou a perceber que as vítimas do nacional-socialismo e as da
União Soviética enfrentaram diferentes graus de aceitação na Alemanha Oci¬

dental nos anos 50: primeiro, havia os membros do "Grupo de resistência de
20 de julho" (os oficiais que tinham tentado matar Hitler e tomar o poder na
Alemanha) e as vítimas da resistência da Igreja; a rememoração do extermínio
dos judeus ocupava um nível "mais baixo"; às vezes até as vítimas alemãs da
guerra ou da ocupação soviética na Alemanha ocupavam uma posição "mais
alta" nesta hierarquia - especialmente durante a guerra fria.
Nessa situação, ele se casou com uma mulher não-judia em 1948, e ela deu
aos filhos uma educação cristã, mas - como um compromisso - sem batis¬
mo. Teria sido possível dar-lhes uma educação judaica porque depois da
guerra e do Holocausto todas as crianças de famílias mistas judaico-cristãs
foram aceitas como membros da comunidade judaica. Em 1955 ele desistiu:
seus três filhos foram batizados. Este era um novo tempo, de mimetismo,
medo e doenças: "Transformei-me num eremita." Ele nunca falou com seus
filhos sobre sua experiência em Auschwitz e sabe que estas experiências
anteriores influenciaram seus sentimentos pessoais e relacionamentos para
sempre: "Agora eles estão com mais de quarenta anos e sabem por que nunca
os peguei no colo. E quase todos nós fomos maus cônjuges."
Acho que estas experiências são típicas de judeus que residem na parte
ocidental da Alemanha.
Típico, também, foi que Hans Frankenthal percebeu que uma geração inteiramente nova estava surgindo no final dos anos 60: começou a se sentir
menos estranho ou alienado na República Federal. A nova geração de professores, contou ele, começou a convidá-lo para dar conferências em escolas;
jornais publicaram uma série de artigos sobre a história de sua vida, estações
de TV o entrevistaram; ele se tornou membro da comunidade judaica que hoje
dirige. Mas continuou a viver como eremita. Por outro lado, critica toda a
Alemanha atual, da mesma maneira que costumava fazer nos anos 50. Uma
vez ele me contou que sua lembrança das traumáticas experiências em Birkenau
são mais fortes que sua nova experiência com os alemães mais jovens. Não
conseguiu combinar estas atitudes entre si.
Na Alemanha Oriental a situação era diferente. Muitas vítimas que foram
aprisionadas por motivos políticos ou raciais voltaram e começaram a participar da construção da República Democrática Alemã (RDA), muitas vezes
em altos postos. Assim, generalizou-se um sentimento de aceitação no início da ocupação soviética, e talvez durante os primeiros anos da jovem RDA.
Porém, poucos anos depois da Segunda Guerra Mundial, o clima político se
alterou: vítimas judias foram confrontadas com o julgamento Slansky e com
a luta contra o sionismo, e assustaram-se com a onda de anti-semitismo na
União Soviética. Embora esta onda não fosse tão forte na RDA, os judeus

sempre foram cautelosos; a "hierarquia das vítimas" tinha mudado. Os
sobreviventes souberam, então, que passaram a ser subordinados às vítimas políticas; duas categorias "oficiais" foram introduzidas na RDA: "os
que lutaram contra o nacional-socialismo", principalmente comunistas,
e "vítimas do nacional-socialismo". Isto significava que os membros dos
dois grupos receberam, por exemplo, indenizações, pensões e outros serviços sociais diferenciados. Não obstante, a maioria tentou ser um "bom"
cidadão da RDA ou um comunista leal, às vezes até de maneira oportunista. Muitos anos depois, após a grande mudança de 1989 - muitos conservaram lembranças muito positivas da RDA-, para uma grande maioria as
dificuldades dos judeus na RDA perdeu importância.

Vítimas da ocupação soviética
As experiências dos primeiros internos nos campos especiais soviéticos na
Alemanha foram muito diferentes. Estes campos especiais existiram entre
1945 e 1950, na Zona de Ocupação Soviética; de acordo com as fontes soviéticas daquela época, cerca de 155 mil pessoas foram aprisionadas (incluindo "estrangeiros", principalmente russos), mas atualmente o número levado a sério eleva o total para 185 mil pessoas.2 Muitos internos eram - como
mencionei na introdução do painel - nazistas de escalão intermediário e
inferior; um dos mais altos funcionários era Ritter von Halt, presidente do
Comitê Olímpico Alemão. Hoje podemos entrevistar apenas os mais jovens
entre os antigos prisioneiros, menos incriminados ou menos prejudicados
por seu passado nazista, muitos dos quais foram enviados aos campos sob
suspeita de ser um Werwolf, uma organização de jovens hitleristas, mais temida que real. Entretanto, não é mito o fato de que o principal interesse dos
soviéticos em 1945 foi conseguir trabalhadores para a reconstrução da União
Soviética. Mais tarde tentaram prender antigos nazistas, mas, por exemplo,
no início membros da SS não eram aprisionados nesses campos, pois eram
tratados como prisioneiros de guerra. Não obstante, a maioria dos internos
era composta de antigos nazistas, principalmente Blockwarte. Tinham que
ser punidos ou mantidos em Schweigelagern, para que não ocupassem altas
posições no governo do pós-guerra. Nos campos, entretanto, não havia "ree¬
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ducação antifascista". A arbitrária política soviética desses campos pode
ser demonstrada por um dos interessantes resultados de nossa pesquisa: a
maioria das pessoas mais velhas, com um passado nazista aparentemente
ativo, não foi julgada pelos tribunais militares soviéticos, enquanto os que
foram julgados eram principalmente mais jovens e sem este background
nazista.3
Gostaria de apresentar a vocês Ludolf Veberg, caso típico de interno bastante jovem. Nasceu em 1929 em Berlim; seu pai era um marceneiro e depois
da Grande Depressão tornou-se chefe numa empresa de segurança. Ludolf
frequentou escola secundária, ingressou no Deutsche Jungvolk, a seção
infantil da Juventude Hitlerista, onde conseguiu uma patente mais baixa
(Jungzugführer). Com 15 anos, durante os últimos meses da guerra, foi recrutado para o Volkssturm perto de Berlim, foi ferido seriamente no ombro e
voltou para casa. Depois de um curto período no hospital, foi preso pela
Polícia de Segurança Soviética. Razão: sua patente como Jungzugführer no
Deutsche Jungvolk e um revólver encontrado na casa de um membro de seu
grupo; foi interrogado e espancado pelo oficial, a despeito de seu ombro
ferido. Foi transportado para diferentes campos soviéticos (Weesow,
Landsberg/Warthe); no fim, estava em Buchenwald, o antigo campo de concentração nazista, usado pelos soviéticos como campo especial para todos
aqueles que não tinham sido julgados por um tribunal militar soviético.
Ludolf nunca soube por que era acusado e nunca foi a julgamento. Em 1948
foi libertado. Mas não fez as pazes com a vida sem sequelas. Depois de alguns
anos, sua família e um grupo de jovens cristãos "trouxeram-me de volta à
vida". Ele fez um rápido treinamento para escriturário e se tornou chefe de
uma gráfica no fim de sua carreira. Até esse dia ele tinha estado traumatizado:
"...Buchenwald ocupava frequentemente meus pensamentos... Só era preciso uma palavra, por exemplo, Thuringen ou Weimar.4 Só precisava ouvir
'KZ'-5 imediatamente Buchenwald ou Landsberg se faziam presentes... com
todo o medo e outros sentimentos."
Assim como ele, todos estes prisioneiros dos campos especiais tiveram
experiências traumáticas. Muitos ouviram que eram acusados de serem
Werwõlfe, mas a maioria não tinha qualquer relação com esta organização.
Algumas vezes foram torturados, frequentemente espancados, a maioria
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estava doente e todos passaram fome. Perto de 35% dos prisioneiros morreram; conferindo com fontes soviéticas, isto significa 42 mil entre 122 mil
internos alemães. Os outros foram libertados depois de três ou cinco anos;
mais tarde, muitos foram para a Alemanha Ocidental.
Na RDA sua experiência passada era tabu: durante toda a existência da
RDA não foi permitido falar sobre esses campos. Os ex-prisioneiros nunca se
sentiram aceitos como vítimas e nunca conseguiram uma indenização como
seus "camaradas" ocidentais. Portanto, descrevem a si mesmos como "vítimas de segunda classe", quando comparadas aos antigos internos ocidentais, e mesmo em comparação às vítimas do nacional-socialismo. Talvez este
longo período de silêncio possa explicar a forma agressiva com que muitos
deles estão agora tentando ser aceitos, depois da mudança de 1989.
Entretanto, surpreendentemente, muitos de nossos entrevistados do Ocidente nos contaram que também não falavam sobre suas vidas nos campos
de prisioneiros de guerra. Ludolf Veberg diz:
Bom, por que não falei sobre essas experiências? Isto é muito difícil
de responder, muito difícil. Basicamente, acho que pensei: "Ninguém vai compreender você, afinal de contas, ninguém pode imaginar como era aquilo.. ."Mesmo na Juventude Cristã, depois da minha prisão, nunca falei sobre minhas experiências ou lembranças,
nunca. Nem com minha família... Tenho a impressão de que ainda
existe umaidéiana cabeça das pessoas: "Eles devem ter feito alguma
coisa, caso contrário não teriam sido presos... Eles são responsáveis
por 1945..."Mas no final da guerra eu tinha 15 anos, por isso não
podia ser culpado, não mesmo, pois no início da guerra eu tinha dez
anos. Quando Hitler subiu ao poder, eu tinha quatro anos. Como
você vê, não posso explicar por que ninguém fala sobre isso nem por
que ninguém quer falar sobre isso.
Mais tarde:
Na RDA todos os antigos internos tiveram dificuldades. Mas, mesmo na República Federal, durante todos aqueles anos antes da grande mudança de 1989 muito pouco tinha sido publicado sobre estes
campos. Naquele tempo quase nada chegou ao conhecimento do
público... Tenho a impressão de que nenhum dos lados tinha qualquer interesse nesse assunto.
Ele não fala apenas da época da détente, mas de todos os anos entre 1945 e
1989. Quase todos os antigos internos a quem pudemos perguntar responderam que tinham dificuldade de falar sobre suas experiências em campos.

As principais razões mencionadas são:
1) tinham medo de que não lhes fosse permitido visitar suas famílias na
RDA ou tinham um medo generalizado da polícia secreta da Alemanha
Oriental (Stasi). Ludolf Veberg: "Sempre ficava de coração na boca quando
viajava através da RDA (Alemanha Oriental)";
2) mas a principal razão tem sido a política de détente entre Leste e Oeste
desde o final dos anos 60, e
3) alguns deles tinham medo de serem chamados de nazistas até mesmo
por seus próprios filhos.
Estas foram as razões que nos deram. Se entrássemos em detalhes, no
entanto, perceberíamos que suas lembranças tinham mudado. Eles vêem o
passado dos anos 50 à luz dos dias de hoje. Apesar de sua memória, suas
experiências foram levadas a sério durante a guerra fria. Muitos deles fizeram relatos sobre seu passado em diferentes lugares, diante de públicos
variados, como grupos do Partido Social-Democrata, grupos da Igreja etc. Às
vezes, eles mantinham fotos de suas aparições em público nos seus álbuns
de fotografias. Em resumo, apesar de suas recordações, foram aceitos como
vítimas do comunismo, como testemunhas contra a União Soviética durante a guerra fria.
Parece, entretanto, que a segunda parte de suas lembranças pode ser mais
"confiável". Depois dos anos 60 e início dos 70 - exatamente o contrário do
que teria ocorrido com nossos entrevistados judeus - muitos deles não ousavam mais falar sobre seu período como prisioneiros porque temiam o julgamento de seus filhos, amigos, da imprensa ou de grupos políticos. Temiam
ser julgados por terem sido nazistas ou - durante a détente entre Leste e
Oeste - soldados da guerra fria. No entanto, aqueles que permaneceram na
Alemanha Oriental passaram por um processo oposto. Incapazes de falar
sobre suas experiências durante a existência da RDA, passaram a fazê-lo
abertamente pela primeira vez depois da reunificação.
Mas hoje, não sendo tão aceitos como vítimas por uma geração mais jovem, eles estão compreendendo seu passado como se ele tivesse sido tratado
dessa forma durante os últimos cinquenta anos. Suas recordações reais sugerem: mesmo nos anos 50 - assim são as principais declarações - ninguém
queria ouvir suas histórias, todo mundo aceitava os judeus como vítimas,
mas não as vítimas dos campos especiais soviéticos que eram, ao contrário,
às vezes até chamados de "criminosos" (Täter). É por isso que muitos lutam
vigorosamente pelo mesmo status de vítima que os judeus, lutam pelos mesmos conceitos (campos de concentração, política de extermínio,

Vernichtungspolitik). "Não queremos ser vítimas de segunda classe" - é uma
frase que ouvimos frequentemente dos antigos internos dos campos especiais. Por outro lado, a maioria dos membros da minha geração que criticou o
silêncio sobre o Holocausto nos anos 50 e 60, assim como os próprios sobreviventes do Holocausto, não aceita os antigos internos dos campos especiais
como vítimas, mesmo que esses internos fossem os mais jovens, anistiados
pelos Aliados depois da Segunda Guerra Mundial.
Aqui podemos ver que existe uma competição verdadeira entre os chamados grupos de vítimas.
Gostaria de citar uma carta que recebi não de um entrevistado, mas de um
outro antigo prisioneiro de um campo especial. Ele criticava - tal como
nossos entrevistados - o número de mortos nos campos especiais soviéticos
que estavam sendo usados por pesquisadores e continuava:
Os números verdadeiros de nossos camaradas mortos devem ser conhecidos (! ) ... Não há razão para se adulterar o número de mortos
num campo da SS, de sessenta mil para cem mil, isto para não mencionar que as circunstâncias de vida nos guetos de Lodz e Varsóvia
durante os amargos anos de 1941 e 1942 geraram muito menos vítimas mortas por habitantes do que as que vivemos [nos campos especiais]. O que me interessa é a verdade sobre nossos campos (especiais).
Este é um exemplo que parece partir de um radical de direita, porque ele
esqueceu o "pequeno detalhe" de que a maioria dos habitantes desses guetos
foi morta depois. Mas não tem que ser necessariamente a voz de um extremista de direita - mesmo que pareça assim para a maioria de nós. Talvez ele
apenas se tenha tornado amargo porque ninguém quis ouvir os relatos sobre o sofrimento nos campos soviéticos, talvez nós mesmos presumamos
inconscientemente que todo mundo que esteve num campo especial deve
ter sido nazista.

