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 A vida jogada fora 
 voltava pelas janelas. 

 Meu pai, meu avô, Alberto… 
 Todos os mortos presentes. 

 Já não acendem a luz 
 com suas mãos entrevadas. 

 Fumar ou beber: proibido 
 Os mortos olham e calam-se. 

 O retrato descoloria-se, 
 era superfície neutra. 

 As dívidas amontoavam-se. 
 A chuva caiu vinte anos. 

 Surgiram costumes loucos 
 e mesmo outros sentimentos. 

 Que século, meu Deus! Diziam os ratos. 
 E começavam a roer o edifício. 

 Edifício Esplendor - Carlos Drummond de Andrade 



 RESUMO 

 A  pesquisa  busca  discutir  quais  foram,  como  se  definiram  e  se  manifestaram  os  processos  de 
 censura  cinematográfica  na  porção  Leste  da  então  dividida  Alemanha,  entre  1961  e  1972.  Em 
 geral  a  população  desta  região  foi  considerada  pouco  ativa  politicamente  quando  comparada 
 ao  Ocidente  e  mesmo  aos  demais  países  do  Leste  europeu.  Consequentemente,  a  República 
 Democrática  Alemã  recebeu  limitado  protagonismo  historiográfico  quando  se  trata  dos  anos 
 60  e  1968  especificamente.  O  âmbito  cultural  deste  mesmo  período  e,  especificamente,  o 
 cinema  produzido  a  partir  dos  estúdios  DEFA,  são  esferas  que  nos  ajudam  a  compreender  os 
 conflitos  entre  Estado,  produção  cultural  e  censura,  contradizendo  o  discurso  oficial  de  maior 
 abertura  e  diálogo  com  a  esfera  artística.  O  principal  objetivo  é  revisitar  o  tema  através  do 
 contexto  cultural  e  cinematográfico.  Para  este  fim  será  utilizado  enquanto  fonte  uma  das 
 produções  cinematográficas  censuradas:  Die  Russen  Kommen  (Os  Russos  Estão  Chegando), 
 dirigido  por  Heiner  Carow  em  1968.  E  também  os  filmes  Karriere  (Carreira),  dirigido  por 
 Heiner  Carow  e  estreado  em  1971,  e  Ich  War  Neunzehn  (Eu  Tinha  Dezenove),  dirigido  por 
 Konrad Wolf e estreado em 1968. 

 PALAVRAS-CHAVE:  História  do  Cinema  –  Alemanha  Oriental  –  História  Contemporânea  – 
 Censura 



 ABSTRACT 

 The  research  seeks  to  discuss  what  were,  how  they  defined  and  manifested  the  processes  of 
 film  censorship  in  the  eastern  portion  of  the  then  divided  Germany,  between  1961  and  1972. 
 In  general,  the  population  of  this  region  was  considered  politically  little  active  when 
 compared  to  the  West  and  even  to  the  others  Eastern  European  countries.  Consequently,  the 
 German  Democratic  Republic  has  received  limited  historiographical  prominence  when  it 
 comes  to  the  60s  and  1968  specifically.  The  cultural  sphere  of  this  same  period  and, 
 specifically,  the  cinema  produced  by  DEFA  studios,  are  spheres  that  help  us  to  understand  the 
 conflicts  between  the  State,  cultural  production  and  censorship,  contradicting  the  official 
 discourse  of  greater  openness  and  dialogue  with  the  artistic  sphere.  The  main  objective  is  to 
 revisit  the  theme  through  the  cultural  and  cinematographic  context.  For  this  purpose,  one  of 
 the  censored  film  productions  will  be  used  as  a  source:  Die  Russen  Kommen  (The  Russians 
 Are  Coming),  directed  by  Heiner  Carow  in  1968.  And  also  the  films  Karriere  (Career), 
 directed  by  Heiner  Carow  and  released  in  1971,  and  Ich  War  Neunzehn  (I  Was  Nineteen), 
 directed by Konrad Wolf and premiered in 1968. 

 KEYWORDS: Film History – East Germany – Contemporary History – Censorship 
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 INTRODUÇÃO 

 Blicke ich zurück in die ferne Kindheit, 

 ist mir, als sähe ich Bilder aus einem alten Film. 1

 Die  Russen  Kommen  ,  à  primeira  vista,  pode  ser  interpretado  enquanto  mais  um  filme 

 de  guerra.  Talvez  um  pouco  audacioso  imageticamente,  conceitual  e  reflexivo,  com  uma 

 película  parcialmente  danificada,  mas  ainda  assim,  apenas  mais  uma  história  de  guerra.  É  a 

 sua  trajetória  –  e  arriscamos  dizer,  a  sua  excepcionalidade  –  que  o  tornam,  a  partir  de  um 

 olhar um pouco mais atento e demorado, um filme tão interessante. 

 Produzido  em  1968  e  finalizado  em  outubro  deste  mesmo  ano,  Die  Russen  Kommen 

 (Os  Russos  Estão  Chegando,  em  livre  tradução)  foi  dirigido  por  Heiner  Carow  (1929  –  1997) 

 e  roteirizado  por  Claus  Cisterciense  (1930  -  2014).  Ambos  se  conheceram  através  do 

 Deutsche  Film-Aktiengesellschaft  (DEFA),  em  um  grupo  de  debates  sobre  cinema  formado 

 por  e  para  jovens  artistas.  Suas  idades  e  relatos  nos  indicam  que,  durante  a  infância  e 

 adolescência,  diretor  e  roteirista  vivenciaram  a  ascensão  e  queda  do  regime  de  Hitler,  assim 

 como  o  traumático  pós-guerra  alemão.  No  entanto,  a  experiência  de  cada  um  ao  longo  do 

 conflito  diverge:  enquanto  Cisterciense  fez  parte  de  uma  família  vinculada  à  resistência 

 socialista,  Carow  acreditava  na  vitória  de  Hitler  e  esteve  entre  aqueles  que  assistiram  ao 

 avanço do Nazismo sem qualquer resistência. 

 A  busca  pela  compreensão  de  como  a  sociedade  alemã  foi  conivente  com  a  ascensão 

 de  um  governo  autoritário  e  a  discussão  a  respeito  da  culpa  alemã  ao  longo  da  Segunda 

 Guerra  Mundial,  foi  o  elo  entre  os  dois  artistas  e  a  motivação  para  a  idealização  e  produção  do 

 filme.  Para  essa  construção,  os  artistas  se  voltaram  para  sua  juventude  e  memória.  Apesar  da 

 trama  ficcional,  a  obra  também  possui  um  apelo  à  vivência  do  fim  da  Segunda  Guerra 

 Mundial  na  Alemanha.  Assim,  a  temporalidade  do  imediato  pós-guerra  na  Alemanha  em  1945 

 1  Abertura  do  filme  Die  Russen  Kommen  .  Tradução  nossa:  Quando  olho  para  trás,  para  minha  infância  distante, 
 sinto como se estivesse vendo imagens de um filme antigo. 



 12 

 é  o  período  em  que  a  narrativa  se  passa  e  também,  ao  menos  inicialmente,  para  a  qual  a 

 memória dos produtores se direcionou. 

 Ainda  que  produzido  nos  anos  60,  o  filme  conta  uma  história  sobre  1945, 

 reportando-se  a  esta  temporalidade  a  partir  dos  conflitos,  questões  e  demandas  dos  anos 

 sessenta, período de sua produção. 

 Avançando  na  cronologia  chegamos  à  tentativa  de  estreia  em  1968.  No  entanto,  o 

 filme  foi  barrado  e  proibido  pela  censura,  acusado  de  não  construir  uma  narrativa  adequada  ou 

 relevante,  que  desagradou  o  Ministério  da  Cultura,  e  também  o  Sozialistische  Einheitspartei 

 Deutschlands (SED) e outras autoridades na máquina burocrática alemã. 

 Após  a  censura,  a  versão  original  de  Die  Russen  Kommen  foi  arquivada  até  o  verão 

 de  1985,  data  em  que  foi  redescoberta  por  Evelyn  Carow,  cineasta  e  editora  bastante 

 reconhecida  no  cenário  cinematográfico  alemão  e,  também,  esposa  do  diretor  Heiner  Carow. 

 A  produção  foi  concluída  em  dezembro  de  1968,  mas  a  sua  edição  final  e  estreia  ocorreram 

 apenas  em  1987,  dezenove  anos  depois.  Após  sua  redescoberta,  foi  necessária  a  recuperação 

 material  de  parte  dos  negativos,  pois  a  película  havia  se  deteriorado  com  o  passar  dos  anos. 

 Diversas  colagens  foram  feitas,  reconstrução  por  vezes  feita  a  partir  de  cópias  e  não  do 

 negativo  original,  o  que  curiosamente  acabou  por  tornar  as  camadas  temporais  do  filme 

 visíveis  em  seu  resultado  e  estreia:  em  algumas  passagens  ou  planos  as  bordas  dos  quadros 

 estão  queimadas  e  desgastadas,  em  outras  não.  Há  cortes  bruscos  e  passagens  em  que  o  filme 

 está bastante deteriorado. Vestígios de sua história e redescoberta. 

 Our  knowledge  that  the  film  too  has  a  history  of  repression  and  liberation  simply 
 adds  a  level  of  meaning  to  what  is  already  there,  and  the  film's  grainy,  uneven 
 material  quality  provides  a  physical  trace  of  the  struggle  between  cultural  memory 
 and ideology  . (MURRAY, 1992. p. 209). 2

 O  ano  de  1987  é  a  data  em  que  a  obra  finalmente  é  apresentada  ao  público.  Assim,  a 

 forma  como  a  população,  crítica  cinematográfica  e  os  próprios  produtores  enxergaram  a  obra 

 também  foi  moldada  pelo  contexto  dos  anos  oitenta  na  Alemanha  Oriental,  gerando  novas 

 interpretações  não  apenas  sobre  1945,  mas  também  sobre  os  anos  sessenta  e  a  existência  da 

 2  O  nosso  conhecimento  de  que  o  filme  também  tem  uma  história  de  repressão  e  libertação  simplesmente 
 acrescenta  um  nível  de  significado  ao  que  já  existe,  e  a  qualidade  material  granulosa  e  desigual  do  filme  fornece 
 um traço físico da luta entre a memória cultural e ideologia (MURRAY, 1992. p. 209, tradução nossa). 
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 censura  cinematográfica  na  República  Democrática  Alemã  (RDA).  Afinal,  o  trauma  alemão 

 no  pós  Segunda  Guerra  Mundial  possuía  outros  significados  e  leituras  para  os  espectadores 

 dos anos oitenta. A relação com o passado também era outra. 

 Temos,  portanto,  a  data  de  produção  (1968),  período  que  necessariamente 

 influenciou  como  esta  história  foi  elaborada,  a  temporalidade  abordada  pelo  filme  e  a 

 memória  para  a  qual  se  volta  (1945),  e  o  período  em  que  o  mesmo  estreou  (1987)  .  Há  uma 3

 dupla  recuperação  em  toda  essa  trajetória:  em  1968,  a  narrativa  recupera  um  conjunto  de 

 pontos  de  vista  sobre  o  fim  da  Segunda  Guerra  Mundial  e  pós  guerra  em  1945.  Depois,  já  em 

 1987, a tentativa inicial de estreia em 1968 é, também, por fim recuperada. 

 Cada  uma  das  datas  corresponde  a  uma  camada  temporal  de  Die  Russen  Kommen  . 

 Todas  nos  ajudam  a  compreender  a  sua  excepcional  trajetória  institucional  e  os  motivos  para 

 que  esta  seja  uma  fonte  importante  para  compreender  o  contexto  cultural  e  de  censura  da 

 Alemanha Oriental nos anos sessenta (GERVAISEAU, 2012. p. 219). 

 Cabe  destacar  que  compreendemos  as  camadas  temporais  como  o  conjunto  de 

 tempos  sobrepostos  em  uma  mesma  fonte,  que  criam  vínculos  entre  si.  Ao  nos  questionarmos 

 sobre  as  relações  temporais  que  o  filme  abriga,  estamos  interessados  em  perceber  como 

 determinado  presente  se  relacionou  com  seu  passado,  quais  expectativas  deixou  entrever  em 

 relação  ao  futuro  e  como  ambas  as  dinâmicas  são  capazes  de  apontar  considerações  sobre  os 

 recorte  temporal  e  decisão  de  censura  da  obra  .  Afinal,  é  a  visão  apresentada  sobre  a 4

 experiência  de  1945  que  influencia  na  sua  proibição,  ou  as  críticas  existentes  na  narrativa 

 sobre os anos 60? Ou, ainda, ambos os aspectos? 

 Em  alguma  medida,  nesta  percepção  sobre  a  sobreposição  de  camadas  temporais 

 também  reside  o  próprio  ofício  do  historiador  que,  interessado  em  investigar  um  problema  e 

 uma  hipótese,  se  defronta  com  a  complexidade  que  a  realidade  apresenta,  alheia  aos  recortes 

 contextuais,  temporais  e  paradigmas  de  análise  propostos  por  qualquer  pesquisador  de 

 humanidades.  Ao  historiador,  portanto,  cabe  o  esforço  de  desconstrução  para  a  compreensão 

 4  Nos  aproximamos  e  somos  amparados  pelas  reflexões  de  Reinhart  Koselleck  sobre  as  tensões  entre  passado, 
 presente e futuro. (KOSELLECK, 2006. p. 15) 

 3  A  frase  abertura  do  filme  Die  Russen  Kommen,  destacada  no  início  desta  introdução,  ganha  então  um 
 significado  bastante  complexo:  afinal,  ao  olhar  para  o  passado,  a  qual  temporalidade  o  filme  se  refere?  Ao  ano  de 
 1945  e  a  experiência  do  pós-guerra,  temporalidade  na  qual  se  passa  a  narrativa  fílmica?  A  1968,  ano  de  produção 
 do  filme  e  parte  da  própria  juventude  do  diretor?  Ou  ainda  aos  anos  30,  quando  de  fato  Heiner  Carow  vivenciou 
 sua infância? 
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 de  um  contexto,  tempo  e  conjuntura.  Para  depois,  com  as  ferramentas  que  são  próprias  ao 

 ofício,  recompor  aquilo  que  foi  esfacelado,  reunir  os  vestígios  de  determinado  período, 

 organizá-los a fim de assimilá-los. 

 É  necessário,  além  disso,  definir  de  antemão  qual  recorte  específico  estamos  nos 

 referindo  quando  falamos  em  “anos  60”:  nossa  atenção  se  concentrará  principalmente  entre  os 

 anos  de  1961  –  data  de  construção  do  Muro  de  Berlim  e  reafirmação  de  um  Estado  alemão 

 oriental,  com  política,  fronteiras  e  produção  artística  próprios  –  e  meados  de  1972,  data  em 

 que  uma  adaptação  fílmica  do  filme  Die  Russen  Kommen  ,  a  partir  das  diretrizes  e  alterações 

 definidas  pela  censura  e  autocensura  do  diretor  Heiner  Carow,  estreou.  Nosso  recorte,  assim, 

 privilegia  uma  perspectiva  um  pouco  mais  alargada  a  respeito  da  definição  oficial  da  década 

 de  60,  justamente  para  que  se  possa  observar  parte  da  trajetória  do  filme  e  o  contexto  de 

 radicalização da repressão e censura artística no bloco soviético. 

 Problemáticas 

 Depoimentos  oferecidos  pelo  Ministério  da  Cultura  da  Alemanha  Oriental  e 

 recolhidos  pela  bibliografia  nos  indicam  que  os  principais  incômodos  a  respeito  do  filme 

 estariam  em  sua  estética,  na  “psicologização”  do  fascismo  e  em  sua  falta  de  compromisso 

 com  os  parâmetros  da  estética  e  narrativa  do  Realismo  Socialista  (CIESLA,  2016.  p.  05).  Se 5

 contrapondo  a  essas  possibilidades,  em  uma  entrevista  à  revista  Deutsche  Welle  ,  o  diretor 

 salienta  o  absurdo  destes  argumentos  e  destaca  que  o  verdadeiro  incômodo  do  filme  residia  na 

 rememoração e debate que ele proporcionou  . 6

 6  “Es  ist  sinnlos,  die  Argumente  anzuführen,  weil  sie  alle  unsinnig  sind.  Diejenigen,  die  hauptbeteiligt  am  Verbot 
 des  Films  waren,  waren  Funktionäre,  die  in  der  Nazi-Wehrmacht  mitgemacht  haben,  in  den  Antifa-Schulen 
 Umgeschulte.  Sie  waren  Meister  im  Verdrängen  und  verstanden  sich  als  Antifaschisten  von  Geburt  an.  Sie 
 mochten den Film nicht, weil er sie an die eigene Mitschuld erinnerte. “(KÜRTEN, 2017) 
 “Não  há  sentido  nos  argumentos,  são  todos  absurdos.  Os  que  estiveram  diretamente  envolvidos  na  proibição  do 
 filme  foram  funcionários  que  participaram  da  Wehrmacht  nazista,  retreinados  nas  escolas  antifascistas.  Eles  eram 

 5  Adiante,  no  capítulo  03,  discutiremos  com  maior  profundidade  o  que  compreendemos  e  quais  características 
 atribuímos  ao  conceito  de  Realismo  Socialista.  Cabe  apontar  de  antemão,  no  entanto,  que  este  é  conceito 
 vinculado  à  uma  estética  adotada  de  maneira  oficial,  inicialmente  na  União  Soviética  e,  depois,  na  maioria  dos 
 países  do  bloco  socialista.  A  partir  dos  princípios  do  Realismo  Socialista,  as  diferentes  esferas  da  arte  e  artistas 
 foram  encorajados  a  uma  postura  mais  ativa  em  relação  à  política,  ideologia  revolucionária,  otimismo  em  relação 
 ao  socialismo  e  trabalho  junto  ao  governo  para  o  alcance  dos  trabalhadores.  Para  uma  definição  mais 
 aprofundada, ainda que concisa, a respeito do conceito e sua origem, consultar: ANDRADE, 2010. 
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 Sempre  levando  em  consideração  o  que  a  bibliografia  nos  aponta,  por  vezes 

 discordando  da  mesma,  buscamos  verificar  no  próprio  exame  do  filme  e  contexto  –  seja  ele 

 econômico,  cinematográfico,  social  ou  cultural  -  os  motivos  para  a  censura  da  obra.  Não 

 renunciamos  ao  que  a  bibliografia,  diretores,  artistas,  equipe  técnica  e  poderes  oficiais  nos 

 apontam.  Mas,  nos  direcionamos  continuamente  à  produção  e  seu  contexto,  no  esforço  de 

 compreensão de sua proibição e respostas às perguntas definidas para essa investigação. 

 Desse  modo,  duas  principais  problemáticas  percorrem  toda  a  análise:  como  os  anos 

 sessenta  foram  compreendidos  e  experienciados  na  Alemanha  Oriental?  E  depois,  quais 

 elementos  fílmicos,  narrativos  e  estéticos,  eram  passíveis  de  censura  e  crítica  nesse  mesmo 

 país?  A  primeira  pergunta  foi  pouco  abordada  pelo  debate  historiográfico  quando  este  se 

 comprometeu  em  abordar  a  década  de  sessenta.  Ela  é,  no  entanto,  bastante  pertinente  se 

 levarmos  em  consideração  que  uma  parcela  da  Europa,  e  Alemanha,  vivenciava  outras 

 configurações  políticas,  econômicas  e  culturais,  provenientes  de  seu  contato  com  a  estrutura 

 política  socialista  e  relações  com  a  URSS.  Esta  ausência  se  relaciona  com  a  própria  existência 

 da  República  Democrática  Alemã  e  seus  arquivos,  há  poucos  anos  reabertos,  desvendados  e 

 analisados.  Gradativamente  a  Alemanha  unificada  e  a  Europa  revisitam  o  tema,  evidenciando 

 a região Oriental (CONRAD, 2017. p. 2-3). 

 Nosso  recorte  espacial  define  a  singularidade  da  pesquisa  e  suas  características 

 intrínsecas.  Nos  afastamos  do  entendimento  da  Alemanha  como  um  todo,  identidade  que  foi 

 recuperada  apenas  nos  anos  90.  Contextos  específicos  de  duas  diferentes  Alemanhas  ,  suas 

 particularidades  sociais,  culturais  e  econômicas,  foram  levados  em  consideração. 

 Evidenciamos  também  as  divisões  políticas,  culturais  e  econômicas  entre  os  países, 

 entendendo  na  singularidade  nossa  principal  possibilidade  de  resposta  às  perguntas  feitas.  A 

 desnaturalização  do  olhar  frente  ao  objeto  investigado  foi  etapa  essencial  para  melhor 

 compreendê-lo. 

 Um  dos  motivos  apresentados  para  a  pouca  ênfase  que  a  Alemanha  Oriental  recebeu, 

 quando  se  trata  de  1968  e  anos  sessenta,  pode  ser  atribuído  à  construção  historiográfica  de  que 

 a  República  Democrática  Alemã  não  contou  com  manifestações  políticas  expressivas,  tensões 

 geracionais,  mudanças  sociais  em  relação  à  cultura  ou  dissidências  comportamentais.  A  região 

 mestres  na  repressão  e  se  viam  como  antifascistas  desde  o  nascimento.  Eles  não  gostaram  do  filme  porque  os 
 lembrou de sua cumplicidade.” (Tradução nossa). 
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 e  suas  especificidades  se  distanciam  de  características  que  acabaram  por  definir  a  identidade 

 de  1968,  construída  a  partir  de  símbolos  como  a  resistência  juvenil,  manifestações  em  massa, 

 contestações sociais e contracultura. 

 Esses  atributos  respondem  a  uma  concepção  acerca  do  período,  formada  não  apenas 

 na  época  dos  acontecimentos  como  também  posteriormente,  consolidando-se  gradativamente 

 através  de  produções  acadêmicas,  sociais  e  artísticas.  Ao  investigar  as  especificidades  da 

 Alemanha  Oriental,  muito  do  que  compreendíamos  a  respeito  dos  anos  sessenta  foi  revisto, 

 em um movimento de repensar uma determinada visão sobre o passado. 

 É  curioso  e  fundamental  perceber  que  partimos  justamente  de  uma  visão  geral  sobre 

 o  período  para,  apenas  posteriormente  e  na  própria  prática  da  análise  historiográfica, 

 questioná-lo.  Levando  em  conta  essa  perspectiva,  quando  produzimos  perguntas  sobre  a 

 Alemanha  Oriental  e  sobre  a  censura  cinematográfica  nessa  mesma  região,  nos 

 fundamentamos  em  toda  uma  preliminar  construção  analítica  e  historiográfica  sobre  o 

 período. 

 Ao  Leste,  e  especificamente  na  República  Democrática  Alemã,  as  reivindicações, 

 manifestações  e  dissidências  cotidianas  de  interesse  foram  outras  durante  o  recorte  temporal 

 proposto,  mesmo  que  possam  ser  percebidas  algumas  convergências  em  relação  ao  Ocidente. 

 As  insatisfações  giraram  em  torno  da  falta  de  representatividade  da  população,  necessidade  da 

 retomada  da  democracia  e  abrandamento  de  leis  rígidas  que  não  permitiam  organizações 

 contrárias  aos  governos.  Em  alguns  casos,  a  população  apoiava  o  Estado  socialista  e  seus 

 princípios,  mas  não  acreditava  que  os  governos  estavam  encaminhando  as  questões  políticas 

 corretamente (RIDENTI, 2002. p.154-155). 

 Os  anos  60  na  Alemanha  Oriental  foram  também  compreendidos  enquanto  período 

 de  estabilidade,  desenvolvimento  econômico,  fim  da  transição  para  uma  sociedade  socialista 

 (BROCK,  2005.  p.  48),  fomento  de  uma  identidade  nacional  (FULBROOK,  2000.  p.  70)  e  de 

 ajustes  entre  as  aspirações  do  Estado  e  a  real  disposição  da  população  em  aderir  ao  projeto 

 político  socialista  (FULBROOK,  2000.  p.  11).  Algumas  análises  destacam  inclusive  que,  após 

 a  construção  do  Muro  de  Berlim,  em  1961,  diferentemente  do  que  se  poderia  supor,  houve 

 períodos  de  menor  repressão  e  censura:  autoridades  oficiais  não  mais  possuíam  enquanto 
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 principal  preocupação  o  esvaziamento  populacional  com  destino  ao  Ocidente  e  poderiam, 

 consequentemente, relaxar o controle social ou artístico  . 7

 Essa  estabilidade  foi  evidenciada  pela  historiografia  em  especial  no  que  diz  respeito 

 à  economia  e  educação:  planos  de  ensino  voltados  à  orientação  de  carreiras  foram  criados 

 (BROCK,  2005.  p.  49),  havia  maior  oferta  de  vagas  no  ensino  superior  e  de  trabalho,  a 

 população  teve  acesso  a  alguns  bens  de  consumo  básicos  (FULBROOK,  2000.  p.  38).  O  ano 

 de  1968,  especificamente,  foi  marcado  pelo  estabelecimento  de  uma  nova  constituição,  que 

 concedeu  maiores  poderes  ao  partido  único  SED  e  reafirmou  os  objetivos  de  uma  sociedade 

 socialista (HEIDUSCHKE, 2013. p. 86). 

 Interpretações  que  caracterizam  a  Alemanha  Oriental  na  década  de  sessenta  a  partir 

 da  perspectiva  de  conformidade,  pouca  efervescência  cultural  ou  mínima  dissidência,  podem 

 ser  questionadas  e  gradativamente  a  historiografia  revisita  esses  temas.  O  esforço  da  presente 

 pesquisa é esse também, a partir de nosso recorte temporal específico e alargado. 

 Manifestações  que  atingiram  notoriedade  no  país,  vinculadas  principalmente  à 

 juventude  ,  demonstram  que  as  tensões  e  insatisfações  não  desapareceram  e  poderiam  ser 8

 notadas  por  meio  de  oposições,  panfletagem  e  também  difamação  do  partido  e  ataques  às 

 sedes  de  poder  oficial  (WIERLING,  2008.  p.  161).  A  primavera  de  Praga,  por  exemplo, 

 ressoou  no  cotidiano  da  Alemanha  Oriental  através  do  apoio  explícito  ou  não  às 

 reivindicações  que  ocorriam  na  Tchecoslováquia  (HEIDUSCHKE,  2013.  p.  86.  WIERLING, 

 2008.  p.  169  –  170).  A  tensão  se  apresentava  também  no  pouco  comprometimento  e  interesse 

 populacional  com  os  projetos  do  governo:  as  propostas  políticas,  promessas  e  desejos  do 

 partido  SED  contavam  com  pouco  apelo  junto  à  grande  maioria  da  população,  em  uma 

 relação  em  que  a  desconfiança  e  rejeição  estavam  sempre  presentes.  Assim,  a  projeção  de 

 8  Este  grupo,  assim  como  no  Ocidente,  foi  aquele  que  com  maior  ênfase  contrariou  os  propósitos  políticos  do 
 período.  As  autoridades  acreditavam  que  eles  poderiam  colaborar  com  projetos  de  expansão  dos  ideais 
 socialistas,  no  entanto,  o  antagonismo  entre  a  juventude  e  política  oficial,  nas  mais  variadas  esferas  sociais,  foi 
 identificado e posteriormente reprimido. (WIERLING, 2008. p. 157 - 158, 163). 
 Este  comportamento  e  rebeldia  foram  atrelados  às  influências  da  cultura  ocidental  e  a  própria  produção  artística 
 da RDA, que não colaborou para o desenvolvimento cultural dos jovens. (FEINSTEIN, 2002. p. 172). 

 7  Heiduschke  e  Wierling  defendem  que  a  barreira  produzida  pelo  muro  não  foi  apenas  física,  mas  também 
 ideológica  e  cultural.  Neste  sentido,  a  influência  do  Ocidente  seria  barrada  nas  mais  variadas  esferas,  como  por 
 exemplo, no comportamento dos jovens e modelos estéticos de filmes, músicas e literatura. 
 (HEIDUSCHKE, 2013. p. 77 e 78). 
 Feinstein,  por  sua  vez,  destaca  as  mudanças  que  o  Muro  de  Berlim  produziu  na  esfera  cultural  e,  principalmente, 
 para  os  estúdios  DEFA.  O  autor  também  faz  um  balanço  sobre  a  variedade  de  reações  de  intelectuais  e  artistas, 
 após a construção.  (FEINSTEIN, 2002. p. 122). 
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 uma  imagem  pacífica  entre  população  e  Estado,  com  homogeneidade  de  desejos  e  propósitos, 

 nos parece ser em grande medida fruto de um desejo do governo alemão oriental. 

 Há  ainda  outro  fator,  provavelmente  o  mais  relevante  para  que  compreendamos  a 

 segunda  problemática  da  pesquisa:  as  políticas  culturais  dos  anos  sessenta  na  Alemanha 

 Oriental  apresentaram  tensões  e  conflitos  evidentes.  A  profunda  divergência  entre  artistas  e 

 Estado  desencadeia,  primeiro,  um  distanciamento  entre  o  discurso  oficial  de  diálogo  do 

 Estado  e  políticas  repressivas  adotadas  na  prática  e,  segundo,  gera  debate  com  a  própria 

 construção  historiográfica  sobre  a  década  de  sessenta.  Por  outro  lado,  esta  mesma  tensão 

 possibilita  a  compreensão  da  complexidade  da  produção  cultural  do  país  e  de  seus 

 mecanismos de controle. 

 Foram  comuns  processos  de  censura,  durante  os  anos  60,  às  produções  culturais 

 variadas,  que  buscavam  criticar  a  política  na  República  Democrática  Alemã  e  também  a 

 influência  da  União  Soviética  nesta  região.  Intelectuais  e  artistas  que  se  dedicaram  a  esta 

 oposição  foram  boicotados,  reprimidos  ou  acabaram  cedendo  à  autocensura  (WIERLING, 

 2008.  p.  164.  HAKE,  2002.  p.  129).  Através  desta  política  de  controle,  indivíduos  e  grupos 

 foram  punidos  e  suas  obras  retiradas  de  circulação.  Gradativamente,  a  burocracia  e  órgãos  de 

 controle  da  RDA  acabaram  por  indicar  aos  demais  intelectuais,  que  porventura  buscassem 

 discutir  os  limites  impostos,  qual  tipo  de  produção  e  narrativas  seriam  aceitas 

 (HEIDUSCHKE, 2013. p. 79). 

 Este  contexto  nos  oferece  a  oportunidade  de  compreensão  dos  embates, 

 questionamentos,  manifestações  e  desafios  ao  governo  e,  depois,  a  repressão  e  controle  destes 

 esforços,  mesmo  que  o  oficialmente  buscasse  demonstrar  maior  abertura  para  consensos  e 

 diálogos.  O  cinema  foi  uma  das  esferas  em  que  as  dissidências  e  tensões  na  Alemanha 

 Oriental,  principalmente  no  recorte  proposto  por  essa  pesquisa,  foram  evidentes.  A  escolha 

 desta tipologia documental ocorre com a compreensão desta possibilidade. 

 Cabe  ressaltar  que  nos  empenhamos  em  compreender  o  que  o  conceito  de  censura 

 significou  para  a  sociedade  da  Alemanha  Oriental.  Ainda  que  óbvio,  a  importância  desse 

 cuidado  deve  ser  levantada.  Entendemos  que  o  que  se  define  enquanto  censura  e  autocensura 

 se  altera  a  partir  de  especificidades  como  país,  período,  políticas  culturais  e  relações  entre 

 artistas  e  Estado.  O  conceito  deve,  portanto,  responder  ao  seu  tempo  e  geografia,  para  que 

 possa  responder  corretamente  às  problemáticas  estabelecidas.  Em  última  instância,  intentamos 
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 historicizar  o  conceito  e  contextualizá-lo,  para  que  faça  sentido  no  que  diz  respeito  às 

 perguntas discutidas acima, recortes definidos e fontes selecionadas. 

 Mesmo  que  o  conflito  entre  grupos  artísticos  e  Estado  possa  ser  caracterizado 

 enquanto  regra  durante  toda  a  existência  da  República  Democrática  Alemã  ,  os  anos  60, 9

 essenciais  para  a  compreensão  da  produção  cinematográfica  no  país  ,  foram  marcados  pela 10

 imposição  de  que  artistas  e  intelectuais  se  alinhassem  ao  projeto  político  da  Alemanha 

 Oriental  (FULBROOK,  2000.  p.  65).  Em  geral,  este  grupo  formou  um  contraponto  às 

 propostas  políticas  e  culturais  do  governo  e  divergiu  da  imagem  de  estabilidade  e  harmonia 

 que  o  Estado  buscava  produzir  de  si  próprio  (HEIDUSCHKE,  2013.  p.  80  -  81,  88. 

 FEINSTEIN,  2002.  p.  169).  O  conflito  entre  as  partes  foi  sempre  flutuante,  interpretados 

 pelos  próprios  intelectuais  como  realidade  em  movimento  (FEINSTEIN,  2002.  p.  111), 

 variando  entre  maior  relaxamento  da  repressão  em  meados  de  1963  e  endurecimento  de 

 políticas  a  partir  de  1965  (HEIDUSCHKE,  2013.  p.  77.  FULBROOK,  2000.  p.  67.  BROCK, 

 2005. p. 49). 

 No  âmbito  cultural,  especificamente  o  cinematográfico,  há  a  possibilidade  de  se 

 perceber  como  cineastas  e  produtores  questionaram  o  poder  e  como  foram  punidos.  Partimos 

 da  hipótese  de  que  ao  investigar  a  lógica  da  censura,  utilizando  especificamente  Die  Russen 

 Kommen  ,  outros  dois  filmes  e  seus  respectivos  contextos,  poderemos  compreender  aspectos 

 da  política  cultural  e  repressão  do  Estado  alemão  e,  por  outro  lado,  quais  eram  os  temas  de 

 interesse para intelectuais e artistas do período. 

 Fontes fílmicas e diretores 

 Em  Die  Russen  Kommen  acompanhamos  a  trajetória  de  Günter,  jovem  alemão  e 

 membro  convicto  da  Juventude  de  Hitler.  Após  o  fim  da  guerra,  o  protagonista  é  preso, 

 acusado  de  ter  matado  um  jovem  russo  nos  dias  que  antecederam  a  rendição.  Ao  longo  da 

 história  acompanhamos  o  aprofundamento  da  crise  psicológica  do  protagonista  e  sua 

 10  Esta  produção  vinculava-se  estritamente  aos  estúdios  DEFA,  produtor  da  grande  maioria  dos  filmes  da 
 República Democrática Alemã. (HEIDUSCHKE, 2013. p. 83). 

 9  Durante  o  trabalho  monográfico  para  conclusão  de  graduação,  desenvolvemos  uma  pesquisa  a  respeito  dos 
 estúdios  DEFA  durante  os  anos  40,  após  o  fim  da  guerra.  A  familiaridade  com  a  temática  e  a  percepção  da 
 insistência  desta  tensão  entre  Estado  e  esfera  cinematográfica  provém  deste  contato  anterior  com  a  bibliografia  e 
 problemáticas relacionadas ao tema. 
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 gradativa  percepção  sobre  os  crimes  que  cometeu  durante  a  guerra,  seus  erros  e  trágica  perda 

 de esperanças ou perspectivas  . 11

 Além  de  lembranças  e  relatos  do  diretor  Heiner  Carow,  o  filme  também  foi  baseado 

 no  conto  Die  Anzeige  ,  presente  na  obra  Ferien  am  Feuer  (1966)  de  Egon  Richter 12

 (1932-2016),  (CIESLA,  2016.  p.  02-03).  O  livro,  que  contém  11  contos  que  dialogam  entre  si, 

 busca  discutir  os  conflitos  dos  jovens  alemães  que  vivenciaram  a  Segunda  Guerra  Mundial  e  a 

 posterior  experiência  da  ocupação  soviética.  Os  personagens  e  conflitos  presentes  na  película 

 foram inspirados por  Die Anzeige  . 

 Dois  outros  filmes  compõem  o  conjunto  selecionados  para  as  análises  e 

 problemáticas.  Karriere  (Carreira,  em  livre  tradução),  produzido  em  1971,  foi  uma  tentativa 

 de  adaptação  de  Die  Russen  Kommen  às  críticas  oficiais  que  culminaram  em  sua  censura. 

 Também  dirigido  por  Heiner  Carow  ,  ele  narra  o  cotidiano  e  dilemas  de  Günter,  mesmo 13

 protagonista  de  Die  Russen  Kommen  ,  mas  agora  aos  40  anos  de  idade.  Por  meio  de 

 flashbacks,  compostos  por  cenas  do  primeiro  filme,  acompanhamos  o  envolvimento  do 

 personagem  com  o  passado  nazista  e  as  consequências  dessa  escolha  no  presente.  A  produção 

 buscou  reaproveitar  algumas  das  cenas  do  original,  solução  sugerida  pelo  conselho  dos 

 estúdios DEFA, posteriormente reconhecida por Carow como autocensura. 

 A  inclusão  deste  segundo  filme  no  conjunto  a  ser  analisado,  parte  do  pressuposto  de 

 que  esta  é  uma  fonte  relevante  e  necessária  para  que  possamos  compreender  a  censura  de  Die 

 Russen  Kommen  e  quais  temas  ou  cenas  foram  evitadas:  ao  refletirmos  sobre  o  que  está  ou 

 não  presente  em  Karriere  ,  o  filme  acaba  por  nos  indicar  vestígios  do  que  foi  considerado  mais 

 ou  menos  comprometedor  na  narrativa  original.  Utilizando  o  “não  selecionado”  ou  excluído, 

 investigamos  passagens  que  poderiam  desagradar  o  controle  repressivo.  Muito  embora  o 

 próprio  diretor  tenha  determinado  quais  passagens  estariam  ou  não  presentes  em  Karriere  ,  o 

 mesmo considerou as indicações feitas pelo DEFA e Ministério da Cultura. 

 Há  ainda  o  filme  Ich  War  Neunzehn  (Eu  Tinha  Dezenove,  em  livre  tradução), 

 dirigido  por  Konrad  Wolf  e  também  produzido  em  1968.  A  história,  considerada  pelo  próprio 

 diretor  uma  produção  autobiográfica,  conta  a  trajetória  de  um  jovem  alemão  socialista  exilado 

 na  URSS  que,  durante  a  rendição  da  Alemanha,  retorna  ao  país.  O  personagem  principal 

 13  Sem a participação de Küchenmeister, que não concordou com a mutilação do filme original. 
 12  O Anúncio, em tradução nossa. 
 11  Um resumo de cada um dos filmes será feito de maneira mais completa e aprofundada no próximo capítulo. 
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 regressa  junto  ao  exército  russo,  sua  condição  dúbia  de  vencedor  e  vencido  é  desenvolvida.  A 

 construção  é  um  contraponto  à  perspectiva  do  protagonista  de  Die  Russen  Kommen  ,  ainda  que 

 ambos  discutam  a  juventude  e  suas  vivências  do  fim  da  Segunda  Guerra  Mundial  na 

 Alemanha.  Percebendo  essas  convergências  e  divergências,  os  diretores  concordaram  em 

 exibir  os  filmes  em  conjunto,  em  sessões  duplas  seguidas  de  debates,  ainda  em  1968.  Após  a 

 proibição da obra de Carow, este projeto só foi realizado em 1987. 

 Konrad  Wolf,  para  muitos  pesquisadores  interessados  no  cinema  DEFA,  é 

 considerado  o  diretor  mais  respeitado  da  República  Democrática  Alemã.  Sua  família  era 

 comunista  e  prestava  serviços  ao  partido  SED.  Seu  pai  foi  um  dramaturgo  e,  durante  a 

 guinada  ao  poder  de  Hitler,  acabou  se  refugiando  com  esposa  e  filho  na  União  Soviética. 

 Konrad  foi  educado  a  partir  da  língua  alemã  e  também  língua  russa.  Aos  17  anos  Wolf 

 ingressa  no  Exército  Vermelho  e  ajuda  na  conquista  de  Berlim,  como  o  próprio  filme  Ich  War 

 Neunzehn  narra.  O  respeito  conquistado  por  Wolf,  através  de  sua  trajetória  e  produção 

 artística,  não  blindou  o  artista  do  alcance  da  censura  e  das  duras  críticas  que  recebeu  por 

 algumas  de  suas  produções,  como  Sonnensucher  .  É  curioso  perceber,  inclusive,  o 14

 antagonismo  presente  na  carreira  de  Konrad  Wolf  na  RDA:  em  muitos  momentos  foi  elogiado 

 por  suas  abordagens  e,  em  outro,  pressionado  a  alterar  os  seus  filmes,  passando  a  ser 

 acompanhado de perto e alvo de suspeitas. (BROCKMANN, 2010. p. 236 - 237). 

 Heiner  Carow,  por  sua  vez,  também  vivenciou  o  fim  da  Segunda  Guerra  Mundial 

 durante  a  juventude.  O  diretor  nasceu  em  1929,  e  desde  o  início  de  sua  carreira  podemos  notar 

 um  interesse  em  discutir  temas  relacionados  aos  conflitos  provenientes  da  memória  sobre  a 

 guerra,  questões  geracionais  e,  também,  sobre  o  próprio  cotidiano  na  Alemanha  Oriental.  Essa 

 inclinação,  inclusive,  não  deixou  de  ser  um  motivo  para  que  os  trabalhos  cinematográficos  de 

 Carow  fossem  acompanhados  de  perto  pela  censura.  Além  de  Die  Russen  Kommen  ,  filme  que 

 Heiner  Carow  sempre  considerou  um  de  seus  melhores  filmes,  outros  marcos  de  sua  carreira 15

 foram  o  famoso  Die  Legende  von  Paul  und  Paula  (1973),  uma  história  de  amor  de  uma  mãe 

 solteira,  e  também  Coming  Out  (1989),  premiada  produção  que  trata  abertamente  sobre  a 

 15  Interessante  notar  o  papel  que  Die  Russen  Kommen  possui  na  carreira  de  Heiner  Carow:  filme  com  elementos 
 autobiográficos,  este  foi  um  projeto  que  mobilizou  o  autor  e  que,  apesar  da  censura,  foi  retomado  anos  depois. 
 Carow,  em  entrevistas  concedidas  após  a  estreia  do  filme,  não  deixou  de  destacar  sua  crença  na  potência  da 
 produção  e  da  importância  de  sua  narrativa.  Este  parece  ser  um  filme  importante  para  o  entendimento  não  só  de 
 sua carreira, mas também para sua memória em relação à Segunda Guerra Mundial. 

 14  Sonnensucher, dirigido por Wolf, foi produzido e censurado em 1958. Estreou apenas em 1972. 
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 vivência  da  sexualidade  homoafetiva,  o  tabu  e  o  preconceito  da  sociedade  alemã  a  respeito  do 

 tema.  O  diretor  também  se  dedicou  ao  cinema  infantil  e  a  alguns  projetos  para  a  TV.  Com 

 inúmeros  projetos  controversos,  rejeitados  pelo  DEFA  ou  inacabados,  Carow  é  considerado 

 um  dos  grandes  nomes  do  cinema  alemão  oriental  e  continuou  a  trabalhar  com  cinema  após  a 

 reunificação, até sua morte em 1997  . 16

 Cada  um  dos  filmes  apresentados  enquanto  fontes,  e  que  formam  um  conjunto, 

 corresponde  a  importantes  aspectos  para  a  interpretação  de  Die  Russen  Kommen  e  das 

 problemáticas  apresentadas.  A  investigação  de  possíveis  diálogos  entre  estas  produções 

 equivale  a  tentativa  de  compreender  as  interações  que  o  filme  estabeleceu  em  seu  contexto. 

 Por  outro  lado,  são  essenciais  para  a  compreensão  da  excepcional  trajetória  institucional  e 

 temporal  de  Die  Russen  Kommen  e,  em  uma  escala  mais  alargada,  do  cinema  nos  anos 

 sessenta na Alemanha Oriental. 

 O  cinema,  ficcional  ou  não,  é  um  vestígio  de  seu  contexto  e  dinâmicas  sociais  .  O 17

 conjunto  de  camadas  presentes  em  Die  Russen  Kommen  ,  que  ao  serem  investigadas 

 desconstroem  a  narrativa  homogênea  que  a  edição  final  da  produção  apresenta,  serão 

 interpretadas  com  base  na  comparação  entre  obras,  a  partir  da  percepção  de  como  a  fonte 

 documental  primária  dialoga  com  as  outras  duas  e  também  com  o  seu  contexto  de  produção. 

 Afinal,  como  apontado  por  Ferro,  a  análise  do  filme  não  se  limita  a  ele,  “(…)  ela  se  integra  ao 

 mundo  que  o  rodeia  e  com  o  qual  se  comunica,  necessariamente”  (FERRO,  2010.  p.  87), 

 buscando  assim  compreender,  interpretar  e  construir  determinada  realidade  (SORLIN,  1985. 

 p.  42).  Mesmo  que  utilizem  o  passado,  caso  de  Die  Russen  Kommen  ,  necessariamente 

 conversam e debatem seus respectivos presentes. 

 A  abordagem  priorizará  a  análise  sobre  quais  estéticas,  sequências,  construção  de 

 personagem  e  escolhas  narrativas  foram  determinantes  para  que  o  filme  fosse  considerado 

 inadequado, processo que culminou em sua censura. 

 All  censorship,  whether  governmental  or  cultural,  can  be  seen  to  spring  from  a 
 single  origin—fear.  The  belief  that  if  the  speech,  book,  play,  film,  state  secret  or 

 17  O  conceito  de  vestígio  se  remete,  principalmente,  àquilo  discutido  por  Ginzburg:  a  investigação  conduzida 
 pelo  historiador  busca  responder  questões  ou  problemas  através  da  análise  de  indícios,  na  medida  em  que  a 
 totalidade  daquela  realidade  não  pode  ser  alcançada.  A  partir  destes  sinais,  a  pesquisa  acaba  por  alcançar  o  geral 
 de determinado objeto, recorte e período. (GINZBURG, 1998). 

 16  Para  uma  filmografia  completa  de  Heiner  Carow,  assim  como  suas  demais  contribuições  à  esfera  da  arte  da 
 RDA,  um  bom  ponto  de  partida  é  o  site  oficial  do  DEFA  estúdios: 
 https://www.defa-stiftung.de/defa/biografien/kuenstlerin/heiner-carow/  (consultado em 29 de janeiro de 2022). 

https://www.defa-stiftung.de/defa/biografien/kuenstlerin/heiner-carow/
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 whatever  is  permitted  free  exposure,  then  the  authorities  will  find  themselves 
 threatened to an extent that they cannot tolerate.  (GREEN, 1990. p. XVIII). 18

 Cabe  destacar  a  importância  institucional  que  o  cinema  teve  para  a  República 

 Democrática  Alemã.  Autoridades  e  representantes  do  Estado  possuíam  interesse  em  quais 

 produções  culturais  os  cidadãos  consumiam  e,  nesse  sentido,  podemos  observar  semelhança 

 com  a  própria  União  Soviética  em  relação  ao  cinema  (BROCKMANN,  2010.  p.  215).  A  arte 

 era  encarada  como  uma  ferramenta  importante  de  alcance  do  público  e  não  apenas 

 entretenimento.  Deveria,  portanto,  ser  encorajada  ou  freada,  caso  não  correspondesse  aos 

 objetivos  propostos.  A  censura  ganha  então  uma  outra  possível  camada  interpretativa:  ela 

 ocorre,  também,  porque  os  filmes  são  ferramentas  primordiais  de  persuasão  e  contato  com  a 

 sociedade, não havendo espaço para que “trabalhem contra” o Estado. 

 Capítulos e abordagens 

 Ao  longo  do  primeiro  capítulo  da  dissertação,  buscamos  estabelecer  os  principais 

 pontos  narrativos  dos  três  filmes  e  também  nossos  principais  referenciais  metodológicos, 

 enfatizando  como  os  mesmos  definem  também  nossos  objetivos  e  prerrogativas  de  análise.  O 

 esforço,  no  decorrer  desta  construção,  foi  pensar  a  metodologia  como  parte  integrante  do 

 processo  de  pesquisa  e  não  apenas  como  etapa  preliminar.  Ao  nos  dedicarmos  à  metodologia, 

 também  acabamos  nos  aproximando  de  importantes  debates  historiográficos  sobre  a 

 abordagem  às  fontes  e,  especificamente,  sobre  a  abordagem  de  filmes  pela  pesquisa  da 

 História. 

 A  apresentação  do  conjunto  de  filmes  e  parâmetros  de  como  serão  analisados  foi 

 essencial  para  que  os  dois  capítulos  de  análise  se  apresentassem  de  forma  mais  clara  e  com 

 uma  boa  estrutura  metodológica.  O  capítulo  é,  enfim,  um  convite  para  a  reflexão  sobre  as 

 fontes  selecionadas,  modos  de  analisá-las  e,  por  outro  lado,  à  própria  discussão  a  respeito  da 

 metodologia e do fazer historiográfico. 

 18  Toda  a  censura,  seja  governamental  ou  cultural,  pode  ser  vista  a  partir  de  uma  única  origem  -  o  medo.  A  crença 
 de  que  se  o  discurso,  livro,  peça,  filme,  segredo  de  Estado  ou  o  que  quer  que  seja  permitido  à  livre  exposição, 
 então  as  autoridades  encontrar-se-ão  ameaçadas  a  ponto  de  não  poderem  tolerar.  (GREEN,  1990.  p.  XVIII, 
 tradução nossa). 
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 No  segundo  capítulo,  a  principal  preocupação  foi  debater  como  os  personagens 

 jovens  são  construídos  imagética  e  narrativamente  em  cada  um  dos  três  filmes,  através  de 

 quais  escolhas,  aspectos  e  parâmetros.  Buscamos  analisar  os  principais  personagens  jovens 

 nas  obras,  destacando  seu  protagonismo  e  importância  para  o  avanço  das  tramas,  para  depois, 

 com  a  bagagem  oferecida  pelas  histórias,  nos  dedicarmos  à  comparação  entre  filmes, 

 personagens e cenas. 

 Este  capítulo  se  concentrou  também  em  apresentar  e  discutir  as  relações  gerais  que  a 

 Alemanha  Oriental  estabeleceu  com  a  Europa,  principalmente  em  relação  à  cultura  jovem  e  às 

 manifestações culturais. Nossa escala, portanto, foi menos específica. 

 O  terceiro  capítulo  da  dissertação  se  preocupa  com  a  discussão  sobre  a  construção  de 

 personagens  vinculados  à  autoridade  oficial,  com  ênfase  naqueles  que  possuem  funções 

 militares  nos  três  filmes.  O  antagonismo  destes  personagens  quanto  à  juventude  foi  uma 

 temática  crucial  levantada,  assim  como  a  diferença  entre  as  autoridades  alemãs  e  soviéticas. 

 Nos  questionamos  sobre  a  tensão  que  a  narrativa  sobre  autoridades  militares  gerou,  quais 

 limites respeitou ou não, ao atribuir perfis desagradáveis a este grupo social. 

 Ao  longo  do  capítulo,  nos  interessou  perceber  quais  os  atributos  foram  dados  a  esses 

 personagens,  em  qual  contexto  são  destacados,  como  servem  à  história  contada,  se  são  ou  não 

 derrotados  e  como.  Também  buscamos  perceber  quais  foram  as  repetições  e  especificidades 

 das  autoridades  nos  três  filmes,  se  as  características  entendidas  como  ruins  são  as  mesmas,  se 

 criam  tensões  ou  vínculos.  O  capítulo  se  aproxima  com  maior  atenção  e  especificidade  à 

 discussão sobre a censura na Alemanha Oriental. 

 A  conclusão  oferece  algumas  considerações  sobre  como  os  filmes  se  utilizam  e 

 constroem  o  passado  em  suas  histórias.  Essa  preocupação  também  esteve  presente  nos 

 capítulos  dois  e  três,  diluída  nas  análises  propostas  e  retomada  com  maior  atenção  ao  fim  da 

 dissertação.  Por  outro  lado,  também  nos  preocupamos  em  revisitar  nossas  perguntas, 

 levantadas  nesta  abertura  e  principais  hipóteses,  a  fim  de  verificar  possíveis  respostas  e  novas 

 perguntas. 

 Desde  já  podemos  afirmar  que,  à  medida  em  que  a  pesquisa  avançou,  inúmeras 

 novas  questões  foram  elaboradas  e  muitas  ainda  aguardam  sua  vez  de  serem  respondidas, 

 indicando  a  necessidade  de  que,  ao  menos,  fossem  levadas  em  consideração  durante  a 

 investigação.  As  principais  problemáticas  se  espraiaram  em  outras  menores:  mais  específicas 
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 e  aproximadas  das  fontes  e  bibliografia.  As  hipóteses,  ao  se  confirmarem  ou  não,  abriram 

 espaço  para  que  outras  surgissem,  reafirmando,  enfim,  a  riqueza  deste  conjunto  de  filmes, 

 temática e dos debates sobre a Alemanha Oriental. 
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 CAPÍTULO 01 

 UMA REFLEXÃO SOBRE METODOLOGIA E PROBLEMÁTICAS 

 1.1 Histórias diferentes, filmes em diálogo 

 Die  Russen  Kommen  ,  Karriere  e  Ich  War  Neunzehn  ,  apresentam  planos  e 

 movimentos  que  se  repetem  entre  si.  Fugidias,  essas  repetições  ora  se  apresentam 

 gestualmente,  ora  na  caracterização  e  comportamento  dos  personagens.  Um  protagonista 

 parece  emular  o  outro,  como  se  transpassasse  as  diferentes  histórias,  reafirmando  a  impressão 

 de interconexões entre as obras. A esse respeito, um conjunto de planos chama atenção: 

 Conjunto 01 – Die Russen Kommen 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 Conjunto 02 – Karriere 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 



 27 

 Conjunto 03 – Ich War Neunzehn 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 Pouco  enfática  ou  relevante  para  as  tramas,  essas  cenas  somente  se  tornaram 

 significativas  durante  o  movimento  de  comparação  entre  os  filmes.  Personagens  que, 

 repetidamente,  cobrem  os  rostos  com  suas  próprias  mãos  nas  três  diferentes  histórias  .  Mais 19

 do  que  a  identificação  do  gesto,  nos  interessa  sua  intenção  na  narrativa:  todos  os  protagonistas 

 utilizam  o  movimento  em  sequências  que  sugerem  escape  da  realidade  em  que  se  encontram, 

 não  identificação  ao  grupo  ao  qual  pertencem,  desespero  e  falta  de  perspectiva  em  relação  ao 

 futuro.  Esconder  o  rosto  é  também  uma  fuga,  uma  tentativa  de  desaparecer.  O  sentimento  de 

 não  pertencimento,  desajuste  comportamental,  somado  à  solidão  e  temores  dos  personagens 

 principais,  são  relevantes  e  primordiais  para  a  compreensão  dos  três  filmes,  caracterizam 

 profundamente  os  seus  protagonistas  e  nos  ajudam  a  compreender  quais  construções 

 narrativas foram feitas para as obras, desfechos e relações. 

 Antes  de  passarmos  a  interpretá-los  em  conjunto,  refletindo  sobre  suas  aproximações 

 e  distanciamentos,  é  importante  conhecermos  o  arco  narrativo  principal  das  obras,  quais  tipos 

 de  características  definem  os  personagens  principais  e  de  qual  ponto  de  vista  cada  uma  se 

 firma.  Afinal,  tendo  de  antemão  esta  base,  a  compreensão  das  escolhas  metodológicas  e 

 analíticas da pesquisa é aprofundada e facilitada. 

 Em  Die  Russen  Kommen  ,  adolescentes,  que  ainda  não  chegaram  à  maioridade,  são  o 

 centro  de  toda  a  história.  É  a  partir  de  Günter,  um  rapaz  de  dezessete  anos,  que 

 acompanhamos  os  últimos  meses  de  guerra  e  rendição  da  Alemanha.  Assistimos  ao  seu 

 19  Em  Die  Russen  Kommen  ,  o  movimento  é  inclusive  reproduzido  na  arte  que  compõe  o  poster  do  filme,  como 
 podemos verificar na seção de anexos da dissertação. 
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 primeiro  contato  com  a  materialidade  violenta  da  guerra,  ao  encontrar  o  corpo  de  um  soldado 

 alemão  na  praia  que  antes  costumava  visitar  a  passeio.  A  narrativa  nos  apresenta  o  ingresso  de 

 Günter  à  Juventude  de  Hitler,  oficializado  após  uma  perseguição  a  um  jovem  trabalhador 

 russo  que  se  escondia  em  uma  floresta  próxima  à  cidade.  Toda  a  sequência  da  perseguição  é 

 significativa  para  a  caracterização  deste  protagonista,  evidenciando  seu  desconforto  com  a 

 situação,  incredulidade  de  que  os  oficiais  militares  fariam  mal  ao  russo  e  posterior  agonia  com 

 a  tomada  de  consciência  de  sua  participação  na  morte  do  rapaz,  cuja  idade  era  a  mesma  que  a 

 sua. 

 Após  o  crime,  ponto  de  virada  e  tensão  da  narrativa,  o  filme  nos  apresenta  a  apatia  e 

 indiferença  da  Juventude  de  Hitler,  as  cerimônias  oficiais  da  burocracia  militar  e  o  crescente 

 desconforto  de  Günter  com  essa  realidade  e  suas  escolhas.  A  personagem  que  se  contrapõe  a 

 inércia  do  protagonista  e  aos  próprios  propósitos  da  guerra  é  Christine:  preocupada  com 

 questões  próprias  de  sua  idade  e  com  o  desenvolvimento  de  uma  relação  amorosa  com 

 Günter,  ela  não  compreende  ou  aceita  a  ida  do  jovem  à  guerra  e  os  sacrifícios  que  essa  decisão 

 supõe.  O  professor  de  Latim  do  protagonista,  pai  de  Christine,  também  é  um  contraponto 

 presente  na  história.  Convidado  para  a  comemoração  pela  condecoração  de  Günter  após  a 

 morte  do  jovem  russo,  o  professor  afirma  a  impossibilidade  de  que  a  Alemanha  vença  a 

 guerra  e  o  temor  da  vinda  dos  russos  para  o  país.  Essa  afirmação  desperta  a  descrença  e  temor 

 de Günter de que tudo pelo que a Alemanha passou tenha sido em vão. 

 O  sentimento  de  urgência  e  temor  presente  no  filme  é  evidenciado  a  partir  do  uso  de 

 trechos  do  filme  Kolberg  (1945)  dirigido  por  Veit  Harlan  e  Wolfgang  Liebeneiner.  Este  foi  um 

 dos  últimos  filmes  produzidos  durante  o  regime  nazista.  Em  1968,  Heiner  Carow  e  a  equipe 

 de  montagem  utilizaram  passagens  originais  da  narrativa  como  meio  para  a  construção  do 

 poder  e  alcance  da  propaganda  nazista,  e  sua  influência  para  com  a  população  jovem,  mesmo 

 durante  a  iminente  derrota  alemã.  Trechos  de  Kolberg  foram  incorporados  à  Die  Russen 

 Kommen, criando uma sobreposição de filmes, contextos e narrativas. 

 Esses  sentimentos,  no  entanto,  não  impedem  que  Günter,  junto  com  um  grupo  de 

 adolescentes  convocados,  ingresse  na  guerra.  Já  em  território  de  combate,  escondido  em  uma 

 casa  abandonada,  o  rapaz  adormece  e  sonha.  Bastante  completo  e  entrecortado,  o  sonho 

 manifesta  os  desejos  sexuais  de  Günter  e  a  saudade  que  sente  de  seu  pai  (morto  durante  esta 
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 mesma  guerra).  Quando  desperta,  todos  os  seus  colegas  fugiram,  convencidos  do  iminente 

 derrota que Günter ainda resiste em aceitar. 

 Capturado  por  um  grupo  de  soviéticos  que  o  encontrou  vagando  sozinho,  Günter 

 sofre  um  acidente  de  carro  junto  aos  mesmos  e,  em  fuga,  regressa  a  sua  cidade.  Neste  ponto 

 da  história,  busca  abrigo  na  casa  do  professor  de  Latim.  Em  uma  espécie  de  crise  traumática, 

 o  protagonista  vivencia  a  preocupação  de  todos  na  casa  em  se  livrar  de  uniformes  nazistas  e 

 medalhas,  limpar  Günter  e  seus  ferimentos,  esconder  bens  valiosos,  fotografias  e  prataria,  se 

 preparando,  enfim,  para  a  chegada  dos  russos  e  rendição.  Christine  e  Günter  são  os  únicos  a 

 questionar  esse  comportamento,  incomodados  com  o  repentino  desejo  de  todos  em  se  livrar 

 do  próprio  passado.  Questionam  as  decisões  dos  adultos  ao  seu  redor,  ainda  que  também 

 aparentem desespero e nenhuma perspectiva positiva em relação ao futuro. 

 Em  sua  própria  casa,  Günter  enfrenta  sua  mãe  e  sua  tentativa  de  esconder  o  passado 

 militar  da  família.  O  protagonista  reflete,  mais  uma  vez,  sobre  a  finalidade  e  incoerência  de 

 uma  guerra  já  perdida,  e  é  interrompido  pela  chegada  de  um  grupo  de  soldados  soviéticos  que 

 buscam  por  ele.  Detido,  já  na  delegacia,  um  general  soviético  o  interroga  sobre  os  motivos  de 

 sua  prisão,  questionando-o  sobre  o  assassinato  do  jovem  russo  apresentado  no  início  do  filme. 

 O  embate  entre  ambos,  muito  mais  que  jurídico,  é  moral.  O  militar  induz  Günter  a  reexaminar 

 sua consciência, crimes, responsabilidade e culpa. 

 Essa  tensão  é  assimilada  e  convertida  em  alucinações  por  parte  do  protagonista.  Ao 

 ser  acompanhado  e  alimentado  por  um  soldado  soviético  desconhecido,  Günter  não  o  enxerga, 

 mas  sim  ao  jovem  russo.  Conversa  e  se  afeiçoa  a  este  soldado,  em  uma  busca  por  redenção  do 

 crime  cometido.  Essas  alucinações  são  acompanhadas  por  breves  sonhos,  que  misturam 

 lembranças  do  pai  e  momentos  felizes  anteriores  à  guerra.  Em  uma  nova  discussão  com  o 

 general  soviético  responsável  por  sua  prisão,  Günter  descobre  que  seu  pai  se  recusou  a  matar 

 inocentes  ou  cometer  crimes  em  nome  da  Alemanha  e  Hitler.  Essa  descoberta  aprofunda  ainda 

 mais  a  crise  psicológica  em  que  o  personagem  se  encontra  e  que,  enfim,  culmina  com  um 

 surto  psíquico  e  o  ataque  físico  a  um  oficial  militar  alemão  com  quem  divide  a  cela:  homem 

 que,  no  início  da  trama,  foi  quem  de  fato  atirou  no  jovem  trabalhador  russo  e  convenceu  o 

 grupo de colegas e o próprio Günter de que aquela era a atitude certa a se tomar. 

 Os  minutos  finais  do  filme  apresentam  Christine  em  desespero,  chorando  pelo 

 anúncio  da  derrota  alemã.  Esta  personagem,  ao  longo  de  toda  a  história,  nos  parece  ser  um 
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 elemento  fundamental  Christine  “transita”  em  diversos  ambientes,  enfrenta  os  pais  e  as 

 convicções  de  guerra  de  Günter  e,  ao  fim,  é  também  quem  sobrevive  em  liberdade  ao  fim  da 

 guerra.  Assim  como  a  Alemanha  pós  guerra,  Christine  está  destruída  e  terá  de  se  reinventar, 

 adaptar-se,  para  que  possa  abandonar  os  valores  nazistas  e  seguir  adiante  em  um  futuro  com  a 

 presença do socialismo e ocupação soviética. 

 Nesta  mesma  sequência,  um  soldado  soviético  consola  Christine  e  a  acompanha  até 

 sua  casa.  Ele  não  parece  compreender  a  tristeza  da  garota  pois,  afinal,  o  fim  da  guerra 

 significa  a  paz  e  fim  do  sofrimento.  Assim,  após  deixá-la  em  segurança,  o  rapaz  caminha  até  a 

 praia  de  maneira  alegre,  aos  pulos,  enquanto  se  pergunta  “Onde  estão  todos?  Pessoas?”.  A 

 cidade alemã, no início cheia e gradativamente esvaziada, parece agora se esconder. 

 Diferentemente  de  Die  Russen  Kommen  ,  em  Karriere  temos  um  número  maior  de 

 adultos.  A  ênfase  se  encontra  no  esforço  de  rememoração  do  personagem  Günter,  agora  com 

 quarenta  anos.  O  protagonista  relembra  sua  juventude  que  é  apresentada  a  partir  de  recortes 

 do  filme  Die  Russen  Kommen  .  Tudo  parece  estar  bem  no  início:  a  história  se  passa  na  década 

 de  sessenta,  Günter  e  sua  família  vivem  na  parcela  Ocidental  e  capitalista  da  Alemanha,  ele 

 possui  emprego  fixo  em  uma  grande  empresa  e  não  se  interessa  por  política  ou  pelos  protestos 

 que  ocorrem  cotidianamente  em  sua  cidade.  Ainda  nos  minutos  iniciais,  Günter  recebe  uma 

 promoção  no  trabalho  e  este  é  o  gatilho  que  desperta  as  tensões  e  evolução  da  narrativa.  O 

 protagonista  se  torna  responsável  pela  dispensa  de  funcionários  e  seu  chefe  solicita  que  ele 

 demita  um  colega,  acusado  de  agitação,  adesão  ao  socialismo  e  incitação  às  greves.  Günter  se 

 incomoda  com  a  tarefa,  principalmente  por  acreditar  injusta  a  demissão.  Gradativamente  esse 

 dilema  o  fará  questionar  suas  escolhas  morais  do  presente  e  passado,  o  pressionando  a 

 reexaminar sua juventude. 

 Há,  ao  longo  de  toda  a  produção,  uma  poderosa  crítica  às  tentativas  de  esquecimento 

 e  acobertamento  dos  vínculos  com  o  nazismo  e,  por  outro  lado,  um  questionamento  ao 

 alcance  real  da  liberdade  de  expressão  da  Alemanha  Ocidental.  Essas  críticas  se  concentram  e 

 ganham  potência  através  do  personagem  Harold,  o  jovem  filho  de  Günter.  Interessado  em 

 valores  como  solidariedade  e  honestidade,  o  rapaz  antagoniza  os  ideais  do  pai  e,  conforme  a 

 construção narrativa do filme avança, da própria República Federal da Alemanha. 

 As  provocações  do  filho  e  o  impasse  perante  a  demissão  do  colega  são  os  principais 

 gatilhos  para  a  rememoração  de  Günter,  sobre  o  período  em  que  participou  da  Juventude  de 
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 Hitler  e  o  imediato  pós  guerra,  quando  foi  preso  pela  morte  do  jovem  russo.  Ambas  as  tramas, 

 resquícios  do  filme  original.  O  exame  de  consciência  que  essas  memórias  afloram,  retira  o 

 personagem  de  sua  comodidade  e  questiona  a  ideia  de  cumprimento  de  ordens  sem  que  se 

 pense  a  seu  respeito,  seja  no  contexto  de  guerra  ou  no  contexto  empresarial.  Neste  sentido, 

 acompanhamos  o  esfacelamento  do  argumento  “O  que  eu  poderia  fazer?  Eu  estava  apenas 

 obedecendo!”, a cada vez que o protagonista revisita seu passado e culpa. 

 Ainda  que  alvo  de  uma  promoção,  Günter  não  se  sente  pertencente  ao  espaço  de 

 trabalho  em  que  está.  Pouco  interage  com  os  demais,  acredita  que  outros  funcionários  querem 

 ocupar  seu  posto  e  é  rude  com  subordinados.  Em  casa,  o  sentimento  de  não  identificação 

 igualmente  está  presente:  a  esposa  não  compreende  o  seu  descontentamento  e  aflição, 

 enquanto  o  filho  se  personifica  como  um  agente  de  julgamento.  A  solidão  que  caracteriza  e 

 acompanha  o  protagonista  na  juventude  e  primeiro  filme,  ressurge  nesta  narrativa, 

 ressignificada a partir dos dilemas apresentados. 

 Nos  minutos  finais  da  história  Günter  ensaia  uma  redenção:  diz  a  esposa  que  não 

 aceitará  o  cargo.  Atormentado  pela  postura  honesta  do  filho,  o  protagonista  percebe  que  não 

 seria  capaz  de  tudo  por  dinheiro.  Também  se  preocupa  com  o  envolvimento  de  Harald  com 

 integrantes  de  um  partido  alemão  de  extrema  direita  e,  após  o  rapaz  negar  qualquer  relação 

 com  esse  espectro  político,  Günter  acaba  por  revelar  a  verdade  sobre  sua  participação  junto  ao 

 nazismo no final da Segunda Guerra Mundial, com vergonha. 

 No  dia  seguinte,  no  entanto,  Günter  decide  que  permanecerá  no  emprego  e  cumprirá 

 a  tarefa  de  demissão  do  colega  socialista.  A  esposa  se  alegra  com  a  notícia,  enquanto  Harald 

 não  a  aceita,  alegando  não  ser  o  certo.  O  jovem  abandona  a  sua  casa  e  vagueia  por  uma  cidade 

 movimentada.  Como  no  primeiro  filme,  desta  vez  metaforicamente,  a  cegueira  moral  e  falta 

 de  consciência  de  Günter  levam  ao  sacrifício  de  um  indivíduo  comprometido  com  o 

 socialismo. 

 Assim  como  Harald,  Gregor,  protagonista  de  Ich  War  Neunzehn  ,  se  preocupa 

 sobretudo  com  seus  princípios  morais  e  éticos.  De  origem  alemã,  o  rapaz  luta  ao  lado  do 

 exército  soviético  na  tomada  e  ocupação  da  região  ao  norte  de  Berlim.  Acompanhado  por 

 colegas  de  sua  idade,  muitas  vezes  trabalhando  como  tradutor  do  alemão  e  do  russo,  por 

 dominar  ambas  as  línguas,  o  protagonista  negocia  rendição  e  prisioneiros.  À  medida  que  a 
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 história  avança,  percebemos  o  incômodo  e  vergonha  de  Gregor,  espantado  com  seu  próprio 

 povo e país. 

 No  início  do  filme  é  apresentado  aos  espectadores,  através  de  uma  voz  em  off,  o 

 avanço  do  exército  soviético  e  as  tentativas  da  equipe  de  Gregor  de  que  soldados  alemães  se 

 rendam,  pois  o  fim  da  guerra  se  aproxima.  O  protagonista  nos  aponta  então  sua  ida  para  a 

 União  Soviética,  ainda  na  infância,  os  amigos  e  vida  que  lá  construiu.  Também  narra  a 

 destruição  que  a  guerra  trouxe  e  o  sangue  derramado  pelo  exército  alemão.  Se  torna  claro,  nos 

 primeiros  minutos  da  narrativa  e  em  toda  sua  extensão,  o  comprometimento  de  Gregor  e 

 amigos, todos jovens vivazes, com o exército soviético e sua missão. 

 Gregor  se  incomoda  com  as  tentativas  dos  alemães  em  esconder  seu  verdadeiro 

 passado  e  inclinações  políticas.  À  medida  em  que  rende  fortalezas,  quartéis  e  espaços  de 

 administração  nazista,  o  protagonista  insiste  em  seguir  estritamente  sua  moral  e  juízo  de  valor. 

 A  relação  com  os  demais  soldados,  comandantes  ou  superiores  soviéticos  é  interessante,  pois, 

 antes  de  tudo,  é  de  amizade  e  cumplicidade.  Todos  eles  são  jovens,  se  entendem  muito  bem  e, 

 neste  sentido,  é  interessante  notar  o  pouco  espaço  que  personagens  adultos  recebem  também 

 neste filme. 

 O  sentimento  de  não  pertencimento  surge  quando  Gregor  é  questionado  sobre  sua 

 nacionalidade,  seja  por  russos  ou  por  alemães.  Ele  sempre  busca  fugir  da  resposta  e  parece 

 desconfortável  em  assumir  uma  única  identidade.  Este  incômodo  cresce  com  a  descoberta  de 

 um  campo  de  concentração  e  interrogatório  de  um  dos  guardas  responsáveis  pelo  espaço.  As 

 perguntas  sobre  o  funcionamento  do  campo,  câmaras  de  gás  e  assassinatos,  são  respondidas 

 pelo  guarda  de  forma  clara  e  direta.  Gradativamente,  percebemos  o  desconforto  e  descrença 

 de Gregor com os horrores narrados e cometidos. 

 O  medo  e  desconfiança  da  chegada  dos  russos  em  vilas  e  cidades  está  presente  em 

 toda  a  narrativa,  mas,  este  pânico  é  questionado  pelo  próprio  filme  que  constantemente 

 demonstra  a  amabilidade,  respeito  e  mansidão  da  equipe  que  acompanha  o  protagonista.  A 

 inversão  do  estereótipo  da  chegada  dos  soviéticos  e  das  próprias  características  desse  grupo  é 

 uma ênfase do filme. 

 Na  metade  final,  a  história  nos  apresenta  as  comemorações  por  conta  do  fim  da 

 guerra.  Muitos  se  divertem  em  rios  e  espaços  arborizados,  jogam  futebol  ou  jogos  de 
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 tabuleiro.  Gregor  e  colegas  também  planejam  voltar  para  casa,  retomar  suas  vidas  e  os 

 estudos.  Nestas  cenas,  os  personagens  abandonam  a  relativa  seriedade  de  seus  cargos 

 militares.  Alegres,  se  comportam  mais  como  jovens  despreocupados.  Em  uma  sequência,  um 

 grande  número  de  homens  preparam  aperitivos  e  bebidas,  dançam  e  cantam,  em  uma  espécie 

 de  linha  de  produção  animada.  Russos  libertos  dos  campos  de  concentração  se  unem  à 

 comemoração e banquete. 

 Ao  longo  da  festividade  soldados  e  prisioneiros  dos  campos  destacam  a  busca  por 

 vingança,  sendo  alertados  por  colegas  e  superiores  que  essa  não  seria  a  melhor  saída  para  o 

 fim  do  conflito.  Nesta  sequência,  o  principal  comandante  presente  na  comemoração  oferece 

 um  brinde  pela  saúde  e  coragem  de  Gregor,  a  cena  poderia  ser  um  alívio  e  acolhimento  do 

 personagem, mas demonstra mais uma vez o seu desconforto. 

 Os  minutos  finais  tratam  da  cegueira  e  imprudência  de  alguns  grupos  militares 

 alemães  que  não  aceitam  a  derrota.  Mesmo  com  a  morte  de  colegas  e  amigos  por  conta  da 

 violência  desses  grupos,  a  equipe  de  Gregor  busca  dialogar  e  rendê-los  através  de  acordos.  Se 

 instalando  no  amplo  quintal  de  uma  casa  humilde,  onde  os  moradores  desconfiam  de  suas 

 reais  intenções,  a  equipe  do  protagonista  convence  boa  parte  dos  soldados  alemães  a  se 

 renderem  e  abandonarem  as  armas.  Parece  prevalecer  o  discurso  de  que  a  razão  e  a 

 pacificidade devem vencer, ao invés da vingança. 

 No  entanto,  um  novo  grupo  de  militares  SS  se  aproxima  e  troca  tiros  com  os 

 soviéticos,  nesta  sequência  os  russos  recebem  ajuda  dos  próprios  alemães  rendidos  que 

 entendem,  por  fim,  a  insensatez  da  continuidade  da  batalha.  Após  o  incidente,  Gregor  percebe 

 que  seu  mais  próximo  amigo  foi  alvejado  e  está  morto.  A  descoberta  impulsiona  o 

 fundamental  e  final  discurso  do  protagonista  que  afirma  que  jamais  esquecerá  ou  deixará  de 

 perseguir  todos  aqueles  assassinos,  até  que  morram.  A  passividade  de  Gregor,  finalmente  é 

 convertida em fúria por conta da constante violência alemã. 

 Tendo  em  vista  de  antemão  este  breve,  mas  necessário,  resumo  dos  três  filmes,  cabe 

 agora  evidenciar  como  e  a  partir  de  quais  parâmetros  buscaremos  interpretá-los  e 

 compará-los.  Em  geral,  os  capítulos  introdutórios  de  dissertações  se  preocupam  em 

 estabelecer  a  revisão  teórica  a  respeito  do  problema  e  objeto  abordados.  Em  nosso  caso,  ao 
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 perceber  as  especificidades  dos  documentos  selecionados  e  a  própria  distribuição  das  análises, 

 acabamos  por  verificar  a  necessidade  de  um  capítulo  que  trate  especificamente  da  discussão 

 metodológica.  Não  apenas  por  compreender  que  esta  espécie  de  preâmbulo  proporcionará 

 melhor  compreensão  das  discussões  propostas,  mas  por  entender  a  metodologia  também  como 

 parte constituinte da construção analítica. 

 Nos  interessa  debater  os  referenciais  metodológicos  de  trabalho  com  a 

 documentação,  ou  seja,  como  e  através  de  quais  ferramentas  as  fontes  estão  sendo 

 interpretadas.  Assim,  a  revisão  teórica  e  contextual,  usualmente  pertencente  ao  primeiro 

 capítulo,  se  diluiu  nos  próprios  capítulos  de  análise,  levando  em  conta  os  filmes  selecionados 

 e  perguntas  endereçadas  a  eles,  base  principal  da  reflexão.  Percebemos  neste  deslocamento 

 uma  oportunidade  de  discutir  teoricamente  questões  historiográficas  importantes:  procurando 

 destacar  o  percurso  metodológico  e  explicitação  de  suas  escolhas,  o  historiador 

 necessariamente se defronta com seus respectivos objetos, abordagens e recortes. 

 1.2 Um inventário de filmes 

 O  conjunto  de  filmes  adiante  discutido  foi  selecionado  com  base  nos  vínculos  que 

 estabeleceram  com  Die  Russen  Kommen.  Protagonista  de  toda  a  análise  aqui  proposta, 

 inicialmente  apenas  ele  seria  analisado.  No  entanto,  ao  verificar  a  complexidade  e  conexões 

 sugeridas  pela  história  da  produção  e  suas  sobreposições  temporais,  acabamos  por  nos 

 dirigirmos a outras duas narrativas e, consequentemente, à perspectiva do cinema comparado. 

 Com  a  análise  inicial  de  Die  Russen  Kommen  e  leitura  de  parte  da  bibliografia, 

 chegamos  à  hipótese  de  que  o  principal  incômodo  gerado  pelo  filme  foi  sua  construção 

 narrativa,  primeiro,  a  respeito  da  juventude  e,  depois,  a  sua  visão  sobre  o  passado,  ou  seja, 

 sobre  como  os  alemães  vivenciaram  o  fim  da  Segunda  Guerra  Mundial  e  o  papel  da  União 

 Soviética  neste  violento  contexto.  Isso  significa  sugerir  que  parte  dos  argumentos  oficiais  para 

 a  proibição  do  filme,  relacionados  a  sua  estética  e  escolhas  imagéticas,  não  são  suficientes 

 para  explicar  essa  mesma  proibição.  Assim,  mesmo  que  a  narrativa  se  utilizasse  de  uma 

 estética  “adequada”,  ainda  enfrentaria  problemas  com  a  repressão,  que  não  estaria  preocupada 

 apenas com a forma do filme, mas, sobretudo, com a história que ele conta. 
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 Essa  hipótese  nos  pareceu  bastante  incipiente  se  confirmada  a  partir  de  um  único 

 filme.  Afinal,  como  verificar  as  origens  do  incômodo  gerado  pela  obra?  Como  perceber  quais 

 aspectos  eram  mais  ou  menos  polêmicos  para  a  censura?  Ao  retomar  o  histórico  de  Die 

 Russen  Kommen  ,  percebemos  a  importância  dos  demais  filmes  vinculados  a  ele  para  a 

 investigação  das  perguntas  e  hipóteses  levantadas.  A  metodologia  surge  então  como  resposta 

 à inquietação em torno da fonte primária, em uma busca por modos de compreendê-la. 

 A  definição  do  grupo  de  filmes  que  possuem  vínculos  com  Die  Russen  Kommen  foi, 

 portanto,  etapa  fundamental.  Para  Mariana  Souto  esse  agrupamento  pode  ser  considerado  uma 

 espécie de inventário: 

 Essa  é  a  ideia  que  nos  interessa:  colocar  em  relação  elementos  que,  antes  apartados, 
 agora  são  aproximados  por  um  gesto  ativo  do  crítico/pesquisador.  A  ação 
 inventariante  pode  ser  decomposta  em  alguns  movimentos:  buscar,  recolher, 
 selecionar,  registrar,  classificar  e  apresentar.  Essas  etapas  não  se  desenvolvem 
 necessariamente  de  maneira  sequencial,  mas  podem  se  interpenetrar.  (SOUTO, 
 2019. p. 31). 

 Leandro  Abreu,  ao  trabalhar  com  fotografias  e  fundos  imagéticos,  aborda  a  “ação 

 inventariante”  como  parte  de  sua  metodologia.  O  método  para  a  escolha  e  análise  dos  filmes 

 também  se  inspirou  naquilo  sugerido  pelo  autor,  principalmente  quando  ele  aborda  a 

 construção  de  um  inventário  para  um  conjunto  de  fotografias.  O  desenvolvimento  de  um 

 inventário,  por  vezes  considerado  tarefa  técnica  e  pouco  inventiva,  ganha  outra  conotação  na 

 proposta  de  Abreu  (ABREU,  2011.  p.  28).  Para  ele,  o  processo  de  inventariar  pressupõe  o 

 movimento  de  criar  diálogos,  aproximar  para  que,  com  o  contato,  novas  percepções  e 

 problemáticas  possam  ser  exploradas.  Ao  propor  um  inventário  e  investigação  comparada,  o 

 pesquisador  enfatiza  como  a  relação  entre  os  objetos  foi  feita,  as  distâncias  e  proximidades 

 que possuem entre si: 

 Nesse  sentido,  a  produção  de  inventários  coloca  em  movimento  essa  abertura  para 
 uma  costura  entre  os  objetos,  entre  pensamentos,  entre  racionalidades  distintas,  que 
 florescem  na  distância  que  se  abre  entre  os  diferentes  elementos  que  o  compõem.  A 
 série  e  a  unidade,  a  distância  e  a  proximidade,  o  texto  e  a  imagem,  é  nessa  passagem 
 que se encontra o objeto dessa pesquisa. (ABREU, 2011. p. 18). 

 Para  Abreu  o  processo  de  inventariar  é  ativo  e  se  vincula  ao  movimento  de 

 aproximar  narrativas  a  partir  de  hipóteses  ou  problemáticas  levantadas,  definindo  parâmetros 

 para  que  essa  aproximação  não  seja  casual.  Com  a  consulta  a  catálogos,  filmografia  e 

 bibliografia,  buscamos  nos  inteirar  das  histórias  e  contextos  de  diversos  filmes  produzidos  na 
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 Alemanha  Oriental,  para  a  composição  do  conjunto  de  três  obras  acima  definido.  A  tarefa 

 exigiu  montar  e  desmontar  vínculos  estabelecidos,  buscar  redes  de  conexões  e,  por  outro  lado, 

 produzir novas associações. 

 Nesta  específica  análise,  o  pequeno  inventário  criado  possui  dois  principais  critérios: 

 os  filmes  selecionados  possuem  vínculos  diretos  com  Die  Russen  Kommen  e  abordam  o 

 imediato  pós  Segunda  Guerra  Mundial.  Aproximados  com  o  esforço  de  pesquisa,  os  filmes 

 serão  (re)interpretados  através  dos  fundamentos  que  compõem  o  conjunto.  Seguindo  os 

 critérios  propostos,  chegamos  a  dois  filmes,  além  do  filme  protagonista.  Caso  afrouxássemos 

 esses  parâmetros,  outros  mais  poderiam  agregar-se.  Karriere  e  Ich  Bin  Neunzehn  abordam  o 

 fim  da  Segunda  Guerra  e  possuem  vínculos  diretos  com  Die  Russen  Kommen  , 

 correspondendo, portanto, aos critérios definidos. 

 Nosso  inventário  reúne  três  filmes  que  estabelecem  estreitas  proximidades  de 

 produção  e  contexto  entre  si.  De  fato,  os  próprios  diretores  e  produtores  se  conheceram  e 

 participaram  dos  mesmos  grupos  de  estudo  e  debate  (CIESLA,  2016,  p.  03).  Assim,  a 

 comparação  não  é  apenas  resultado  de  nosso  esforço  imaginativo,  a  relação  entre  as  obras  é 

 bastante natural à primeira vista. 

 No  entanto,  o  contato  que  propomos,  a  partir  de  uma  espécie  de  triangulação  entre  as 

 produções  distintas,  é  novo,  em  especial  quando  aproximamos  o  filme  Karriere  e  Ich  Bin 

 Neunzehn  .  Buscamos  perceber  como  uma  obra  se  avizinha  ou  se  distancia  da  outra,  quais 

 tipos  de  contatos  ou  aversões  estabeleceram  entre  si  ou  não.  Essa  aproximação,  como 

 poderemos verificar nos capítulos de análise, se mostrou produtora de tensão. 



 37 

 O  diagrama  acima  é  bastante  significativo  para  que  possamos  compreender  as 

 dinâmicas  que  a  comparação  evidenciou  e,  ao  menos  em  parte,  os  distanciamentos  e  tensões 

 que  o  nosso  inventário  apresenta.  Die  Russen  Kommen  está  no  topo  da  imagem,  protagonista 

 da  análise  e  próprio  impulso  comparativo  entre  os  filmes.  Karriere  está  logo  abaixo, 

 distanciando-se  do  primeiro  por  sua  narrativa  alinhada  aos  parâmetros  da  censura  e 

 autocensura.  Por  outro  lado,  Karrie  e  Ich  Bin  Neunzehn  se  aproximam,  principalmente  por 

 ambos  convergirem  com  o  modelo  narrativo  e  histórico  desejado  pela  Alemanha  Oriental. 

 Finalmente,  Ich  Bin  (…)  é  aquele  que  mais  se  distancia  de  Die  Russen  Kommen  .  Embora 

 produzidos  no  mesmo  ano  e  preocupados  com  o  mesmo  tema,  as  duas  histórias  divergem  e  se 

 antagonizam.  Este  diagrama  nos  ajuda  a  perceber  que,  ao  colocar  os  filmes  e  contexto  em 

 diálogo, relações de atração e aversão foram percebidas e podem ser discutidas. 

 Há  um  profundo  interesse  em  perceber  nas  narrativas  e  estéticas  deste  inventário  o 

 que  os  aproxima  ou  distancia.  Ainda  que  mantenham  laços,  quase  como  irmãos,  em 

 determinados  aspectos  os  três  filmes  se  tensionam,  desmentem  uns  aos  outros,  não  chegam  a 

 um  consenso.  Este  embate  se  tornou  evidente  apenas  após  o  esforço  da  comparação.  Neste 

 sentido,  abordamos  por  um  lado  a  relação  entre  os  filmes,  mas  também  a  relação  entre  as 

 obras  e  o  seu  contexto.  Com  base  nas  problemáticas  levantadas  e  após  perceber  as 

 possibilidades  que  as  produções  cinematográficas  teriam  a  oferecer,  nos  aproximamos  das 

 discussões  sobre  cinema  comparado,  entendendo  neste  campo  uma  oportunidade  de  análise  e 

 compreensão do conjunto definido. 

 1.3 Cinema Comparado 

 Bastante  utilizada  no  campo  de  estudos  da  História  e  do  Cinema,  a  comparação  entre 

 dois  ou  mais  filmes  é  um  aspecto  primordial  de  nossa  metodologia.  O  interesse  em  debater 

 especificamente  o  método  comparatista  em  fontes  fílmicas  surge  a  partir  do  reconhecimento 

 de  que  esse  processo  é  uma  oportunidade  e  recurso  para  a  curadoria,  seleção  e  exclusão  de 
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 obras,  em  que  pese  o  esforço  de  se  perguntar  não  só  sobre  o  que  faremos  com  as  fontes 

 selecionadas, mas, em especial, sobre  como faremos  . 20

 Também  é  importante  para  a  História  o  debate  metodológico.  Ao  refletir  e  produzir 

 conhecimento  sobre  o  passado,  a  sua  escrita  se  guia  por  vestígios.  Através  daquilo  que,  por 

 algum  motivo,  foi  preservado  ao  longo  do  tempo  -  documentos  oficiais,  cartas,  fotografias, 

 filmes,  arquitetura  etc.  -,  o  historiador  constrói  conhecimento  sobre  determinado  período  ou 

 tema.  Esses  vestígios  são  então  reunidos,  submetidos  à  crítica  e  investigação.  Antoine  Prost, 

 justamente  ao  discutir  essa  especificidade,  destaca  a  necessidade  de  que  os  métodos 

 investigativos  sejam  explicitados.  Por  se  caracterizar  enquanto  ciência  que  se  orienta  por 

 indícios,  os  métodos  devem  ser  claros  e  condizentes  às  problemáticas  levantadas.  Neste 

 sentido,  a  consistência  de  uma  boa  análise  histórica  não  diz  respeito  apenas  à  definição  de 

 perguntas,  hipóteses  e  recortes  pertinentes,  mas  igualmente  a  uma  boa  delimitação 

 metodológica. 

 A  história,  de  acordo  com  a  pretensão  de  Langlois  e  Seignobos,  é  também  uma 
 ciência  da  observação;  entretanto,  no  momento  em  que  o  químico  ou  o  naturalista 
 observam  diretamente  os  fenômenos  de  sua  disciplina,  o  historiador  deve 
 contentar-se  com  observações  indiretas,  por  conseguinte,  menos  fiáveis.  Suas 
 testemunhas  não  são  auxiliares  de  laboratório  que,  sistematicamente,  estabelecem 
 relatórios  de  experiência,  de  acordo  com  protocolos  precisos.  Neste  caso,  o  método 
 crítico  serve  de  fundamento  à  história,  não  só  com  o  conhecimento,  mas  também 
 como ciência (…) (PROST, 2008. p. 68) 

 A  metodologia  de  comparação  no  cinema,  ainda  que  pouco  debatida  teoricamente,  é 

 bastante  utilizada  por  pesquisadores  e  mesmo  em  mostras  de  cinema  ou  curadorias  de  filmes  a 

 serem  exibidos  (SOUTO,  2019.  p.  37).  Em  geral,  estudos  de  diferentes  campos  acadêmicos 

 produzem  análises  em  perspectivas  comparadas,  na  literatura,  cinema,  artes  visuais,  sem  que 

 necessariamente  abordem  suas  respectivas  metodologias.  No  entanto,  em  nosso  caso, 

 acreditamos  que  este  esforço  proporciona  o  aprofundamento  de  questões  teóricas  como  um 

 todo, sobretudo a respeito da relação com e entre as fontes. 

 A  comparação  como  ferramenta  é  capaz  de  indicar  novas  abordagens,  perguntas  e 

 relações,  até  então  provavelmente  ignoradas.  Cultivamos  ao  longo  da  pesquisa  o  interesse  de 

 que  os  filmes  “conversem  entre  si,  desafiem-se  e  enderecem  questões  uns  aos  outros,  colegas 

 20  Muitas  das  reflexões  apresentadas  no  capítulo  tiveram  origem  ou  foram  amadurecidas  ao  longo  da  eletiva 
 “Métodos  comparatistas  no  cinema:  constelação,  atlas  e  série  histórica”,  oferecida  pelos  docentes  Prof.  Dr. 
 Ismail  Xavier  e  Profa.  Dra.  Mariana  Souto,  no  programa  de  pós-graduação  PPGMPA.  Agradeço  principalmente  à 
 professora Mariana Souto, pelas reflexões e conselhos. 
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 que  são.”  (SOUTO,  2019.  p.  27).  Há  aqui  uma  profunda  atenção  na  mútua  revelação  de 

 singularidades  e  convergências  que  a  aproximação  é  capaz  de  trazer  à  tona.  Destacamos  que  a 

 perspectiva  comparada  não  é  apenas  um  método  para  que  alcancemos  determinada  resposta  a 

 uma  questão  anteriormente  proposta.  É  também  um  meio  de  formular  novas  perguntas.  Como 

 apontando  por  Mariana  Souto,  “ao  aproximar  duas,  três  ou  mais  obras,  novos  pensamentos 

 surgem  a  respeito  do  conjunto  e  talvez  até  mesmo  reconfigurem  as  unidades.”  (SOUTO,  2019. 

 p. 45). 

 A  presente  comparação  entre  filmes  e  análise  de  fontes  se  preocupa  em  compreender 

 determinado  contexto  histórico  e  sua  historicidade.  As  obras  selecionadas  possuem  datas 

 aproximadas  e  complexas:  apesar  de  abordarem  1945,  foram  produzidas  entre  1968  e  1971.  A 

 trama  de  Karriere  se  volta  para  1970  e  Die  Russen  Kommen  estreia  apenas  em  1987.  Nos 

 interessa  o  debate  entre  os  filmes,  produção  e  contexto  histórico,  para  depois  retornar  ao  filme 

 e  refletir  sobre  o  próprio  contexto  de  produção  cinematográfica  do  período,  ou  seja,  quais 

 tendências  o  cinema  apresentava,  de  que  forma  os  filmes  selecionados  dialogam  com  essas, 

 quais  estéticas  e  narrativas  utiliza  ou  nega.  Estabelecendo  assim  encadeamentos  e  conexões 

 entre contextos, teoria e fontes. 

 Pierre  Sorlin  produziu  importantes  considerações  sobre  o  método  de  análise  de 

 filmes  e,  principalmente,  sobre  a  análise  de  séries  de  filmes.  A  partir  da  seleção  de  um 

 conjunto,  baseada  nos  debates  gerados  pelas  obras  e  seu  alcance  de  público,  o  autor  propõe 

 ferramentas  e  critérios  metodológicos.  Para  Sorlin,  o  estudo  de  uma  série  permite  a 

 formulação  e  confirmação  de  hipóteses  e  o  estabelecimento  de  zonas  de  validez.  Ao 

 abandonar  o  estudo  de  um  único  filme,  a  investigação  é  capaz  de  descobrir  novas  categorias  a 

 se  explorar,  muitas  vezes  ausentes  na  individualidade.  (SORLIN,  1985.  p.  172  e  173).  Sorlin 

 observa  na  análise  comparativa  a  possibilidade  de  novas  hipóteses,  problemáticas  e 

 conclusões, provavelmente inacessíveis a partir do exame de apenas uma obra. 

 Ao  propor  o  método  de  análise  de  uma  série  fílmica,  Pierre  Sorlin  destaca  a 

 importância  da  percepção  sobre  as  aproximações  e  distanciamentos  que  os  filmes 

 selecionados  possuem.  Sugere,  então,  que  observemos  o  argumento  de  cada  um,  ou  seja,  se 

 em  algum  sentido  a  série  obedece  ao  mesmo  critério  ou  dinamismo  (SORLIN,  1985.  p.  174). 

 Seu  olhar  se  direciona  para  a  ideia  de  constância:  um  elemento  igual,  particularidade  ou  forma 
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 narrativa  que  se  repete  dentre  os  filmes  agrupados,  e  que  pode  fornecer  pistas  sobre 

 determinado período e contexto: 

 La  pregunta  que  hay  que  plantear  es:  "¿cuáles  son  los  asuntos  que  vuelven  más  a 
 menudo?",  pues  parece  difícil  encontrar  principios  de  unidad  en  este  dominio.  Antes 
 bien,  habria  que  preguntar  si,  en  el  conjunto  considerado,  se  notan  constantes,  lo  que 
 permitiría  determinar  no  cómo  funcionan  los  relatos  en  general,  sino  cómo  se 
 desarrollan  en  un  medio  o  en  una  época  determinada.  (…)  Se  trata  de  los  que  hemos 
 llamado  temas,  es  decir,  de  las  ideas,  de  los  objetos,  de  los  problemas  evocados  en 
 vários filmes o partes de filmes.  (SORLIN, 1985.  p. 176 e 177). 21

 Em  sua  proposta,  o  autor  busca  por  características,  imagens  e  construções  que  se 

 repetem  na  seleção  de  produções  cinematográficas.  Diferentemente  da  temática  da  história, 

 esses  aspectos  caracterizam-se  como  uma  interpretação  mais  duradoura,  fugidia  e  menos 

 explícita.  E  podem  ser  notados,  segundo  Sorlin,  a  partir  do  exercício  de  olhar  atento  aos 

 filmes,  sequências  e  imagens  decupadas.  O  método  permite  a  investigação  de 

 correspondências  entre  obras  e  também,  como  determinado  conjunto  dialoga  com  seu 

 contexto de produção cinematográfica, com seus pares ou, ao contrário, como se distancia. 

 Llamaremos  "puntos  de  fijación"  a  un  problema  o  un  fenómeno  que,  sin  estar 
 directamente  implicado  en  la  visión,  aparece  regularmente  en  series  filmicas 
 homogéneas  y  se  caracteriza  por  alusiones,  por  repeticiones,  por  una  insistencia 
 particular de la imagen o un efecto de construcción.  (SORLIN, 1985. p. 196). 22

 Sorlin  destaca  que,  diferentemente  da  análise  de  um  único  filme,  a  análise  em 

 conjunto  nos  fornece  fundamentais  hipóteses  sobre  censura  e  autocensura.  Para  o  autor, 

 através  da  seleção  de  uma  série  de  filmes  e  ao  percebermos  temáticas  cinematográficas  gerais 

 e particulares de determinado contexto, teríamos: 

 “(…)  una  visión  de  las  zonas  de  silencio  y  de  las  de  consenso,  de  las  cuestiones 
 permitidas  o  prohibidas,  en  una  palabra,  de  los  límites  impuestos  por  los  productores 
 y por el sistema político.”  (SORLIN, 1985. p. 177). 23

 23  (...)  uma  visão  das  zonas  de  silêncio  e  das  de  consenso,  das  questões  permitidas  ou  proibidas,  numa  palavra, 
 dos limites impostos pelos produtores e pelo sistema político." (SORLIN, 1985. p. 177, tradução nossa). 

 22  Chamaremos  de  "pontos  de  fixação"  um  problema  ou  um  fenômeno  que,  sem  estar  diretamente  envolvido  na 
 visão,  aparece  regularmente  em  séries  homogêneas  de  filmes  e  se  caracteriza  por  alusões,  por  repetições,  por 
 uma insistência particular da imagem ou um efeito de construção. (SORLIN , 1985. pág. 196, tradução nossa). 

 21  A  pergunta  a  fazer  é:  “Quais  são  as  questões  que  retornam  com  mais  frequência?”,  pois  parece  difícil  encontrar 
 princípios  de  unidade  neste  domínio.  Pelo  contrário,  seria  necessário  perguntar  se,  ao  considerar  o  todo, 
 constantes  são  notadas,  o  que  nos  permitiria  determinar  não  como  as  histórias  funcionam  em  geral,  mas  como 
 elas  se  desenvolvem  em  um  determinado  ambiente  ou  tempo.  (…)  São  o  que  chamamos  de  temas,  ou  seja, 
 ideias,  objetos,  problemas  evocados  em  vários  filmes  ou  partes  de  filmes.  (SORLIN,  1985.  p.  176  e  177, 
 tradução nossa). 
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 Essa  reflexão  se  aproxima  e  agrega  profundidade  às  discussões  sobre  censura  na 

 Alemanha  Oriental.  De  fato,  nossas  escolhas  metodológicas  contribuem  para  a  resposta  às 

 questões  sobre  os  limites  impostos  pela  repressão  e  proibição,  quais  construções  fílmicas 

 eram ou não aceitas. 

 O  exame  crítico  dos  filmes  é  também  etapa  do  ofício  do  historiador  quando  se 

 defronta  com  essa  ou  outras  tipologias  de  fontes.  O  olhar  que  se  direciona  às  obras  não  é 

 complacente,  mas  sim  crítico,  criterioso  e  indagador.  Para  Antoine  Prost  há  algo  de  antinatural 

 no  olhar  do  historiador  quando  este  observa  atentamente  suas  fontes:  é  uma  prática  aprendida, 

 que  exige  esforço.  Reprimindo  a  disposição  de  reparar  apenas  naquilo  que  a  fonte,  em  nosso 

 caso  os  filmes,  oferece  em  sua  forma  mais  superficial  e  atraente,  o  pesquisador  propõe  outras 

 possibilidades, outras questões e conexões. O historiador, enfim, questiona e desconfia. 

 No  entanto,  sua  função  primordial  consiste  em  educar  o  olhar  do  historiador  em 
 relação  a  suas  fontes;  se  quisermos,  trata-se  de  um  ascese  e,  de  qualquer  modo,  de 
 uma  atitude  aprendida,  não  espontânea,  mas  que  forma  a  disposição  de  espírito 
 essencial para o desempenho do ofício. (...) 

 Por  exemplo,  se  o  assunto  tem  a  ver  com  a  estatística  de  greves,  o  historiador  não 
 acredita  levianamente  nas  cifras  oficiais,  mas  irá  questionar-se  sobre  a  maneira  com 
 o  elas  foram  coletadas:  por  quem  e  segundo  qual  procedimento  administrativo?  A 
 atitude crítica não é natural. (PROST, 2008. p. 61 e 62). 

 Carlo  Ginzburg,  também  discutindo  como  os  pesquisadores  de  humanidades  se 

 aproximam  e  questionam  suas  fontes,  historiciza  o  paradigma  indiciário.  Neste  método,  o 

 historiador,  ou  pesquisadores  de  outros  campos,  como  por  exemplo  da  História  da  Arte,  se 

 guiam  por  vestígios.  Como  verdadeiros  investigadores  criminais,  farejam  pistas  e  saem  em 

 busca  de  indícios,  considerados  irrelevantes  para  a  maioria.  Novamente,  como  para  Prost,  este 

 olhar exige esforço, é aprendido e aprimorado. 

 Analisando  diversas  áreas  do  conhecimento  e  suas  respectivas  metodologias, 

 Ginzburg  aponta  a  impossibilidade  de  que  a  História,  e  as  humanidades  no  geral,  se  baseiem 

 em  métodos  provenientes  da  ciência  da  natureza,  que  podem  reproduzir  experiências  e  gerar 

 leis  que  se  apliquem  ao  geral  (GINZBURG,  1989.  p.  150-151,  162-163)  pois,  afinal,  as 

 humanidades  se  interessam  por  aquilo  que  diverge  e  questiona  a  regra.  Através  de  pistas 

 pequenas,  dispersas  e  sem  vínculos  óbvios,  o  pesquisador  descobre  elementos,  ligações  ou 

 hipóteses.  Em  nosso  caso  específico  acabamos  por  recolher  pistas  cinematográficas  sobre  as 

 problemáticas  que  investigamos,  propondo  um  arranjo  para  a  análise  desses  indícios  e 
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 observando  suas  camadas  temporais,  relações  entre  obras  e  contexto,  a  fim  de 

 compreendê-los. 

 Se  a  realidade  é  opaca,  existem  zonas  privilegiadas  –  sinais,  indícios  –  que  permitem 
 decifrá-la.  Essa  ideia,  que  constitui  o  ponto  essencial  do  paradigma  indiciário  ou 
 semiótico,  penetrou  nos  mais  variados  âmbitos  cognoscitivos,  modelando 
 profundamente  as  ciências  humanas.  Minúsculas  particularidades  paleográficas 
 foram  empregadas  como  pistas  que  permitiam  reconstruir  trocas  e  transformações 
 culturais (…) (GINZBURG, 1989. p. 177) 

 Cabe  ao  pesquisador,  portanto,  dispor  conscientemente  as  pistas,  ou  indícios,  aos 

 quais  tem  acesso,  organizá-los  com  determinada  lógica  metodológica  para  depois  recompô-los 

 e  gerar  hipóteses  ou  narrativas  sobre  o  objeto  analisado,  percebendo  as  zonas  privilegiadas  e 

 opacas  de  seu  recorte  temporal  e  temático.  O  principal  esforço  deste  capítulo  é  apresentar  essa 

 disposição,  investigar  com  olhos  rigorosos  a  própria  metodologia,  discuti-la  para  enfim 

 aplicá-la. 

 Os  filmes  são  objetos  de  análise  que  podem  interagir  e  produzir  relações.  Essa 

 interação  é  feita  pelo  pesquisador,  ao  aproximar  obras  e  colocá-las  em  contato  umas  com  as 

 outras.  Este  mesmo  contato  muitas  vezes  produz  resultados  que  o  próprio  pesquisador  não 

 esperava,  com  base  no  conjunto  de  filmes  proposto.  Souto  utiliza  a  linguagem  química  para 

 tratar dessas interações: 

 [Os  filmes]  São  como  substâncias  que  só  quando  aproximadas  saberemos  como  se 
 comportarão:  umas  se  fundem,  outras  se  repelem  como  água  e  óleo;  umas  explodem 
 ao  contato,  outras  mudam  de  estado  físico.  Há  ainda  as  que  não  reagem.  E  aquelas 
 que, contrariando todas as expectativas, volvem-se púrpuras. (SOUTO, 2019. p. 35). 

 1.4 A análise dos filmes: uma proposta 

 Nos  voltemos  agora,  novamente,  para  o  conjunto  específico  de  filmes  selecionados 

 para  a  presente  pesquisa.  Inicialmente,  ou  seja,  antes  do  exercício  de  interação  entre  as  obras  e 

 observação  de  suas  afinidades  e  distanciamentos,  nossa  principal  preocupação  era  a 

 investigação  das  diferentes  formas  de  construção  narrativa  sobre  as  memórias  de  1945  nas 

 três.  No  entanto,  ao  aproximá-las,  percebendo  as  dinâmicas  que  essa  comparação  estimulou, 

 outras possibilidades surgiram. 
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 Após  o  estabelecimento  do  conjunto  de  fontes,  e  tendo  toda  a  discussão 

 metodológica  apresentada  em  nosso  horizonte,  passamos  a  refletir  sobre  quais  construções 

 narrativas  e  imagéticas  dos  seriam  privilegiadas  ao  longo  de  nossa  análise.  A  partir  desta 

 etapa,  estabelecemos  as  principais  dinâmicas  a  serem  analisadas  nos  filmes:  a  construção 

 narrativa  dos  personagens  adolescentes  nas  três  obras  e  os  conflitos  geracionais  em  que  os 

 jovens  são  protagonistas;  a  construção  narrativa  de  personagens  cujas  autoridades  são  oficiais 

 -  militares,  burocratas  e  outros  –  e  as  dinâmicas  de  poder  relacionada  aos  mesmos;  e,  por  fim, 

 a  construção  narrativa  sobre  o  pós  Segunda  Guerra  Mundial  na  Alemanha,  em  especial,  as 

 memórias sobre o período, o sofrimento e ocupação soviética do solo alemão. 

 É  fundamental  perceber  que  esse  conjunto  de  documentos  fílmicos  é  capaz  de 

 apresentar  inúmeras  abordagens  e  pontos  a  se  privilegiar,  embora  nenhum  deles  seja 

 globalizante,  a  partir  da  observação  crítica  do  material.  Cristiane  Nova,  ao  refletir  sobre  o 

 cinema  e  História,  também  destaca  as  diversas  possibilidades  de  análise  do  material 

 cinematográfico: 

 O  valor  documental  de  cada  filme  está  relacionado  diretamente  com  o  olhar  e  a 
 perspectiva  do  "analista".  Um  filme  diz  tanto  quanto  for  questionado.  São  infinitas 
 as possibilidades de leitura de cada filme. (NOVA, 2010. p. 02). 

 No  entanto,  pudemos  notar  que  os  três  aspectos  narrativos  selecionados  são 

 fundamentais  para  que  compreendamos  o  contexto  em  que  os  filmes  estão  inseridos  e,  depois, 

 para a própria reflexão sobre as problemáticas estabelecidas ainda na introdução. 

 A  investigação  e  questionamentos  sobre  como  os  filmes  abordam  e  constroem 

 narrativamente  o  pós-guerra  alemão  e  memórias  sobre  o  período  serão  uma  ênfase  em  todos 

 os  capítulos  que  seguem.  Primordial  para  toda  a  análise,  nos  interessa  perceber  como  cada 

 uma  das  histórias  concebeu  e  estruturou  a  queda  física  e  moral  da  Alemanha,  sofrimento, 

 lembranças e passado alemão. Algumas questões guiam essa busca: 

 ¿cuáles  son,  entonces,  los  indicios  que  permiten  al  público,  por  enfoques  sucesivos, 
 reconocer  el  periodo?  Se  trata,  nuevamente,  de  representaciones:  ¿qué  imágenes,  qué 
 grupos  de  imágenes  designan,  sin  grave  riesgo  de  error,  la  Edad  Media,  el  siglo 
 XVNI  o  los  mediados  del  siglo  XX?  Y,  una  vez  hecha  esta  precisión,  ¿qué  vista  del 
 periodo  presenta  el  filme?  Así,  ¿cómo  es  la  vida  em  Turín,  a  fines  de  1945,  según  El 
 bandido?  (SORLIN, 1985. p. 193) 24

 24  Quais  são,  então,  os  indícios  que  permitem  ao  público,  por  enfoques  sucessivos,  reconhecer  o  período?  Se 
 trata,  novamente,  de  representações:  que  imagens,  que  grupos  de  imagens  designam,  sem  sério  risco  de  erro,  a 
 Idade  Média,  o  século  XVIII  ou  meados  do  século  XX?  E,  uma  vez  feita  essa  precisão,  que  visão  de  época  o 
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 Cabe  ressaltar  que  o  enfoque  não  se  dirige  à  fidelidade  dos  filmes  em  relação  ao 

 passado,  ou  seja,  na  veracidade  das  escolhas  de  construção  sobre  1945.  Nos  interessa  o  modo 

 como  determinado  aspecto  foi  filmado  e  potenciais  motivos  para  que  características  tenham 

 sido  reforçadas  ou  marginalizadas.  Nos  aproximamos,  assim,  das  reflexões  de  Marcos 

 Napolitano,  quando  o  autor  se  questiona  sobre  como  o  cinema  “interfere  no  registro  de  um 

 evento  (…)  como  o  filme  com  tema  histórico,  documental  ou  ficcional  traduz  o  presente  ao 

 representar  o  passado?  Quais  são  as  tensões  internas  do  filme  (…).”  (NAPOLITANO,  2008. 

 p. 243 – 244). 

 Em  outras  palavras,  é  menos  importante  saber  se  tal  ou  qual  filme  foi  fiel  aos 
 diálogos,  à  caracterização  física  dos  personagens  ou  a  reproduções  de  costumes  e 
 vestimentas  de  um  determinado  século.  O  mais  importante  é  entender  o  porquê  das 
 adaptações,  omissões,  falsificações  que  são  apresentadas  num  filme. 
 (NAPOLITANO, 2008. p. 237) 

 Como  destacado  nas  páginas  anteriores,  os  três  filmes,  mesmo  que  de  maneiras 

 diversas,  abordam  o  fim  da  Segunda  Guerra  Mundial  e  o  imediato  Pós  Guerra.  As  obras,  que 

 poderiam  se  encaixar  na  abrangente  categoria  de  “filmes  históricos”,  possuem  ao  menos  duas 

 principais  camadas  interpretativas:  são  documentos  primários  de  seu  período  de  produção  e 

 são  construções  sobre  o  passado  que  se  empenham  em  narrar.  Quem  determina  qual  camada 

 será  priorizada  ou  não  é  o  próprio  pesquisador,  a  depender  de  seus  objetivos  e  problemáticas. 

 Em nossa análise, ambos sentidos serão abordados. (NOVA, 2010. p. 05) 

 A  ênfase  nos  personagens  com  autoridade  oficial  e  nos  arcos  narrativos  em  que 

 participam,  surge  com  a  percepção  de  que  nas  histórias,  eles  estão  sempre  presentes  e  são,  em 

 geral,  antagonistas.  Os  que  detém  o  poder,  militar  ou  burocrático,  são  abusivos,  agressivos  e 

 ardilosos.  A  violência  é  a  principal  expressão.  Eles  também  são  aqueles  que  mais  se 

 aproximam  do  arquétipo  de  vilão,  como  veremos,  particularmente  as  autoridades  alemães. 

 Embora  atrelados  à  ordem,  lei  e  Estado,  esses  personagens  são  aquilo  que  “não  se  deve  ser”, 

 quebram  condutas  morais  consideradas  boas.  Neste  sentido,  ao  longo  dos  próximos  dois 

 capítulos  nos  questionamos  sobre  a  tensão  que  essa  construção  gerou,  quais  limites  respeitou 

 ou não, ao atribuir características desagradáveis a este grupo social. 

 filme  apresenta?  Então,  como  é  a  vida  em  Turim,  no  final  de  1945,  segundo  The  Bandit?  (SORLIN,  1985.  p. 
 193, tradução nossa) 
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 Por  outro  lado,  as  autoridades  oficiais,  nas  três  narrativas,  antagonizam-se 

 diretamente  com  os  jovens.  Com  idades  que  variam  entre  15  aos  25  anos,  os  filmes 

 caracterizam  esse  conjunto  de  personagens  e  arcos  narrativos  através  do  questionamento  à 

 ordem,  conflitos  internos  que  se  deflagram  em  rebeldia  e  crises  entre  gerações  mais  novas  e 

 mais  velhas.  Os  jovens,  e  poderíamos  dizer  a  própria  juventude,  são  os  protagonistas  de  Die 

 Russen  Kommen,  Karriere  e  Ich  War  Neunzehn  .  A  partir  da  comparação  entre  as  obras  se 

 torna clara a ênfase atribuída aos mesmos e às relações que estabelecem nos enredos. 

 Assim,  buscamos  perceber  quais  conflitos  os  jovens  apresentam  nas  histórias,  o  que 

 repelem  ou  se  identificam,  quais  críticas  direcionam  aos  adultos,  autoridades  e  sociedade.  E 

 claro, como esses mesmos atribuídos dialogam com o período de produção das películas. 

 A  análise  fílmica  comparada  possibilita  “a  tessitura  de  uma  narrativa,  quase  uma 

 história  ficcional  que  o  cinema  documentário  conta  a  partir  da  montagem  desses  filmes  numa 

 sequência  (...)”  (SOUTO,  2019.  p.  78).  O  grupo  de  filmes  selecionado  se  aproxima  dessa 

 ideia,  ao  apresentar  uma  narrativa  sobre  a  censura  cinematográfica  na  República  Democrática 

 Alemã:  repressão  daquilo  que  se  distanciava  dos  parâmetros  aceitos  pelo  Ministério  da 

 Cultura,  incentivo  de  determinadas  obras  e,  em  meados  dos  anos  oitenta,  afrouxamento  destas 

 políticas,  o  que  permitiu  a  estreia  de  diversos  filmes  proibidos  no  passado,  dentre  eles  Die 

 Russen Kommen  . 

 Além  disso,  algumas  perguntas  podem  então  ser  propostas  para  o  conjunto,  após  a 

 reflexão  teórico  metodológica  feita  nas  páginas  anteriores:  o  que  um  filme  carrega  do  outro? 

 Quais  lacunas  uma  obra  é  capaz  de  responder  a  respeito  de  sua  companheira?  Quais  tensões  a 

 aproximação produz? 

 Em  retrospecto,  durante  o  capítulo  buscamos  apresentar  as  principais 

 discussões  sobre  o  cinema  comparado  enquanto  metodologia,  aplicando  esse  debate  para  a 

 formação  e  análise  de  nosso  próprio  conjunto.  Nos  dois  capítulos  adiante,  abordaremos  os 

 pontos  agora  enfatizados:  construções  narrativas  sobre  as  autoridades  oficiais,  juventude  e 

 memória  sobre  o  pós  Segunda  Guerra  Mundial  na  Alemanha.  Nosso  olhar  apresentará 

 diferentes  perspectivas  ou  escalas,  ora  se  voltando  ao  debate  de  questões  cinematográficas  e 

 historiográficas, específicas ou teóricas, a depender do momento. 
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 CAPÍTULO 02 

 IDENTIFICAÇÃO E RUPTURA: A JUVENTUDE E OS PAIS 

 Em  1982,  Herta  Muller  publicou  o  seu  livro  de  estreia,  intitulado  Depressões  .  A  partir 

 de  14  contos  e  uma  novela,  a  obra  se  preocupa  em  construir  e  rememorar  a  experiência  de  ter 

 vivido  em  um  país  do  bloco  socialista.  O  livro  apresenta  uma  atmosfera  onde  o  luto  parece  ser 

 eterno,  e  que  se  manifesta  em  violentas  relações  profissionais,  pessoais  e  da  população  com  o 

 Estado.  Nos  interessa,  em  especial,  o  conto  O  Discurso  Fúnebre  .  No  início  da  história, 

 descobrimos  que  o  pai  da  narradora  morreu  e,  dali  a  pouco,  será  seu  enterro.  Temos  acesso, 

 então,  a  algumas  das  memórias  e  histórias  sobre  quem  foi  este  homem.  Na  metade  do  conto, 

 nos  é  indicado  que  ele  serviu  ao  exército  nazista,  foi  um  homem  sádico  e  violento.  Enquanto 

 narra  os  crimes  cometidos  pelo  pai,  a  filha  parece  resistir  em  aceitar  este  passado,  ao  mesmo 

 tempo em que se culpa e sente vergonha: 

 Dois  homens  pequenos  e  vacilantes  ergueram  o  caixão  do  carro  funerário  e  o 
 abaixaram  na  cova  com  duas  cordas  carcomidas.  O  caixão  balançava.  Seus  braços  e 
 suas  cordas  ficavam  cada  vez  mais  compridos.  Apesar  da  seca,  a  cova  estava  cheia 
 de água. 
 Seu pai tem muitas mortes na consciência, disse um dos homenzinhos bêbados. 
 Eu  disse:  Ele  esteve  na  guerra.  Por  cada  vinte  e  cinco  mortos  recebia  uma 
 condecoração. Ele trouxe muitas condecorações. 
 Ele  estuprou  uma  mulher  numa  plantação  de  nabos,  disse  o  homenzinho.  Junto  com 
 mais  quatro  soldados.  Seu  pai  enfiou  um  nabo  entre  as  pernas  dela.  Quando  partimos 
 dali,  ela  sangrava.  Era  uma  russa.  Depois,  durante  muitas  semanas,  chamávamos 
 todas as armas de nabos. (MULLER, 2017. p. 08 e 09). 

 A  perversidade  e  consciência  dos  atos  criminosos  do  pai  acompanharão  a 

 envergonhada  narradora  durante  todo  o  livro.  Em  outros  trechos  ela  refletirá  sobre  as  mentiras 

 apresentadas  por  todos  que  estão  ao  seu  redor,  nomeadamente  sobre  as  memórias  da  Segunda 

 Guerra  Mundial.  O  nazismo  e  a  relação  íntima  da  família  com  o  regime  se  apresentam  no 

 texto  enquanto  um  assunto  não  finalizado,  que  deve  ser  tratado  apropriada  e  verdadeiramente 

 para que possa ser, talvez, superado. 

 Quatorze  anos  antes,  Heiner  Carow,  diretor  do  filme  Die  Russen  Kommen  ,  abordou  o 

 tema  de  forma  parecida:  refletir  sobre  o  nazismo  e  o  fim  da  Segunda  Guerra  Mundial  a  partir 

 do  que  representaram  para  o  privado  familiar.  No  filme,  assim  como  no  conto  de  Müller,  os 
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 filhos  confrontam  o  passado  dos  pais,  em  um  misto  de  curiosidade,  vergonha  e  aversão.  O 

 passado,  omissões  e  crimes,  onipresentes,  assombram  os  personagens  do  nosso  conjunto  de 

 obras e produz conflitos geracionais, questionamentos e rebeldia por parte dos mais jovens. 

 Outros  autores  e  cineastas  também  abordaram  o  assunto  de  forma  parecida,  como 

 Wolfgang  Staudte  em  Rotation  (1949),  Bernhard  Wicki’s  em  Die  Brücke  (1959)  e  Egon 

 Richter  em  Ferien  am  Feuer  (1966).  O  passado,  onipresente,  assombra  os  personagens  das 

 obras  e  produz  conflitos  geracionais.  A  reincidência  do  tema  na  produção  artística  nos  ajuda  a 

 perceber  sua  relevância  no  debate  público,  a  pertinência  na  abordagem  e  análise  desta 

 construção narrativa. 

 Ao  longo  deste  capítulo  analisaremos  as  relações  entre  pais  e  filhos,  jovens  e  adultos, 

 percebendo  na  deflagração  destes  conflitos  e  caracterização  do  grupo  de  personagens  jovens, 

 uma  importante  base  para  a  compreensão  do  recorte  temporal  proposto  para  a  presente 

 análise, problemáticas levantadas em relação à Alemanha Oriental e à censura. 

 2.1 Eles estão todos mentindo 25

 Há,  nos  três  filmes  analisados,  uma  constante  relação  de  enfrentamento  entre  pais  e 

 filhos.  Adultos  são  caracterizados  enquanto  aqueles  que  não  se  esforçam  em  compreender  os 

 anseios  dos  mais  jovens.  Essa  tensão  se  aflora  no  antagonismo  entre  a  moralidade  de  jovens  e 

 adultos,  estes  últimos  definidos  enquanto  cínicos  e  preocupados  apenas  com  benefícios 

 próprios.  A  expectativa  criada  pelos  pais,  suas  tradições  e  princípios  éticos,  como  veremos  a 

 seguir,  são  questionados.  A  caracterização  da  juventude  enquanto  questionadora  não  se  limita 

 à  República  Democrática  Alemã,  é  aspecto  que  podemos  considerar  mais  abrangente, 

 proveniente de conjunturas e incômodos presentes na juventude Ocidental e Oriental. 

 Segundo  Judt,  após  grandes  perdas  demográficas  provenientes  da  Primeira  e  Segunda 

 Guerras  Mundiais,  Grande  Depressão  e  guerras  civis,  o  pós  Segunda  Guerra  foi  marcado  por 

 crescimentos  demográficos  em  toda  a  Europa.  Mais  crianças  nasciam  e  sobreviviam,  com 

 menores  taxas  de  mortalidade  infantil  na  maioria  dos  países.  Como  resultado,  as  décadas  de 

 25  Este  subcapítulo  se  baseia  e  possui  trechos  das  considerações  feitas  inicialmente  no  artigo  “Um  vácuo 
 construído  sobre  um  vazio”:  cinema  alemão  oriental  e  o  conflito  geracional  a  respeito  do  passado.  O  artigo, 
 submetido  e  aceito  na  Revista  Em  Tempos  de  História,  foi  escrito  antes  do  capítulo  dois.  Posteriormente,  o  texto 
 do subcapítulo foi complementado com mais análises e discussões bibliográficas. 
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 1950  e  1960  possuem  maior  densidade  de  jovens  e  crianças.  Esse  crescimento,  presente  em 

 toda  a  Europa,  auxilia  na  compreensão  da  potência  deste  grupo  social,  agora  mais  volumoso  e 

 mais barulhento. 

 Assim,  uma  característica  marcante  da  Europa  nas  décadas  de  1950  e  1960  – 
 conforme  pode  ser  prontamente  percebido  ao  se  contemplar  qualquer  cena  urbana  – 
 era  a  quantidade  de  crianças  e  jovens.  Após  um  hiato  de  quarenta  anos,  a  Europa 
 voltava  a  ser  jovem.  Os  anos  em  que  se  registraram  os  números  mais  elevados  de 
 nascimentos no pós-guerra foram 1947, 1948 e 1949 (…). (JUDT, 2008. p. 338) 

 As  críticas  e  manifestações  da  juventude  do  Ocidente,  e  especificamente  da  Europa 

 Ocidental,  se  dirigiam  ao  capitalismo  e  consumismo  exacerbado,  atribuindo  autoritarismo  e 

 pouco  espaço  para  debate  público.  Para  Mazower,  os  jovens  passaram  a  questionar  a 

 efetividade  da  democracia,  ameaçada  por  autoritarismos  presentes  na  máquina  burocrática  e 

 governamental (MAZOWER, 2001. p. 307). 

 Já  na  Europa  Oriental  e  países  com  estruturas  políticas  voltadas  ao  socialismo,  as 

 principais  críticas  atingiam  a  burocracia,  falta  de  liberdade  política  ou  cultural  e  repressão 

 estatal.  A  juventude  nos  países  socialistas  se  manifestava  a  favor  de  maior  abertura  política  e 

 defesa  do  socialismo  verdadeiro,  com  retomada  da  abordagem  e  leitura  dos  clássicos 

 (  KLIMKE,  SCHARLOTH  ,  2008.  p.  01).  As  críticas  aos  governos  e  ao  bloco  soviético  eram 

 reprimidas  oficialmente,  ainda  que  publicamente  propusessem  “(…)  refletir  sobre  os  terríveis 

 erros  cometidos  e  propor  uma  alternativa  de  acordo  com  os  termos  do  próprio  comunismo” 

 (JUDT, 2008. p. 431). 

 A  Primavera  de  Praga  é  um  exemplo  bastante  preciso  destas  demandas  e,  por  outro 

 lado,  de  como  as  autoridades  do  bloco  sociliasta  lidaram  com  movimentos  de  oposição. 

 Almejando  discutir  a  influência  de  Moscou  e  revisitar  o  modo  como  o  socialismo  era 

 vivenciado  social  e  politicamente,  a  Tchecoslováquia  -  e  Alexander  Dubcek  (1921-1992),  em 

 especial  -  passou  a  experimentar  uma  série  de  reformas,  não  só  políticas,  mas  também 

 econômicas  e  culturais.  Este  movimento  foi  reprimido  e  freado  por  soldados  dos  diferentes 

 países  que  compunham  o  bloco  socialista  e  Pacto  de  Varsóvia,  a  partir  da  invasão  do  país  em 

 agosto de 1968  . 26

 26  Para  uma  análise  aprofundada  sobre  as  origens,  tensões  e  desdobramentos  da  Primavera  de  Praga,  consultar: 
 WILLIAMS, 1997. 
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 Nos  parece  bastante  claro  que  os  motivos  para  as  críticas  foram  diferentes  nos  dois 

 blocos,  assim  como  os  motivos  para  a  repressão.  Existem,  porém,  pontos  de  convergência 

 entre  ambos,  como  a  crítica  ao  uso  de  armas  nucleares,  crítica  aos  governos  vigentes  e 

 profunda  frustração  com  o  conformismo  político  de  seus  pais  e  avós  (  KLIMKE, 

 SCHARLOTH  ,  2008.  p.  03).  Os  jovens  do  Leste  e  Oeste  também  se  aproximavam  ao 

 questionar  tradições  educacionais,  produzir  críticas  à  guerra  no  Vietnã  e  ao  desafiar  as 

 tradições  das  gerações  anteriores  (FULBROOK,  1992.  p.  201).  No  Oriente  e  no  Ocidente  da 

 Alemanha  a  questão  fundamental  é  também  o  passado  que  não  passa,  que  persegue  os  adultos 

 e jovens, sendo essa a causa de muitos levantes. 

 Em  Die  Russen  Kommen  é  a  iminência  do  fim  da  guerra  que  principia  o  embate  entre 

 gerações.  Ferido  e  após  escapar  do  grupo  de  soviéticos  que  o  capturam,  Günter  se  esconde  na 

 casa  de  seu  professor  de  Latim,  pai  de  Christine.  Amedrontados  com  a  possibilidade  da 

 chegada  de  exércitos  inimigos  na  cidade,  os  pais  da  garota  discutem  sobre  a  permanência  do 

 protagonista  na  casa,  já  que  Günter  é  um  soldado  da  Juventude  de  Hitler,  enquanto  buscam  se 

 livrar  do  uniforme  e  medalhas  militares  do  rapaz.  Após  compreender  que  quem  se  aproxima 

 são  os  russos,  a  mãe  de  Christine  exige  que  ele  deixe  a  casa,  enquanto  guarda  bens  de  valores 

 que possivelmente chamariam a atenção ou seriam pilhados pelos soldados soviéticos: 

 Mãe de Christine: Christine, empacote a prata. 

 Christine: Você quer mandá-lo embora. 

 Mãe  de  Christine:  Meu  Deus,  não  fique  apenas  sentada  aí!  Me  ajude!  Depressa  com 
 a prata! Isso pertence a você também. (Olhando para Günter) Vá para casa! 

 Christine: Fique, Günter. 

 Mãe de Christine: Vá para casa, eu disse! 

 Christine: Então eu vou com ele! 

 Mãe de Christine: Já basta! De uma vez por todas! 27

 A  cena  acima  tem  uma  construção  de  mise-en-scène  bastante  interessante. 

 Inicialmente,  em  cima  de  uma  escada  móvel  de  madeira,  as  ordens  da  mãe  são  recebidas  por 

 uma  Christine  ajoelhada  ao  chão.  A  posição  dos  corpos  de  ambas  as  personagens  se 

 27  Todos  os  diálogos  dos  três  filmes  apresentados  ao  longo  do  trabalho  foram  traduzidos  pela  presente  autora, 
 sejam os subtítulos em alemão ou em inglês. 
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 antagonizam  em  alto  e  baixo.  À  medida  em  que  a  tensão  se  estabelece,  Christine  ganha  espaço 

 em  cena,  se  levanta  e  se  aproxima  de  Günter.  A  câmera  rapidamente  a  acompanha.  Ao  mesmo 

 tempo,  a  mãe  abandona  sua  posição  literalmente  superior,  indo  de  encontro  ao  casal  e  se 

 posicionando  entre  ambos.  Esbofeteia  Christine,  em  uma  tentativa  de  recuperar  sua 

 autoridade,  empurra  a  filha  até  seu  quarto  e  a  afasta  de  Günter.  A  oposição  entre  a  opinião  das 

 duas  mulheres  não  se  apresenta  apenas  no  diálogo,  mas  também  na  construção  de  cena  e 

 corporalidade  das  atrizes.  Christine  não  compreende  ou  aceita  a  necessidade  de  que  Günter, 

 por ser um militar, não possa estar em sua casa. 

 Algumas  cenas  adiante,  após  a  efetiva  chegada  dos  russos  e  descoberta  do  suicídio  de 

 seu  pai,  um  novo  conflito  se  estabelece  entre  Christine  e  mãe.  Em  desespero  pela  morte  do 

 marido,  a  esposa  busca  meios  de  também  se  suicidar,  mas  é  detida  pela  filha.  Com  um  vestido 

 preto  e  um  véu  de  noiva  branco  depositado  desajeitadamente  em  seus  ombros,  o  que  acaba 

 por  lhe  conferir  uma  caracterização  que  transita  entre  fantasmagórica  e  perturbadora,  a  mãe 

 primeiro liga o gás da cozinha, sendo detida pela filha. 

 Christine:  Não,  eu  não  quero!  Isso  não  pode  ficar  ainda  pior!  Nós  vamos  ficar 
 juntas! Nós devemos! Não há mais gás, de qualquer forma. 

 A  fala  e  reação  corporal  da  personagem,  que  se  afasta  bruscamente  de  uma  abatida 

 mãe,  indicam  novamente  a  construção  de  antagonismo  entre  os  princípios  e  moral  de  ambas. 

 Em  gradativo  terror,  a  mãe  busca  por  algum  veneno  que  o  marido  possa  ter  abandonado, 

 sendo  novamente  impedida  por  uma  furiosa  Christine.  A  câmera  e  enquadramento 

 acompanham  todo  o  desenrolar  da  cena  com  proximidade,  alternando  entre  o  plano  americano 

 e  o  primeiro  plano,  avançando  na  busca  das  expressões  faciais  de  Christine.  As  duas  cenas 

 descritas,  em  especial  a  segunda,  nos  permitem  perceber  a  percepção  da  jovem  a  respeito  de 

 sua  realidade,  modos  de  lidar  com  o  fim  da  guerra,  com  o  futuro  e  a  paz.  As  questões  morais 

 são percebidas com originalidade e se antagonizam com as dos pais. 
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 Conjunto 04 – O enfrentamento dos pais em Die Russen Kommen e Karriere 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 Já  em  casa,  Günter  e  sua  mãe  interagem  de  forma  parecida.  Também  ocupada  em 

 guardar  a  prataria,  louças  e  itens  preciosos  que  possuem,  ela  não  percebe  o  transtorno  do 

 filho.  Ao  ser  questionada  por  Günter  sobre  o  desaparecimento  das  fotografias  do  pai,  a  mulher 

 responde  que  as  fotografias  em  que  o  marido  está  de  uniforme  foram  escondidas,  pois  os 

 soviéticos  poderiam  prender  a  família  caso  as  encontrassem.  Toda  a  sequência  é  feita  em 

 planos  aproximados  que  variam  entre  o  plano  americano  e  o  primeiro  plano.  A  câmera 

 acompanha  o  diálogo,  hora  se  detendo  em  Günter,  hora  em  sua  mãe,  movimenta-se  conforme 

 a  gestualidade  de  cada  um  .  Os  personagens  nunca  se  aproximam  fisicamente,  repelem  um  ao 28

 outro.  A  fala  de  Günter,  após  a  justificativa  do  sumiço  das  fotos,  é  bastante  simbólica  para  a 

 análise que propomos: 

 Günter:  agora  você  está  escondendo  o  pai.  E  talvez  em  outro  momento  você  o  tire  de 
 novo.  Queime  as  fotos!  Queime  tudo!  Diga  que  você  nunca  o  conheceu.  Seria  o 
 mesmo! 

 Mãe de Günter: se acalme, garoto. Você passou por muito. 

 Günter: eu não passei por nada! Nada! 

 28  Quando  a  câmera  está  na  mãe,  em  especial,  Günter  aparece  no  espelho  apenas  como  reflexo.  A  metáfora  nos 
 parece  apropriada:  a  mãe  fala  com  um  reflexo,  com  aquilo  que  não  é  mais  o  Günter  porque  ele  já  não  sabe  o  que 
 é, perdeu parte do que o definia. 
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 Mãe de Günter: eu não estou negando seu pai. Certamente eu não estou. 

 Günter:  do  que  todo  mundo,  de  repente,  tem  medo?  O  que  é  justo  deve  permanecer 
 justo.  Mesmo  que  isso  nos  mate.  Tudo  para  nada.  Tudo  sem  sentido.  Por  que  o  pai 
 foi morto? 

 Em  Karriere,  essa  passagem,  assim  como  todas  as  sequências  na  casa  de  Christine, 

 não  existem.  Na  adaptação  sugerida  pela  censura,  após  escapar  dos  soldados  soviéticos, 

 Günter  vai  diretamente  para  sua  casa.  Lá,  a  mãe  do  rapaz  fica  feliz  e  emocionada  com  seu 

 retorno,  não  há  qualquer  conflito  sobre  as  fotografias  e  memória  do  pai.  Ambos  se  abraçam  e 

 permanecem  fisicamente  próximos  (última  figura  do  conjunto  04),  enquanto  a  mulher  faz 

 planos para o futuro. 

 A  exclusão  destas  cenas  anula  uma  parte  da  caracterização  de  Günter  e  de  Christine.  O 

 enfrentamento  dos  pais,  no  primeiro  filme,  agita  pela  primeira  vez  os  personagens,  os 

 retirando  da  apatia  e  aceitação  a  tudo  que  lhes  é  imposto.  Seja  ao  buscar  se  livrar  do 

 protagonista  por  seu  vínculo  militar,  no  caso  da  família  de  Christine,  seja  ao  esconder  as 

 fotografias  do  marido  também  militar,  no  caso  da  mãe  de  Günter,  a  crítica  dos  jovens  filhos  e 

 o  conflito  geracional  se  estabelecem  a  partir  do  mesmo  princípio:  a  dissimulação  do  próprio 

 passado  e  apoio  ao  nazismo.  Na  sequência  de  Günter  a  crítica  se  espraia  também  para  a 

 conveniência do uso ou não do vínculo com militares nazistas, a depender do contexto. 

 A  compreensão  da  profundidade  desta  dissimulação  e  posterior  julgamento  da 

 responsabilidade  dos  pais  sobre  a  Segunda  Guerra  Mundial,  foi  um  fator  de  embate  primordial 

 no  recorte  temporal  proposto  para  a  pesquisa,  nas  duas  Alemanhas.  Gradativamente,  jovens 

 nascidos  nos  últimos  anos  de  guerra  ou  no  pós  guerra,  percebiam  o  incômodo  que  assuntos 

 como  Nazismo,  colaboração  com  o  regime  e  crimes  cometidos,  geravam.  Jarausch  destaca 

 que  perguntas  a  respeito  do  passado  e  atuação  dos  pais  durante  o  Terceiro  Reich  se  tornaram 

 cada  vez  mais  perturbadoras,  utilizadas  inclusive  para  invalidar  qualquer  autoridade  que  os 

 pais buscassem exercer: 

 A  final  reason  for  generational  alienation  in  Germany  was  the  silence  of  the  fathers 
 about  their  own  involvement  in  the  Nazi  regime.  (...)  many  asked  the  disturbing 
 question:  “Daddy,  what  did  you  do  during  the  war?”  If  a  son  could  counter  the 
 reprimand  “you  misfit!”  with  the  accusation  “you  member  of  the  Hitler  Youth!” 
 parental  authority  and  discipline  went  out  the  window.  More  generally,  the 
 scandalous  discovery  of  numerous  “brown”  judges,  politicians,  and  professors  raised 
 the  issue  of  the  incompleteness  of  denazification  and  the  continuity  of  compromised 
 institutions.  (...)  Another  flyer  urged  melodramatically:  “Let’s  end  the  fact  that  Nazi 
 racists,  Jew-murderers,  Slav-killers,  and  Socialist-executioners,  that  the  entire  Nazi 
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 shit  of  yesterday,  continues  to  pour  its  stench  over  our  generation!”  (JARAUSCH, 29

 2006. p. 166) 

 Tony  Judt  discute  o  tema  na  Alemanha  de  forma  semelhante.  Para  o  autor,  o  período 

 foi  marcado  por  uma  profunda  análise  sobre  a  culpa  alemã  e  a  responsabilidade  individual  de 

 cada  alemão.  Esse  debate  é  proposto  por  intelectuais  e  artistas  jovens,  na  grande  maioria 

 nascidos  nos  anos  finais  da  Segunda  Guerra  Mundial.  Grupo  social  e  faixa  etária  que 

 coincidem  com  os  próprios  produtores  e  diretores  dos  filmes  analisados  na  presente  pesquisa. 

 Para  essa  nova  geração,  a  negação  a  respeito  do  passado  era  preenchida,  ao  menos  na  parcela 

 Ocidental  do  país,  com  consumismo  e  uma  democracia  não  debatida.  O  autor  questiona  a 

 ideia  de  amnésia  coletiva,  argumentando  que  na  verdade  a  sociedade  alemã,  seja  do  Leste  ou 

 Oeste,  cultivava  uma  memória  seletiva  ,  destacando  as  qualidades  históricas  do  país  e 

 atribuindo  a  grupos  específicos  os  crimes  cometidos  durante  a  Segunda  Guerra  Mundial. 

 (JUDT, p. 280). 

 A  juventude  alemã  do  Ocidente  e  Oriental,  nos  anos  sessenta,  acusou  autoridades  e 

 adultos  de  acobertarem  os  próprios  passados,  preocupados  apenas  com  sobrevivência  no 

 pós-guerra  e  bem-estar.  Essa  incriminação  é  enfatizada  através  da  ficção,  como  em  Karriere  e 

 Die  Russen  Kommen  .  Ciesla,  ao  abordar  a  posição  crítica  do  roteirista  de  Die  Russen 

 Kommen  ,  Claus  Küchenmeister,  destaca  sua  fúria  em  relação  ao  silêncio  alemão  após  o  fim  da 

 guerra.  Podemos  notar,  portanto,  que  no  próprio  cerne  criativo  do  filme  censurado,  a  crítica  da 

 juventude a respeito do esforço de esquecimento alemão está presente: 

 After  the  war,  the  collective  silence  of  the  Germans  about  their  past  also  infuriated 
 him.  He  posed  uncomfortable  questions:  “Where  were  you  in  1944?  And  which 
 uniform  did  you  wear?”  Heiner  Carow  then  told  Küchenmeister  his  own  story:  how 
 he  had  experienced  the  collapse  of  Germany  in  1945,  how  an  entire  generation  had 
 been  manipulated  and  what  that  had  done  to  them.  Carow  spoke  about  damaged 
 relationships  with  parents  and  especially  fathers,  who  had  not  spoken  the  truth: 
 “nothing they told us was true.”  (CIESLA, 2016. p.  02) 30

 30  Após  a  guerra,  o  silêncio  coletivo  dos  alemães  sobre  o  seu  passado  também  o  enfureceu.  Colocou-lhe  questões 
 incômodas:  "Onde  estava  em  1944?  E  que  uniforme  vestia?"  Heiner  Carow  contou  então  a  Küchenmeister  a  sua 
 própria  história:  como  tinha  experimentado  o  colapso  da  Alemanha  em  1945,  como  toda  uma  geração  tinha  sido 

 29  Uma  última  razão  para  a  alienação  geracional  na  Alemanha  foi  o  silêncio  dos  pais  sobre  o  seu  próprio 
 envolvimento  no  regime  nazista.  (...)  muitos  fizeram  a  pergunta  inquietante:  "Papai,  o  que  você  fez  durante  a 
 guerra?"  Se  um  filho  pudesse  contrariar  a  reprimenda  "seu  desajustado"  com  a  acusação  "seu  membro  da 
 Juventude  Hitleriana",  a  autoridade  e  a  disciplina  dos  pais  saíram  pela  janela.  Mais  genericamente,  a  descoberta 
 escandalosa  de  numerosos  juízes,  políticos  e  professores  "marrons"  levantou  a  questão  da  incompletude  da 
 desnazificação  e  da  continuidade  de  instituições  comprometidas.  (...)  Outro  folheto  insistiu  melodramaticamente: 
 "Vamos  encarar  o  fato  de  que  os  racistas  nazistas,  os  assassinos-judeus,  os  assassinos-eslavos  e  os  executores 
 socialistas,  que  toda  a  merda  nazi  de  ontem,  continua  a  derramar  o  seu  fedor  sobre  a  nossa  geração"! 
 (JARAUSCH, 2006. p. 166, tradução nossa). 
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 A  revolta  de  Günter  encontra  seu  ápice  no  confronto  com  o  policial  que,  no  início  do 

 filme,  atira  e  mata  o  rapaz  russo.  Capturado  e  preso  na  mesma  cela  que  Günter,  o  senhor  não  o 

 reconhece  de  imediato.  Se  apresenta  então  como  Adolf  Premminger  e  destaca  que,  por 

 engano,  foi  denunciado  e  identificado  como  policial,  mas  na  verdade  é  apenas  um  aposentado. 

 A  falsa  identidade  de  Adolf  é  desmentida  de  imediato  por  Günter,  que  o  acusa  de  ter  atirado 

 no  jovem  soviético.  A  sequência  se  inicia  com  planos  médios  e  americanos,  mas,  à  medida  em 

 que  a  tensão  do  diálogo  avança,  os  enquadramentos  se  estreitam  em  primeiros  planos  e  planos 

 detalhe,  parecendo  sufocar  os  personagens.  A  movimentação  da  câmera  acompanha  Adolf, 

 que caminha enquanto fala. 

 Günter: você atirou no russo. 

 (...) 

 Adolf: Isso é totalmente absurdo! 

 Günter: Mas eu estava lá. 

 Adolf: Quem é você? 

 Günter: Eu estava ao lado dele! 

 Adolf: E agora você afirma que fui eu! O que eu deveria ter feito? 

 Günter: Não atirar. 

 Adolf: Você é o garoto… com a Cruz de Ferro? 

 Günter: Sim. 

 Adolf:  Fique  quieto.  Ou  nós  dois  estaremos  com  problemas.  Ou  você  disse  algo 
 contra mim? Então nós dois teremos! Nós sairemos juntos! 

 Günter: Não me toque! 

 Adolf:  Escute,  eu  vou  matar  você.  Então  você  ficará  mudo  como  um  peixe.  Mas  um 
 alemão nunca deve ser um delator para um russo. Certo? 

 manipulada  e  o  que  isso  lhes  tinha  feito.  Carow  falou  de  relações  danificadas  com  os  pais  e  especialmente  com  a 
 figura  paterna,  que  não  tinham  dito  a  verdade:  "nada  do  que  eles  nos  disseram  era  verdade".  (CIESLA,  2016.  p. 
 02, tradução nossa) 
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 Conjunto 05 – Die Russen Kommen 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 Transtornado  com  a  discussão  e  culpa,  Günter  acaba  por  assassinar  Adolf  dentro  da 

 cela  que  dividem.  Se  a  crise  de  consciência  e  compreensão  da  sua  cumplicidade  no  crime 

 cometido  levam  o  protagonista  ao  assassinato  de  Adolf,  o  estopim  é  a  tentativa  do  policial  de 

 dissimular  seu  passado.  Günter  não  aceita  essa  falsificação  e  acobertamento,  seja  por  parte  da 

 mãe  ou  do  policial.  Quando  soldados  russos  entram  na  cela  e  descobrem  o  que  aconteceu, 

 encontram  o  rapaz  em  surto.  Neste  momento  ele  exterioriza  a  frase  que  dá  título  ao  presente 

 subcapítulo:  Eles  estão  mentindo,  todos  eles.  Eles  devem  parar  de  mentir,  por  favor.  Eu  não 

 quero  ficar  sozinho.  Eu  não  sou  um  assassino.  A  construção  imagética  da  passagem  é 

 interessante:  através  do  jogo  de  câmera,  gradativamente,  nos  aproximamos  mais  e  mais  dos 

 personagens,  em  um  movimento  em  que  se  subentende  a  infiltração  ao  consciente  de  ambos. 

 Essa  intencionalidade  em  humanizar  personagens  que  carregam  crimes  e  culpas,  fugindo  de 

 estereótipos  de  bem  e  mal,  é  uma  constante  ao  longo  de  todo  o  filme  e  é  também  um  dos 

 aspectos alegados enquanto incômodos para os censores. (CIESLA, 2016. p. 05) 

 Essa  justificativa  é  significativa  pois,  necessariamente,  nos  leva  a  pensar  nas 

 aproximações  e  distanciamentos  com  as  outras  duas  obras  que  compõem  o  nosso  conjunto. 

 Karriere  e  Ich  War  Neunzehn  possuem  personagens  evidentemente  antifascistas.  Ainda  assim, 

 nos  dois  filmes,  alguns  dos  personagens  vinculados  ao  nazismo  também  não  são 
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 caracterizados  a  partir  do  antagonismo  entre  bem  e  mal.  Alguns  personagens  são 

 complexificados  e  carregam  questionamentos  e  arrependimentos,  aspecto  presente  no 

 protagonista  de  Die  Russen  Kommen  .  Em  Karriere  ,  somos  apresentados  ao  passado  de  Günter 

 e  torcemos  para  que  ele  evolua  moralmente.  Em  Ich  War  Neunzehn  ,  são  os  personagens  que 

 ainda  lutam  pela  Alemanha,  mas  demonstram  sofrimento  e  confusão,  que  nos  estimulam  o 

 compadecimento. 

 O  olhar  atento  para  esses  personagens  nos  permite  questionar  sobre  os  limites  que  as 

 instâncias  de  controle  e  censura  estavam  dispostos  ou  não  a  ceder.  A  viabilidade  ou  aceitação 

 de  um  coadjuvante  com  as  características  ambíguas  descritas  acima,  provavelmente  era  maior 

 do  que  para  um  protagonista.  Cenas  isoladas,  ou  de  pouca  relevância  para  o  desenvolvimento 

 da  trama  principal,  foram  melhor  aceitas  do  que  filmes  em  que  o  escopo  era  a  humanização  de 

 um indivíduo que colaborou ativamente com a Juventude de Hitler. 

 Em  Karriere  o  movimento  de  questionamento  a  respeito  do  passado  e  contestação  por 

 parte  da  juventude  se  repetem.  O  personagem  que  concentra  críticas  ao  acobertamento  do 

 passado  nazista  e  aos  princípios  morais  dos  adultos  ao  seu  redor  é  Harald,  filho  de  Günter. 

 Apesar  das  poucas  cenas  que  protagoniza,  o  personagem  ganha  destaque  em  apenas  duas 

 sequências  durante  todo  o  filme,  a  forma  como  percebe  o  mundo  e  os  conflitos  provenientes 

 de  suas  fortes  opiniões  perturbam  Günter  por  toda  a  narrativa.  Harald,  em  última  instância,  se 

 torna  um  contraponto  e  lembrete  da  necessidade  de  que  Günter  faça  o  certo  e  não  o 

 conveniente.  O  filho  do  protagonista  rejeita  o  modo  como  o  pai  interpreta  o  mundo  e  seus 

 objetivos de vida. 

 A  rejeição  ao  comportamento  dos  mais  velhos,  à  guerra,  à  política  tradicional  e  à 

 burocracia  do  ensino  superior  são  aspectos  importantes  para  a  compreensão  da  Alemanha 

 Oriental  no  período  abordado,  e  também  de  outras  regiões.  Segundo  Jakob  Tanner,  esse 

 movimento  pode  ser  percebido  em  diferentes  grupos,  como  os  Hippies,  contracultura  e  nova 

 esquerda  (TANNER,  2008.  p.  75).  Para  Judt,  a  geração  dos  anos  60  percebia  um  mundo 

 jovem  e  passível  de  transformações,  o  que  acabava  por  incentivar  a  rejeição  aos  valores 

 tradicionais  e  normas  (JUDT,  2008.  p.  400).  Na  Alemanha,  especificamente,  a  rejeição  de 

 tudo aquilo que os pais representam ou  representaram  será uma tônica: 

 Se  houve  uma  geração  cuja  rebeldia  se  fundamentava  na  rejeição  a  tudo  o  que  os 
 pais  representavam  –  tudo:  patriotismo,  nazismo,  dinheiro,  o  Ocidente,  paz, 
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 estabilidade,  lei  e  democracia  -,  essa  geração  foi  a  dos  “filhos  de  Hitler”  (…)  (JUDT, 
 2008. p. 422). 

 Certamente,  os  meios  utilizados  para  a  demonstração  dessa  negação  e 

 descontentamento  com  a  política  e  sociedade,  foram  diferentes  no  Ocidente  e  Oriente.  A 

 expressão  política  e  dissidência  eram  recebidas  com  vigia  e  cuidado  na  República 

 Democrática  Alemã  (FULBROOK,  1992.  p.  265).  Esse  controle,  que  em  alguns  momentos 

 terminou  em  repressão,  colaborou  para  a  desarticulação  social  de  manifestações.  Movimentos 

 de  oposição  foram  isolados,  geralmente  partindo  de  grupos  de  intelectuais  e  artistas,  e  não 

 alcançaram  uma  parcela  significativa  da  sociedade  (FULBROOK,  1992.  p.  266  –  268). 

 Mesmo  grupos  e  indivíduos  que  acreditavam  no  socialismo,  mas  mantinham  críticas  ao 

 governo  da  Alemanha  Oriental  ou  à  URSS,  foram  vistos  com  desconfiança,  vigiados  e 

 expulsos  do  partido.  A  ausência  de  oposição  em  massa  não  equivalia,  no  entanto,  a  qualquer 

 convergência com o Estado. 

 A  maioria  da  população  não  desafiava  o  governo  ou  partido,  mas  tampouco  consentia 

 com  a  ideologia  propagada.  Utilizavam  o  ambiente  íntimo  e  doméstico  para  definirem  suas 

 inclinações,  criando  limites  entre  modos  de  se  expressar  no  público  e  privado  (FULBROOK, 

 1992.  p.  309).  Esse  aspecto  nos  ajuda  a  compreender  o  significado  de  viver  em  uma 

 sociedade  vigiada,  com  a  presença  da  polícia  secreta  e  autoritarismo,  em  que  o  espaço  público 

 se torna inacessível. 

 It  was  clear  that  in  the  forty  years  of  its  existence,  the  GDR  had  neither  succeeded  in 
 converting  everyone  to  the  official  point  of  view  (no  transformation  of 
 consciousness,  no  development  of  socialist  personality,  had  been  an  automatic  result 
 of  the  transformation  of  the  mode  of  production  or  of  the  education  system);  nor  had 
 it  found  an  effective  means  of  dealing  with  those  who  persisted  in  developing 
 alternative views.  (FULBROOK, 1992. p. 277) 31

 Em  uma  das  primeiras  cenas  de  Karriere  ,  acompanhamos  o  despertar  e  o  café  da 

 manhã  da  família  de  Günter.  A  esposa  serve  a  mesa  preocupada  em  agradar  o  marido,  recém 

 nomeado  chefe  de  departamento  no  trabalho.  Harald  adentra  a  cena  ironizando  a  gravata  do 

 pai,  o  jovem  parece  não  compreender  a  felicidade  pela  promoção  ou  a  necessidade  de  uma 

 31  Era  evidente  que  nos  quarenta  anos  da  sua  existência,  a  RDA  não  tinha  conseguido  converter  todos  ao  ponto 
 de  vista  oficial  (nenhuma  transformação  da  consciência,  nenhum  desenvolvimento  da  personalidade  socialista, 
 tinha  sido  um  resultado  automático  da  transformação  do  modo  de  produção  ou  do  sistema  educativo);  nem  tinha 
 encontrado  um  meio  efetivo  de  lidar  com  aqueles  que  persistiam  em  desenvolver  pontos  de  vista  alternativos. 
 (FULBROOK, 1992. p. 277, tradução nossa) 
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 nova  gravata  como  presente.  A  câmera  se  posiciona  parada  em  um  corredor  e  a  cena  é 

 apresentada  com  distanciamento,  como  se  repentinamente  invadíssemos  um  espaço  de 

 intimidade e, portanto, não pudéssemos nos aproximar. 

 Harald: um figurão precisa de uma nova gravata a cada hora. 

 Mãe: Pare com isso… 

 Günter: Esqueça. Ele não entende. Talvez seja melhor. 

 Harald: Por quê? 

 Günter:  o  que  me  levou  15  anos  para  fazer,  você  provavelmente  alcançará  em  cinco. 
 Você  é  melhor  educado.  E  em  um  trabalho  onde  ganhei  800  marcos,  você  ganhará  o 
 dobro. Esses são tempos melhores. 

 Harald:  ganhar  dinheiro.  Todos  querem  dinheiro.  Fred  Laubach,  por  exemplo.  Ele 
 terminou  seus  estudos,  mas  não  aprendeu  nada.  Mas  ele  está  sempre  bem  vestido. 
 Agora  ele  está  indo  para  a  publicidade.  Eles  prometeram  a  ele  2000  depois  de  um 
 ano.  Ele  quer  comprar  um  Porsche,  diz  que  faz  parte  da  imagem  dele.  Eu  acho  isso 
 estúpido. 

 Mãe: o que você acha estúpido? 

 Günter: e o que você acha importante? 

 Harald:  honestidade.  Não  pensar  apenas  em  si  mesmo,  estar  presente  para  os  outros. 
 E acima de tudo, o que você quer fazer. Você não concorda? 

 Günter: Naturalmente. Claro. 

 Harald: ou você faria qualquer coisa por dinheiro? (Günter ri em resposta). 

 Conjunto 06 – o café da manhã em Karriere 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 O  plano  e  câmera  se  aproximam  apenas  quando  Harald  diz  o  que  importa 

 verdadeiramente  para  ele,  renegando  as  prioridades  de  Günter.  Este  avanço  capta  bem  a 

 reação  de  ambos  personagens,  a  seriedade  do  filho  em  contraposição  à  irônica  risada  do  pai. 

 Neste  momento,  a  narrativa  apresenta  nitidamente  qual  será  o  principal  conflito  de  toda  a 

 história,  o  papel  de  Harald  na  trama  e  suas  convicções.  Ao  longo  do  filme  Günter  será 
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 pressionado  a  se  decidir  entre  princípios  morais  e  dinheiro/status.  Essa  sequência,  também  nos 

 apresenta  as  bases  morais  do  jovem,  em  contraste  com  as  de  seus  pais.  Há  uma  contundente 

 crítica  à  ideia  de  se  ganhar  dinheiro  sem  qualquer  propósito,  para  a  saciedade  do  consumismo 

 capitalista  ou  criação  de  uma  imagem  sobre  si.  Ao  contrário,  Harald  se  preocupa  com 

 honestidade  e  coletividade,  o  que  o  aproxima  de  Gregor  -  protagonista  de  Ich  War  Neunzehn  - 

 em  princípios  e  críticas.  É  interessante  notar  também  o  próprio  vestuário  de  Harald,  com  uma 

 camisa  estampada  e  calça  clara,  a  caracterização  do  personagem  nos  ajuda  a  construir  a 

 percepção  sobre  o  contraste  dele  com  os  pais  .  Assim,  o  alargamento  do  desentendimento 32

 geracional  e  falta  de  diálogo  entre  pais  e  filhos  recebem  destaque  neste  filme,  narrativa  e 

 imageticamente. 

 O  conflito  geracional  foi  debatido  publicamente,  através  de  mídias  como  revistas, 

 jornais  e  TV.  As  causas  do  que  foi  caracterizado  enquanto  “rebeldia  juvenil”  eram  uma 

 questão  relevante  pois,  em  muitos  dos  casos,  pais  e  avós  não  compreendiam  os  motivos  de 

 tamanha  revolta  e  críticas  a  tudo  aquilo  que  pudesse  ser  criticado.  Fulbrook,  ao  analisar  os 

 anos  sessenta  na  Alemanha,  destaca  a  ideia  de  polarização  entre  gerações:  de  um  lado  aqueles 

 que  viveram  o  Terceiro  Reich  e,  do  outro,  jovens  que  desafiavam  o  conformismo  e  tradição 

 dos  mais  velhos  (FULBROOK,  1992.  p.  201).  Mark  Mazower  também  aponta  contexto 

 semelhante: 

 Abriu-se  uma  nova  frente  de  batalha  entre  os  adultos  que  passaram  pela  guerra  e 
 seus  filhos.  O  crescimento  econômico  do  pós-guerra  ajudou  a  alimentar  o  conflito.  A 
 autoridade  dos  mais  velhos  viu-se  ameaçada  pela  emergência  de  uma  cultura  jovem 
 distinta (MAZOWER, 2001. p. 310) 

 A  experiência  traumática  da  Segunda  Guerra  Mundial,  ao  menos  na  Europa,  possui 

 determinante  papel  para  que  possamos  compreender  o  abismo  entre  experiências  e 

 expectativas  de  pais  e  filhos:  enquanto  a  geração  mais  velha  estimava  conquistas  relativas  ao 

 desenvolvimento  econômico,  boa  oferta  de  empregos  e  acesso  aos  principais  bens  de 

 consumo  (no  Ocidente),  reflexo  direto  das  carências  produzidas  pela  guerra  e  seu  imediato 

 fim,  os  jovens  que  não  experienciaram  todas  essas  privações  não  poderiam  compreender  sua 

 importância  ou  mesmo  valorizar  essas  conquistas  enquanto  ápice  de  suas  vidas.  Ao  contrário, 

 32  Que usam roupas formais e sóbrias. 
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 muitos  jovens  passaram  a  se  ressentir  com  tudo  aquilo  que  acreditavam  ser  falhas  do  Estado 

 ou dos pais (JUDT, 2008. p. 391). 

 Gillis  aponta  essas  diferentes  perspectivas  a  partir  de  diferentes  experiências, 

 destacando  que  as  mudanças  econômicas  e  demográficas  são  também  condicionantes  da 

 relação  conflituosa  entre  adultos  e  jovens  (GILLIS,  1978.  p.  186).  A  fala  de  Günter, 

 “Esqueça.  Ele  não  entende.  Talvez  seja  melhor.”  ,  corresponde  bem  à  percepção  do  pai  sobre  a 

 impossibilidade  de  que  o  filho  compreenda  o  privilégio  de  um  emprego  estável  e  status  social. 

 A  razoável  estabilidade  política  e  econômica  em  que  a  maioria  desses  jovens  cresceu  só  fez 

 aprofundar os conflitos: 

 A  Era  de  Ouro  alargou  esse  abismo,  pelo  menos  até  a  década  de  1970.  Como  rapazes 
 e  moças  criados  numa  era  de  pleno  emprego  podiam  compreender  a  experiência  da 
 década  de  1930,  ou,  ao  contrário,  uma  geração  mais  velha  entender  jovens  para  os 
 quais  um  emprego  não  era  um  porto  seguro  após  mares  tempestuosos  (…),  mas  uma 
 coisa  que  podia  ser  conseguida  a  qualquer  hora,  e  abandonada  a  qualquer  hora  que  a 
 pessoa  tivesse  vontade  de  ir  passar  alguns  meses  no  Nepal?  (HOBSBAWM,  1995.  p. 
 322). 

 A  juventude  ao  Leste  também  preocupava  pais  e  autoridades.  Apesar  das  positivas 

 mudanças  produzidas  pelos  governos  socialistas,  como  maior  acesso  à  educação  e  igualdade 

 de  renda  entre  famílias,  uma  parte  significativa  dos  jovens  assumiu  uma  postura  hostil,  crítica 

 aos  governos  e  repleta  de  desconfiança  para  com  os  mais  velhos.  As  comparações  com  o 

 modo  de  vida  do  Ocidente  também  eram  frequentes  e  preocupantes,  se  baseando 

 principalmente  na  falta  de  bens  de  consumo  e  liberdade  de  expressão  (FULBROOK,  1992.  p. 

 228).  Mesmo  que  o  partido  SED  e  governo  buscassem  estabelecer  a  ideia  de  que  os  jovens  e 

 estilo  de  vida  no  Ocidente  eram  representantes  do  capitalismo,  desigualdade  e  crimes,  esses 

 apelos não parecem ter surtido efeito real (FULBROOK, 1992. p. 259). 

 Como  no  Ocidente,  a  geração  de  pais  e  avós  que  vivenciaram  os  terríveis  anos  de 

 privações  e  guerras,  tampouco  conseguia  compreender  toda  a  insatisfação  apresentada  pela 

 juventude.  Mary  Fulbrook  destaca  que  os  aparelhos  de  rádio  e  TVs  da  República  Democrática 

 Alemã  sintonizavam-se  com  os  canais  do  Ocidente,  o  que  também  colaborou  para  que  os 

 alemães  do  leste  entrassem,  ainda  mais,  em  contato  com  propagandas,  cultura  e  estilo  de  vida 

 do  outro  lado  do  muro  (FULBROOK,  1992.  p.  229).  Já  para  Mark  Mazower,  uma  parcela  do 

 descontentamento  da  juventude  poderia  ser  compreendida  com  base  em  uma  específica 



 61 

 dinâmica  do  bloco  socialista:  ao  incentivar  o  turismo  estrangeiro  na  Europa  Oriental,  os 

 governos permitiram trocas de experiências entre jovens do Ocidente e Oriente. 

 Em  seu  mundo  particular  de  rádios  transistorizados  e  toca-fitas,  onde  sonhavam  com 
 a  riqueza  e  a  autonomia  ocidentais,  esses  jovens  desenvolveram  um  estilo  de  vida 
 próprio,  que  assustava  pais  e  o  partido.  Enquanto  alguns  idealistas  eram  atraídos 
 pelo  comunismo  reformista  da  nova  esquerda  ou  dirigiam  uma  crítica  maoísta  aos 
 velhos  quadros  do  partido,  outros,  muito  mais  numerosos,  “abraçavam  o 
 materialismo  com  ardor”.  Tendiam  a  ser  nacionalistas  (ou  seja,  antirrussos)  e,  ao 
 mesmo tempo, “cosmopolitas”. (MAZOWER, 2001. p. 276) 

 Estes  conflitos,  como  a  cultura  jovem  melhor  delimitada  e  expressada,  foram  parte  de 

 mudanças  que  acabam  por  demonstrar  sua  potência  em  nosso  recorte  temporal.  Embora 

 germinadas  nos  anos  anteriores,  nos  anos  sessenta  ganham  maior  expressão,  entrando  para  o 

 debate  público  e  político.  Clavir  Albert  e  Edward  Albert  salientam  o  embate  de  ideias  no 

 período,  que  se  expressavam  na  cultura,  mas  também  em  opiniões  sobre  política  e  economia. 

 Esses  debates  carregavam  utopias  que  jamais  se  materializaram,  mas  também  foram 

 protagonistas de mudanças significativas em todo o globo (ALBERT, ALBERT. 1984, p. xv). 

 Ainda  a  respeito  da  sequência  de  Karriere  apresentada,  também  é  fundamental 

 perceber  o  valor  atribuído  aos  estudos  e  formação.  Para  Günter,  os  estudos  são  um  trampolim 

 para  ascensão  social  e  econômica,  para  Harald  um  espaço  de  domesticação  que  prepara  para  a 

 vida  adulta,  menos  relevante  que  outros  aprendizados  e  valores.  O  advento  de  um  maior 

 número  de  jovens  no  ensino  superior  é  uma  das  grandes  marcas  do  período  abordado,  que 

 colabora  para  o  distanciamento  entre  pais  e  filhos  (GILLIS,  1978.  p.  194).  A  contestação  às 

 práticas  do  ensino  superior  é  uma  ênfase  dos  anos  sessenta,  na  Alemanha  e  em  toda  a  Europa 

 (FULBROOK, 1992. p. 281). 

 O  incentivo  à  educação  e  conclusão  dos  estudos  também  pode  ser  notada  no  bloco 

 socialista  da  Europa.  Ao  Leste,  a  educação  primária  e  superior  gradativamente  se  tornou  mais 

 acessível.  Essa  abertura  visava  o  desmantelamento  da  restrição  de  acesso  à  educação,  aos 

 cargos  políticos  e  intelectuais.  As  classes  trabalhadoras  poderiam  ocupar  vagas  nas 

 universidades  e  cargos  públicos.  Havia  preocupação  na  promoção  de  igualdade  de  acesso  à 

 educação  básica  e  superior,  com  expansão  no  volume  de  escolas,  centros  de  educação  para 
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 alunos  com  habilidades  e  talentos  e  faculdades  (FULBROOK,  1992.  p.  232).  Os  espaços 33

 educacionais,  no  entanto,  foram  marcados  por  um  ensino  conservador,  pouco  aberto  ao  debate 

 ou  críticas  ao  partido  e  Estado  (FULBROOK,  1992.  p.  236).  No  bloco  comunista,  relações 

 conflituosas  entre  estudantes,  professores  do  ensino  superior,  autoridades  e  governo  também 

 ganharam  expressividade  (JUDT,  2008.  p.  438  e  439).  Mark  Mazower  destaca  a  preocupação 

 com a educação na maioria dos Estados socialistas e os resultados materiais deste incentivo: 

 Por  meio  de  cotas  de  trabalho  e  vagas  na  universidade,  incentivava-se 
 deliberadamente  a  ascensão  do  proletariado  à  nova  elite  administrativa.  “A  pobreza 
 como  fenômeno  social  desapareceu”,  escreveu  Mlynar.  “Pessoas  esfarrapadas, 
 mendigos  perambulando  pelas  ruas,  cortiços  na  periferia  urbana  […]  acabaram  para 
 sempre,  e  a  geração  mais  jovem  só  os  viu  em  filmes.”  Na  década  de  1960,  a 
 Tchecoslováquia  era  o  país  mais  igualitário  da  Europa,  em  termos  de  distribuição  de 
 renda;  a  Polônia  e  a  Alemanha  Oriental  não  ficavam  muito  atrás.  (MAZOWER, 
 2001. p. 275) 

 Em  alguns  países  da  Europa  o  número  de  estudantes  chega  a  triplicar.  Famílias  com  o 

 mínimo  de  renda  e  possibilidade  de  abdicarem  da  força  de  trabalho  de  seus  filhos,  buscavam 

 investir  nos  estudos  superiores,  almejando  rendas  maiores  e  status  para  os  futuros  herdeiros 

 (HOBSBAWM,  1995.  p.  290-291).  Este  duplo  investimento,  por  parte  da  maioria  dos  Estados 

 europeus  e  pelas  próprias  famílias,  provavelmente  não  poderia  supor  que  a  concentração  de 

 jovens  em  um  mesmo  ambiente  seria  um  dos  principais  fatores  para  o  abalo  de  diversos 

 parâmetros  sociais  e  culturais,  além  de  questionar  políticas  educacionais,  nacionais  e 

 internacionais.  Família  e  Estado  também  não  poderiam  supor  que  a  insatisfação  seria  o 

 principal impulso do recente grupo social definido enquanto corpo estudantil. 

 Gillis  discute  essa  crescente  dinâmica  familiar  e  educacional,  de  maior  incentivo  aos 

 estudos.  Para  o  autor,  pais  se  tornaram  gradativamente  mais  preocupados  em  oferecer  a 

 possibilidade  de  que  os  filhos  estudem,  possam  escolher  uma  carreira  e  desfrutar  dos 

 benefícios  provenientes  da  mesma,  ao  invés  de  trabalhar  na  juventude  para  ajudar  na  renda 

 familiar.  John  Gillis  não  deixa  de  relativizar  essa  dinâmica  quando  aplicada  às  famílias 

 pobres,  ainda  carentes  de  toda  a  colaboração  que  os  filhos  jovens  pudessem  oferecer  (GILLIS, 

 1978.  p.  192  –  193).  Neste  sentido,  ainda  segundo  o  autor,  para  a  classe  trabalhadora  o  crucial 

 era  a  possibilidade  de  um  trabalho  estável  que,  consequentemente,  possibilitasse  um  status  na 

 sociedade (GILLIS, 1978. p. 195). 

 33  Sobre as escolas para alunos especiais, com talentos “notáveis”, consultar Fulbrook, 1992. 
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 O  aumento  da  oferta  de  vagas,  obrigatoriedade  de  conclusão  do  ensino  primário  em 

 algumas  regiões  e  desejo  de  concluir  os  estudos  superiores  (JUDT,  2008.  p.  397),  não  são 

 apenas  uma  marca  importante  do  período  investigado,  mas  sim  fatores  que  possibilitam  as 

 mudanças  culturais  dos  anos  sessenta  e  a  formação  de  uma  cultura  jovem  bastante  aproximada 

 em  toda  a  Europa  (HOBSBAWM,  1995.  p.  321).  O  convívio  de  jovens  no  mesmo  ambiente, 

 com  estímulo  à  crítica  e  a  argumentação  são  fatores  para  que  possamos  compreender  as 

 transformações  culturais.  Esta  cultura,  além  de  recente,  também  se  mostrou  forte  e  consciente 

 de  suas  diferenças  para  com  os  demais,  tornando-se  “um  agente  social  independente” 

 (HOBSBAWM, 1995. p. 317). 

 A  radicalização  política  dos  anos  60,  antecipada  por  contingentes  menores  de 
 dissidentes  cultuais  e  marginalizados  sob  vários  rótulos,  foi  dessa  gente  jovem,  que 
 rejeitava  o  status  de  crianças  e  mesmo  de  adolescentes  (ou  seja,  adultos  ainda  não 
 inteiramente  amadurecidos),  negando  ao  mesmo  tempo  humanidade  plena  a 
 qualquer  geração  acima  dos  trinta  anos  de  idade,  com  exceção  de  um  guru  ocasional. 
 (HOBSBAWM, 1995. p. 318). 

 É  pertinente  notar  que  todos  os  três  conflitos  geracionais  entre  pais  e  filhos  analisados 

 até  aqui  se  passam  no  ambiente  doméstico,  especificamente,  na  cozinha  e  sala  de  jantar  das 

 casas  de  cada  protagonista.  Ao  aproximar  e  comparar  os  filmes  e  cenas,  esse  aspecto  se 

 evidencia.  O  embate  não  se  estende  às  ruas  ou  palanques,  antes  é  íntimo  e  diz  respeito  a 

 histórias  pessoais  e,  no  caso  de  Karriere  ,  ao  passado.  A  troca  de  farpas  entre  os  personagens  é 

 atravessada  por  talheres  e  pratos,  café  e  louça.  Ainda  assim,  todas  as  sequências  são 

 profundamente  políticas,  pois  tratam  da  relação  ou  colaboração  com  um  regime  agora 

 rejeitado  e  esquecido.  Essa  escolha  é  interessante  pois  reafirma  a  ideia  de  que,  ainda  que  não 

 se  movimentassem  politicamente  em  passeatas  e  manifestações,  a  população  da  República 

 Democrática  Alemã  mantinham  opiniões  políticas  sobre  diversos  assuntos,  do  presente  e 

 passado (FULBROOK, 1992. p. 309). 
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 Conjunto  07  –  Enfrentamento  dos  pais  no  ambiente  doméstico  em  Die  Russen  Kommen 

 e Karriere 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 Neste  sentido,  cabe  destacar  como  as  percepções  a  respeito  do  que  era  ou  não 

 revolucionário  eram  fluídas  e  perpassavam  questões  individuais  nos  anos  sessenta, 

 abrangendo  relações  com  o  próprio  corpo  e  vínculos  familiares.  Questões  políticas,  mas 

 também  específicas  de  cada  família  ou  personagem,  foram  debatidas  no  interior  de  casa.  O 

 individual,  aquilo  que  muitas  das  vezes  poderia  ser  compartilhado  apenas  com  pessoas 

 próximas  no  âmbito  do  privado,  se  torna  também  político.  O  corpo,  a  sensibilidade  e  o 

 sensorial ganham mais importância e evidência: 

 But  for  most  activists,  the  revolution  was  something  vague.  The  phrase  could  mean 
 joining  a  rural  commune  or  driving  trucks  for  an  urban  food  cooperative.  Using  the 
 word  as  a  self-description  might  signify  that  a  young  rebel  was  in  absolute 
 opposition  to  all  governmental  policies,  or  it  might  mean  just  growing  long  hair  and 
 eating  health  foods.  For  some,  revolution  meant  becoming  a  pacifist  and  rejecting  all 
 forms  of  violence;  for  others,  who  believed  in  the  inevitability  of  "armed  struggle," 
 it  demanded  taking  target  practice.  Many,  acting  in  the  name  of  revolution,  broke  up 
 their  marriages  and  monogamous  sexual  relationships.  For  women,  not  wearing  a 
 bra  or  not  shaving  their  legs  was  part  of  the  revolution.  (...)  Public  nudity  and  the  use 
 of  hallucinogenic  drugs  were  boasted  of  as  revolutionary  acts.  Rebellion  against 
 one's  parents  and  rejection  of  their  values  and  lifestyle  was  often  seen  as  a  sine  qua 
 non  of  revolutionary  faith.  Supporting  Third  World  guerrillas  was  a  revolutionary 
 obligation.  And  finally,  for  some,  having  a  good  time  in  "uptight"  American  society 
 was, in itself, the revolution.  (TANNER, 2008. p.  72). 34

 34  Mas  para  a  maioria  dos  ativistas,  a  revolução  foi  algo  vago.  A  expressão  poderia  significar  aderir  a  uma 
 comuna  rural  ou  conduzir  caminhões  para  uma  cooperativa  alimentar  urbana.  Usar  a  palavra  como  uma 
 auto-descrição  poderia  significar  que  um  jovem  rebelde  estava  em  oposição  absoluta  a  todas  as  políticas 
 governamentais,  ou  poderia  significar  apenas  deixar  o  cabelo  crescer  e  comer  alimentos  saudáveis.  Para  alguns,  a 
 revolução  significava  tornar-se  pacifista  e  rejeitar  todas  as  formas  de  violência;  para  outros,  que  acreditavam  na 
 inevitabilidade  da  "luta  armada",  exigia  a  prática  de  tiro  ao  alvo.  Muitos,  agindo  em  nome  da  revolução, 
 romperam  os  seus  casamentos  e  relações  sexuais  monogâmicas.  Para  as  mulheres,  não  usar  sutiã  ou  não  depilar 
 as  pernas  era  parte  da  revolução.  (...)  A  nudez  pública  e  o  uso  de  drogas  alucinógenas  eram  ostentados  como  atos 
 revolucionários.  A  rebelião  contra  os  pais  e  a  rejeição  dos  seus  valores  e  estilo  de  vida  era  muitas  vezes  vista 
 como  uma  condição  sine  qua  non  da  fé  revolucionária.  Apoiar  a  guerrilha  do  Terceiro  Mundo  era  uma  obrigação 
 revolucionária.  E  finalmente,  para  alguns,  divertir-se  na  sociedade  americana  "tensa"  foi,  em  si  mesmo,  a 
 revolução. (TANNER, 2008. p. 72, tradução nossa). 
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 Mesmo  que  restrita  ao  ambiente  familiar,  a  conflituosa  relação  entre  pais  e  filhos  e  a 

 ausência  de  qualquer  entendimento  entre  as  partes  é  nova  e,  em  alguma  medida, 

 revolucionária  (JUDT,  2008.  p.  397).  A  identidade  cultural  dos  jovens,  segundo  Albert, 

 também  sofre  graduais  e  profundas  mudanças.  O  uso  de  alucinógenos,  por  exemplo, 

 especificamente  o  LSD,  foi  acompanhado  de  mudanças  comportamentais  e  vestuário.  Drogas 

 eram  consideradas  meios  de  acessar  outros  níveis  de  consciência.  A  sensação  de  liberdade, 

 por  sua  vez,  seria  expressa  através  de  mudanças  comportamentais,  estilo  de  vida,  trabalhos  e 

 diversão  etc.  Alguns  grupos  passaram  a  viver  em  comunidades,  prezando  pelo  contato  com  a 

 natureza.  Tabus  ao  redor  de  assuntos  como  sexualidade  e  prazer  feminino,  temas  também 

 muito íntimos, foram questionados por grupos interessados pela liberdade sexual. 

 A  esse  respeito,  Judt  destaca  a  diminuição  do  pudor  em  relação  ao  corpo  e  nudez,  na 

 literatura  e  cinema,  como  um  fator  importante.  A  “exibição  pública  do  corpo  desnudo” 

 (JUDT,  2008.  p.  402)  incomodava  aos  mais  velhos  e  esse  incômodo  era  um  “resultado”  que 

 agradava  a  juventude.  Judt,  no  entanto,  questiona  se  a  mudança  em  relação  a  sexualidade  foi 

 de  fato  tão  acentuada  quanto  os  jovens  do  período  alegavam,  comparando-a  com  outros 

 períodos.  Para  o  autor,  há  aqui  muito  mais  um  fator  de  busca  de  autoafirmação  e  provocação 

 aos mais velhos do que uma mudança significativa (JUDT, 2008. p. 401 e 402). 

 O  tema  sexualidade  é  apresentado  de  forma  mais  contundente  em  Die  Russen 

 Kommen  ,  através  dos  sonhos  de  Günter,  onde  mulheres  mais  novas  e  mais  velhas  surgem  em 

 rápidas  cenas  e  parecem  ser  frutos  dos  desejos  reprimidos  do  rapaz.  Há  conversas  com 

 colegas sobre o assunto e cenas de lembranças românticas sobre Christine. 

 As  roupas  informais  que  o  filho  de  Günter  veste  e  os  cabelos  longos  que  alguns 

 figurantes  utilizam  no  filme  Karriere  foram  também  uma  identidade  recorrente  dos  anos 

 sessenta,  reproduzida  inclusive  por  aqueles  que  não  aderiram  ao  uso  de  drogas  ou  vida 

 comunitária,  descritos  nos  parágrafos  anteriores.  Assim  como  a  música,  o  vestuário 

 caracteriza  esse  novo  grupo  social,  contribuindo  para  a  formação  e  expressão  de  uma 

 identidade.  E,  naturalmente,  essa  nova  forma  de  se  vestir  gerava  incômodos:  com  roupas  que 

 se  destacam  e  materializam  a  busca  por  diferenciação  em  relação  aos  adultos,  os  jovens 

 acabam  por  questionar  também  “a  noção  de  decência  dos  mais  velhos”  (JUDT,  2008.  p.  355). 
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 Assim,  a  ameaça  à  autoridade  também  se  apresentava  no  modo  como  os  jovens  se  vestiam  e 

 se penteavam (MAZOWER, 2001. p. 311). 

 New  and  inventive  forms  of  dress  became  the  norm.  The  hippies  wore  bells  and 
 spangles,  long  hair,  feathers  ,  beads,  earrings  and  buttons,  paisley  skirts,  shirts, 
 blouses,  ties  and  pants-an  eclectic  free  form  of  imaginative  fashion.  These  lively 
 styles  spread  into  new  left  circles;  multicolored  clothing  and  long  hair  quickly 
 replaced  the  SNCC  "uniform"  of  denim  jeans  and  workshirts  as  popular  rebel  attire. 

 (ALBERT, ALBERT. 1984, p. 20). 35

 Em  Karriere  ,  a  rua,  passeatas  e  movimentações  políticas  de  jovens  com  os 

 estereótipos  discutidos  acima  se  contrapõe  à  apatia  de  Günter  adulto  e  seu  cotidiano.  Esse 

 antagonismo  é  mais  poderoso  e  claro  na  parcela  final  do  filme.  Harald  chega  em  casa  logo 

 após  uma  discussão  entre  Günter  e  sua  esposa.  Sem  perceber  a  situação,  o  personagem  passa  a 

 narrar  seu  dia  e  treino  de  Karatê.  A  conversa  prossegue  despretensiosa  até  Günter  perguntar 

 sobre o professor de treino do rapaz: 

 Günter: Capitão Lunke? Quem é ele? 

 Harald:  Nosso  professor  de  Karatê.  Ele  é  policial.  O  que  há?  Você  brigou  com  a 
 mãe? É minha culpa? 

 Günter: Harald, sem mais Karatê. Você não vai mais. 

 Harald: Por que não? 

 Günter: A NPD também está ensinando karatê. Você está envolvido com eles? 

 Harald: e se eu estou? 

 Günter: porque simplesmente não está certo. Como você pode dizer isso? 

 Harald: é certo. Não é certo… Poderia ser… 

 Günter: Eu quero saber o que você está fazendo! Com quem você está! 

 Harald:  Deus,  eu  não  perguntei  a  todo  mundo  sobre  suas  visões  [políticas].  claro, 
 alguns  deles  são  contra  a  esquerda  -  como  você!  Você  disse  que  se  eles  tivessem  que 
 trabalhar, não causariam problemas! 

 Günter:  meu  filho  conspirando  com  esses…  Você  não  vê  em  que  ralé  você  tropeçou? 
 A NPD, extrema direita! Oficiais da SS, ex-soldados de volta para mais! 

 Harald:  E  você?  Seu  pai  era  um  soldado  e  recebeu  a  Cruz  de  Ferro.  Assim  como 
 você. 

 Günter: cala a boca! 

 35  Novas  e  inventivas  formas  de  se  vestir  tornaram-se  a  norma.  Os  hippies  usavam  sinos  e  lantejoulas,  cabelo 
 comprido,  penas,  miçangas,  brincos  e  botões,  saias  de  paisley,  camisas,  blusas,  gravatas  e  calças  -  uma  forma 
 eclética  e  livre  de  moda  imaginativa.  Estes  estilos  animados  espalharam-se  por  novos  círculos  da  esquerda; 
 vestuário  multicolorido  e  cabelo  comprido  substituíram  rapidamente  o  "uniforme"  SNCC  de  calças  jeans  e 
 camisas de trabalho como trajes populares dos rebeldes.   (ALBERT, ALBERT. 1984, p. 20, tradução nossa). 



 67 

 Harald:  por  atirar  em  um  tanque  russo!  (Günter  lhe  dá  um  tapa  no  rosto)  Eu  não 
 estou conspirando com os neo-Nazi. Como você pode dizer isso? 

 Günter:  fique  aqui.  Se  sente.  Eu  tenho  muito  a  dizer  para  você.  Muito.  Eu  não  te 
 disse a verdade. Eu nunca atirei em um tanque russo. 

 Conjunto 08 – Briga entre Günter e Harald em Karriere 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 A  construção  da  mise  en  scène  e  enquadramentos  da  sequência  contribui  e  acentua  o  diálogo. 

 Os  personagens  iniciam  a  conversa  bastante  próximos,  com  movimentos  sincronizados.  À 

 medida  em  que  a  tensão  se  estabelece,  pai  e  filho  se  deslocam  e  ocupam  lados  opostos  do 

 cenário,  antagonizando-se.  Os  movimentos  de  cabeça  e  braços  se  tornam  bruscos  e 

 angustiados.  Ambos,  antes  sentados,  se  levantam  e  a  reaproximação  ocorre  apenas  para  um 

 enfrentamento  ainda  mais  direto,  que  culmina  com  o  tapa  de  Günter  em  Harald.  No  momento 

 em  que  decide  finalmente  revelar  a  verdade  ao  filho,  a  respeito  de  sua  colaboração  na  morte 

 de  um  jovem  russo  em  sua  juventude,  o  protagonista  caminha  até  uma  das  portas  da  sala  de 

 jantar e a fecha. 

 O  breve  movimento  nos  alerta  primeiro  para  a  gravidade  da  revelação  e,  depois,  para  a 

 constante  preocupação  de  Günter  em  manter  essa  história  em  segredo:  mesmo  no  ambiente 

 doméstico,  é  necessário  cautela  e  omissão.  A  passagem  também  nos  indica,  talvez 

 involuntariamente,  a  facilidade  com  que  muitos  indivíduos  conseguiram  ocultar  seus  passados 

 e  crimes.  De  fato,  este  é  um  aspecto  recorrente  em  filmes  antifascistas  DEFA:  há  um  alerta 
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 sobre  a  possibilidade  de  que  nazistas  se  escondam  na  sociedade  democrática  do  pós-guerra, 

 sendo necessário vigilância (SOARES, 2016. p. 202). 

 Recorrendo  ao  debate  historiográfico,  é  interessante  ressaltar  o  que  Tony  Judt  tem  a 

 dizer  sobre  a  vergonha  que  acompanha  o  passado  alemão  e  a  relação  familiar  entre  adultos 

 (que  viveram  a  Segunda  Guerra  Mundial)  e  jovens.  Para  o  autor  havia  uma  espécie  de 

 inacessibilidade  a  respeito  do  período  de  guerra  e  memórias.  No  ambiente  doméstico,  em 

 especial,  o  passado  não  era  um  assunto  confortável:  “(…)  vivia-se  num  vácuo  construído 

 sobre  um  vazio:  mesmo  dentro  de  casa  –  na  verdade,  principalmente  em  casa  –  não  se  falava 

 sobre  aquilo  ”  (JUDT,  2008.  p.  422).  O  movimento  de  Günter  ganha  então  toda  uma 

 compreensível  carga:  falar  ao  filho  sobre  o  passado  é  uma  busca  de  compreensão,  mas 

 também de redenção. Encostar a porta é mais uma tentativa de omissão. 

 Os  enquadramentos  acompanham  todo  o  diálogo  com  proximidade,  em  primeiros 

 planos  que  transmitem  as  reações  faciais  de  ambos.  A  própria  movimentação  da  câmera 

 enfatiza  a  ideia  de  antagonismo  entre  os  personagens,  deslocando-se  de  um  lado  para  outro 

 rapidamente,  a  partir  da  fala  de  cada  um.  Em  determinados  momentos  se  afasta  para 

 demonstrar a movimentação dos personagens. 

 O  controle  do  filho  insubordinado,  que  desafia  as  ordens  dos  pais,  não  concorda  com 

 sua  maneira  de  enxergar  o  mundo  e  política  e  questiona  suas  escolhas  e  passado,  acontece 

 através  da  agressão  física.  Em  dois  dos  três  filmes  analisados,  sequências  de  confronto  entre 

 pais  e  jovens  culmina  em  um  tapa  no  rosto,  como  última  medida  para  reaver  o  controle  da 

 situação  e  autoridade.  Incapazes  de  responder  aos  categóricos  questionamentos  dos  filhos  e 

 envergonhados  de  suas  ações,  a  violência  parece  ser,  para  o  argumento  narrativo,  a  única 

 maneira de silenciar os personagens, suas cobranças e rebeldias. 
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 Conjunto 09 – Violência dos pais em Die Russen Kommen e Karriere 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 Em  um  esforço  de  aproximação,  podemos  relacionar  essa  truculência,  como  tentativa 

 final  de  controle  em  relação  à  juventude,  ao  debate  historiográfico  sobre  os  anos  sessenta. 

 Havia,  de  fato,  despreparo  da  família,  professores  e  Estado  para  lidar  com  as  reivindicações, 

 rebeldia  e  aspirações  dos  jovens.  Em  muitos  casos,  a  resposta  violenta  só  fez  aumentar  a 

 insatisfação  da  juventude,  que  se  questionava  sobre  os  limites  da  autoridade  dos  adultos  e,  no 

 caso  dos  estudantes,  da  acadêmica,  burocracia  e  professores  (ALBERT,  ALBERT.  1984,  p. 

 12). 

 Além  disso,  à  medida  que  uma  crescente  proporção  de  população  em  idade  escolar 
 tinha  a  oportunidade  de  estudar  (…),  ir  para  a  universidade  deixou  de  ser  um 
 privilégio  especial  que  já  constituía  uma  recompensa  em  si,  e  as  limitações  que  isso 
 impunha  a  jovens  adultos  (geralmente  sem  dinheiro)  deixavam-nos  mais  ressentidos. 
 O  ressentimento  contra  um  tipo  de  autoridade,  a  universidade,  ampliava-se 
 facilmente  para  o  ressentimento  contra  qualquer  autoridade  e,  portanto  (no 
 Ocidente),  inclinava  os  estudantes  para  a  esquerda.  Assim,  não  surpreende  de  modo 
 algum  que  a  década  de  1960  se  tenha  tornado  a  década  da  agitação  estudantil  par 
 excellence. (JUDT, 2008. p. 415). 

 O  furioso  despertar  da  apatia  de  Günter  ocorre  apenas  quando  questões  políticas 

 penetram  suas  relações  mais  íntimas  e  próximas.  O  protagonista  parece  temer  que  o  filho 

 repita  os  mesmos  erros  que  ele  cometeu  e,  para  evitar  esse  perigo,  está  disposto  inclusive  a 

 revelar  seu  passado.  Harald,  por  sua  vez,  não  aceita  as  ordens  do  pai  e  questiona  seu  passado  e 

 comprometimento  político.  É  bastante  interessante  notar  a  construção  narrativa  em  que,  para 

 assegurar  o  afastamento  do  filho  de  espectros  políticos  perigosos  e  errados,  Günter 

 necessariamente deve ser honesto em relação ao seu próprio passado. 

 Do  mesmo  modo  que  a  mãe  de  Christine  e  a  mãe  de  Günter  em  Die  Russen  Kommen  , 

 quem  agora  omite  seu  passado  e  real  vínculo  nazista  é  o  próprio  protagonista,  agora  pai.  Nos 
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 dois  filmes,  adultos  e  especialmente  pais  são  caracterizados  enquanto  personagens  omissos, 

 que  escondem  aquilo  que  realmente  foram  e  se  omitem  em  relação  aos  seus  crimes  ou 

 responsabilidades.  Küchenmeister,  roteirista  de  Die  Russen  Kommen  ,  destaca  a  materialidade 

 dessa  preocupação  a  respeito  do  passado,  temor  e  a  necessidade  de  escondê-lo.  O  autor  chega 

 inclusive  a  afirmar  que  a  ficcionalização  dessa  dissimulação  e  medo  foi  um  dos  motivos  para 

 a censura do filme que roteirizou: 

 “It  was  worse.  It  was  hauntingly  nightmarish.  The  film  shows  how  a 
 sixteen-year-old  German  boy  becomes  the  innocent  accomplice  of  murderers.  That 
 touched  a  nerve  for  some  people  because  they  could  not,  or  chose  not  to  bear  the  fact 
 that,  in  reality,  it  was  their  own  past  that  was  being  talked  about.  A  past  they  had 
 done  an  excellent  job  of  suppressing.”  Küchenmeister’s  analysis  is  broadly 
 applicable  outside  of  the  DEFA  context  as  well:  after  WWII,  the  defeated  and 
 occupied  country  of  Germany  was  largely  characterized  by  collective  silence.  The 
 generations  that  had  been  socialized  by  the  Nazi  system  made  taboo  their  true 
 identities,  feelings,  ideals,  hopes,  testimonies—everything  they  had  experienced 
 during  the  Third  Reich—by  remaining  silent.  The  final  months  of  war  and  the  first 
 weeks  after  the  war  in  1945  were  traumatic  for  many  people,  who  saw  their  belief  in 
 the  so-called  Thousand  Year  Reich  destroyed.  When  the  war  was  over,  there  were 
 basically  only  two  ways  to  escape  this  personal  dilemma  and  preserve  one’s  own 
 identity—to own up or not.  (CIESLA, 2016. p. 05) 36

 Nas  cenas  seguintes  à  sequência  apresentada,  Harald  descobre  que  o  pai  aceitará  o 

 cargo  no  trabalho  oferecido,  cedendo  às  pressões  de  status  e  dinheiro.  Contrariado,  o  rapaz 

 caminha  pelas  ruas  de  uma  movimentada  cidade  que  aparentemente  o  acolhe  mais  que  sua 

 própria  casa.  Harald  vê  na  tarefa  de  demissão  de  um  colega  de  trabalho,  exigida  pelo  chefe  de 

 seu  pai  como  condição  para  o  novo  cargo,  uma  injustiça  com  alguém  que  apenas  luta  por  seus 

 direitos  trabalhistas.  O  filme  não  deixa  de  realizar  uma  contundente  crítica  à  condição  e 

 direitos  trabalhistas  na  Alemanha  Ocidental,  transgressões  das  grandes  empresas  e  do  próprio 

 capitalismo,  já  que  toda  a  trama  de  Karriere  se  passa  na  parte  capitalista  da  Alemanha.  Há 

 36  "Foi  pior.  Foi  um  pesadelo  assombroso.  O  filme  mostra  como  um  rapaz  alemão  de  dezesseis  anos  se  torna  o 
 cúmplice  inocente  de  assassinos.  Isso  tocou  um  nervo  para  algumas  pessoas  porque  não  podiam,  ou  optaram  por 
 não  suportar  o  facto  de  que,  na  realidade,  era  do  seu  próprio  passado  que  se  falava.  Um  passado  que  eles  tinham 
 feito  um  excelente  trabalho  para  reprimir".  A  análise  de  Küchenmeister  é  amplamente  aplicável  também  fora  do 
 contexto  da  DEFA:  após  a  Segunda  Guerra  Mundial,  a  Alemanha  derrotada  e  ocupada  foi  largamente 
 caracterizada  pelo  silêncio  coletivo.  As  gerações  que  tinham  sido  socializadas  pelo  sistema  nazista  tornaram  tabu 
 as  suas  verdadeiras  identidades,  sentimentos,  ideais,  esperanças,  testemunhos  -  tudo  o  que  tinham  vivido  durante 
 o  Terceiro  Reich  -  por  terem  permanecido  em  silêncio.  Os  últimos  meses  de  guerra  e  as  primeiras  semanas  após  a 
 guerra  em  1945  foram  traumáticos  para  muitas  pessoas,  que  viram  a  sua  crença  no  chamado  Reich  dos  Mil  Anos 
 destruída.  Quando  a  guerra  terminou,  havia  basicamente  apenas  duas  formas  de  escapar  a  este  dilema  pessoal  e 
 preservar a sua própria identidade - admitir ou não. (CIESLA, 2016. p. 05, tradução nossa) 
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 nesta  passagem,  também,  uma  aproximação  entre  o  filme  e  o  contexto  das  relações  de 

 trabalho nos anos sessenta. 

 Segundo  Tony  Judt,  as  reivindicações  trabalhistas  do  período  se  voltam  para  as 

 condições  de  trabalho,  relação  entre  patrões  e  empregados,  abuso  de  autoridade  e  humilhação 

 de  trabalhadores.  São  essas  questões,  inclusive,  que  aproximam  estudantes  universitários  e 

 trabalhadores,  que  pouco  tinham  em  comum  em  ideais  e  objetivos  (MAZOWER,  2001.  p. 

 314).  Ao  longo  do  filme,  os  direitos  à  greve,  direitos  trabalhistas  e  de  expressão, 

 supostamente concedidos aos trabalhadores da Alemanha Ocidental, são postos em xeque. 

 Os  gerentes  podiam  punir,  humilhar  ou  demitir  empregados  à  vontade,  sendo  estes, 
 frequentemente,  tratados  de  maneira  desrespeitosa,  suas  opiniões  ignoradas.  As 
 reivindicações  por  mais  iniciativa  para  os  trabalhadores,  mais  autonomia 
 profissional e até por autogestão eram generalizadas. (JUDT, 2008. p. 413) 

 Tímido,  Harald  se  aproxima  de  um  grupo  de  jovens  que  protestam  a  favor  dos  direitos 

 de  expressão  e  pleito  do  partido  comunista  na  Alemanha  Ocidental.  A  construção  imagética 

 desses  jovens  é  otimista,  destacando  a  potência  do  grupo  em  mudar  a  política,  diferentemente 

 dos personagens adultos apresentados. 

 Conjunto 10 – Aproximação de Harald em passeatas, em Karriere 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 Para  Tanner,  um  aspecto  fundamental  da  compreensão  deste  período  e  das  aspirações 

 da  juventude  é  a  noção  de  mutabilidade  do  mundo.  Para  a  juventude  o  mundo  era  passível  de 

 mudanças,  sendo  necessário  que  transformações  sociais  fossem  encaminhadas,  efetivamente 

 colocadas  em  prática.  Organizações  sociais  acreditavam  que  a  partir  da  movimentação  e 

 revoltas  do  presente,  o  futuro  seria  diferente  e  melhor.  As  expectativas  e  esforços  para  este 

 novo  futuro  foram  vetores  para  o  comprometimento  da  juventude  e  outros  grupos  sociais  com 
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 revoltas,  passeatas  e  manifestações  (TANNER,  2008.  p.  77).  Incentivados  pela  própria  mídia 

 de  massa,  integrantes  destes  movimentos  acreditavam  compartilhar  aspirações  e  métodos, 

 comprometidos  com  uma  mesma  causa  e  futuro.  Vinculada  a  essa  ideia,  está  também  a  de 

 internacionalismo,  ou  transnacionalismo,  das  lutas  e  manifestações.  Assim,  a  juventude  não  se 

 identificava  apenas  com  as  demandas  de  sua  nação  ou  classe,  mas  também  com  aquilo  que 

 acontecia para além da fronteira do país: 

 Anecdotal  evidence  suggests  that  the  protesters  saw  themselves  in  the  same  global 
 fight  against  colonialism  and  imperialism,  against  exploitative  capitalism  and 
 repressive  communism.  In  East  Germany,  for  example,  there  were  demands  for 
 "Freedom  for  Vietnam  -  Freedom  for  Czechoslovakia.''  Before  a  court  in  Paris,  the 
 student  leader  of  Nanterre,  the  young  German  exchange  student  Daniel 
 Cohn-Bendit,  identified  himself  as  "Kuroń  Modzelewski;'  the  names  of  the  two 
 leading  Polish  dissidents.  And  after  the  French  Communist  leader,  Georges 
 Marchais,  denounced  Cohn  Bendit  as  a  "German  anarchist,"  at  least  fifty  thousand 
 demonstrators  responded  with  chants  and  banners  proclaiming,  "We  are  all  German 
 Jews."  (FINK, GASSERT e JUNKER, 1998. p. 21 e 22). 37

 Outro  fator  importante  para  compreender  as  aspirações  da  juventude  e  mudança 

 cultural  foi  o  acesso  aos  bens  de  consumo  no  bloco  capitalista.  Este  poder  aquisitivo  garantiu 

 que  a  juventude  pudesse  adquirir  cosméticos,  vestuário  e  moda  condizentes  com  seus  modos 

 de  vida,  e  também  pudessem  consumir  filmes  e  músicas  que  falassem  diretamente  para  este 

 mesmo  público.  Estes  “símbolos  materiais  ou  culturais  de  identidade”  (HOBSBAWM,  1995. 

 p.  322),  mostraram  todo  o  seu  poder  na  indústria  da  moda  e  fonográfica.  Esses  elementos 

 possuem  uma  nova  estética,  financiada  e  consumida  por  essa  nova  categoria  social. 

 Simbolicamente,  essas  mudanças  eram  essenciais  para  a  auto  afirmação  da  ideia  de 

 movimentação social, revoltas e protestos. 

 Como  apontam  Klimke  e  Scharloth,  no  Leste  a  cultura  foi  um  vetor  de  resistência  e 

 protesto.  Ainda  que  não  violenta,  gradativamente  a  percepção  da  população  sobre 

 comportamentos,  roupas  e  estilo  de  vida  jovem  se  tornou  desconfiada,  em  especial  entre 

 grupos  políticos  tradicionais  e  mais  velhos.  Mesmo  com  o  apelo  político  da  Alemanha 

 37  Evidências  anedóticas  sugerem  que  os  manifestantes  se  viram  na  mesma  luta  global  contra  o  colonialismo  e  o 
 imperialismo,  contra  o  capitalismo  explorador  e  o  comunismo  repressivo.  Na  Alemanha  Oriental,  por  exemplo, 
 houve  exigências  de  "Liberdade  para  o  Vietnã  -  Liberdade  para  a  Checoslováquia".  Diante  de  um  tribunal  em 
 Paris,  o  líder  estudantil  de  Nanterre,  o  jovem  estudante  de  intercâmbio  alemão  Daniel  Cohn-Bendit, 
 identificou-se  como  "Kuron  Modzelewski;'  os  nomes  dos  dois  principais  dissidentes  polacos.  E  depois  do  líder 
 comunista  francês,  Georges  Marchais,  ter  denunciado  Cohn  Bendit  como  "anarquista  alemão",  pelo  menos 
 cinquenta  mil  manifestantes  responderam  com  cânticos  e  estandartes  a  proclamar,  "Somos  todos  judeus 
 alemães". (FINK, GASSERT e JUNKER, 1998. p. 21 e 22, tradução nossa). 
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 Oriental  para  o  alinhamento  da  juventude  na  “luta  contra  o  imperialismo”,  autoridades  da 

 República  Democrática  Alemã,  por  exemplo,  se  preocupavam  com  a  incidência  da  cultura 

 ocidental em aspectos como vestimentas, música e shows (TANNER, 2008. p. 76). 

 Long  hair,  beards,  colorful  and  exotic  clothes,  casual  behavior,  and  a  hedonistic 
 search  for  pleasure  and  ostentatious  informality  became  distinctive  marks  of  a 
 rebelling  youth.  (…)  Given  the  limited  room  for  dissent  in  the  dictatorial  regimes  of 
 Eastern  Europe,  young  people  often  used  these  aspects  of  Western  popular  culture  to 
 voice  their  grievances.  Communist  authorities,  however,  met  long  hair, 
 unconventional  clothing,  and  beat  music  with  suppression  and  interpreted  it  as  a 
 dangerous  deviance  from  state  ideology  and  as  symbols  of  Western  decadence 38

 .(KLIMKE, SCHARLOTH, 2008. p. 06). 

 Na  década  de  sessenta  a  música  foi  compreendida  como  um  potencial  vetor  de 

 subversão,  em  ambos  os  blocos  na  Europa.  No  Leste  socialista,  interesse  principal  da 

 pesquisa,  a  música  ocidental  era  alvo  de  suspeita  e  crítica  por  parte  de  autoridades  do  partido 

 (SIEGFRIED,  2008.  p.  57).  O  contato  com  novas  bandas,  novas  batidas  e  gêneros  musicais, 

 que  ultrapassaram  fronteiras  e  muros  de  toda  a  Europa,  nos  aponta  uma  característica 

 interessante  a  respeito  da  transnacionalidade  da  música,  influenciando  a  cultura  jovem  de  todo 

 um  período.  A  bibliografia  destaca  a  percepção  de  que,  gradativamente,  gêneros  musicais 

 deixaram  de  ser  atrelados  à  determinada  classe.  O  consumo  de  discos,  shows,  revistas  de 

 bandas  de  rock  e  beat  music  extrapolavam  fronteiras  sociais  pré-existentes  (SIEGFRIED, 

 2008. p. 58). 

 Siegfried  interpreta  a  música  como  a  primeira  expressão  que  conecta  e  mobiliza  a 

 juventude,  antes  mesmo  de  leituras,  cinema  ou  TV  (SIEGFRIED,  2008.  p.  59).  A  produção 

 musical  esteve  vinculada  à  oposição  ou  crítica,  não  necessariamente  articulada,  mas  que 

 manifesta  sua  potência  e  expressa  algumas  das  insatisfações  da  juventude.  Ainda  segundo 

 Siegfried,  este  potencial  foi  menos  efetivo  no  Leste,  onde  o  controle  governamental  minou  a 

 articulação  de  bandas  e  movimentos  musicais.  Essas  restrições  oscilaram  em  diferentes 

 períodos,  sendo  mais  efetivas  ou  frouxas  a  depender  de  todo  um  contexto  político  de  tensão 

 nacional  e  internacional.  Ainda  assim,  a  música  pode  ser  considerada  um  dos  principais 

 38  Cabelos  compridos,  barba,  roupas  coloridas  e  exóticas,  comportamento  casual,  e  uma  busca  hedonista  pelo 
 prazer  e  uma  informalidade  ostensiva  tornaram-se  marcas  distintivas  de  uma  juventude  rebelde.  (...)  Dado  o 
 espaço  limitado  para  a  dissidência  nos  regimes  ditatoriais  da  Europa  Oriental,  os  jovens  utilizaram 
 frequentemente  estes  aspectos  da  cultura  popular  ocidental  para  expressar  as  suas  queixas.  As  autoridades 
 comunistas,  contudo,  enfrentaram  os  longos  cabelos,  roupas  não  convencionais,  e  beat  music  com  repressão  e 
 interpretaram-na  como  um  desvio  perigoso  da  ideologia  do  Estado  e  como  símbolos  da  decadência  ocidental 
 (KLIMKE, SCHARLOTH, 2008. p. 06, tradução nossa). 
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 aspectos  de  troca  entre  diversos  grupos  jovens  dos  anos  sessenta  (SIEGFRIED,  2008.  p.  65), 

 contribuindo  inclusive  para  o  imaginário  de  transnacionalidade  alimentado  pelos  próprios 

 jovens, alcançando uma boa parcela da população. 

 At  first,  musically  articulated  protest  linked  itself  particularly  to  pacifist  traditions, 
 aligning  itself  against  rearmament  and  military  deployments  (especially  against  the 
 U.S.  war  in  Vietnam),  but  also  in  general  against  the  oppression  of  the  individual  in 
 a  technocratic  society.  As  the  protest  movements  became  further  radicalized,  the 
 rhythms  and  lyrics  became  increasingly  aggressive—turning  against  the  capitalist 
 system  as  a  whole  and  frequently  using  militant  expressions.  (SIEGFRIED,  2008. 39

 p. 59) 

 O  consumo  de  rádios  voltadas  para  a  juventude  também  cresce  exponencialmente  nos 

 anos  sessenta.  Embora  não  alimentassem  discussões  políticas  específicas,  a  própria  linguagem 

 utilizada  e  músicas  colaboraram  para  uma  construção  identitária  da  juventude  e  seus  ideais 

 (SIEGFRIED,  2008.  p.  61).  Principalmente  quando  essas  mesmas  rádios  eram  pirateadas  por 

 toda  a  Europa,  inclusive  na  República  Democrática  Alemã.  Os  festivais  de  música  também 

 eram  vetores  de  trocas,  identificação  e  manifestação.  Em  diversos  encontros,  as  próprias 

 bandas  e  artistas,  com  gêneros  musicais  distintos,  apresentavam  uma  atitude  crítica  em 

 relação à sociedade e política (SIEGFRIED, 2008. p. 63). 

 Sobre  os  aparelhos  de  rádios,  Judt  aponta  o  potencial  de  informação  e  entretenimento 

 que  esse  meio  de  comunicação  possuiu.  Através  dele,  as  famílias  se  reuniam,  escutavam  ao 

 noticiário  e  se  divertiam  com  novelas.  Em  geral,  cada  família  dispunha  de  ao  menos  um  rádio 

 e  este  era  sintonizado  nos  canais  que  os  adultos  preferiam,  reafirmando  a  autoridade  dos  mais 

 velhos.  Essa  dinâmica  se  altera  com  o  surgimento  de  rádios  menores  e  portáteis:  agora,  outros 

 programas  poderiam  ser  criados  e  ouvidos,  voltados  para  o  público  jovem.  Muitas 

 programações  se  adaptaram  a  essa  nova  demanda,  inclusive.  Ainda  segundo  Judt,  o  bloco 

 socialista  também  se  beneficiava  da  crescente  pluralidade  de  rádios,  para  acesso  a  notícias  de 

 toda  a  Europa,  diferentes  opiniões  sobre  os  mais  variados  assuntos  e  críticas  aos  governos 

 socialistas.  Mazower  destaca  que  o  uso  de  rádios  por  jovens  no  bloco  socialista  foi  comum  e 

 39  No  início,  o  protesto  musicalmente  articulado  ligou-se  particularmente  às  tradições  pacifistas,  alinhando-se 
 contra  o  rearmamento  e  os  destacamentos  militares  (especialmente  contra  a  guerra  dos  EUA  no  Vietnã),  mas 
 também  em  geral  contra  a  opressão  do  indivíduo  numa  sociedade  tecnocrática.  À  medida  que  os  movimentos  de 
 protesto  se  radicalizaram  ainda  mais,  os  ritmos  e  as  letras  tornaram-se  cada  vez  mais  agressivos  -  virando-se 
 contra  o  sistema  capitalista  como  um  todo  e  utilizando  frequentemente  expressões  militantes.  (SIEGFRIED, 
 2008. p. 59, tradução nossa) 
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 visto  com  cautela  por  autoridades  de  censura  (MAZOWER,  2001.  p.  275).  Judt  também  faz 

 considerações sobre o tema: 

 Os  adolescentes  já  não  precisavam  sentar  ao  lado  dos  familiares,  escutando 
 noticiário  e  novela  moldados  ao  gosto  dos  adultos  e  transmitidos  em  horários 
 adequados  à  “programação  familiar”,  geralmente  após  o  jantar.  Os  adolescentes 
 tinham agora os seus próprios programas (…). (JUDT, 2008. p. 351) 

 Siegfried  apresenta  uma  percepção  bastante  interessante  a  respeito  da  música,  seja  em 

 shows  ou  através  das  rádios.  Para  o  autor,  a  música  e  seu  potencial  crítico  conseguiram 

 alcançar  muitas  pessoas  e  grupos  precisamente  por  não  serem  um  movimento  político 

 declarado  ou  “apenas”  uma  mensagem  política  (SIEGFRIED,  2008.  p.  64).  Ainda  assim,  a 

 retórica  de  protesto  contida  no  movimento  musical  da  década  de  sessenta,  diluída  em  canções, 

 revistas,  discos,  rádios  e  shows,  era  compreendida  e  gerava  preocupação.  Judt  destaca  essa 

 mesma  percepção,  frisando  o  aspecto  de  insubordinação  que  a  música  e  o  estilo  pop  poderiam 

 sugerir, também como forma de protesto contra adultos e pais (JUDT, 2008. p. 401). 

 O  poder  de  compra  e  consumo  no  bloco  capitalista  da  Europa  são,  naturalmente, 

 aspectos  que  contribuem  para  essa  conjuntura.  A  cultura  e  indústria  de  discos,  compra  de 

 ingressos  para  shows  etc.,  passa  a  se  avolumar  a  partir  do  potencial  de  compra  de  seu 

 público-alvo.  Jovens  que  podem  se  dar  ao  luxo  de  gastar  parte  do  salário  em  compra  de  discos 

 e  revistas,  são  resultado  direto  dos  anos  dourados  e  prosperidade  econômica.  Também  são 

 fruto  de  mudanças  comportamentais,  em  que  a  faixa  etária  entre  a  infância  e  vida  adulta  é 

 compreendida  como  um  novo  grupo  social,  possui  maior  tempo  de  lazer  e  pode  se  dedicar  aos 

 estudos. 

 An  independent  youth  culture  could  only  emerge  during  the  1950s,  when  young 
 people  had  their  own  spending  money.  (…)  The  surge  in  material  prosperity  resulted 
 in  a  shift  in  the  fundamental  attitudes  and  values  of  society,  starting  in  Western 
 European  countries  in  the  early  1960s.  Traditional  values  such  as  order  and 
 obedience  were  replaced  by  ideals  such  as  self-actualization  and  social  engagement; 
 it  was  no  longer  about  saving  for  future  happiness  in  later  years  but,  rather,  about 
 enjoying  life  here  and  now—as  was  forcefully  promoted  in  advertisements.  These 
 new ideals were particularly present in pop music (…)  (SIEGFRIED, 2008. p. 58). 40

 40  Uma  cultura  jovem  independente  só  pôde  emergir  durante  a  década  de  1950,  quando  os  jovens  tinham  o  seu 
 próprio  dinheiro  para  gastar.  (...)  O  surto  de  prosperidade  material  resultou  numa  mudança  nas  atitudes  e  valores 
 fundamentais  da  sociedade,  começando  nos  países  da  Europa  Ocidental  no  início  dos  anos  60.  Valores 
 tradicionais  como  a  ordem  e  a  obediência  foram  substituídos  por  ideais  como  a  auto-realização  e  o  compromisso 
 social;  já  não  se  tratava  de  poupar  para  a  felicidade  futura  em  anos  posteriores,  mas  sim  de  desfrutar  da  vida  aqui 
 e  agora  -  como  foi  forçosamente  promovido  nos  anúncios  publicitários.  Estes  novos  ideais  estavam 
 particularmente presentes na música pop (...) (SIEGFRIED, 2008. p. 58, tradução nossa) 
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 Se  em  Ich  War  Neunzehn  a  crise  geracional  entre  pais  e  filhos  não  é  estabelecida, 

 afinal,  pouco  sabemos  sobre  os  pais  do  protagonista,  a  tensão  se  desloca  para  como  Gregor 

 interage  e  compreende  os  adultos  ao  seu  redor,  principalmente  os  alemães.  O  conflito  se 

 apresentará  em  cenas  com  personagens  vinculados  à  autoridade  oficial  alemã  e  que  buscam 

 esconder  seu  recente  passado  e  vínculos  com  o  regime  nazista.  Do  mesmo  modo  que  os 

 demais  personagens  jovens  dos  outros  dois  filmes,  Gregor  também  apresenta  dificuldade  em 

 aceitar as mentiras dos adultos ao seu redor e as dissimulações em relação à guerra. 

 Esta  posição  fica  clara  ainda  no  início  do  filme.  Ao  invadir  uma  base  de  comando 

 nazista,  Gregor  e  o  grupo  militar  soviético  que  o  acompanha  conversam  diretamente  com  o 

 responsável  pelo  local,  um  homem  muito  mais  velho  que  qualquer  um  dos  rapazes.  Além  do 

 evidente  desprezo  do  protagonista  pelo  alemão,  há  um  ambiente  de  escárnio  para  com  o 

 nazismo  e  seus  representantes.  Não  há  qualquer  sentimento  de  temor  ou  empatia. 

 Diferentemente  dos  jovens  dos  dois  filmes  anteriores,  Gregor  não  apenas  questiona  o 

 nazismo,  como  também  o  ridiculariza.  A  interação  é  de  repúdio  ao  regime  autoritário,  e 

 também de zombaria. 

 Oficial: Você é alemão? 

 Gregor: Recolha seus pertences. 

 Oficial: Posso comunicar meus superiores? 

 Gregor: Que vai dizer a eles? 

 Oficial: Informar o que está acontecendo. 

 Gregor: Sasha! Quer ligar para Berlim. (Sasha entra na sala) 

 Sasha: Por favor… (aponta para telefone) 

 Oficial: Quero falar com o oficial de serviço. 

 C. Schimidt: Capitão Schimidt. 

 Oficial:  Capitão,  nossos  escritórios  foram  tomados  pelos  russos,  solicito  permissão 
 para me entregar. O exército russo ocupou nossos escritórios. 

 C. Schimidt: Russos? Aí? Isso é um absurdo! 

 Oficial: Podem confirmar, por favor? (Entrega o telefone para Gregor) 

 Gregor: Aqui é o Tenente Hecker, com quem falo? 

 C. Schimidt: Hecker? Não o conheço. 

 Gregor: Sou tenente do Exército Vermelho e... 

 C.  Schimidt:  Estão  bêbados?  Estamos  sendo  bombardeados  pelos  russos  e  vocês 
 com brincadeira. Quero falar com o Major. 
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 Gregor: Agora escute bem! (Entrega o telefone para Sasha). 

 Sasha:  Quem  fala  é  o  Tenente  Ziganjuk,  você  é  …  um  fascista  filho  da  puta,  um 
 maldito nazista... Alô? 

 Conjunto 11 – Cumplicidade e zombaria em Ich War Neunzehn 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 A  passagem  não  destaca  a  possível  tensão  da  tomada  do  posto  de  comando,  os 

 personagens  conversam  com  calma  e  sentados.  Ainda  assim,  as  demonstrações  de  autoridade 

 de  Gregor  e  de  submissão  do  oficial  são  bastante  claras.  Passivo,  o  oficial  não  parece 

 assimilar  o  que  de  fato  ocorre  ao  seu  redor.  Em  uma  das  cenas  desta  sequência,  ambos  os 

 personagens  já  de  pé,  o  oficial  recolhe  seus  pertences  espalhados  pela  mesa.  A  câmera  então 

 captura  o  olhar  e  um  breve  balançar  de  cabeça  de  Gregor,  em  um  movimento  de  reprovação 

 ao  que  o  homem  à  sua  frente  representa.  Quando  Sasha  adentra  o  campo,  toda  sua 

 movimentação  e  comportamento  são  rígidos  e  sérios,  ainda  que  o  sorriso  de  Gregor  denuncie 

 que  algo  inesperado  acontecerá.  Ao  ofender  o  Capitão  Schimidt  via  telefone  a  caracterização 

 de  Sasha  ganha  leveza  e  diversão,  demonstrando  inclusive  a  cumplicidade  entre  o  personagem 
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 e  o  protagonista.  A  movimentação  da  câmera  acompanha  as  falas  de  cada  um,  em  geral  se 

 mantendo parada e atrás dos atores, em planos médios. 

 Gregor  também  se  caracteriza  enquanto  um  personagem  bastante  calado,  que  pouco 

 expressa  o  que  de  fato  sente  ou  pensa  a  respeito  de  qualquer  situação.  Compreendemos  as 

 emoções  e  convicções  do  protagonista  a  partir  de  sua  gestualidade.  A  relação  antagônica  do 

 jovem  com  os  adultos  ao  seu  redor  é  mais  sutil,  mas  ainda  assim  importante.  A  segunda 

 sequência  destacada  pela  análise  demonstra  bem  essa  dinâmica.  O  grupo  de  Gregor,  após 

 render  oficiais  de  um  campo  de  concentração  abandonado,  interroga  um  dos  funcionários  do 

 lugar.  O  homem  procura  explicar  os  motivos  pelos  quais  o  nazismo  se  tornou  irresistível.  Em 

 uma  ampla  sala,  com  sofás  confortáveis,  mesas  com  material  de  escritório,  e  uma  parede 

 coberta por quadros e estantes de livros, o seguinte diálogo se desenvolve: 

 Funcionário:  Talvez  seja  difícil  acreditar  em  um  alemão,  mas  esta  situação  me 
 repugnava. 

 Oficial  Vadim:  Kant  disse  que  os  alemães  estão  destinados  a  juntar  e  combinar  o  que 
 há  de  bom  em  todas  as  nações.  Tenho  as  obras  completas…  a  edição  de  Reklan.  Sou 
 Arquiteto Paisagista. 

 (…) 

 Funcionário: Vocês possuem justificativa para fuzilar a todos nós? 

 Oficial Wadim: Não queremos fuzilar ninguém. 

 Funcionário:  Talvez  você  não  tenha  se  dado  conta  de  como  o  nazismo  era 
 irresistível.  Quero  dizer,  no  que  diz  respeito  à  história  alemã.  Você  citou  Kant.  Seu 
 pensamento  foi  deturpado.  A  "máxima"  obedecer  a  cada  ordem,  a  cada  desejo  de 
 seus  superiores,  já  havia  sido  imposta  ao  povo  muito  antes  de  Hitler.  A  ideia  de  que 
 era  nisso  que  residia  nosso  dever.  O  resultado  disso  foi  um  aumento  de  nível,  uma 
 obediência  delirante  cultivada  artificialmente.  E  o  resultado  de  tanta  obediência  e 
 humilhação,  foi  uma  explosão  de  sadismo.  Um  fenômeno.  Nossa  história  foi 
 destruída  como  a  de  nenhum  outro  povo.  Eu,  pessoalmente,  não  exerci  atividade 
 política,  porém,  lamentavelmente,  a  cultura  está  sempre  exposta  a  esses  processos 
 naturais, pelo menos na Alemanha. 

 Oficial Wadim: Ele também é alemão. Seu pai emigrou. 

 Gregor: Haverá gente capaz de mudar esta situação. 

 Funcionário: Por aí se vê que é alemão, na fé, no idealismo. 

 Gregor: em russo lhe diria o seguinte, “a um mal bailarino, até os pés atrapalham”. 

 Funcionário: O que quer dizer isso? 

 Gregor: Isso não precisa de tradução. 

 Gregor (se dirigindo ao Wadim): Procura uma Alemanha que só está nos livros. 

 Oficial Wadim: Procuro uma Alemanha na qual você vai viver. 
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 Momentaneamente,  aquele  que  toda  a  narrativa  caracteriza  enquanto  tradutor,  se 

 recusa  a  traduzir.  A  medida  em  que  o  funcionário  aprofunda  sua  explicação  ,  acompanhamos 41

 o  crescente  incômodo  e  cólera  de  Gregor.  O  personagem  se  mantém  de  costas  durante  todo  o 

 diálogo,  verificando  a  lombada  de  alguns  livros  e  folheando  outros,  inquieto.  Encara  o 

 funcionário  apenas  para  lhe  responder  em  enfrentamento  e  amargura.  Wadim,  integrante  do 

 grupo de Gregor, mantém a postura otimista que o caracteriza ao longo de todo o filme. 

 A  passagem  agora  analisada  é  um  dos  poucos  momentos  em  que  Gregor  confronta 

 diretamente  um  alemão.  Mesmo  que  acredite  em  uma  recuperação  de  seu  país  de  origem,  o 

 protagonista  mantém  profundo  desprezo  pela  política  nazista  e  justificativas  alemães  para  a 

 adesão  ao  regime.  Devemos  notar  que,  alinhada  com  os  parâmetros  de  filmes  antifascistas 

 DEFA,  a  sequência  enfatiza  o  sofrimento  soviético  nos  campos  de  concentração  e  Segunda 

 Guerra  Mundial  (HEIDUSCHKE,  2013,  p.  109).  Também  prioriza  a  presença  de  um  herói 

 antifascista  com  características  positivas,  bem  intencionado  e  comprometido  com  o 

 socialismo.  Esses  aspectos  não  serão  encontrados  nos  outros  dois  filmes  de  nosso  conjunto, 

 mesmo  em  Karriere  ,  produzido  a  partir  das  críticas  e  sugestões  das  autoridades  vinculadas  à 

 censura na República Democrática Alemã. 

 41  As  justificativas  do  personagem  e  construção  de  uma  lógica  ou  desculpa  para  a  adesão  ao  nazismo  serão 
 retomadas no capítulo três. O personagem Wadim também será melhor analisado. 
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 Conjunto 12 – Ich War Neunzehn 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 Diferentemente  de  Günter  (jovem  e  adulto)  e  Harald,  que  pouco  definem  a  maneira 

 como  enxergam  a  política  (a  menos  que  os  afete  diretamente),  Gregor  mantém  opiniões 

 definidas e condizentes com suas escolhas morais. 

 Voltemos  para  a  sequência  destacada  acima.  Inicialmente,  o  diálogo  é  apresentado 

 através  de  planos  gerais.  Essa  dimensão  possibilita  a  observação  da  opulência  do  cômodo 

 utilizado  enquanto  cenário,  organizado  e  repleto  de  livros  e  quadros,  referências  à  cultura  e  à 

 civilidade.  Os  objetos  antagonizam  com  o  bárbaro  discurso  do  funcionário  do  campo  de 

 concentração.  Essa  escolha  de  enquadramento  também  permite  notar  o  distanciamento  físico 

 dos  personagens,  que  reflete  um  distanciamento  moral:  em  um  extremo  do  enquadramento 

 estão  Wadim,  Sasha  (que  almoça  e  pouco  participa  da  cena)  e  Gregor,  na  outro  está  o 

 funcionário  nazista.  O  único  que  se  mantém  em  pé  é  Gregor.  Também  inicialmente,  a  câmera 

 se  mantém  parada.  À  medida  que  o  funcionário  descreve  suas  motivações,  nos  aproximamos 
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 progressivamente  dele  com  o  plano  médio,  em  um  movimento  que  alude  a  ideia  de  que 

 adentramos  a  lógica  e  consciência  deste  personagem.  Em  primeiro  plano  recebemos  a  precisa 

 resposta  de  Gregor  e  percebemos  o  desconforto  do  rapaz,  evidenciado  com  a  proximidade  da 

 captura da câmera. 

 2.2 A paz restauradora 

 A  partir  da  análise  das  relações  estabelecidas  entre  jovens  e  adultos,  se  evidenciaram 

 os  papéis  que  a  guerra  e  a  paz  possuem  nas  narrativas.  Para  além  de  seus  aspectos  violentos  e 

 traumatizantes,  a  guerra  é  caracterizada  enquanto  um  rito  de  passagem  para  a  vida  adulta. 

 Neste  sentido,  ao  ingressar  no  exército  e  frentes  de  combate,  os  protagonistas  assumem 

 responsabilidades  que  não  condizem  com  sua  pouca  idade.  Este  choque  os  obriga  à 

 maturidade,  não  obstante  mantenham  traços  e  atitudes  infantis.  O  jovem  Günter  e  Gregor 

 apresentam  essa  conversão  obrigatória  ao  mundo  adulto,  enquanto  o  Günter  adulto,  em 

 Karriere  ,  a  recorda  através  de  flashbacks.  A  construção  narrativa  e  imagética  dos  filmes  nos 

 indica  que  apenas  a  paz  é  capaz  de  preservar  ou  restaurar  a  alegria  e  possibilidade  de  desfrutar 

 a  juventude.  Os  protagonistas  das  três  fontes  são  frequentemente  assombrados  por  essa 

 percepção. 

 A  esse  respeito,  é  necessário  ressaltar  o  movimento  anti  militar  dos  anos  sessenta, 

 característico  também  da  juventude  alemã.  Segundo  Judt,  a  crítica  aos  serviços  militares  não 

 tratava  apenas  do  contexto  da  Guerra  Fria  e  Guerra  do  Vietnã,  como  veremos  adiante.  Na 

 Alemanha  Ocidental  e  Oriental,  essa  crítica  também  se  espraiou  para  a  Segunda  Guerra 

 Mundial  e  nazismo  (JUDT,  2008.  p.  423).  A  oposição  às  autoridades  militares  e  a  defesa  da 

 paz  ,  apesar  de  bastante  vinculada  aos  anos  sessenta,  na  Alemanha  dialogou  diretamente  com 42

 o  passado.  Essa  percepção  nos  ajudará  a  compreender  e  atribuir  complexidade  às  análises  de 

 cenas feitas adiante. 

 A  crítica  à  guerra  e  busca  pela  paz  também  convergem  com  a  dimensão  que  a  Guerra 

 do  Vietnã  teve  para  os  protestos  e  ideais  da  juventude  no  período.  O  movimento  antiguerra 

 42  Tema melhor debatido ao longo do próximo capítulo. 
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 demonstrou  seu  potencial  não  apenas  nos  Estados  Unidos,  mas  também  em  toda  a  Europa.  A 

 adesão  foi  sustentada  pela  juventude,  mas  teve  a  aderência  de  outros  grupos  como  veteranos 

 militares  e  familiares  de  soldados  enviados  aos  campos  de  batalha.  Os  espaços  universitários 

 foram  importantes  núcleos  de  apoio  e  concentração  dos  movimentos  pacifistas,  demonstrando 

 novamente  a  afinidade  da  juventude  com  essa  demanda.  Nesse  ambiente,  jovens  universitários 

 organizaram  passeatas,  protestos  não  violentos  e  bloqueios  em  estações  de  trem  ou  avenidas 

 (ALBERT, ALBERT. 1984, p. 18 e 19). 

 A  possibilidade  de  recuperação  da  felicidade  e  de  vivenciar  a  juventude 

 necessariamente  se  relacionavam  ao  fim  ou  inexistência  da  guerra  nos  três  filmes 

 selecionados.  Die  Russen  Kommen  indica  essa  constatação  ainda  no  início  do  filme, 

 reforçando  a  felicidade  e  tranquilidade  do  protagonista  antes  do  início  da  guerra.  Em  uma 

 espécie  de  prelúdio,  que  precede  o  título  do  filme,  observamos  um  espaço  de  lazer  onde 

 jovens  se  reúnem  para  cantar  e  aproveitar  a  cidade  praiana  na  qual  a  narrativa  se 

 desenvolverá.  Com  a  câmera  parada  em  um  plano  médio,  com  um  constante  som  de  gaivotas 

 e  ondas  quebrando  a  uma  distância  indefinida,  o  filme  nos  apresenta  a  reunião  de  quatro 

 jovens,  duas  moças  e  dois  rapazes  (Günter  e  o  rapaz  russo,  posteriormente  assassinado). 

 Günter  toca  violão  para  o  grupo.  A  canção,  que  fala  sobre  a  descoberta  do  amor,  preenche 

 toda  a  cena.  A  câmera  então  se  aproxima  dos  rostos  de  cada  um,  todos  riem  e  parecem 

 apreciar o encontro. 

 Com  um  corte,  a  cena  seguinte  nos  mostra  os  mesmos  dois  rapazes  caminhando  em 

 uma  rua  bastante  movimentada.  Eles  conversam  animadamente,  a  canção  iniciada  na  cena 

 seguinte  continua  a  ecoar.  A  câmera  acompanha  a  movimentação  dos  personagens,  ora 

 aproximando-se  ou  distanciando-se.  Nos  interessa  notar  o  vestuário  dos  dois:  vestem  roupas 

 claras,  que  remetem  a  um  clima  quente.  A  movimentação  da  câmera,  agora  atrás  dos 

 personagens  ainda  em  plano  médio,  mostra  que  eles  rumam  para  uma  praia,  ela  também 

 apinhada de banhistas. 
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 Conjunto 13 – Abertura de Die Russen Kommen 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 A  felicidade  presente  nas  cenas  é  esfacelada  assim  que  o  título  do  filme  é  anunciado: 

 em  um  corte  fluído,  o  tom  e  estética  se  alteram.  Agora  a  cidade  e  a  praia  estão  vazias,  os 

 personagens  vestem  roupas  de  frio,  pesadas  e  escuras,  e  uma  voz  em  off  anuncia  que  a  guerra 

 continua.  O  plano  é  aberto,  colaborando  para  a  impressão  de  esvaziamento  da  praia  outrora 

 viva.  A  sequência  descrita  acima  dura  poucos  minutos,  mas  define  bem  o  embrutecimento  que 

 a  guerra  determinou  para  aquela  juventude  e,  em  especial,  para  Günter.  Define  também  o  tom 

 soturno  e  melancólico  em  que  o  filme  se  desenvolverá.  Segundo  Dieter  Wolf,  ao  comentar  a 

 censura  ao  filme,  o  argumento  narrativo  que  prioriza  a  paz  nas  cenas  em  que  o  jovem  russo  e 

 Günter  passeiam  juntos  pela  praia,  destacadas  acima,  não  foram  recebidas  de  maneira 

 positiva.  As  cenas  foram  acusadas  de  pacifismo  e  pouco  comprometimento  com  o  bloco 

 socialista: 

 At  this  point,  honesty  requires  I  recount  an  embarrassing  memory.  To  me,  in  1968, 
 some  of  Carow’s  stylistic  language  seemed  strange,  even  dubious—especially  the 
 very  unusual  phantasmagoric  level  of  an  imagined,  carefree  meeting  between  the 
 young  German  and  the  resurrected  young  Russian  on  the  shore  of  the  Baltic  Sea. 
 Carow  recalled  that  the  scene  was  accused  of  pacifism  in  the  style  of  “make  love, 
 not  war!”—since  the  young  people  use  a  few  words  of  English  in  their  attempt  to 
 communicate.  (WOLF, 2016. p. 01) 43

 Ao  longo  de  Die  Russen  Kommen,  Karriere  e  Ich  War  Neunzehn  a  violência  e 

 barbaridade  da  guerra  são  impostas  aos  protagonistas,  que  rejeitam  a  naturalização  do 

 contexto  em  que  são  inseridos.  Assim  como  os  personagens  da  análise  proposta,  uma  grande 

 parcela  da  população  durante  os  anos  sessenta,  pela  primeira  vez,  teve  contato  com  a 

 43  Neste  ponto,  a  honestidade  exige  que  eu  reconte  uma  memória  embaraçosa.  Para  mim,  em  1968,  parte  da 
 linguagem  estilística  de  Carow  parecia  estranha,  até  mesmo  dúbia  -  especialmente  o  nível  fantasmagórico  muito 
 incomum  de  um  encontro  imaginário  e  despreocupado  entre  o  jovem  alemão  e  o  jovem  russo  ressuscitado  na 
 costa  do  Mar  Báltico.  Carow  relembrou  que  a  cena  foi  acusada  de  pacifismo  ao  estilo  de  "  faça  amor,  não  guerra" 
 -  uma  vez  que  os  jovens  usavam  algumas  palavras  de  inglês  na  sua  tentativa  de  se  comunicar.  (WOLF,  2016.  p. 
 01, tradução nossa) 
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 realidade  dos  campos  de  batalha  e  seus  horrores.  Principalmente  através  de  reportagens 

 especiais, fotografias e documentários. 

 Ao  nos  voltarmos  ao  período  e  sua  conjuntura  percebemos  que,  conscientemente  ou 

 não,  a  imprensa  e  TV  tiveram  notável  papel  na  disseminação  do  entendimento  de  que  a  guerra 

 não  era  a  saída  para  os  conflitos  nacionais  e  internacionais.  A  exposição  que  a  mídia  oferecia 

 produzia  respostas  imediatas.  Para  Fink,  Gassert  e  Junker,  as  mídias  se  tornaram  ferramentas 

 para  os  protestos  da  década  de  sessenta,  e  acabavam  por  disseminar  as  mensagens  e  intenções 

 de  manifestantes.  A  velocidade  com  que  a  TV  apresentava,  quase  que  em  tempo  real,  o  que 

 acontecia  e  como  acontecia  geraram  impactos  que  os  próprios  manifestantes  primeiro  não 

 esperavam  e,  depois,  souberam  instrumentalizar  (JUDT,  2008.  p.  417).  Ao  Leste  o  papel  da 

 mídia  foi  bastante  diferente,  marcado  pela  censura  a  determinados  assuntos  e  acontecimentos 

 internacionais.  A  partir  desse  obstáculo,  outros  meios  criativos  de  compartilhamento  de 

 informação  foram  criados  e  utilizados.  Exemplos  são  a  panfletagem,  circulação  de 

 informações e sintonia pirata de rádios e canais de TV ocidentais: 

 In  the  absence  of  a  free  press,  alternative  news  channels  sprouted  up  throughout 
 Eastern  Europe.  In  Ukraine,  the  crisis  over  Czechoslovakia  spread  by  word  of 
 mouth.  In  Poland,  protest  posters  appeared  on  city  walls,  and  leaflets  were 
 distributed  in  public  places.  The  underground  radio  was  an  essential  element  in  the 
 Czechoslovak  resistance  against  the  Warsaw  Pact  invasion.  Citizens  of  the  GDR 
 tuned  in  to  Western  broadcasts  and  to  the  German-lapguage  Czechoslovak  Radio; 
 (…)  .  Wherever  the  media  was  stifled  or  repressed,  citizens  grew  increasingly 
 resentful,  cynical,  and  ingenious  in  constructing  alternative  forms  of  communication 
 that  reduced  their  isolation  from  the  rest  of  the  world.  (FINK,  GASSERT  e 44

 JUNKER, 1998. p. 13). 

 Na  República  Democrática  Alemã  os  jovens  se  opunham  ao  serviço  militar,  pouco 

 animados  com  a  possibilidade  de  ingresso  ao  exército.  Estavam,  no  entanto,  interessados  por 

 outras  atividades  que  colaborassem  com  o  país,  mas  que  não  exigissem  o  uso  de  armas  ou 

 alistamento.  Para  Mary  Fulbrook,  a  posição  destes  jovens  pode  ser  considerada  sintomática  do 

 comportamento  dessa  faixa  etária,  no  pós  guerra,  sobre  a  militarização  do  Estado,  movimento 

 44  Na  ausência  de  uma  imprensa  livre,  surgiram  canais  alternativos  de  notícias  em  toda  a  Europa  de  Leste.  Na 
 Ucrânia,  a  crise  sobre  a  Tchecoslováquia  espalhou-se  de  boca  em  boca.  Na  Polónia,  cartazes  de  protesto 
 apareceram  nas  paredes  das  cidades,  e  folhetos  foram  distribuídos  em  locais  públicos.  A  rádio  underground  foi 
 um  elemento  essencial  na  resistência  da  Tchecoslováquia  contra  a  invasão  do  Pacto  de  Varsóvia.  Cidadãos  da 
 RDA  sintonizaram  as  emissões  ocidentais  e  a  Rádio  Checoslovaca  de  língua  alemã;  (...)  .  Onde  quer  que  os 
 meios  de  comunicação  social  fossem  sufocados  ou  reprimidos,  os  cidadãos  ficavam  cada  vez  mais  ressentidos, 
 cínicos,  e  engenhosos  na  construção  de  formas  alternativas  de  comunicação  que  reduziam  o  seu  isolamento  do 
 resto do mundo. (FINK, GASSERT e JUNKER, 1998. p. 13, tradução nossa). 
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 pacifista  e  guerra  (FULBROOK,  1992.  p.  260).  O  movimento  pela  paz  e  antinuclear  contou 

 com  o  apoio  de  intelectuais,  artistas  e  figuras  de  proeminência.  Havia  também  trocas  de 

 experiência e vínculos entre ativistas do Oriente e Ocidente (FULBROOK, 1992. p. 274). 

 Alguns  dos  movimentos  pela  paz  em  toda  a  Europa  gradativamente  se  aprofundam  e 

 se  tornam  anti  guerra,  ganhando  novo  fôlego  a  partir  da  Guerra  do  Vietnã  (FINK,  GASSERT 

 e  JUNKER,  1998.  p.  17).  Na  Alemanha  Ocidental  o  movimento  foi  expressivo  e  organizado 

 (FULBROOK,  1992.  p.  261).  Para  além  de  suas  demandas  e  críticas,  o  movimento  pela  paz 

 também  foi  importante  para  a  construção  de  um  “repertório  de  protestos”  a  ser  utilizado  em 

 outras  demandas  sociais  e  culturais.  Alguns  dos  métodos  de  protesto  foram  reproduzidos  e 

 aprimorados  anos  depois.  As  manifestações  massivas  de  1968,  por  exemplo,  se  inspiram  nos 

 protestos pacifistas, percebendo nestes movimentos uma potência e pressão: 

 Night  after  night  millions  watched  the  carnage  of  war  on  television  and  saw  images 
 of  burning  villages,  children  with  face  and  limbs  disfigured,  communist  prisoners  of 
 war  being  tortured  and  killed,  and  unidentified  bodies  floating  down  the  Mekong 
 River.  Television  news  began  giving  extensive  coverage  to  antiwar  demonstrations 
 (...)  Many  Americans  saw  on  their  television  screens  a  version  of  war  quite  different 
 from  that  glorified  in  the  lofty  phrases  of  official  propaganda.  (ALBERT, 45

 ALBERT. 1984, p. 17). 

 Frey  destaca  que  o  movimento  pela  paz,  apesar  de  potente  durante  os  anos  sessenta, 

 pode  ser  encontrado  também  no  século  dezenove  (FREY,  2008.  p.  33).  Para  o  autor,  o 

 pacifismo  é  uma  das  características  da  classe  média  liberal,  enquanto  o  antimilitarismo  se 

 alinhava  mais  ao  movimento  trabalhista  .  No  recorte  temporal  proposto  pela  presente 46

 pesquisa,  o  movimento  se  caracteriza  pelo  combate  e  crítica  ao  poder  das  armas  nucleares  e 

 corrida  armamentista.  Apesar  de  possuir  críticas  e  demandas  relativamente  alinhadas,  o 

 movimento  pela  paz  foi  bastante  heterogêneo,  contrastando  quanto  às  demandas,  opiniões 

 sobre  a  União  Soviética  e  modos  de  protesto  (FREY,  2008.  p.  35).  Uma  considerável  parcela 

 do movimento desconfiava e temia uma aproximação com o bloco socialista da Europa: 

 46  Para  uma  análise  mais  detalhada  e  aprofundada  a  respeito  do  tema,  consultar  o  capítulo  “The  International 
 Peace Movement”, escrito por Michael Frey (KLIMKE, SCHARLOTH, 2008). 

 45  Noite  após  noite  milhões  assistiram  à  carnificina  da  guerra  na  televisão  e  viram  imagens  de  aldeias  em  chamas, 
 crianças  com  o  rosto  e  membros  desfigurados,  prisioneiros  de  guerra  comunistas  torturados  e  mortos,  e  corpos 
 não  identificados  flutuando  pelo  rio  Mekong.  As  notícias  televisivas  começaram  a  dar  ampla  cobertura  às 
 manifestações  contra  a  guerra  (...)  Muitos  americanos  viram  nas  suas  televisões  uma  versão  de  guerra  bastante 
 diferente  daquela  glorificada  nas  frases  nobres  da  propaganda  oficial.  (ALBERT,  ALBERT.  1984,  p.  17,  tradução 
 nossa). 
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 The  greatest  obstacle  on  the  way  to  international  cooperation  was  the  attitude  toward 
 Communism.  Most  peace  groups  gave  way  to  public  pressure  and  presented  a 
 strictly  anti-Communist  ideology  so  as  not  to  be  suspected  of  Communist 
 subversion.  This  led  to  conflicts  with  those  (mainly  radical  pacifist)  organizations 
 that  rejected  Communism  but  were  in  favor  of  an  open-door  policy,  or  a  line  of 
 policy  that  allowed  for  some  dialogue  with  organizations  from  the  Eastern  Bloc. 47

 (FREY, 2008. p. 36) 

 Se  os  momentos  de  felicidade  só  podem  ser  identificados  nas  lembranças  de  Günter, 

 em  um  passado  em  que  a  guerra  e  derrota  não  existiam,  para  Gregor,  ao  contrário,  a  felicidade 

 só  é  possível  ao  fim  da  guerra.  O  antagonismo  entre  ambos  os  protagonistas  se  deflagra  nesta 

 aproximação:  Günter  não  entrevê  qualquer  redenção  com  o  fim  dos  conflitos,  enquanto 

 Gregor  parece  recuperar  sua  vivacidade  com  a  aproximação  da  capitulação  da  Alemanha, 

 experienciando com alívio a chegada da paz. 

 Em  uma  das  sequências  finais  de  Ich  War  Neunzehn  ,  acompanhamos  as  breves 

 permanências  de  Gregor  em  bases  do  exército  soviético  levantadas  em  solo  alemão.  Ao 

 direcionar  um  amigo  para  outro  carro,  que  o  levaria  ao  seu  destino,  o  protagonista  presencia  a 

 comemoração  de  um  grupo  de  jovens  russos.  Todos  estão  felizes  com  o  fim  da  guerra.  Em  um 

 plano  aberto,  com  uma  câmera  que  se  posiciona  acima  de  todos  os  personagens,  vemos  jovens 

 aproveitarem uma ponte como trampolim para um mergulho no rio  . 48

 Alguns  minutos  e  cenas  adiante,  a  equipe  de  Gregor  estaciona  novamente,  agora  em 

 uma  estrada  próxima  a  uma  área  verde  aberta.  Caminhando  até  um  grupo  de  soldados 

 soviéticos,  o  rapaz  encontra  um  conhecido  com  quem  conversa.  A  cena,  com  plano  aberto  e 

 câmera  que  acompanha  o  protagonista,  se  mantendo  atrás  do  mesmo,  apresenta  diversos 

 jovens  tomando  sol,  cozinhando,  jogando  bola  e  dominó.  O  clima  é  de  descontração  e 

 cumplicidade  entre  todos.  Características  da  juventude  são  enfatizadas,  como  a  diversidade  de 

 jogos, brincadeiras e deboche entre si, sem a presença de adultos. 

 48  Interessante  notar  que  os  jovens  vestem  poucas  roupas,  regatas  e  bermudas.  O  sol  se  reflete  no  rio.  Toda  a  cena 
 remete  ao  calor,  em  contraste  com  o  indicado  em  Die  Russen  Kommen  e  Karriere  ,  em  que  o  fim  da  guerra  é 
 marcado  por  um  rigoroso  frio.  Ainda  que  tratem  exatamente  do  mesmo  período,  o  clima  difere  em  razão  da 
 narrativa. 

 47  O  maior  obstáculo  no  caminho  para  a  cooperação  internacional  foi  a  atitude  em  relação  ao  comunismo.  A 
 maioria  dos  movimentos  de  paz  deu  lugar  à  pressão  pública  e  apresentou  uma  ideologia  estritamente 
 anticomunista,  de  modo  a  não  serem  suspeitos  de  subversão  comunista.  Isto  levou  a  conflitos  com  as 
 organizações  (principalmente  pacifistas  radicais)  que  rejeitaram  o  comunismo  mas  eram  a  favor  de  uma  política 
 de  porta  aberta,  ou  de  uma  linha  política  que  permitisse  algum  diálogo  com  organizações  do  Bloco  de  Leste. 
 (FREY, 2008. p. 36, tradução nossa). 
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 Conjunto 14 – Momentos de comemoração em Ich War Neunzehn 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 Em  Die  Russen  Kommen  e  Karriere  ,  como  dito  anteriormente,  momentos  de  felicidade 

 e  divertimento  sempre  antecedem  o  ingresso  de  Günter  à  Juventude  de  Hitler.  Aludem  a  um 

 país  livre  da  guerra,  vergonha  e  ocupação  de  exércitos  inimigos.  Mas  também  livre  do  próprio 

 passado,  responsabilidades  e  crimes  cometidos  (JUDT,  2008.  p.  283).  As  memórias  são 

 retratadas  a  partir  de  momentos  de  companheirismo  e  intimidade  com  o  pai  e  não  com  um 

 grupo  de  amigos  da  idade  do  protagonista.  Esses  momentos  podem  ser  recordados,  com  certa 

 melancolia  e  desespero,  mas  não  podem  ser  recuperados  após  o  fim  da  guerra,  como  em  Ich 

 War  Neunzehn  .  Assim,  enquanto  Die  Russen  Kommen  e  Karriere  consideram  a  possibilidade 

 de  paz  no  futuro  com  pessimismo  e  até  mesmo  cinismo,  Ich  War  Neunzehn  reafirma  a  paz 

 como resultado imediato e natural da vitória da União Soviética. 

 Conjunto 15 – Momentos de alegria em Die Russen Kommen 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 
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 Há,  no  entanto,  em  todos  os  três  filmes,  a  persistência  da  percepção  de  que  apenas  a 

 paz  fornece  o  acesso  a  esse  regozijo,  aproveitamento  da  juventude  e  felicidade.  A  guerra 

 perde  sua  opulência  e  poder  de  sedução  .  Vencedores  e  vencidos  repudiam  a  violência  do 49

 front,  o  despropósito  na  perda  de  vidas  e  qualidades  como  valentia  e  brutalidade.  Ao  abordar  a 

 paz,  a  guerra  e  a  compreensão  de  ambas,  percebemos  uma  aproximação  narrativa  dos  três 

 filmes.  A  guerra  e  seus  oficiais,  conforme  veremos  no  capítulo  03,  são  os  principais  algozes  e 

 antagonistas das histórias contadas. 

 2.3 Os mortos (e os) vivos 

 No  momento  de  comparação  dos  três  filmes,  a  caracterização  psicológica  de  alguns 

 personagens  se  mostrou  ser  bastante  relevante  para  as  problemáticas  propostas  pela  pesquisa. 

 Através  de  uma  interessante  construção  narrativa  e  imagética,  as  três  histórias  nos  apresentam 

 a  Juventude  de  Hitler  como  profundamente  apática,  em  uma  espécie  de  trauma  letárgico.  Esse 

 aspecto  se  torna  ainda  mais  notório  quando  posto  em  contraste  com  os  jovens  soviéticos, 

 vigorosos  e  cheios  de  energia.  Em  Karriere  ,  essa  apatia  alcançará  também  os  adultos 

 presentes na trama. 

 Incapazes  de  contrariar  qualquer  ordem  do  regime  nazista,  personagens  vinculados  à 

 Juventude  de  Hitler  pouco  reagem  a  qualquer  estímulo  da  narrativa.  Como  se  não  suportassem 

 sobreviver  a  experiência  do  nazismo  se  estivessem  completamente  vivos  ou  conscientes,  as 

 narrativas  os  apresentam  em  uma  espécie  de  semi  vida,  que  responde  apenas  aos  impulsos 

 mais  vitais  como  sobrevivência,  alimentação  e  sono.  Também  interessada  em  personagens 

 letárgicos,  no  contexto  da  discussão  das  relações  de  classe  no  cinema  brasileiro  e  do  filme  A 

 Falecida  , Mariana Souto recupera a figura do morto  vivo ou zumbi, enquanto metáfora: 

 Esta  não  é  uma  interpretação  evidente  dos  filmes  em  questão,  que  em  sua  maioria 
 nem  se  filiam  ao  gênero  do  horror,  mas  a  evocação  (ou,  no  contexto  macabro, 
 arriscaríamos  dizer  “invocação”)  das  figuras  do  horror  nos  auxilia  a  captar  essa 
 sensação  de  letargia  e  lentidão  que  o  regime  de  atuação  de  alguns  desses 
 personagens nos inspira. (…) 

 No  entanto,  os  aspectos  que  marcam  transversalmente  os  zumbis,  tanto  os 
 “clássicos”  como  os  “modernos”  (…),  são  sua  faceta  vagarosa,  apática,  inexpressiva 
 e  o  fato  de  que  parecem  caminhar  sob  o  efeito  de  um  transe,  como  corpos  que  se 
 guiam  por  um  automatismo  e  instinto.  Semelhantes  aos  sonâmbulos,  carecem  de  um 
 sopro  de  vida;  possuem,  em  geral,  a  face  neutra  e  o  olhar  vazio,  transitando  num 

 49  Presente, inclusive, no excerto do filme  Kolberg  utilizado em  Die Russen Kommen  . 
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 limbo  existencial  entre  o  mundo  dos  vivos  e  o  dos  mortos.  (SOUTO,  2019.  p.  204  e 
 205) 

 Partindo  da  caracterização  apresentada  e  da  aproximação  metafórica  feita  por  Souto, 

 nos  preocupamos  agora  em  analisar  algumas  das  cenas  em  que  essa  apatia  se  faz  presente  e  o 

 contraste  entre  jovens  apáticos  e  vívidos,  contraposição  proposta  pelos  próprios  filmes.  A 

 narrativa  que  melhor  evidencia  essa  dinâmica  é  Ich  War  Neunzehn  e,  portanto,  começaremos 

 por  ela.  Ao  longo  de  todo  o  filme  percebemos  a  preocupação  da  narrativa  na  apresentação  de 

 opostos,  artifício  utilizado  para  reafirmar  aspectos  positivos  dos  personagens  russos  e  sua 

 moralidade.  Neste  sentido,  a  Juventude  de  Hitler  será  caracterizada  como  um  grupo 

 totalmente antagônico aos dos jovens soviéticos. 

 Essa  dinâmica  é  bastante  evidente  na  sequência  que  agora  analisaremos.  Gregor  e 

 Wadim  negociam  a  rendição  de  um  forte  com  soldados  e  oficiais  alemães.  Enquanto  a 

 negociação  é  feita,  temos  acesso  ao  funcionamento  e  degradação  do  forte.  Ele  abriga  muitos 

 homens  feridos,  mulheres,  idosos  e  outros  soldados  que  ainda  procuram  resistir  à  chegada 

 soviética  na  Alemanha.  Neste  contexto,  nos  é  apresentado  o  diálogo  entre  um  jovem  alemão, 

 que  não  aparenta  ter  mais  de  quinze  anos,  e  um  tenente-coronel  (Obersturmbannführer).  O 

 menino explica como rendeu um tanque soviético, surpreendendo positivamente o militar. 

 Garoto:  Um  tanque  nos  perseguiu  e  escapamos  por  uma  rua.  Entrei  no  porão  por 
 uma  abertura.  O  tanque  chegou  e  ficou  parado.  Eu  tinha  dois  morteiros.  Apontei  e 
 disparei um. 

 Obersturmbannführer: E o que aconteceu? 

 Garoto: O tanque parou e começou a queimar. 

 Obersturmbannführer: Acertou o tanque? 

 Garoto: Sim. 

 Obersturmbannführer: O que houve então? 

 Garoto: A escotilha abriu e saiu um soldado. 

 Obersturmbannführer: Um soldado? O que fez então? 

 Garoto: Disparei o outro morteiro. 

 Obersturmbannführer: E o que houve? 

 Garoto: Sua cabeça e braços saíram voando. 

 Obersturmbannführer: Muito bem! Acertou em cheio. O que ganhou por isso? 

 Garoto: Uma barra de chocolate. 

 Obersturmbannführer: O que? 

 Garoto: Uma barra de chocolate. 

 Obersturmbannführer:  Não  há  mais  honra  aqui?  Você!  (Chama  outro  soldado  que 
 aguarda  no  corredor)  Venha  aqui  e  seja  testemunha!  (Entrega  para  o  garoto  uma 
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 medalha  que  carrega  em  seu  próprio  uniforme)  Você  tem  todo  o  meu  respeito,  filho. 
 Sua geração é a esperança da Alemanha. Honra o uniforme que veste. 

 Garoto: Sim, Obersturmbannführer. 

 Obersturmbannführer: Você, pode ir. Dispensado. 

 Inexpressivo,  o  jovem  narra  todo  o  acontecimento  em  voz  baixa  e  calma,  sem  qualquer 

 gestualidade.  A  violência  do  ato  ou  a  morte  do  soldado  soviético  não  parecem  ser  estímulos 

 suficientes  para  qualquer  reação.  A  construção  corporal  do  ator  que  interpreta  o  garoto  é 

 bastante  indicativa:  com  os  ombros  caídos,  seu  olhar  se  direciona  na  maior  parte  do  tempo 

 para  o  chão  ou  para  um  ponto  à  sua  esquerda,  sem  encarar  o  homem  à  frente.  O  recebimento 

 da  medalha  tampouco  modifica  a  letargia  do  garoto,  que  evita  olhar  a  Cruz  de  Ferro.  Toda  a 

 sequência  nos  é  apresentada  em  primeiro  plano  e  enfoca  o  rosto  do  menino,  o  que  colabora 

 para  que  percebamos  o  distanciamento  do  personagem  em  relação  aos  horrores  que  acabou  de 

 vivenciar. 

 Para  Judt,  o  sentimento  de  apatia  é  significativo  para  que  compreendamos  a  relação  da 

 Alemanha  com  seu  próprio  passado  e  política.  Indiferentes  à  ideia  de  punição  de  culpados, 

 indenização  de  vítimas  e  de  temas  políticos  no  geral,  a  maior  parte  da  sociedade  alemã  das 

 décadas  de  50  e  60  se  preocupou  com  questões  práticas  de  sobrevivência  e  trabalho.  O 

 desinteresse  político,  sobretudo  se  referente  ao  passado,  é  então  percebido  com  desconfiança. 

 Alguns  autores  ressaltam  que  a  busca  pela  prosperidade  financeira  e  familiar,  longe  de 

 qualquer  debate  político,  seriam  maneiras  de  negar,  como  se  nunca  houvessem  existido,  as 

 responsabilidades  no  que  diz  respeito  à  Segunda  Guerra  Mundial.  Somando  esse 

 comportamento  ao  conhecimento  geral  de  que  muitos  antigos  nazistas  acabaram  retornando 

 seus  cargos  administrativos  e  burocráticos  no  pós  guerra  (FULBROOK,  1992.  p.  287  –  288), 

 podemos  então  compreender  as  críticas  da  juventude  sobre  a  falta  de  debate  em  relação  ao 

 passado alemão, punição e o engodo da democracia. 

 Com  uma  facilidade  assustadora,  os  cidadãos  alemães  haviam  saltado  de  Hitler  para 
 o  consumismo;  haviam  se  livrado  das  memórias  culposas,  tornando-se  prósperos.  Na 
 guinada  germânica  –  da  política  para  o  acúmulo  de  bens  materiais  –  Grass  e  outros 
 viam  a  negação  de  responsabilidades  civis  passadas  e  presentes.  (…)  Para 
 Fassbindes  e  uma  futura  geração  de  alemães  ocidentais  composta  de  dissidentes 
 inflamados,  as  novas  qualidades  da  nova  Alemanha  na  nova  Europa  –  prosperidade, 
 concessão,  desmobilização  política  e  o  acordo  tácito  de  não  cutucar  a  memória 
 nacional  –  não  desviaram  a  atenção  dos  velhos  defeitos.  As  qualidades  eram  os 
 velhos defeitos, em novos disfarces. (JUDT, 2008. p. 284 – 285). 
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 É  interessante  notar  onde  ou,  ainda  mais  especificamente,  em  quem  a  caracterização 

 de  apatia  pode  ser  percebida:  em  geral,  personagens  profundamente  vinculados  ao  regime 

 nazista  e  que,  inclusive,  cometeram  terríveis  crimes  por  seguirem  cegamente  ordens  de 

 superiores.  Como  veremos  a  seguir,  essa  apatia  também  pode  ser  encontrada  em  adultos 

 interessados  apenas  em  status,  dinheiro  e  consumo.  A  apatia  presente  nos  filmes  ganha, 

 portanto,  uma  nova  camada  interpretativa:  não  é  apenas  uma  crítica  ao  comportamento 

 indiferente  e  criminoso  da  Juventude  de  Hitler,  mas  sim  uma  crítica  ao  comportamento 

 letárgico  da  sociedade  alemã  nos  anos  sessenta.  Neste  sentido,  a  vivacidade  de  uma  parte  da 

 juventude  presente  nos  três  filmes  pode  ser  interpretada  como  um  lembrete  e  reafirmação  do 

 vácuo no debate político, por parte dos adultos (MAZOWER, 2001. p. 313). 

 Em  outra  passagem,  já  nos  minutos  finais  de  Ich  War  Neunzehn  ,  um  segundo  soldado 

 da  Juventude  Hitler  narra  sua  terrível  experiência  de  combate.  Na  casa  ocupada  pelos 

 soviéticos,  convencido  pelos  apelos  de  Gregor  e  equipe,  o  rapaz  se  rende  e  aguarda  com  os 

 demais  soldados  alemães,  agora  prisioneiros.  A  senhora  que  o  escuta,  dona  da  residência 

 ocupada, acaba por escondê-lo dos soviéticos, oferecendo a casa para que lá ele permaneça. 

 Garoto:  Tínhamos  que  cruzar  a  ponte  de  Spandau  para  liberar  o  caminho  para  o 
 Führer.  Na  ponte  havia  corpos.  Eu  cruzei  a  ponte  correndo.  Explodiam  granadas, 
 voavam destroços. Quando cheguei, vi fogo no meu pé. 

 O  personagem  aparenta  ser  ainda  mais  novo  do  que  o  da  sequência  anterior,  no 

 entanto,  suas  construções  expressivas  e  corporais  muito  se  assemelham.  Ao  narrar  sua 

 participação  na  liberação  do  caminho  para  o  Führer  e  como  se  feriu,  o  jovem  mantém  a 

 mesma  expressão  perdida  e  indiferente.  Ao  ser  questionado  pela  senhora  que  o  socorre  se 

 gostaria  de  permanecer  naquela  casa,  destino  aparentemente  melhor  do  que  o  aprisionamento 

 soviético,  o  personagem  aceita,  mas  não  altera  sua  neutra  fisionomia  ou  olhar.  Sua  resposta 

 corporal  permanece  inerte  e  passiva.  Novamente,  toda  a  passagem  é  enquadrada  em  primeiro 

 plano e câmera parada. 
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 Conjunto 16 – Os apáticos jovens de Ich War Neunzehn 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 Conjunto  17:  cumplicidade,  expressões  e  reações  de  jovens  soviéticos  em  Ich  War 

 Neunzehn 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 
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 As  duas  sequências  se  tornam  ainda  mais  interessantes  quando  as  comparamos  com  a 

 construção  narrativa  da  juventude  soviética,  com  jovens  risonhos,  festivos  e  com 

 cumplicidade  entre  si.  Se  os  jovens  alemães  mantêm  expressões  passivas,  em  situações  boas 

 ou  ruins,  os  soviéticos  reagem  com  intensidade  às  felicidades  e  tragédias  pelas  quais  passam. 

 Eles  comemoram  o  fim  da  guerra,  sofrem  com  a  perda  de  soldados  companheiros  e  se  enojam 

 pelas  barbaridades  cometidas  pelos  nazistas.  A  juventude  soviética  se  aproxima  da 

 caracterização  ativa  da  própria  juventude  dos  anos  sessenta,  que  se  movimenta,  é  espirituosa  e 

 gera  conflito  a  partir  de  suas  demandas.  A  apatia  e  passividade  percebidas  na  Juventude  de 

 Hitler,  com  inércia  em  relação  à  guerra  e  política,  descaracterizam  essa  juventude,  retiram  os 

 principais  aspectos  que  definem  esse  grupo  nos  anos  sessenta,  enquanto  ativos,  combativos  e 

 rebeldes.  Essa  contraposição  é  bastante  clara  no  subcapítulo  “eles  estão  todos  mentindo”  e 

 também no filme  Karriere  , como veremos a seguir. 

 Em  Karriere  ,  além  da  Juventude  de  Hitler,  a  principal  figura  de  apatia  é  o  próprio 

 Günter,  agora  adulto.  Preocupado  com  estabilidade  financeira  e  status,  o  personagem  não  se 

 incomoda  com  o  que  acontece  ao  seu  redor,  despertando  de  seu  marasmo  apenas  quando 

 questões  políticas  e  sociais  invadem  seu  ambiente  doméstico.  Os  adultos  ao  seu  redor 

 parecem  todos  compartilhar  desta  mesma  indiferença  .  Em  oposição  a  este  grupo  e 50

 caracterização,  há  o  filho  de  Günter  e  cenas  de  passeatas,  manifestações,  confronto  com  a 

 polícia,  plenárias  e  ocupação  de  espaços  públicos,  todas  protagonizadas  por  jovens  .  Mais 51

 acentuado  do  que  no  filme  Ich  War  Neunzehn  ,  o  contraste  entre  inércia  e  rebeldia  é 

 evidenciado. 

 Em  uma  das  passagens  em  que  percebemos  esse  movimento,  cenas  de  uma  passeata 

 nos  são  apresentadas.  Inicialmente,  os  jovens  ouvem  e  vaiam  um  discurso  que  critica  o  modo 

 como  as  manifestações  são  feitas.  Em  seguida  algumas  cenas  de  protestos  são  exibidas,  com 

 cartazes  que  questionam  a  persistência  do  nazismo  na  Alemanha  Ocidental  e  a  interferência 

 norte-americana  no  país.  Ao  fim  da  sequência,  manifestantes  são  agredidos  por  policiais  e 

 tentam  escapar.  A  passagem  é  seguida  por  uma  breve  cena  de  Günter,  em  primeiríssimo 

 plano,  estático.  O  personagem  parece  refletir  sobre  quais  decisões  deve  tomar  em  relação  ao 

 seu  trabalho.  Por  fim,  retomamos  mais  uma  cena  de  lembranças  da  juventude  de  Günter, 

 51  Essas cenas, segundo o próprio filme, foram retiradas de documentários e programas jornalísticos. 

 50  Com exceção do colega de trabalho Zacharias, preocupado com direitos trabalhistas e mudanças sociais. 
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 quando  o  mesmo  é  interrogado  pelo  oficial  soviético,  já  na  delegacia,  sobre  seu  papel  no 

 assassinato do jovem russo. 

 Conjunto 18 – vigor e apatia em Karriere 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 O  encadeamento  e  montagem  das  cenas  não  parece  ser  aleatório.  A  construção 

 narrativa  em  que  nos  é  apresentada  uma  cena  de  manifestação  ou  revolta  social  seguida  de 

 uma  cena  que  destaca  a  apatia  de  Günter  jovem  e  adulto,  se  repete  em  três  diferentes 

 momentos  de  toda  a  narrativa.  A  escolha  de  sequência,  reafirma  a  alienação  do  personagem 

 através  de  seu  desinteresse,  no  passado  e  no  presente,  sobre  política  e  ética.  Assim  como  em 

 Ich  War  Neunzehn  ,  jovens  expressivos  e  combativos  são  destacados  positivamente, 

 preocupados  com  sua  realidade  e  futuro,  em  contraste  com  a  neutralidade  e  passividade  de 

 outros personagens jovens ou, no caso de  Karriere  ,  o próprio protagonista. 

 Hobsbawm  caracteriza  a  juventude,  e  os  estudantes  especificamente,  enquanto  um 

 “novo  fator  na  cultura  e  na  política”  (HOBSBAWM,  1995.  p.  292),  que  surpreenderam  a 

 sociedade  em  geral  por  seu  radicalismo,  por  possuírem  expressão  política  e  criticarem 

 abertamente  projetos  políticos  e  tradições  valiosas  para  os  mais  velhos.  Esta  nova  categoria 

 social  não  possuía  posição  clara  em  relação  ao  restante  da  sociedade,  por  ser  uma  novidade,  o 

 que  em  alguma  medida  motivou  e  fomentou  discursos  críticos  à  sociedade  estabelecida,  a 
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 respeito  de  seus  objetivos  e  modo  de  vida.  Todas  essas  caracterizações  em  nada  se  aproximam 

 à apatia de alguns dos jovens presentes nos três filmes. 

 Em  Die  Russen  Kommen  ,  acompanhamos  o  aprofundamento  da  letargia  de  Günter  e 

 colegas  à  medida  em  que  são  expostos  aos  deveres,  nazismo  e  horrores  da  guerra. 

 Inicialmente  ágeis  e  vívidos,  o  assassinato  do  jovem  russo  nas  ruínas  de  um  antigo  depósito  é 

 o  ponto  de  virada  para  a  caracterização  dos  personagens.  Após  o  acontecimento,  o  grupo 

 assume  uma  postura  inexpressiva,  os  movimentos  se  tornam  automáticos,  sincronizados  e 

 curtos.  O  ato  violento  marca  a  narrativa  e  o  comportamento  dos  personagens.  As  cenas 

 posteriores  à  morte  do  rapaz  são  bastante  importantes  neste  sentido:  em  um  comício  de 

 incentivo  ao  alistamento  juvenil,  Günter  e  colegas  agora  vestem  as  mesmas  roupas  e  se 

 alinham em fileiras organizadas, enquanto escutam passivamente a mensagem a eles dirigida. 

 Mensagem  em  voz  off:  Vocês,  meus  jovens  soldados,  vendo  o  espírito  de  luta  e 
 invencibilidade  em  seus  rostos,  a  devoção  e  o  amor  pelo  Führer,  em  seus  olhos 
 claros,  peço:  Führer,  dê  ordens,  seus  jovens  surgiram,  prontos  para  atacar.  Como 
 uma  fênix  das  cinzas,  das  ruínas  de  nossas  cidades,  surgiu  uma  vontade  alemã 
 ainda  mais  forte.  Milhões  de  alemães  pegaram  pás,  formaram  batalhões  de  milícias, 
 inúmeras  divisões  foram  criadas  recentemente.  Nós,  os  jovens  de  Adolf  Hitler, 
 queremos  estar  na  linha  de  frente  nesta  hora  histórica!  Prometemos  isso 
 solenemente!  Nós  banimos  todo  sentimentalismo  de  nossos  corações  alemães!  E 
 nossa maior honra é a nossa devoção ao nosso Führer Adolf Hitler. 

 Mesmo  que  energicamente  convocados,  os  jovens  não  apresentam  qualquer  vigor  de 

 soldados  prontos  para  a  batalha.  Não  há  também  qualquer  relação  de  afinidade  ou 

 cumplicidade  entre  os  garotos  (como  observamos  em  Ich  War  Neunzehn  ),  ao  contrário,  os 

 atores  reprimem  em  seus  rostos  e  fisicalidade  qualquer  demonstração  de  prazer  ou  dor.  Muitos 

 mantêm  a  cabeça  baixa.  Toda  a  passagem  é  entrecortada  por  rápidas  imagens  do  jovem  russo 

 morto,  estirado  ao  chão.  Possíveis  memórias  de  Günter,  mesmo  essas  perturbadoras 52

 lembranças  não  alteram  a  fisionomia  neutra  do  rapaz.  Em  planos  médios  que  se  aproximam 

 lentamente,  a  câmera  percorre  todo  o  espaço  em  que  ocorre  o  comício.  Os  enquadramentos 

 apresentam  e  enfocam  os  jovens,  os  militares  que  permanecem  sentados  e,  particularmente, 

 Günter.  Em  alguns  momentos  a  câmera  assume  o  primeiro  plano,  evidenciando  expressões 

 vazias, detalhes das vestimentas de oficiais e a atenção com que acompanham o discurso. 

 52  Essas imagens o perseguem ao longo de todo o filme, assombrando sua consciência e sonhos. 
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 Conjunto 19 – vigor e apatia em Die Russen Kommen 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 Nas  passagens  seguintes  essa  mesma  letargia  estará  presente,  seja  no  juramento  militar 

 ou  no  desfile  da  fanfarra  e  marcha  pelas  ruas  da  cidade.  No  entanto,  a  clara  definição  dos 

 polos  “apáticos  e  ativos”  é  questionada  e  menos  evidente  em  Die  Russen  Kommen  .  O  filme 

 transita  entre  os  dois  pólos.  Nele,  a  Juventude  de  Hitler  parece  mais  consciente  de  suas 

 escolhas  e  ideologias.  Em  algumas  cenas  os  personagens  se  apresentam  letárgicos  e 

 conformados  com  o  que  quer  que  lhes  aconteça.  Em  outros  momentos  reagem  ao  contexto  que 

 lhes  é  apresentado,  se  alegram  com  a  possibilidade  de  vitória  e  demonstram  entusiasmo  com  a 

 ida  à  guerra.  Essa  oscilação  contribui  para  a  apresentação  de  um  contexto  e  personagens  mais 

 complexificados e subjetivos. 

 Quando  aproximado  dos  outros  dois  filmes,  Die  Russen  Kommen  demonstra  possuir 

 pontos  de  tensão  em  relação  à  metáfora  dos  mortos  vivos:  em  alguns  momentos  esses 

 personagens  são  “reanimados”,  buscam  uma  redenção  e  reagem  ao  que  ocorre.  Se  em  Ich  War 

 Neunzehn  e  Karriere  a  Juventude  de  Hitler  e  simpatizantes  do  nazismo  foram  caracterizados 

 através  de  sua  estranha  apatia  para  com  o  mundo  ,  em  Die  Russen  Kommen  outros 53

 sentimentos  também  guiam  esses  personagens.  Dentre  eles,  a  incredulidade  do  despropósito 

 da  guerra,  medo  da  chegada  dos  inimigos,  busca  por  redenção  ou  falta  de  perspectivas.  Essas 

 53  Ainda  assim  essa  caracterização  ocorre  de  maneiras  bastante  distintas.  Karriere  parece  mais  preocupado  em 
 apresentar  personagens  complexos,  enquanto  Ich  War  Neunzehn  evidencia  características  bem  definidas  e 
 fechadas para os alemães. 
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 particularidades,  complexidades  e  dualidades,  pouco  a  pouco,  nos  apontam  vestígios  do 

 incômodo que o filme gerou para a avaliação da censura. 

 A  preocupação  e  receio  em  relação  aos  jovens  e  sua  rebeldia  se  estendeu  por  toda  a 

 Europa,  foram  transnacionais  como  os  próprios  jovens  da  década  de  sessenta  gostavam  de  se 

 considerar  (JOBS,  POMFRET,  2015.  P.  X).  A  escolha  de  tratar  sobre  as  relações  estabelecidas 

 pela  juventude  no  primeiro  capítulo  –  principalmente  quando  em  confronto  com  os  adultos  -  , 

 para  além  do  protagonismo  de  personagens  jovens  nos  três  filmes,  também  se  definiu  com 

 base  na  percepção  de  que  esta  análise  gera  diálogos  com  o  debate  historiográfico  sobre  a 

 Alemanha Oriental, Ocidental e toda a Europa. 

 Jobs  e  Pomfret  destacam  que  as  mobilizações  e  cultura  jovem  foram  produzidas  a 

 partir  de  uma  dinâmica  entre  o  local,  nacional  e  transnacional,  em  que  há  trocas,  reafirmações 

 e  mudanças  de  identidades.  O  contato  de  jovens  de  diferentes  países  também  colabora  para  a 

 formação  da  juventude  enquanto  grupo  social  (JOBS,  POMFRET,  2015.  p.  2  –  3).  Neste 

 mesmo  sentido,  Judt  destaca  a  fluidez  de  culturas  entre  fronteiras  nacionais.  (JUDT,  2008.  p. 

 401). 

 O  capítulo  buscou  tratar  de  questões  específicas  da  Alemanha  Oriental,  mas  também, 

 com  base  nessa  perspectiva  da  cultura  jovem  transnacional,  discutimos  questões  gerais  da 

 relação  entre  jovens  e  adultos,  dos  anseios  e  questionamentos  desse  novo  grupo  social. 

 Utilizamos  assim  uma  escala  de  interpretação  e  discussão  menos  específica,  em  que  pudemos 

 perceber  as  trocas  e  aproximações  entre  jovens  de  toda  a  Europa  e  como  a  possibilidade  de 

 cultura  compartilhada  se  apresenta  nos  filmes.  Esse  contexto  geral  colabora  para  que 

 compreendamos adiante algumas dinâmicas específicas da República Democrática Alemã. 

 O  transnacionalismo  e  a  troca  cultural  não  se  encontravam  apenas  nas  músicas,  filmes 

 e  vestuário,  mas  também  nas  diferentes  formas  de  protestos  e  identidades  em  diversos  países. 

 A  troca  de  experiências,  gerando  redes  de  apoio  e  debate,  é  uma  das  principais  características 

 dos  anos  sessenta  e  de  sua  juventude,  segundo  Klimke  e  Scharloth  (KLIMKE,  SCHARLOTH, 

 2008.  p.  04).  Por  outro  lado,  esse  contato  também  deflagra  as  próprias  especificidades  de  cada 

 país,  mais  alinhados  com  as  demandas  dos  blocos  socialista  ou  capitalista,  e  a  tensão  da 
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 Guerra  Fria.  Na  Alemanha  Ocidental,  por  exemplo,  os  jovens  tiveram  dificuldades  em 

 compreender  as  críticas  políticas  dos  jovens  da  República  Democrática  Alemã  à  Alemanha 

 Oriental,  atraídos  por  um  modelo  de  governo  diferente  daquele  que  conheciam  (JUDT,  2008. 

 p. 425 e 426). 

 A  major  effect  of  these  personal  and  institutional  networks,  however,  was  the  rapid 
 spread  and  mixture  of  new  forms  and  tactics  of  protest  that  clearly  distinguished  the 
 protest  movements  of  “1968”  from  their  historical  predecessors.  (KLIMKE, 54

 SCHARLOTH, 2008. p. 05) 

 O  internacionalismo  de  culturas  foi,  portanto,  uma  característica  que  se  reafirma  e 

 ganha  fôlego  na  década  de  sessenta.  Hobsbawm  chega  mesmo  a  falar  em  uma  “cultura  jovem 

 global”  (HOBSBAWM,  1995.  p.  321),  que  acabaria  por  se  disseminar  através  da  música,  TV, 

 cinema,  mas  também  a  partir  do  próprio  contato  dos  jovens  com  as  universidades  e  sua 

 crescente busca por comunicação internacional, moda e viagens turísticas. 

 Ao  longo  do  capítulo,  apresentamos  especificidades  da  juventude  proveniente  da 

 República  Democrática  Alemã,  como  essas  características  se  aproximam  ou  se  afastam  do 

 restante  do  continente  europeu  e  como  foram  construídas  narrativa  e  imageticamente  nos  três 

 filmes selecionados. 

 Ao  aproximar  e  colocar  em  diálogo  os  filmes,  percebemos  a  relação  e  equivalência 

 entre  características  dos  jovens  nas  três  histórias.  Esse  entendimento  nos  permite  destacar  que 

 todos  os  três  filmes  possuem  personagens  e  protagonistas  com  características  da  cultura 

 jovem dos anos sessenta, são parecidos entre si. 

 Apesar  de  partirem  de  diferentes  contextos  e  demonstrarem  diferentes  inclinações,  os 

 três  protagonistas  jovens  entram  em  atrito  com  os  adultos  ao  seu  redor,  os  três  se  rebelam, 

 desafiam  a  tradição,  são  questionadores  e  não  aceitam  a  dissimulação  sobre  o  passado  nazista. 

 Os  três  também  parecem  não  se  encaixar  na  realidade  a  qual  pertencem,  são  solitários  e 

 introspectivos.  Cada  qual  a  partir  de  sua  própria  história,  questionam  a  ideia  de  obediência  aos 

 pais  e  autoridades,  e  de  obediência  à  tradição  e  lealdade  alemã  cega.  Gregor  questiona  e 

 enfrenta  a  lealdade  que  supostamente  deveria  ter  para  com  sua  nação  de  origem,  Günter 

 54  Um  efeito  importante  destas  redes  pessoais  e  institucionais,  no  entanto,  foi  a  rápida  propagação  e  mistura  de 
 novas  formas  e  táticas  de  protesto  que  distinguiram  claramente  os  movimentos  de  protesto  de  "1968"  dos  seus 
 predecessores históricos. (KLIMKE, SCHARLOTH, 2008. p. 05, tradução nossa) 
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 jovem  gradativamente  questiona  as  finalidades  da  guerra  e  Nazismo,  o  filho  de  Günter  adulto 

 questiona a lógica capitalista em que está inserido. 

 A  análise  das  relações  estabelecidas  pela  juventude  e  as  considerações  levantadas 

 durante  o  capítulo  nos  inquieta:  diferentemente  de  nossa  hipótese  inicial,  não  parece  ser  a 

 construção  e  reafirmação  das  características  rebeldes  da  juventude  que  incomoda  os  censores 

 de  Die  Russen  Kommen  .  Mesmo  que  essa  mesma  rebeldia,  comportamentos  considerados 

 transgressores  e  consumo  de  cultura  ocidental  preocupassem  autoridades  e  governo,  como  o 

 próprio capítulo demonstrou. 

 Os  dois  outros  filmes  também  apresentam  esses  mesmos  aspectos  e  ambos  foram 

 liberados  pela  avaliação  da  censura,  elogiados  por  seu  comprometimento  com  a  arte  da 

 República  Democrática  Alemã.  No  entanto,  a  relação  que  Günter  jovem  estabelece  com  a 

 guerra  e  chegada  dos  russos  é  marcada  por  traumas  e  violência  que  os  outros  dois  filmes 

 camuflam  ou  não  apresentam.  Como  veremos  no  capítulo  seguinte,  a  chegada  dos  russos  e  a 

 construção  narrativa  da  presença  de  autoridades  soviéticas  em  solo  alemão  parecem  ser  o 

 principal ponto de tensão de nosso conjunto de filmes. 
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 CAPÍTULO 03 
 OS RUSSOS FINALMENTE CHEGAM: AS AUTORIDADES ALEMÃS E 

 SOVIÉTICAS 

 Das Vergangene ist nicht tot; es ist nicht einmal vergangen. 
 Wir trennen es von uns ab und stellen uns fremd. 55

 Kindheitsmuster - Christa Wolf. 

 Diferentes  tipos  de  autoridade  são  enfatizadas  nas  três  obras  –  militares,  chefes  de 

 grandes  empresas  e  os  oficiais  do  Estado  alemão  –  há,  no  entanto,  uma  escolha  narrativa  que 

 se  repete:  em  todos  os  filmes,  as  autoridades  são  as  principais  antagonistas.  Ao  longo  do 

 capítulo  analisaremos  e  discutiremos  a  construção  desses  personagens,  com  ênfase  nos 

 personagens  cujas  autoridades  são  oficiais  e  militares.  Nos  interessa  perceber  a  profundidade 

 ou  estereótipos  atribuídos  ao  grupo,  quais  tensões  essa  construção  alimentou  ou  não.  E 

 também  os  incômodos  que  a  narrativa  sobre  as  autoridades  vinculadas  ao  Estado,  sejam  elas 

 soviéticas  ou  alemães,  desencadearam.  Homens  distantes,  frios,  quase  inumanos,  levantaram 

 críticas a que tipo de história o cinema buscava construir. 

 Ao  nos  aproximarmos  da  discussão  a  respeito  das  autoridades  percebemos  que, 

 necessariamente,  também  nos  aproximamos  da  análise  de  como  os  personagens  soviéticos 

 foram  construídos  nos  três  filmes.  Essa  percepção  se  concretizou  no  próprio  momento  de 

 análise,  a  partir  do  esforço  de  compreensão  das  obras.  Os  personagens  russos  são  retratados 

 como  as  novas  autoridades,  após  a  derrota  alemã,  e  o  peso  desta  nova  ordem  perpassa  as 

 histórias. 

 A  análise  também  se  aprofundará  na  discussão  sobre  a  chegada  dos  russos  em 

 território  alemão  em  cada  filme,  a  presença  desses  personagens  e  as  relações  que  estabelecem 

 com  os  demais  grupos  sociais.  Assim  como  no  capítulo  anterior,  partimos  de  algumas 

 questões norteadoras da discussão, separadas em subcapítulos. 

 As  temáticas  desenvolvidas  no  capítulo  se  vinculam  diretamente  às  relações 

 estabelecidas  entre  Alemanha  Oriental  e  União  Soviética,  em  1945,  mas  também  nos  anos 

 sessenta.  Neste  sentido,  é  importante  perceber  que  a  posição  da  RDA  em  relação  à  União 

 55  O  passado  não  está  morto;  ele  nem  ao  menos  passou.  Nós  o  separamos  de  nós  e  agimos  como  estranhos. 
 (Tradução nossa) 
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 Soviética  sempre  variou  muito,  sendo  mais  ou  menos  influenciada  pela  mesma.  O  Estado 

 buscou  pelo  apoio  da  potência  durante  todo  o  período  em  que  existiu,  para  que  se  legitimasse 

 para os demais países socialistas, e também para a Europa capitalista. 

 Para  a  análise  que  segue,  é  relevante  ter  em  conta  a  complexa  posição  da  Alemanha  no 

 bloco  socialista.  Se  por  um  lado  o  Estado  era  um  aliado,  por  outro  era  considerado  potência 

 ocupada,  por  conta  do  longo  período  em  que  os  soldados  soviéticos  permaneceram  na  região. 

 Sob  alguns  aspectos,  em  relação  aos  tratados  e  acordos,  podemos  observar  determinada 

 “negligência”  soviética  em  relação  à  RDA,  que  muito  nos  fala  sobre  as  feridas  abertas  entre 

 os  dois  países.  Essa  difícil  relação,  se  soma  aos  problemas  internos  com  a  própria  população 

 alemã  e  aos  problemas  externos  com  a  RFA  e  demais  países  ocidentais.  (MCADAMS,  2004, 

 p. 15) 

 Ainda  que  os  anos  sessenta  sejam  marcados  por  maior  equilíbrio  econômico  e 

 crescimento,  o  que  acabou  por  fortalecer  as  relações  da  RDA  com  os  demais  países  do  bloco 

 socialista,  possibilitando  também  uma  melhora  da  relação  entre  URSS  e  RDA,  esses  laços 

 eram frágeis e demandaram constante atenção (MCADAMS, 2004, p. 52 – 53). 

 3.1 A obediência, a dúvida e a rebeldia 

 No  decorrer  dos  três  filmes  nos  são  apresentados  momentos  de  embate  entre 

 superiores  e  subordinados,  quando  os  primeiros  exigem  determinada  postura  ou  ordenam 

 aqueles  que  estão  ao  seu  redor.  Esse  enfoque  se  evidencia  a  partir  da  aproximação  e 

 comparação  entre  as  obras.  No  primeiro  subcapítulo,  propomos  a  discussão  e  análise  de  como 

 ordens  são  dadas  e  recebidas.  Essa  escolha  de  ponto  de  partida  se  vincula  aos  próprios 

 argumentos  narrativos  dos  três  filmes,  que  ressaltam  a  necessidade  alemã  em  seguir  regras. 

 Esse  argumento,  em  grande  medida,  será  utilizado  como  justificativa  para  que  autoridades  e 

 militares alemães não se sintam culpados pelos crimes cometidos no tempo de guerra. 

 Em  Die  Russen  Kommen  ,  Günter  segue  as  ordens  de  outros  soldados  e  se  revolta 

 contra  elas  apenas  ao  fim  da  narrativa.  Em  Karriere  ,  Günter  intenta  questionar  as  ordens  que 

 recebe,  mas  acaba,  ao  fim,  as  obedecendo.  Em  Ich  War  Neunzehn  ,  em  diversos  momentos, 

 soldados  e  funcionários  alemães  alegam  que  suas  ações  são  reflexos  diretos  das  ordens 
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 recebidas,  isentando-se  de  qualquer  culpa.  Nos  interessa,  portanto,  a  recepção  de  ordens  e  o 

 acato ou desacato às mesmas. 

 Na  maior  parte  da  história  de  Die  Russen  Kommen,  Günter  recebe  ordens  de  seus 

 superiores  sem  qualquer  resistência.  No  início  do  longa-metragem,  ao  perseguir  o  rapaz  russo 

 que  se  esconde  nos  arredores  da  cidade,  não  há  qualquer  conflito  entre  as  ordens  dos  militares 

 alemães  e  as  ações  do  protagonista.  Essa  obediência  é,  inclusive,  recompensada:  Günter 

 recebe  uma  condecoração,  uma  festa  em  sua  homenagem  e  uma  medalha.  A  resistência  do 

 personagem  não  é  percebida,  ao  contrário,  são  sutis  os  movimentos  que  nos  indicam  qualquer 

 tipo de incômodo em relação à postura ou crimes das autoridades militares alemãs. 

 Segundo  George  Mosse,  a  Juventude  de  Hitler,  da  qual  Günter  faz  parte,  foi  um  dos 

 grupos  em  que  os  deveres  e  a  própria  guerra  foram  vistos  com  entusiasmo,  o  que  acabava  por 

 justificar  os  sacrifícios  feitos.  Os  mitos  em  torno  da  bravura  e  nobreza  da  guerra,  que 

 ressaltam  a  glória  dos  soldados  que  morriam  lutando,  também  foi  uma  ênfase  desse  grupo 

 (MOSSE, 1990. p. 204). O filme parece explorar esses princípios, ao menos inicialmente. 

 O  despertar  desta  submissão  acontece  apenas  na  parte  final  da  história,  quando,  após 

 ser  preso,  o  rapaz  conversa  com  um  capitão  russo  e  é  confrontado  com  a  verdade  sobre  a 

 morte  e  crenças  de  seu  pai.  É  a  determinação  e  moral  do  pai  que  choca  Günter  e  o  impele  para 

 alguma  reação.  Em  boa  parte  do  filme,  mesmo  que  incomodado  com  a  violência  nazista  ,  o 56

 personagem  continua  a  seguir  as  ordens  dadas  por  superiores.  Quando  questionado  sobre  os 

 motivos  para  o  assassinato  do  jovem  russo,  ele  usa  argumentos  decorados  e  irrefletidos, 

 repetidos mecanicamente, como se fossem óbvios: 

 Capitão: Você é Günter Walcher? 
 Günter: Sim. 
 Capitão: Idade? 
 Günter: Quase 17. 
 Capitão:  Dezessete…  Saiam  (soldados  soviéticos  que  acompanham  Günter  se 
 retiram). Juventude de Hitler? 
 Günter: Sim. 
 Capitão: Você recebeu a Cruz de Ferro? 
 Günter: Sim. 
 Capitão: Pelo quê? (Günter não o responde) Pelo quê, eu perguntei! 
 Günter: Porque eu apanhei um trabalhador oriental. 
 Capitão: Apanhou? 
 Günter: Ele queria fugir. 

 56  Há  trechos  da  obra  que  indicam  o  remorso  de  Günter  em  relação  à  morte  do  jovem  russo.  Em  diversos 
 momentos o personagem recordará o acontecido, mesmo em momentos de alegria. 



 103 

 Capitão: Fugir. Homem ou mulher? 
 Günter: Ele tinha mais ou menos minha idade. 
 Capitão: Um russo? 
 Günter: Sim. 
 Capitão: O que aconteceu com ele? 
 Günter: O oficial policial atirou nele. 
 Capitão: Por quê? 
 Günter: Ele tentou fugir. 
 Capitão: Você é um assassino. 

 A  tensão  da  cena,  longe  de  estar  presente  apenas  no  diálogo,  também  se  apresenta  nos 

 enquadramentos,  posições  de  câmera  e  fisicalidade  dos  atores.  Especificamente  aqui,  Günter 

 ainda  blinda  a  si  mesmo  e  sua  consciência  de  qualquer  responsabilidade,  a  partir  de 

 justificativas  como  “ele  tentava  fugir”,  “não  fui  eu  quem  atirei”  e  “fiz  o  que  me  ordenaram”. 

 Inicialmente,  a  sequência  se  desenrola  em  plano  americano  e  o  enquadramento  nos  indica  a 

 distância  dos  corpos  do  general  e  de  Günter,  em  que  o  primeiro  se  mantém  sentado  e  o 

 segundo  em  pé.  Conforme  as  perguntas  são  feitas,  a  câmera  passa  a  focalizar,  em  primeiro 

 plano  frontal,  os  rostos  de  ambos  os  personagens.  Nessa  aproximação,  nos  é  demonstrada 

 primeiramente  a  indiferença  do  rapaz  e,  gradativamente,  sua  perda  de  segurança  a  respeito 

 daquilo  que  afirma.  As  expressões  do  general  também  são  reveladoras:  em  alguns  momentos 

 sorri  ironicamente,  desacreditando  das  respostas  frias  que  recebe.  Ao  fim  do  trecho,  ele  perde 

 o controle ao acusar Günter de assassinato, batendo a mão na mesa e se levantando. 

 Algumas  cenas  adiante,  os  dois  mesmos  personagens  voltam  a  discutir.  Na  passagem, 

 o  general  revela  a  Günter  a  verdade  sobre  a  morte  de  seu  pai  e  a  decisão  do  mesmo  em  não 

 matar  inocentes  russos.  O  diálogo  é  importante  para  que  compreendamos  algumas  das  lógicas 

 do  desfecho  de  Die  Russen  Kommen  e  revela  uma  tônica  presente  nos  três  filmes:  ao  serem 

 questionados  sobre  os  motivos  de  seguirem  cegamente  às  ordens  de  autoridades  militares 

 alemães,  sem  refletirem  sobre  a  brutalidade  ou  tirania  de  tais  ordens,  os  personagens  alegam 

 que  nada  poderiam  fazer,  que  apenas  cumpriam  determinações  superiores,  que  tudo  o  que 

 fizeram foi pela Alemanha ou que não sabiam o que de fato estava acontecendo. 

 Capitão: Permaneça sentado. O que você sabe sobre o seu pai? Onde ele está? 
 Günter: Morto. 
 Capitão: Onde? 
 Günter: Perto de Voronezh, na Rússia. 
 Capitão: E por quê? 
 Günter: Pela Alemanha. (General se aproxima) Meu pai lutou com honra. 
 Capitão: Você está envolvido em um assassinato. 



 104 

 Günter: Não! Não… Eu não atirei. 
 Capitão: Silêncio! 
 Günter: Eu vi como ele morreu. De perto. Todos disseram que era certo. 
 Capitão:  Quando  é  certo  atacar  e  matar  pessoas  desamparadas?  Vocês  alemães 
 atacaram  nosso  país,  destruíram  nossas  cidades  e  nossas  vilas.  Vocês  sequestraram 
 milhões de pessoas. 
 Günter: Eu não sou assassino. Faça o que quiser comigo. 
 Capitão:  Onde  está  o  policial  oficial?  Ou  os  outros  que  estavam  lá?  Por  que  você  não 
 vai responder? 
 Günter: Eu não sei de nada. Eu não vou denunciar um alemão. 
 Capitão: O que o seu pai diria sobre sua medalha? 
 Günter: Ele teria orgulho. Ele é um alemão. 
 Capitão:  Responda  como  um  ser  humano!  Por  que  assassinato  não  seria  assassinato 
 se  cometido  por  um  alemão?  Eu  vou  ler  algo  para  você.  Escute  com  atenção.  “Eu  me 
 ofereci  para  lutar  no  front  e  estou  determinado  que  esta  será  minha  última  missão. 
 Eu  devo…  porque  eu,  como  um  ser  humano...”  Você  ouviu?  Como  um  ser  humano! 
 “…  não  posso  mais  existir.  Nossa  missão  era  lutar  como  saqueadores  e  por  isso  eu 
 recebi  a  Cruz  de  Ferro.  Para  mim,  é  uma  medalha  de  vergonha.  E  agora  as  coisas 
 terríveis  que  eu  experienciei  em  meu  uniforme  alemão.  Todos  os  habitantes  foram 
 baleados. 
 Eles  eram  homens  velhos,  mulheres,  meninas  e  crianças.  Eu  vi  um  jovem  menino 
 morrer.  Poderia  ter  sido  o  nosso  [filho]  mais  velho.  Eu  não  posso  acreditar  que  eles 
 matam  pessoas  inocentes.  E  eles  dizem:  pela  Alemanha.  Assassinato  pela 
 Alemanha.” Você já tinha visto isso? É uma carta de seu pai. Pense sobre ela! 

 Conjunto 20  – General russo interroga Günter 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 Nesta  sequência  o  diálogo  nos  é  apresentado  a  partir  do  plano  americano.  Podemos 

 observar  algumas  características  da  cela  em  que  Günter  está,  escura  e  sem  janelas,  com 

 paredes  ásperas,  irregulares  e  mal  acabadas.  Logo  a  câmera  e  plano  se  aproximam  dos 

 personagens,  as  cenas  passam  para  o  primeiro  e  primeiríssimo  plano,  para  capturar  as  reações 

 faciais  durante  a  conversa.  No  início,  Günter  parece  pouco  se  importar  ou  ouvir  o  que  o 

 general  tem  a  lhe  dizer,  mas,  quando  a  carta  de  seu  pai  é  lida,  o  personagem  é  tomado  por 

 expressões  de  angústia  e  vergonha.  A  fisicalidade  do  ator  colabora  para  essa  percepção:  na 
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 leitura  da  carta,  o  personagem  se  encolhe,  esconde  o  rosto  com  as  mãos  e  se  recusa  a  encarar 

 o  homem  à  sua  frente.  A  câmera  gradativamente  se  aproxima  de  Günter,  em  um  movimento 

 que  enfatiza  o  desespero  do  rapaz.  Por  sua  vez,  o  general  também  é  afetado  pelo  diálogo.  A 

 complacência  e  respostas  vazias  de  Günter  colaboram  para  que  ele  perca  o  controle  e  exija 

 qualquer  reação  do  alemão,  inclusive  o  chacoalhando  na  busca  por  respostas  ou  qualquer 

 arrependimento. 

 Mary  Fulbrook,  ao  analisar  as  reverberações  do  passado  nazista  em  discursos  e 

 produções,  destaca  que  a  percepção  sobre  culpa  e  vergonha  muitas  vezes  eram  evitados  e 

 repelidos.  Passavam,  assim,  a  se  tornar  um  problema  e  perturbação  quando  os  indivíduos  que 

 o  carregavam  eram  questionados,  e  as  histórias  a  respeito  da  guerra  passaram  a  ser 

 exploradas.  (BIRD,  Stephanie;  FULBROOK,  Mary;  WAGNER,  Julia;  WIENAND,  Christine, 

 2017.  p.  15)  O  filme  parece  sugerir  justamente  esse  papel  do  questionamento  que  parte  do 

 outro e, finalmente, atinge a consciência do protagonista. 

 Para  Muray  a  censura  feita  à  Die  Russen  Kommen  se  vincula  também  a  essa  dubiedade 

 de  Günter:  um  menino  comum  e  “bom”,  que  se  percebe  de  repente  como  assassino  e  cúmplice 

 de  atrocidades.  Essa  construção,  ainda  segundo  a  análise  do  autor,  incomodou  muitos 

 indivíduos  que  foram  protagonistas  justamente  de  situações  como  essas,  muitos  deles  alemães 

 vinculados ao partido SED e à burocracia da RDA. (MURRAY, 1992. p. 208). 

 A  respeito  deste  ponto  em  específico,  é  importante  reforçar  que  a  nossa  análise, 

 quando  leva  em  consideração  o  conjunto  de  documentos  cinematográficos  selecionados,  não 

 chega  às  mesmas  conclusões  que  Muray.  Ao  analisarmos  em  conjunto  Die  Russen  Kommen  e 

 Karriere  ,  notamos  que  a  construção  em  que  se  enfatiza  a  crise  moral  de  Günter  e  seus  crimes 

 prevalece  no  segundo  filme,  uma  adaptação  que  buscou  seguir  as  recomendações  da  censura  e 

 reaproveitar  as  parcelas  menos  comprometedoras  do  original.  Em  Karriere  ,  a  grande  ausência 

 trazida  pela  autocensura  não  é  a  crise  de  identidade  de  Günter,  mas  sim  a  violência  na 

 chegada  russa,  o  trauma  que  a  mesma  origina  e  o  total  pavor  que  essa  chegada  instaurou 

 (entre alemães antinazistas ou não). 

 É  nesta  sequência  que  Günter,  após  descobrir  a  resistência  de  seu  pai,  percebe  a 

 gravidade  de  suas  próprias  ações  e  escolhas.  Como  dito  anteriormente,  a  cena  nos  apresenta 

 alguns  argumentos  que  se  repetem  nos  demais  filmes:  os  crimes  cometidos  foram  ordenados 

 por  superiores,  todas  as  autoridades  disseram  que  não  era  errado  o  que  se  fazia  em  nome  do 
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 país,  e  a  persistente  ideia  de  que  o  cumprimento  de  deveres  e  ordens  deveria  estar  acima  de 

 qualquer moral. 

 Neste  sentido,  a  nova  autoridade  que  se  impõe  à  Alemanha  derrotada,  em  nosso  caso 

 os  soviéticos  construídos  a  partir  da  figura  do  general,  são  caracterizados  como  aqueles  cuja 

 visão  moral  e  ética  não  está  comprometida.  Conseguem  assim  enxergar  o  que  é  certo  ou 

 errado,  diferentemente  dos  alemães  .  Somente  após  ouvir  a  carta  do  pai,  Günter  será  capaz  de 57

 enfrentar  o  ex-policial  que  atirou  no  rapaz  russo.  O  excerto  demonstra  não  só  a  quebra  de 

 conduta  e  obediência  em  relação  às  autoridades  alemães,  mas  também  a  postura  de  cólera  em 

 relação a este mesmo grupo, que alcança seu ápice no assassinato do policial. 

 Em  Karriere  o  tensionamento  em  torno  da  obediência  cega  e  sem  questionamentos  é 

 fundamental  para  a  compreensão  da  obra.  A  narrativa  se  desenvolve  a  partir  da  resistência  de 

 Günter,  agora  adulto,  em  demitir  um  colega  de  trabalho,  exigência  feita  por  seu  chefe.  Todo  o 

 arco  da  demissão  se  constrói  como  metáfora  ao  assassinato  do  jovem  russo  em  Die  Russen 

 Kommen  :  novamente,  um  indivíduo  indesejável  deve  ser  eliminado  para  o  bem  comum,  após 

 a  ordem  de  um  superior  .  No  entanto,  desta  vez,  nos  é  apresentado  um  protagonista  que 58

 resiste  com  mais  firmeza  ao  que  seus  superiores  pedem.  Para  Günter,  a  possibilidade  de 

 novamente  sacrificar  um  inocente  desencadeia  memórias  sobre  sua  juventude  e  um 

 reavivamento de angústias e culpa. 

 Nos  primeiros  minutos  do  filme,  o  personagem  é  notificado  pelo  chefe  sobre  sua 

 promoção  e  novas  responsabilidades  que  o  cargo  exige.  Toda  a  sequência  é  interessante: 

 Günter  não  parece  confortável  na  presença  do  superior  ou  verdadeiramente  feliz  com  o 

 reconhecimento  que  recebe.  Após  parabenizá-lo,  o  chefe  destaca  a  necessidade  da  demissão 

 de  Zacharias.  Deste  ponto  em  diante,  a  narrativa  passa  a  demonstrar  a  resistência  e 

 insatisfação que acompanharão Günter ao longo de todo o filme: 
 Chefe:  Sr.  Walcher…  Mais  uma  coisa:  você  deve  demitir  Zacharias  de  uma  vez  por 
 todas.  Ele  está  agitando  a  equipe  com  seu  conselho  de  trabalhadores.  Mas  essa  é  sua 
 responsabilidade agora. 
 Günter: Senhor, se nós demitirmos Zacharias... Isso será um escândalo. 
 Chefe:  De  acordo  com  o  ato  da  Constituição  do  Conselho  de  Trabalhadores: 
 “agitação  industrial  contínua  devido  a  políticas  partidárias.”  Você  mesmo 

 58  As  relações  entre  o  jovem  russo  morto  em  Die  Russen  Kommen  e  Zacharias,  trabalhador  socialista  que  Günter 
 deve  demitir,  são  estabelecidas  pela  própria  narrativa,  como  veremos  adiante.  Intercalam-se  cenas  de  ambos  os 
 personagens,  aproximando-os  a  partir  da  ideia  de  que  novamente  um  homem  comprometido  com  os  ideários 
 socialistas será punido por um alemão. 

 57  Posteriormente voltaremos à construção dos personagens soviéticos com maior atenção. 
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 recentemente  teve  problemas  com  ele.  Isso  mesmo:  eu  estou  bem  informado.  Nós 
 não  vamos  deixar  que  eles  tomem  o  controle  de  nós.  Um  comunista  é  praticamente 
 um russo. Você o quer aqui? 
 (  início de flashbacks  ) 
 Militar:  Ele  fugiu!  Um  piolho  sujo!  Um  russo!  Ele  está  na  floresta.  Por  que  o 
 covarde  se  esconde  lá?  À  noite…  Ele  ataca  mulheres  e  crianças.  Eu  espero  coragem, 
 viril determinação de vocês! 

 Todo  o  diálogo  entre  Günter  e  o  chefe  é  filmado  em  plano  aberto.  Essa  escolha  nos 

 possibilita  observar  a  distância  entre  os  corpos  dos  dois  personagens,  que  acaba  por  enfatizar 

 o  antagonismo  de  ambos  a  respeito  da  demissão  de  Zacharias.  O  cenário  possui  outra 

 característica  relevante:  na  parede  atrás  de  Günter,  três  quadros  religiosos  estão  dispostos.  Os 

 objetos  parecem  conversar  com  toda  a  cena,  provavelmente  ironizando  a  perversidade  dos 

 personagens,  em  contraste  com  a  pureza  das  imagens  sacras.  A  câmera  assume  o  primeiro 

 plano  quando  o  diretor  da  empresa  destaca  seu  desprezo  por  Zacharias  e  pelo  socialismo.  No 

 flashback,  a  passividade  de  Günter  adolescente,  que  recebe  ordens  de  um  militar,  se 

 antagoniza  com  o  comportamento  do  Günter  adulto.  O  personagem  militar  que  ordena  é 

 também  muito  mais  efusivo  e  teatral,  mas,  é  interessante  ressaltar,  a  justificativa  final  de 

 ambas  as  autoridades  (seja  militar  ou  empresarial)  é  a  mesma:  o  socialista/individuo  russo  é 

 uma ameaça à ordem e deve ser eliminado. 

 Conjunto 21  – Conversa com chefe e flashback em  Karriere 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 
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 Nesta  construção  narrativa  há  pistas  para  a  investigação  da  censura  de  Die  Russen 

 Kommen  :  ao  enfatizar  o  sofrimento  e  hesitação  de  Günter  adulto,  Karriere  apresenta  uma 

 história  e  caracterização  do  personagem  mais  palatáveis.  Diferentemente  do  Günter  jovem, 

 que  pouco  reflete  sobre  seu  papel  na  guerra  ou  responsabilidade  em  crimes  cometidos  ,  o 59

 protagonista  de  Karriere  sabe  que  sua  postura  não  é  correta  e  inclusive  intenta  abandonar  o 

 emprego  que  lhe  exige  uma  atitude  desonesta.  Nos  parece  que  esses  aspectos,  ainda  que  não 

 apresentem  um  protagonista  completamente  alinhado  com  atributos  e  estética  do  realismo 

 socialista,  buscam  se  aproximar  de  uma  crítica  mais  contundente  à  Alemanha  nazista,  ao 

 capitalismo e uma ênfase ao sofrimento soviético e/ou socialista. 

 E  qual  seriam,  afinal,  os  atributos  desse  alinhamento  ao  Realismo  Socialista? 

 Brockmann  destaca  que  o  cinema  da  República  Democrática  Alemã  foi  constantemente 

 cobrado  a  seguir  e  respeitar  essa  estética.  O  estilo  buscou  preservar  o  real,  mas  ao  mesmo 

 tempo  apresentar  o  mundo  através  do  otimismo  e  paz,  da  maneira  mais  compreensível 

 possível,  com  busca  pela  justiça,  felicidade  e  uma  sociedade  melhor.  As  obras  deveriam 

 trabalhar  para  o  progresso  coletivo  e  despertar  as  corretas  necessidades  da  população 

 (WOHLGEMUTH, 2009. p.77). 
 It  has  been  stated  that  the  East  German  cultural  political  discourse  adopted  Socialist 
 Realism  as  its  primary  codification  of  literary  criteria  for  the  evaluation  of  all 
 literary and artistic production.  (WOHLGEMUTH, 2009.  p.123). 60

 Trabalhos  com  a  arte  através  da  metáfora  e  sensações,  foram  encarados  sempre  com 

 cuidado  na  RDA.  Em  geral,  os  heróis  de  filmes  que  respeitassem  os  parâmetros  do  Realismo 

 Socialista,  eram  membros  da  classe  trabalhadora,  que  gerassem  alguma  identificação  com  o 

 povo  e  pudessem  ser  um  exemplo  idealizado  da  política  e  moral.  Personagens  cínicos,  com 

 características  que  incluíssem  egoísmo,  medos  e  falhas  morais,  foram  desencorajados 

 (BROCKMANN,  2010.  p.  220).  A  cobrança  do  alinhamento  ao  Realismo  Socialista  foi 

 estabelecida  em  diferentes  momentos  da  história  da  Alemanha  Oriental,  principalmente 

 quando o governo esteve mais acuado e pressionado por questões internas ou externas. 
 Such  argument  reveal  that  many  high-level  members  of  the  SED  essentially  saw  art 
 in  general,  and  film  in  particular,  not  as  a  forum  for  open  public  discussions  about 
 social  problems  but  rather  as  a  means  of  propagandizing  the  populace  with 
 depictions  of  positive  socialist  heroes,  as  if  there  were  a  primitive,  one-to-one 

 60  Foi  estabelecido  que  o  discurso  político  cultural  da  Alemanha  Oriental  adotou  o  Realismo  Socialista  como  a 
 sua  principal  codificação  de  critérios  literários  para  a  avaliação  de  toda  a  produção  literária  e  artística. 
 (WOHLGEMUTH, 2009. p.123, tradução nossa). 

 59  Ainda  que  esse  sofrimento  seja  apresentado  de  forma  menos  evidente,  como  por  exemplo,  nos  sonhos  e 
 alucinações do rapaz. 
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 correspondence  between  the  kind  of  art  a  population  is  exposed  to  and  the  way  that 
 population  behaves.  If  one  shows  the  population  images  of  striking  workers,  for 
 example, then the population might strike.  (BROCKMANN,  2010. p. 253 - 254). 61

 Temos  aqui  uma  perspectiva  importante  para  refletir  sobre  a  censura  de  Die  Russen 

 Kommen  e,  também,  a  boa  aceitação  e  prestígio  de  Ich  War  Neunzehn  .  Filmes  que  gerassem 

 qualquer  simpatia  para  com  representantes  do  nazismo,  ao  invés  da  condenação,  eram  sempre 

 vistos  com  desconfiança,  no  mínimo.  A  perspectiva  dominante  foi  a  exaltação  ao  povo 

 trabalhador  e  aqueles  que  lutaram  contra  o  regime  de  Hitler,  ao  invés  de  tratar  daqueles  que 

 colaboraram,  se  arrependeram  ou  foram  carrascos  (BROCKMANN,  2010.  p.  221).  Além 

 disso,  Ich  War  (...)  converge  o  apelo  narrativo  da  guerra  com  uma  trama  que  se  encaixa  aos 

 moldes antifascistas, reafirmando o significado desse modelo (HAKE, 2010. p. 102). 

 Brockmann  sugere  também  que  tanto  o  partido  SED  como  as  principais  autoridades  da 

 RDA  e  URSS,  que  desconfiavam  de  sua  própria  população  e  temiam  que  qualquer  referência 

 ao  passado  e  nazismo,  sem  a  “narrativa  apropriada”,  pudessem  ser  gatilhos  para  retomada 

 dessa  ideologia  e  agitação  popular  contra  o  governo  (BROCKMANN,  2010.  p.  222).  Partindo 

 dessa  lógica,  os  aparatos  da  censura  se  tornaram  cada  vez  mais  sofisticados  e  entranhados  em 

 diversas instâncias institucionais (WOHLGEMUTH, 2009. p.06). 

 É  fundamental,  neste  ponto,  destacar  as  relações  estreitas  e  interdependentes  entre  o 

 Estado  e  o  Partido  SED.  Embora  o  Estado  e  suas  diferentes  organizações  levassem  a  cabo  as 

 ações  de  repressão,  a  partir  da  análise  bibliográfica  feita,  se  torna  claro  que  o  real  controle, 

 influência  e  curso  dos  acontecimentos  se  originaram  no  Partido.  O  Estado  foi  um  instrumento 

 de  poder  do  SED.  O  sigilo  e  decisões  arbitrárias,  sempre  presentes  nessas  relações,  também 

 devem  ser  destacados  como  aspectos  que  nos  ajudam  a  construir  a  caracterização  do  controle 

 cultural  na  Alemanha  Oriental.  (WOHLGEMUTH,  2009.  p.  61-62).  Baseando-se  em  todo  este 

 contexto,  concordamos  com  Wohlgemuth  quando  este  autor  destaca  a  importância  da  não 

 “reivindicação da abrangência”: 
 The  preceding  scenario  makes  it  a  mammoth  task  for  the  researcher  to  see  through 
 these  complex  and  complicated  structures  of  interwoven  sub-systems  and  to  present 
 a  complete  picture.  It  is  for  this  reason  that,  despite  tireless  effort  and  endeavour  to 

 61  Tal  argumento  revela  que  muitos  membros  do  alto  nível  da  SED  viram  essencialmente  a  arte  em  geral,  e  o 
 cinema  em  particular,  não  como  um  espaço  para  discussões  públicas  abertas  sobre  problemas  sociais  mas  sim 
 como  um  meio  de  propagandear  a  população  com  representações  de  heróis  socialistas  positivos,  como  se 
 existisse  uma  correspondência  primitiva  e  individual  entre  o  tipo  de  arte  a  que  uma  população  está  exposta  e  a 
 forma  como  a  população  se  comporta.  Se  alguém  mostrar  as  imagens  da  população  de  trabalhadores  em  greve, 
 por exemplo, então a população poderia fazer greve. (BROCKMANN, 2010. p. 253 - 254, tradução nossa). 
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 uncover  the  details,  descriptions  in  this  chapter  cannot  be  exhaustive  and  no  claim 
 for comprehensiveness can be made.  (WOHLGEMUTH, 2009.  p. 63). 62

 Em  outros  momentos  da  narrativa  de  Karriere  ,  a  relutância  de  Günter  em  aceitar 

 ordens  que  considera  injustas  reaparece.  Destacamos  especificamente  a  sequência  em  que  o 

 protagonista  busca  pontuar,  no  relatório  que  acaba  por  elaborar  contra  Zacharias,  sua 

 admiração  pelo  colega  de  trabalho.  A  construção  demonstra  o  conflito  moral  e  psicológico  de 

 Günter.  A  montagem,  por  sua  vez,  confirma  o  argumento  narrativo  de  sacrifício  de  um 

 soviético  por  um  alemão,  ao  vincular  a  escrita  do  relatório  com  as  memórias  de  Günter  sobre 

 sua  juventude,  sua  participação  no  assassinato  do  jovem  russo  e  o  comprometimento  com  a 

 Juventude de Hitler (flashbacks). 

 Günter  adulto  (fala  sozinho,  gravando  seu  depoimento  em  um  gravador):  O  diretor 
 Stahlberg  pediu  a  escrita  de  um  relatório  sobre  Zacharias,  que  foi  nosso 
 empregado…  Que  é  nosso  representante  dos  empregados.  Ele  é  suspeito  de  violação 
 do  Ato  de  Constituição  do  Conselho  de  Trabalhadores.  Citação.  “Agitação  industrial 
 devido  à  política  partidária.”  Fim  da  citação.  Como  eu  não  quero  ser  nomeado  como 
 um  informante,  deixe-me  esclarecer:  vou  dar  um  relato  fiel  de  minhas  conversas 
 com  Zacharias,  mas  não  vou  comentar  sobre  eles  de  forma  alguma.  Eu  sinto  que  é 
 meu dever dizer que eu sempre valorizei a integridade de Zacharias. 
 Günter  (narrativa  em  off  que  apresenta  seus  pensamentos):  Ok.  E  se  eles  não 
 aceitarem  isso,  e  se  interpretarem  isso,  como…Eles  fazem  suas  perguntas, 
 inofensivas e não relacionadas, mas as respostas, essas eles interpretam. 

 A  passagem  é  breve  e  com  poucos  recursos  narrativos.  A  câmera  se  mantém  parada  na 

 frente  do  personagem,  capturando-o  frontalmente  em  plano  aberto.  Toda  a  ação  se  dá  a  partir 

 do  registro  oral  dos  pensamentos  de  Günter  no  gravador.  Ainda  assim,  o  fragmento  é 

 fundamental  porque,  primeiro,  reforça  o  argumento  do  filme  sobre  a  dificuldade  de  Günter  no 

 acatamento  de  uma  ordem  que  considera  injusta,  após  de  sua  traumática  experiência  de  sua 

 juventude  e,  em  segundo  lugar,  nos  indica  o  medo  do  protagonista  em  contrariar  as 

 autoridades  que  estão  ao  seu  redor.  Esse  temor  é  menos  evidente  em  Die  Russen  Kommen  .  Na 

 obra  original,  o  protagonista  parece  responder  muito  mais  a  sua  própria  consciência  e  valores 

 do que ao medo de alguma represália superior. 

 Essas  diferentes  construções  de  protagonistas  nos  apresentam  elementos  significativos 

 da  complexa  construção  moral  e  ética  do  personagem  Günter,  em  Die  Russen  Kommen. 

 62  O  cenário  precedente  torna  uma  tarefa  gigantesca  para  o  investigador  visualizar  através  destas  estruturas 
 complexas  e  complicadas  de  subsistemas  entrelaçados  e  apresentar  um  quadro  completo.  É  por  esta  razão  que, 
 apesar  dos  esforços  incansáveis  e  dos  esforços  para  descobrir  os  detalhes,  as  descrições  neste  capítulo  não  podem 
 ser  exaustivas  e  não  pode  ser  feita  qualquer  reivindicação  de  abrangência.  (WOHLGEMUTH,  2009.  p.  63, 
 tradução nossa). 
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 Possivelmente,  uma  dimensão  relevante  para  refletirmos  sobre  a  sua  censura  e  os  incômodos 

 que o mesmo gerou. 

 Nossa  perspectiva  se  aproxima  a  de  Murray,  para  a  análise  sobre  o  controle  da  cultura: 

 o  autor  se  propõe  a  especular  quais  construções  podem  ter  desagrado  as  autoridades,  olhando 

 para  as  solicitações  de  mudanças  feitas  ao  diretor,  para  que  a  obra  pudesse  ser  liberada.  Ele 

 destaca  que  não  necessariamente  apenas  o  conteúdo  do  filme  explica  sua  proibição,  mas 

 também  o  contexto  político  em  que  foi  avaliado,  as  flutuações  a  respeito  do  que  seria 

 comprometedor  ou  não,  e  a  relação  em  determinado  momento  entre  Estado,  debate  público  e 

 esfera  cinematográfica.  (MURRAY,  1992.  p.  202-203).  Gabriele  Müller  aponta  que  os  filmes 

 passavam  por  mais  de  uma  avaliação,  que  levava  em  conta  o  clima  político  da  época, 

 tendências  estéticas  e  críticas  feitas  à  sociedade  alemã  oriental  (MÜLLER,  2001.  p.  946).  A 

 palavra  censura  era  evitada,  e  substituída  pelo  termo  Begutachtung  (avaliação)  ou  Anleitung 

 und  Hilfe  (instruções  e  ajuda)  (WOHLGEMUTH,  2009.  p.  97):  se  perdia,  assim,  o  tom 

 autoritário  e  os  pedidos  de  alterações  ou  proibições  passavam  a  ser  direcionamentos,  um 

 acompanhamento para uma arte homogênea e ativa. 

 Em  Ich  War  Neunzehn  o  cumprimento  absoluto  e  inquestionável  de  ordens 

 provenientes  de  autoridades  militares,  sem  que  se  reflita  sobre  o  que  se  está  fazendo,  é  um 

 argumento  explorado  por  diversos  personagens.  O  filme,  para  além  de  acentuar  a  cegueira 

 alemã  frente  às  ordens  recebidas,  também  utiliza  essa  justificativa  para  a  caracterização  do 

 nazismo  e  explicação  deste  fenômeno.  Na  sequência  agora  selecionada,  também  analisada  no 

 capítulo  dois,  a  equipe  de  militares  soviéticos  que  Gregor  integra  chega  a  um  campo  de 

 concentração  e  interroga  um  dos  funcionários.  Gregor  e  Sasha  pouco  participam  da  conversa, 

 parecem  incomodados  com  a  frieza  do  funcionário  nazista.  Vadim,  ao  contrário,  busca 

 compreender  a  lógica  do  personagem  e  convencê-lo  de  que  outra  Alemanha,  livre  dos  crimes 

 cometidos e regenerada, seria possível. 

 Funcionário:  Talvez  seja  difícil  acreditar  em  um  alemão,  mas  esta  situação  me 
 repugnava. 
 Oficial  Vadim:  Kant  disse  que  os  alemães  estão  destinados  a  juntar  e  combinar  o  que 
 há  de  bom  em  todas  as  nações.  Tenho  as  obras  completas…  a  edição  de  Reklan.  Sou 
 Arquiteto Paisagista. 
 (…) 
 Funcionário: Vocês possuem justificativa para fuzilar a todos nós? 
 Oficial Wadim: Não queremos fuzilar ninguém. 
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 Funcionário:  Talvez  você  não  tenha  se  dado  conta  de  como  o  nazismo  era 
 irresistível.  Quero  dizer,  no  que  diz  respeito  à  história  alemã.  Você  citou  Kant.  Seu 
 pensamento  foi  deturpado.  A  "máxima"  obedecer  a  cada  ordem,  a  cada  desejo  de 
 seus  superiores,  já  havia  sido  imposta  ao  povo  muito  antes  de  Hitler.  A  ideia  de  que 
 era  nisso  que  residia  nosso  dever.  O  resultado  disso  foi  um  aumento  de  nível,  uma 
 obediência  delirante  cultivada  artificialmente.  E  o  resultado  de  tanta  obediência  e 
 humilhação,  foi  uma  explosão  de  sadismo.  Um  fenômeno.  Nossa  história  foi 
 destruída  como  a  de  nenhum  outro  povo.  Eu,  pessoalmente,  não  exerci  atividade 
 política,  porém,  lamentavelmente,  a  cultura  está  sempre  exposta  a  esses  processos 
 naturais, pelo menos na Alemanha. 
 Oficial Wadim: Ele também é alemão. Seu pai emigrou. 
 Gregor: Haverá gente capaz de mudar esta situação. 
 Funcionário: Por aí se vê que é alemão, na fé, no idealismo. 

 O  trecho  inicia  em  um  plano  bastante  aberto,  capaz  de  demonstrar  a  distância  entre  os 

 corpos,  discursos  e  consciências.  Á  medida  em  que  o  diálogo  se  aprofunda,  com  a  explicação 

 sobre  a  irresistibilidade  do  nazismo  e  necessidade  de  obediência  do  povo  alemão,  a  câmera 

 passa  a  focalizar  o  funcionário  nazista,  primeiro  em  plano  médio  e  depois  em  plano 

 americano.  Essa  aproximação  não  nos  parece  casual,  ao  contrário,  indica  tentativa  de 

 proximidade e imersão na própria lógica do personagem. 

 Como  dito  acima,  essa  passagem  já  foi  analisada  no  capítulo  anterior.  Mas,  agora,  a 

 recuperamos  a  partir  de  outra  intenção  de  olhar  e  investigação.  Nos  interessa  o  esforço 

 argumentativo  do  personagem  ao  destacar  a  necessidade  alemã  em  obedecer  às  ordens  e 

 desejos  dos  superiores,  em  que  o  nazismo  e  crimes  cometidos  seriam  uma  brutal  extrapolação 

 dessas  características.  Registrado  de  maneira  direta  e  até  mesmo  didática  em  Ich  War 

 Neunzehn  , esse mesmo argumento narrativo é sugerido  nas demais obras. 

 Ressoa  em  nosso  conjunto  de  fontes  a  premissa  de  que  os  alemães,  mais  do  que 

 maníacos,  cruéis  ou  sádicos,  foram  sistemáticos  o  suficiente  para  cumprir  todas  as  ordens 

 recebidas e ansiavam por obedecê-las de maneira cega. 

 Nossa  busca  pela  compreensão  da  construção  de  personagens  com  autoridade  oficial 

 ou  militar  nos  três  documentos  audiovisuais  selecionados,  ganha  então  uma  outra  esfera:  a 

 dificuldade  na  desobediência  e  desacato  a  essas  mesmas  autoridades,  como  quebra  da  própria 

 coerência  do  que  é  ser  um  alemão.  Em  um  processo  encadeado,  a  percepção  da  importância 

 deste  argumento  reafirma  o  papel  primordial  da  juventude  no  conjunto  de  filmes:  os  jovens 

 são  caracterizados  segundo  a  transgressão  e  rebeldia.  Eles,  enfim,  tensionam  justamente  a 

 premissa de obediência cega. 



 113 

 A  quebra  desta  espécie  de  pacto  de  obediência,  em  Ich  War  Neunzehn  ,  é  construída  no 

 arco  de  redenção  de  um  soldado  alemão  que  se  entrega  aos  russos,  ao  fim  da  história.  Seu 

 nome  é  Willi  Lommer.  O  personagem  parece  verdadeiramente  arrependido  e  consciente  de 

 seus  erros  ao  longo  da  guerra.  Na  primeira  cena  em  que  possui  falas,  Lommer  explica  para 

 Gregor sua confusão mental em relação ao fim da guerra: 

 Gregor: Pode me fazer uma lista dos prisioneiros? 
 Lommer: Sim, posso. 
 Gregor: Qual o seu nome? 
 Lommer: Willi Lommer. 
 Gregor: E de onde você é? 
 Lommer: Se não rir... de Berlim. 
 Gregor: E de que eu iria rir? 
 Lommer: De ter fugido, poderia ter me escondido que não seria preso. 
 Gregor: Por que fugiu se estava claro que a guerra estava perdida? 
 Lommer: Ora via com clareza, ora não. Quando entendi, já era tarde. Muito tarde. 
 Gregor: É verdade. 

 Sua  boa  vontade  e  diálogos  com  a  equipe  de  Gregor  parecem  indicar  a  possibilidade 

 de  uma  mudança  de  consciência  (últimas  fotos  do  conjunto  03).  Algumas  passagens  adiante 

 desta  primeira,  Willi  Lommer  colabora  inclusive  com  a  redenção  dos  demais  presos  alemães. 

 Na  sequência  final,  quando  soldados  SS  atacam  o  grupo,  Lommer  ajuda  a  equipe  soviética 

 durante  a  troca  de  tiros.  Ao  se  aproximar  de  alemães  rendidos,  este  breve  diálogo  se 

 desenvolve entre o personagem e um general: 

 General: Alemães disparando contra alemães... que nojo! 
 Lommer: Vá tomar no seu cu! 

 Bastante  simbólica,  a  passagem  demonstra  a  total  desvinculação  com  a  ideia  de 

 respeito  e  obediência  à  autoridade  militar  alemã,  após  o  “despertar”  ético  do  soldado. 

 Percebemos  essa  dinâmica  no  categórico  diálogo,  mas  também  na  construção  das  cenas. 

 Quando  Willi  Lommer  se  aproxima  do  general,  o  mesmo  avança  alguns  passos  em  sua 

 direção  com  uma  postura  severa  e  elegante  que  também  se  reflete  em  suas  roupas,  o 

 diferenciando  do  soldado.  Nenhuma  dessas  características  estimulam  Lommer  a  algum 

 respeito  ou  arrependimento.  O  personagem,  ao  respondê-lo  com  a  ofensa,  nem  sequer  se  vira 

 em  sua  direção.  Por  sua  vez,  a  postura  do  general  é  curiosa:  ele  não  responde  ao  xingamento 

 ou expressa qualquer insatisfação, apenas retorna ao lugar de onde veio. 
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 Em  última  instância,  ambos  parecem  perceber  que  a  autoridade  alemã  e  as  convicções 

 militares  pré  rendição  agora  pouco  importam.  De  fato,  em  todas  as  três  obras  esse  poder  será 

 transferido para os soviéticos. 

 Conjunto 22 – A obediência em  Ich War Neunzehn 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 3.2 Aproveite a guerra pois a paz será terrível 63

 Neste  subcapítulo  nos  interessa  perceber  como  os  três  filmes  construíram  simbólica  e 

 narrativamente  a  chegada  dos  russos  em  solo  alemão.  Para  os  objetivos  propostos  para  este 

 capítulo,  e  para  a  pesquisa  como  um  todo,  a  análise  dessa  especificidade  é  indispensável:  os 

 personagens  soviéticos  são  figuras  principais  de  autoridade  (militar  ou  não)  nas  três  obras. 

 São  eles  que,  em  geral,  decidem  o  destino  dos  protagonistas  e  coadjuvantes,  ordenam 

 mudanças,  passam  a  cuidar  da  burocracia  das  cidades  alemães  ocupadas  e,  a  partir  de  suas 

 ações,  avançam  a  história.  Nos  esforçamos  em  analisar  como  essas  autoridades  foram 

 construídas e quais atributos desses personagens geraram tensões ou incômodos. 

 63  Ditado comum na Alemanha durante os meses que antecederam à capitulação. 
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 Algumas  perguntas  guiam  a  análise  deste  subcapítulo:  o  que  se  evidencia  ou  não  na 

 chegada  dos  russos?  Como  se  dá  a  relação  com  os  civis  alemães?  Como  organizar 

 burocraticamente  as  cidades  ocupadas  e  o  poder  antes  pertencente  às  autoridades  alemães? 

 Como se dá, enfim, a troca de poder do Nazismo para a URSS? 

 Ao  abordar  a  chegada  dos  russos,  necessariamente  também  nos  deteremos  na 

 discussão  sobre  como  esses  personagens  foram  construídos  e  caracterizados.  Buscamos 

 refletir  sobre  quais  aspectos  morais  são  atribuídos  aos  soviéticos,  a  profundidade  e 

 importância  dos  arcos  desses  personagens  e  como  esses  elementos  diferem,  se  tensionam  ou 

 se aproximam nos três filmes. 

 Inicialmente  nosso  olhar  se  direcionará  para  Die  Russen  Kommen,  propondo 

 comparações  com  as  dema  is  narrativas  ao  longo  do  subcapítulo.  Como  dito  em  outras 

 oportunidades,  Die  Russen  Kommen  é  considerado  o  documento  protagonista  de  nossa 

 análise.  Isso  se  dá  não  apenas  por  recortes,  perguntas  e  objetivos  propostos  se  vincularem 

 diretamente  a  ele,  mas  também,  por  ele  incorporar  em  si  toda  a  complexidade  que  a 

 investigação  busca  compreender.  A  respeito  da  chegada  dos  russos  e  caracterização  dos 

 mesmos, não é diferente. 

 Mesmo  antes  da  efetiva  chegada  dos  russos  na  cidade  em  que  se  passa  a  história  de 

 Die  Russen  Kommen  ,  diversos  personagens  indicam  o  temor  desta  possibilidade.  Em  uma 

 conversa  com  Günter,  o  professor  de  Latim  deixa  clara  sua  convicção  de  que  a  Alemanha  será 

 derrotada na guerra. Günter despreza essa perspectiva e se pergunta sobre o futuro: 
 Günter: A guerra está perdida? 
 Professor: Essa guerra, sim. 
 Günter: E agora? 
 Professor:  Mais  tarde,  você  entenderá  que  nós  lutamos  errado.  Essa  direção  não  foi 
 certa. 
 Günter: E agora? E o futuro? 
 Professor:  Isso...Deus  ou  quem  quer  que  possa  provar  que  os  rumores  estão  certos  e 
 que  os  americanos  e  ingleses  lutarão  contra  o  Leste.  Porque  se  os  russos  vierem,  o 
 Bolchevismo  virá  também.  E  isso  será  o  fim  de  toda  a  ética  e  valores  morais.  Eclipse 
 dos deuses da Alemanha. 
 Günter: Eu não acredito nisso. Isso não pode ser verdade. 

 Todo  o  diálogo  acontece  em  uma  sala  reservada  da  casa  do  professor,  uma  espécie  de 

 escritório.  O  cômodo  é  decorado  com  livros  e  quadros,  o  que  nos  permite  perceber  a 

 intelectualidade  do  personagem  mais  velho.  Ambos  falam  baixo  e  com  cuidado  para  que 

 ninguém  os  ouça.  Günter  evita  encarar  o  homem  à  sua  frente,  reafirmando  sua  tentativa  de 

 negação  da  derrota  alemã.  Os  corpos  de  ambos  os  personagens  também  assumem  posições 
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 distanciadas  e  diferentes:  Günter  se  mantém  sentado  e  encolhido.  O  professor  de  Latim  inicia 

 sua  fala  também  sentado,  mas  logo  se  levanta  e  caminha  por  todo  o  cômodo.  Ao  refletir  sobre 

 a  possibilidade  de  chegada  dos  russos  e  o  que  isso  significará  para  a  Alemanha,  o  homem 

 permanece  de  costas  para  a  câmera,  em  frente  a  uma  grande  janela.  Sua  posição  e 

 enquadramento  sugerem  um  momento  de  reflexão  e  constatação  da  materialidade  da  derrota. 

 Interpretamos  o  olhar  através  da  janela  como  uma  metáfora  sobre  o  próprio  futuro,  incertezas 

 e realidade alemã. 

 O  temor  do  professor  de  Latim,  personagem  caracterizado  a  partir  de  determinada 

 racionalidade  e  mansidão,  ganhará  mais  força  na  primeira  parte  do  filme,  culminando  em  seu 

 suicídio.  Ao  perceber  que  a  cidade  não  seria  ocupada  pelos  ingleses  ou  americanos,  o  homem 

 não  enxerga  qualquer  redenção.  Os  outros  personagens  tentam  ainda,  como  veremos  a  seguir, 

 ter  alguma  espécie  de  ação  reativa  para  com  a  realidade,  mas,  este  personagem  simplesmente 

 se  entrega  ao  terror  da  capitulação.  A  sequência  onde  a  família  descobre  que  ele  se  matou  é 

 fundamental para os argumentos que desenvolveremos adiante: 

 Esposa: Ele está morto. Por favor me ajude. 
 Militar soviético: Coloque-o no sofá. Senhora, por favor leia isso. 
 Esposa:  21  de  Abril  de  1945.  Esse  é  meu  passo  final.  Eu  o  tomei  voluntariamente  e 
 calmamente.  Por  que  continuar  vivendo?  Por  que  eu  deveria  continuar  vivendo? 
 Nossa  Alemanha  não  mais  existe,  ela  se  foi  para  sempre.  Nós  defendemos  nosso 
 sagrado  Reich  em  Langemark  e  Diksmuide.  Nós  nos  negamos  a  nos  desesperar  nos 
 anos  negros  de  Weimar.  A  Alemanha  tem  essa  missão  na  Europa.  Para  completar 
 essa  missão,  nós  estávamos  dispostos  até  a  assinar  um  pacto  com  o  diabo.  Sem 
 sucesso.  Física  ou  mental  sobrevivência  não  será  possível.  Talvez  outros  achem  um 
 caminho.  Me  perdoe  por  deixar  você  neste  caos.  Eu  teria  desejado  uma  morte 
 diferente. Me perdoe. 
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 Conjunto 23  – O personagem do professor em Die Russen Kommen 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 O  professor  é  símbolo  de  uma  construção  importante  do  violento  temor  a  respeito  da 

 chegada  dos  russos  e  também,  em  última  instância,  apresenta  as  justificativas  alemães  para 

 esse  terror  e  a  total  perda  de  perspectiva  em  relação  ao  futuro.  Esses  dois  elementos 

 humanizam  os  personagens  e  apresentam  características  menos  estereotipadas  às  suas 

 caracterizações.  Na  passagem,  ao  descobrir  a  morte  do  marido,  a  mãe  de  Christine  sussurra  o 

 pedido  de  ajuda  e  a  leitura  da  carta.  A  fisionomia  da  atriz  enfatiza  o  choque  da  personagem. 

 Toda  a  cena  possui  grande  carga  emocional:  em  um  plano  americano,  a  câmera  se  aproxima 

 aos  poucos  da  personagem  até  alcançar  o  primeiro  plano,  o  movimento  auxilia  na  percepção 

 da aflição da mulher e de sua tragédia. 

 A  violência  da  chegada  russa,  “libertação”  de  Berlim  e  práticas  violentas  por  parte  dos 

 exército  da  URSS  e  alemães  antinazistas,  medo  alemão  e  rendição  foram  temas  “espinhosos” 

 e,  em  geral,  evitados.  O  levantamento  de  dúvidas  sobre  a  integridade  soviética  e  a  construção 

 artísticas  desse  tipo  de  questionamento  não  foram  tolerados.  Um  dos  temores  era  de  que  essas 

 mesmas questões se espraiassem para a própria sociedade.  (MURRAY, 1992. p. 205-206). 

 Como  abordamos  brevemente  no  capítulo  anterior,  a  sequência  na  casa  dos  pais  de 

 Christine,  em  especial  a  figura  do  professor  e  justificativa  de  seu  suicídio,  parecem  ser  tópicos 

 principais  de  tensão  e  incômodo,  que  culminam  na  censura  ao  filme.  Afinal,  nesta  e  em  outras 

 passagens,  nos  é  apresentada  uma  narrativa  de  trauma,  ressentimento  e  medo  com  a  chegada 

 soviética e ocupação. 
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 Esse  temor  paralisante  não  foi  um  aspecto  que  as  políticas  sociais  e  culturais  buscaram 

 ressaltar  no  pós  guerra.  Na  República  Democrática  Alemã,  a  culpa,  Nazismo  e  Segunda 

 Guerra  Mundial  foram  mobilizados  para  justificar  muitas  das  atitudes  do  Estado  alemão 

 socialista  em  relação  à  população,  de  controle  social,  cultural  e  político.  A  supressão  do 

 sofrimento  alemão  na  capitulação  soviética,  no  decurso  da  ocupação  e  reorganização 

 administrativa  das  cidades,  foi  considerada  aceitável  e  justificada  enquanto  meio  para 

 combater discursos fascistas. (HERF, 1997, p. 06) 

 Segundo  Herf,  a  tríade  memória,  justiça  e  democracia  constantemente  se  tensionam  na 

 Alemanha  pós  Segunda  Guerra  Mundial.  Isso  porque  uma  ênfase  nas  questões  mal  resolvidas 

 em  relação  à  memória  e  justiça  poderiam  ocasionar  revoltas  populares  e  inflamar  discursos 

 antidemocráticos.  Essa  lógica  será  um  ponto  de  questionamento  nos  anos  sessenta,  quando 

 intelectuais  e  juventude  passam  a  defender  que  uma  plena  democracia  só  seria  possível 

 através de um debate aberto e claro sobre a memória do país. (HERF, 1997, p. 07). 

 Na  obra  Ich  War  Neunzehn  ,  o  tema  do  suicídio  também  é  levantado,  em  outro  tom  e 

 argumento  narrativo.  No  início  do  filme,  o  grupo  de  soviéticos  ao  qual  Gregor  pertence  chega 

 à  Bernau  e  encontram  uma  moça  próxima  a  um  prédio,  ela  aparenta  ter  a  mesma  idade  do 64

 protagonista.  Gregor  vai  ao  seu  encontro  e,  notando  sua  fisionomia  angustiada,  pergunta  o  que 

 está  acontecendo.  A  menina  sussurra  que  alguém  cometeu  suicídio.  Ele  adentra  o  prédio, 65

 que  parece  abandonado  e  parcialmente  destruído,  e  sobe  as  escadas  até  chegar  a  um  pequeno 

 quarto.  Assim  que  chega  ao  cômodo,  a  câmera  assume  uma  posição  subjetiva:  passamos  então 

 a  enxergar  todo  cenário  através  dos  olhos  de  Gregor.  Os  primeiros  aspectos  focalizados  são  a 

 cama e os pés com meias da personagem que cometeu suicídio. 

 Toda  a  sequência  é  delicada  em  sua  abordagem,  se  aproximando  profundamente  ao 

 poético:  sem  qualquer  fala,  apenas  com  elementos  do  cenário  distribuídos  ao  longo  do  quarto 

 e  observados  pelo  protagonista,  o  jogo  de  câmeras  nos  conta  um  pouco  da  história  daquela 

 mulher  e  de  sua  morte.  Descobrimos  que  ela  se  suicidou  com  gás  de  cozinha,  era  mãe,  cristã  e 

 tinha  familiares  servindo  ao  exército  alemão.  Esses  elementos  são  enquadrados  com 

 proximidade,  em  primeiro  plano.  A  câmera  se  movimenta  bastante,  as  imagens  em  alguns 

 65  Curioso  perceber  que,  após  a  chegada  soviética,  em  diferentes  passagens,  personagens  alemães  serão 
 retratados  sussurrando.  A  “perda  de  voz”,  em  altura  e  potência,  parece  ser  uma  característica  e  metáfora  que  os 
 produtores buscaram enfatizar. 

 64  Município alemão. 
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 momentos  ficam  desfocadas,  possivelmente  emulando  a  oscilação  dos  olhos  humanos.  Em 

 seguida o filme retoma a câmera objetiva e o seguinte diálogo ocorre: 
 Gregor: Sua mãe? 
 Jovem: Não. 
 Gregor: Você mora aqui? 
 Jovem: Estou aqui há apenas dois dias. 
 Gregor: Sabe por que ela cometeu suicídio? 
 Jovem: Talvez fosse melhor suicidarmo-nos a todos. 
 Gregor: Por quê? A guerra já acabou. Você tem família? 
 Jovem: Nos separamos. Minha mãe fugiu. Não pude alcançá-la. 
 Gregor: Isto irá durar só mais duas semanas. 
 Jovem: E depois? 
 Gregor: Depois a vida voltará ao normal. 
 Jovem: O que acontecerá comigo? Devo ficar aqui? Ou voltar? Ou ir para Hessen? 

 Conjunto 24 – O suicídio em Ich War Neunzehn 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 Uma  mureta  divide  a  posição  dos  dois  atores  na  mise-en-scène  e  reafirma  a  barreira 

 entre  seus  respectivos  discursos,  expectativas  ao  fim  da  guerra  e  pontos  de  vista.  A  câmera 

 altera  de  um  para  o  outro,  em  plano  americano  e  primeiro  plano.  Enquanto  a  personagem 

 feminina  se  mantém  parada  e  com  expressões  corporais  mínimas,  Gregor  parece  muito 

 inquieto e incomodado, quando a garota passa a lhe fazer inúmeras perguntas. 
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 A  moça  se  aproxima  do  discurso  de  Die  Russen  Kommen  a  respeito  do  fim  da  guerra, 

 em  que  não  haveria  qualquer  esperança  ou  redenção,  e  a  única  possibilidade  seria  a  morte. 

 Antagonicamente,  ainda  que  alemão,  Gregor  se  aproxima  do  discurso  soviético.  Para  o 

 protagonista,  toda  e  qualquer  esperança  estaria  no  pós  guerra  e  vitória  soviética.  O  fim  do 

 conflito  e  rendição  alemã,  para  o  protagonista,  são  a  única  possibilidade  de  recomeço.  O 

 suicídio é inconcebível,  afinal a guerra já acabou. 

 É  importante  ressaltar:  a  construção  aproxima  o  personagem  principal,  aquele  por 

 quem  sentiremos  maior  empatia  e  torcemos,  da  concepção  soviética  sobre  o  fim  da  guerra. 

 Nesta  escolha  parece  estar  estabelecida  uma  tensão  entre  o  conjunto  de  filmes  selecionado: 

 em  um  deles  chegamos  a  compreender  o  medo  alemão  e  o  impulso  ao  suicídio  como  saída 

 final;  no  outro,  ambas  reações  não  são  concebíveis  ou  possuem  justificativa.  O  elemento 

 narrativo  do  suicídio,  nas  três  obras,  se  tensiona  quando  posto  em  comparação.  Mesmo  que  os 

 argumentos  para  essa  atitude  sejam  semelhantes,  a  abordagem  de  cada  obra  é  diferente. 

 Karriere  é  um  ponto  intermediário  entre  um  polo  e  o  outro:  não  aborda  o  suicídio,  seja  para 

 criticá-lo  ou  para  demonstrar  sua  possibilidade  dentro  do  contexto  de  terror  alemão,  com  a 

 chegada dos russos. 

 Segundo  Ciesla,  é  justamente  essa  complexidade  psicológica  e  subjetividade,  em 

 relação  a  rendição  e  experiência  alemã,  que  incomodam  as  autoridades  responsáveis  pela 

 censura  do  filme.  Heiner  Carow,  em  mais  de  uma  oportunidade,  argumentou  que  essa  seria 

 uma  forma  válida  de  abordar  o  assunto.  No  entanto,  o  contexto  político  e  de  coerção  do  final 

 dos anos sessenta foram argumentos mais contundentes que aqueles feitos pelo diretor. 
 In  his  December  1987  interview,  Carow  described  the  arguments  made  against  the 
 film:  “The  main  criticisms  were  about  the  psychologization  of  fascism—which 
 meant  that  the  characters  were  depicted  in  their  full  psychological  complexity  and 
 the  socioeconomic  causes,  conditions,  and  mechanisms  of  the  fascist  regime  were 
 not  described—and  that  the  dreams  were  modernist,  which  was  related  to  the  first 
 criticism.  To  that,  I  can  only  repeat:  So,  why  not?  The  time  seemed  right,  and  it’s  the 
 only  possible  way  to  talk  about  fascism  today,  at  least  for  me.”  Further  arguments 
 made  against  the  film  included:  the  main  character  does  not  encounter  any 
 communists;  the  lone  communist  in  the  film  was  more  a  petty  bourgeois;  and,  in 
 general,  the  film  depicted  rescue  by  outside  (Soviet)  forces  rather  than  through 
 internal antifascist resistance.  (CIESLA, 2016. p.  05) 66

 66  Na  sua  entrevista  em  Dezembro  de  1987,  Carow  descreveu  os  argumentos  apresentados  contra  o  filme:  "As 
 principais  críticas  eram  sobre  a  psicologização  do  fascismo  -  o  que  significava  que  as  personagens  eram 
 retratadas  na  sua  total  complexidade  psicológica  e  que  as  causas,  condições  e  mecanismos  socioeconômicos  do 
 regime  fascista  não  eram  descritos  -  e  que  os  sonhos  eram  modernistas,  o  que  estava  associado  à  primeira  crítica. 
 Sobre  isso,  só  posso  repetir:  Então,  por  que  não?  O  tempo  parecia  oportuno,  e  é  a  única  forma  possível  de  falar 
 de  fascismo  hoje  em  dia,  pelo  menos  para  mim".  Outros  argumentos  apresentados  contra  o  filme  incluíram:  o 
 personagem  principal  não  se  depara  com  nenhum  comunista;  o  comunista  solitário  no  filme  era  sobretudo  um 
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 Ao  tratar  sobre  a  história  do  cinema  DEFA,  Brockmann  caracteriza  a  relação  entre 

 cineastas  e  censores  como  processos  em  que  a  mudança  foi  a  regra.  Com  períodos  de 

 liberação  cultural  e  repressão  que  se  alteram  no  avanço  temporal,  por  vezes  abruptamente 

 (BROCKMANN,  2010.  p.  214).  Entre  a  concepção,  produção  e  estreia  do  filme,  a  abertura  ao 

 novo,  força  e  alcance  da  avaliação  institucional  poderiam  se  alterar  inúmeras  vezes.  Assim, 

 “Filmmakers  could  never  be  sure,  when  they  began  working  on  a  film,  exactly  what  kind  of 

 cultural climate might prevail on its completion. (BROCKMANN, 2010. p. 215). 

 No  décimo  primeiro  plenário,  que  aconteceu  em  dezembro  de  1965,  os  líderes  da  RDA 

 e  do  partido  SED  discutiram  os  caminhos  que  a  cultura  na  Alemanha  estava  seguindo  e  a 

 importância  de  que  as  artes  se  alinhassem  com  os  objetivos  e  propósitos  do  Estado.  Os  filmes 

 censurados  após  esse  encontro  político,  provavelmente  começaram  a  ser  produzidos  antes  do 

 evento,  acompanhando  a  abertura  pós  construção  do  muro,  e  acabaram  sendo  proibidos  após 

 as  deliberações  do  plenário  e  novo  endurecimento  nas  permissões  em  relação  à  produção 

 cinematográfica.  Podemos  supor,  ou  ao  menos  refletir  sobre  a  hipótese  de  que  Die  Russen 

 Kommen  esteja atrelado a esse contexto de maneira  profunda. 

 O  principal  tópico  de  discussão  do  Plenário  foram  as  produções  DEFA,  em  especial  os 

 filmes  considerados  problemáticos.  O  planejado  era  que  o  encontro  pudesse  debater  a  política 

 econômica  do  país,  mas  os  atritos  internos  e  mudanças  de  cargos  de  poder  acabaram  por 

 deixar  o  assunto  em  segundo  plano.  A  cultura  se  tornou  então  uma  disputa  entre  duas 

 diferentes  visões  partidárias  sobre  o  papel  da  arte  na  RDA  .  Para  Gersch,  a  explicação  para  a 67

 onda  de  repressão  que  se  inicia  na  Décima  Primeira  Plenária  e  acaba  por  atingir  Die  Russen 

 Kommen  ,  pode  ser  explicada  de  maneira  multifatorial:  a  junção  entre  a  crise  de  liderança  do 

 partido,  disputas  de  poder  internas  no  SED,  mudanças  na  política  econômica  e  até  mesmo 

 intervenções  soviéticas,  são  todos  fatores  capazes  de  explicar  a  atenção  e  crítica  que  a  arte,  e  o 

 cinema  especificamente,  recebe  nesta  reunião.  E  que  culmina  na  censura  de  praticamente 

 todas  as  obras  DEFA  produzidas  no  ano  da  plenária.  O  seu  argumento  é  bastante  interessante: 

 o  autor  não  acredita  que  todo  um  conjunto  de  filmes  pudesse  ter  sido  produzido  contra  a 

 vontade  e  aval  das  autoridades  vinculadas  à  cultural.  Logo,  o  rechaço  que  sofreram  são 

 67  Essas  disputas  entre  linhas  políticas  e  partidárias,  segundo  Wohlgemuth  (2009),  foram  sempre  flutuantes  e 
 competiram entre si. O que também possibilitou alguma margem de manobra para contornar decisões oficiais. 

 pequeno  burguês;  e,  de  um  modo  geral,  o  filme  retratava  o  resgate  por  forças  externas  (soviéticas)  e  não  através 
 da resistência antifascista interna. (CIESLA, 2016. p. 05, tradução nossa) 
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 possíveis  reflexos  de  crises  e  disputas  internas,  em  que  o  lado  que  buscava  menor  liberdade  à 

 arte  e  cinema,  acabou  por  vencer.  Nos  faz  refletir,  novamente,  sobre  as  constantes  flutuações 

 do controle da arte. (GERSCH, 2004. p. 379-380) 
 Es  ist  für  die  Verhältnisse,  die  in  der  DDR  herrschten,  auszuschließen,  dag  eine 
 Jahresproduktion  der  DEFA  gegen  den  Willen  der  Parteiführung  entwickelt  werden 
 konnte,  und  wenn  diese  auch  nicht  diese  Filme  bestellt  hatte,  so  glaubten  sich  doch 
 der  zuständige  Minister,  der  Studiendirektor  und  die  Regisseure  der  zunächst 
 betroffenen Filme.  (GERSCH, 2004. p. 379-380) 68

 No  período  em  que  aconteceu  o  Décimo  Primeiro  Plenário  e  nos  anos  seguintes,  a 

 cultura  e  cinema  foram  peças  de  um  complexo  jogo  de  xadrez.  Brockmann  formula  a  hipótese 

 de  que  a  liberação  cultural  nem  ao  menos  era  o  grande  foco  do  debate,  mas  acabou  sendo 

 atingida  por  rusgas  partidárias  entre  diferentes  percepções  sobre  quais  posturas  a  RDA 

 deveria assumir nos próximos anos. (BROCKMANN, 2010. p. 249). 

 Assim,  uma  parte  das  produções  de  1965  foi  atacada,  paralisada  e,  as  que  já  estavam 

 prontas,  foram  banidas  ou  refilmadas  .  Alguns  diretores  foram  repreendidos,  perderam  seus 69

 cargos  e  tiveram  de  prestar  algumas  contas  (MÜLLER,  2004.  p.  947).  Essa  reação  e  críticas 

 feitas  aos  filmes  foram  recebidas  com  surpresa  por  muitos  cineastas,  que  ainda  se  apegavam  a 

 ideia  de  que  a  construção  do  Muro  possibilitaria  um  diálogo  e  arte  menos  vigiados,  honestos  e 

 sem  interferências  (MÜLLER,  2004.  p.  946).  Wohlgemuth,  ao  tratar  especificamente  sobre  a 

 censura  literária,  destaca  que  o  incômodo  da  classe  artística  foi  crescente,  com  o  passar  do 

 tempo: 
 All  of  them  had  begun  to  perceive  contradictions  within  the  system  and  realized  the 
 discrepancy  between  the  ideology  in  which  they  believed  and  its  questionable 
 practice in reality.  (WOHLGEMUTH, 2009. p. 35). 70

 Curioso  perceber,  neste  sentido,  a  crítica  bastante  contundente  de  Gersch  à  aceitação,  e 

 mesmo  apoio,  de  parte  dos  artistas  à  subida  do  Muro  e  sua  existência.  O  autor  acredita  que 

 este  foi  um  dos  maiores  erros  da  esfera  cultural  e  que,  inclusive,  acabou  por  tornar  ambíguas 

 70  Todos  eles  tinham  começado  a  perceber  as  contradições  dentro  do  sistema  e  compreenderam  a  discrepância 
 entre  a  ideologia  em  que  acreditavam  e  a  sua  prática  questionável  na  realidade.  (WOHLGEMUTH,  2009.  p.  35, 
 tradução nossa). 

 69  As  táticas  da  censura  não  se  resumiam  a  proibir  a  estreia  do  filme  e  bani-lo.  Mesmo  aqueles  exibidos,  mas  que 
 desagradaram  o  partido,  acabavam  sendo  prejudicados.  As  táticas  incluíam  proibir  a  exibição  em  grandes  centros 
 e  liberá-la  apenas  em  pequenas  cidades,  (dando,  assim,  a  impressão  de  que  a  rejeição  era  orgânica  e  popular  e 
 não  uma  questão  política),  contratar  pessoas  para  vaiar  o  filme  em  sua  estreia  e,  também,  prejudicar  a 
 propaganda em jornais e revistas. (BROCKMANN, 2010. p. 256). 

 68  Pelas  condições  que  prevaleciam  na  RDA,  é  impossível  que  uma  produção  anual  da  DEFA  pudesse  ser 
 desenvolvida  contra  a  vontade  da  liderança  do  partido,  e  mesmo  que  esta  última  não  tivesse  encomendado  estes 
 filmes,  o  ministro  responsável,  o  diretor  do  estúdio  e  os  realizadores  dos  filmes  inicialmente  acreditavam  que  os 
 filmes seriam aceitos. (GERSCH, 2004. p. 379-380, tradução nossa) 
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 as  críticas  posteriores  feitas  às  políticas  e  repressão  da  RDA.  Assim  como  Brockmann  e 

 outros  autores  de  nossa  bibliografia,  Gersch  destaca  que  a  maioria  dos  artistas  estavam 

 convencidos  e  otimistas  de  que,  após  o  Muro,  haveria  mais  espaço  para  o  debate,  produção 

 artística  com  maior  liberdade  e  estruturação  de  um  socialismo  aperfeiçoado  (GERSCH,  2004. 

 p.  376).  Gersch  chega  a  caracterizar  essa  crença  como  algo  que  beira  à  inocência,  e  que 

 desmorona  com  o  avanço  dos  anos  e  constantes  episódios  de  repressão  vivenciados. 

 (GERSCH, 2004. p. 382) 

 A  resposta  adotada  por  muitos  cineastas  foi,  primeiro,  a  desilusão  com  a  possibilidade 

 de  uma  real  crítica  aos  problemas  percebidos  na  RDA  e,  depois,  um  recuo  em  direção  a 

 produções  cinematográficas  que  não  elaborassem  discussões  profundas  e  coletivas  sobre  a 

 política,  memória  ou  economia  do  país.  Outros  acabaram  reclusos  ou,  quando  tiveram 

 oportunidade,  abandonaram  o  país.  (BROCKMANN,  2010.  p.  228  -  231).  Obras  menos  ricas 

 cinematograficamente,  superficiais  e  que  não  arriscavam,  com  aspectos  partidários 

 enfatizadas,  fizeram  parte  da  história  do  cinema  alemão  oriental  posterior  ao  Décimo  Primeiro 

 Plenário,  para  Gersch  (GERSCH,  2004.  p.  384).  Murray  destaca  que  essa  é  uma  virada  na 

 relação  e  confiança  estabelecida  entre  comunidade  cinematográfica  e  lideranças  do  governo, 

 partido e do próprio DEFA. (MURRAY, 1992. p. 200). 

 Consideramos  este  um  ponto  chave  para  a  compreensão  da  autocensura  na  Alemanha 

 Oriental.  As  idas  e  vindas  que  caracterizam  a  relação  entre  cineastas  e  Estado  atingiram 

 determinada  conjuntura,  em  que  os  artistas  nem  ao  menos  intentavam  pressionar  os  limites 

 impostos  pelas  autoridades  de  controle.  Os  filmes  se  tornavam,  assim,  superficiais  e 

 temerosos  em  abordar  conflitos  relevantes  do  contexto  da  RDA.  Por  outro  lado,  aqueles  que 

 se  recusaram  a  aceitar  os  parâmetros  definidos,  acabaram  retirados  do  trabalho  junto  ao 

 DEFA,  deixando  de  produzir  cinema  ou  conteúdo  para  a  TV  durante  muitos  anos 

 (BROCKMANN, 2010. p. 257). 

 O  efeito  da  censura  não  leva  os  cineastas  apenas  a  não  trazerem  ao  debate 

 determinados  temas,  se  adequando  gradativamente  à  autocensura,  mas  também  possui  efeito 

 no  próprio  público,  que  perde  interesse  por  um  cinema  encarado  como  a  serviço  do  Estado  e 

 não  a  serviço  do  entretenimento  ou  crítica  especializada.  Gersch  constrói,  inclusive,  um 

 valioso  argumento  a  respeito  de  como  as  películas  DEFA  eram  encaradas  pela  sociedade 

 alemã:  para  o  autor,  haveria  uma  repelência  e  bloqueio  de  antemão  aos  filmes  produzidos  pelo 

 estúdio,  por  serem  considerados  parte  da  política  oficial  do  partido  SED.  Embora,  a  depender 
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 do  período  e  alcance  da  repressão,  apresentassem  críticas  que  refletiram  sobre  a  comunidade 

 alemã  oriental.  (GERSCH,  2004.  p.  379-380)  Além  das  obras  produzidas  e  depois  censuradas, 

 cabe  ressaltar  a  existência  dos  filmes  que  nunca  “saíram  do  papel”  e  que,  portanto,  nem  ao 

 menos podem ser calculados. (MURRAY, 1992. p. 200). 

 Podemos  levantar  a  hipótese  de  que  o  incômodo  de  Heiner  Carow  em  relação  à 

 Karriere  seja  justamente  esse.  Em  diversos  momentos  de  sua  carreira,  o  diretor  demonstrou 

 pouco  afeto  em  relação  à  obra  e  nenhuma  vontade  de  discuti-la.  Fruto  de  uma  pressão  oficial 

 em  relação  à  Die  Russen  Kommen  e  de  autocensura  para  uma  história  mais  palatável,  pode  ser 

 considerado  menos  profundo  na  maneira  como  aborda  as  temáticas  tratadas,  como  constrói  os 

 personagens  socialistas  e  nazistas,  e  que  acaba  por  oferecer  uma  visão  mais  antagônica  e 

 direta sobre o imediato pós guerra e colaboração com o nazismo. 

 Os  limites  dados  à  arte  e  a  abordagem  incisiva  do  controle  cultural  foram  justificados  a 

 partir  da  lógica  de  que  demasiada  liberdade  poderia  comprometer  ou  distorcer  a  arte 

 produzida  pela  Alemanha  Oriental  e  os  debates  sobre  a  memória  e  antifascismo.  Uma  parte 

 dos  políticos  destacavam  que  a  total  liberdade  abriria  espaço  para  discursos  violentos, 

 militaristas  e  imperialistas  que,  consequentemente,  acabariam  por  asfixiar  os  discursos 

 antifascistas.  O  controle  da  produção  cinematográfica  e  artística,  seria  assim,  a  partir  do 

 discurso  político  para  controle  social,  um  preço  a  se  pagar  para  a  própria  proteção  do  país  e 

 cuidado para que o fascismo não retornasse (HERF, 1997, p. 168 e 169). 

 A  essa  altura,  devemos  pontuar  que  em  nossas  análises  entramos  em  contato  com 

 variados  autores,  como  por  exemplo  Wolfgang  Gersch,  que  atribuem  aos  filmes  DEFA  um 

 caráter  prioritariamente  panfletário  e  que  acompanhou,  quase  sem  pensar  a  respeito,  o  projeto 

 de propaganda do Partido único SED e Ministério da Cultura da RDA. 

 Die  Filme  der  DEFA  (deren  Rechte  bei  der  1998  gegründeten  DEFA-Stiftung  liegen) 
 bieten  die  einzigartige  Gelegenheit,  in  ein  verschwundenes  Land  zu  blicken,  einen 
 gescheiterten  Gesellschaftsentwurf  von  der  auftrumpfenden  Propaganda  bis  zur 
 Depression  zu  verfolgen,  den  Hintergründen  und  Folgen  der  verlorenen  Utopien 
 nachzugehen (...)  (GERSCH, 2004. p. 357) 71

 71  Os  filmes  da  DEFA  (cujos  direitos  são  detidos  pela  Fundação  DEFA,  fundada  em  1998)  oferecem  uma 
 oportunidade  única  de  olhar  para  um  país  que  desapareceu,  seguir  um  projeto  fracassado  de  sociedade  desde  a 
 propaganda  até  à  depressão,  de  investigar  os  antecedentes  e  as  consequências  das  utopias  perdidas  (...). 
 (GERSCH, 2004. p. 357, tradução nossa) 
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 Ao  longo  de  sua  reflexão,  ele  caracteriza  o  cinema  DEFA  como  o  instrumento  mais 

 importante  de  propaganda  do  governo  alemão  oriental  e  que,  apenas  ocasionalmente,  seria 

 capaz  de  produzir  arte.  (GERSCH,  2004.  p.  385).  Essa  percepção,  nos  parece,  se  antagoniza 

 àquela  que  buscamos  aqui  construir,  em  que  o  filme  é  encarado  enquanto  uma  complexa 

 construção cultural que abarca variadas tensões, vontades antagônicas e intenções. 

 Em  Die  Russen  Kommen  ,  a  iminência  da  chegada  dos  russos  é  construída 

 progressivamente,  assim  como  o  desespero  que  acompanha  esta  certeza.  O  que  de  início  é 

 apenas  uma  suspeita  ou  rumor,  pouco  a  pouco  passa  a  ser  certeza  e  necessidade  de  se  preparar 

 para  essa  chegada,  como  as  mães  de  Christine  e  Günter  buscam  fazer.  Ao  lado  deste 

 sentimento  de  preparação,  há  também  o  de  aproveitar  tudo  o  que  é  possível  antes  que  o 

 castigo  e  a  vergonha,  finalmente,  alcancem  todo  o  país.  Destacamos  a  seguir  duas  diferentes 

 passagens onde esses movimentos podem ser percebidos. 

 Já  em  território  de  guerra,  Günter  conversa  com  um  colega  enquanto  aguardam  ordens 

 em  um  depósito  abandonado.  O  garoto  é  tão  jovem  quanto  o  protagonista  e  parece  ainda  mais 

 assustado e desorientado. Diferentemente de Günter, ele é bastante falante: 

 Jovem:  Se  o  comandante  estivesse  recebendo  munição  e  rações,  ele  deveria  ter 
 voltado  há  muito  tempo.  Os  russos  ainda  estão  longe?  (Ri)  Na  estação  de  trem  um 
 soldado  ferido  disse:  eu  quero  transar  mais  uma  vez  antes  de  morrer.  (Ri  novamente) 
 Você já fez isso com uma mulher? 
 Günter: Claro. Por que não? 
 Jovem: Isso é ridículo! Mas todo mundo faz! 

 A  narrativa  opta  por  apresentar  o  temor  dos  personagens  quanto  a  chegada  dos  russos 

 através  de  elementos  pouco  usuais:  longe  de  ressaltar  possibilidades  mais  “previsíveis”  como 

 a  prisão,  fome  ou  vingança  soviética,  o  soldado  destaca  o  temor  de  não  desfrutar  vivências 

 próprias  da  juventude  ,  como  as  primeiras  experiências  sexuais.  Essa  escolha  relembra 72

 também  as  preocupações  juvenis,  interesses  e  receios  próprios  da  idade,  suprimidos  pela 

 materialidade  da  guerra.  Se  nos  propomos  a  nos  aproximarmos  do  contexto  de  produção  da 

 obra  e  biografia  do  diretor,  podemos  supor  que  esses  temores  sejam  reflexos  da  experiência  de 

 guerra  do  próprio  Heiner  Carow.  Mesmo  que  essa  visão  menos  usual  e  simbólica  a  respeito  da 

 72  Nos  parece  que  essa  passagem  também  colabora  para  a  compreensão  de  algumas  das  perguntas  feitas  no 
 segundo capítulo. Ainda assim, optamos por mantê-la aqui, onde parece demonstrar toda sua potência de análise. 
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 chegada  dos  russos  incomode  autoridades  da  burocracia  da  Alemanha  Oriental,  parece  haver 

 aqui muito da autobiografia do autor, convertida em imagens cinematográficas e metáforas. 

 Para  Jeffrey  Herf,  mais  do  que  um  debate  puramente  político,  o  enfrentamento  ao 

 passado  foi  uma  preocupação  de  intelectuais,  artistas,  jornalistas  e  juristas  de  toda  a 73

 Alemanha,  alcançando  espaços  íntimos  da  população  (HERF,  1997,  p.  08).  Heiner  Carow  faz 

 parte de toda uma tendência de discussão sobre o passado. 

 Burghard  Ciesla,  ao  discutir  Die  Russen  Kommen  ,  nos  indica  que  uma  das  principais 

 questões  alvo  de  crítica  foi  o  apelo  sexual  que  algumas  passagens  possuem.  Para  as 

 autoridades  responsáveis  pelo  exame  dos  filmes,  a  subjetividade  da  trama  e  as  fantasias 

 sexuais não combinavam com a severidade do tema retratado e antifascismo: 
 The  powers  that  be  were  particularly  bothered  by  the  subjective,  psychological  and 
 fictitious  narrative  style  of  the  film.  The  playfully  lyrical  tone  did  not  suit  HVFilm  at 
 all,  as  it  did  not  seem  appropriate  for  the  harsh  realities  of  war.  The  criticism  was 
 also  raised  that  the  film  tried  to  depict  fascism  through  adolescent  sexual  fantasies 
 involving  murder,  blood  and  death  (which  Carow  had  in  fact  intended).  But  it  was 
 precisely  this  generally  light  style  and  the  simple  narrative  about  how  a  young 
 person  experienced  the  last  days  of  the  war,  understood  through  dream  sequences 
 and  flashbacks,  which  convincingly  illustrated  the  inner  world  and  constitution  of 
 the  sixteen-year-old  Hitler  Youth  boy  influenced  by  National  Socialism.  (CIESLA, 74

 2016. p. 05) 

 Ao  discutir  o  contexto  político  e  cultural  após  a  subida  do  muro,  McAdams  destaca 

 que  a  partir  de  1965,  seguindo  uma  tendência  também  observada  na  URSS,  o  Estado  tratará  a 

 esfera  cultural  com  maior  supervisão  e  repressão.  As  obras  e  discursos  de  muitos  artistas 

 passam  a  ser  considerados  perigosos  e  fora  dos  limites  aceitáveis.  Consequentemente,  são 

 silenciados.  O  argumento  para  essa  repressão  foi  de  que  os  artistas,  assim  como  os 

 “imperialistas  no  Ocidente”,  utilizavam  da  arte  para  alcançar  jovens  e  desestabilizar  o  Estado, 

 através  de  ceticismo  em  relação  ao  socialismo,  críticas  ao  governo  e  intelectualidade.  O 

 período  experimental  e  de  alargamento  dos  debates  sobre  cultura  foram  precocemente 

 interrompidos,  assim  como  as  possíveis  trocas  artísticas  entre  Ocidente  e  Oriente.  McAdams 

 74  Os  poderes  foram  particularmente  incomodados  pelo  estilo  narrativo  subjetivo,  psicológico  e  fictício  do  filme. 
 O  tom  lírico  e  lúdico  não  se  adequava  minimamente  a  HVFilm,  pois  não  parecia  apropriado  para  as  severas 
 realidades  da  guerra.  Foi  também  levantada  a  crítica  de  que  o  filme  tentou  retratar  o  fascismo  através  de  fantasias 
 sexuais  adolescentes  envolvendo  assassinato,  sangue  e  morte  (o  que  Carow  tinha  de  fato  pretendido).  Mas  foi 
 precisamente  este  estilo  geralmente  leve  e  a  narrativa  simples  sobre  como  um  jovem  experimentou  os  últimos 
 dias  da  guerra,  compreendida  através  de  sequências  de  sonhos  e  flashbacks,  que  ilustrou  convincentemente  o 
 mundo  interior  e  a  constituição  da  Juventude  de  Hitler  de  16  anos  influenciada  pelo  Nacional-Socialismo. 
 (CIESLA, 2016. p. 05, tradução nossa) 

 73  O  idioma  alemão  possui,  inclusive,  uma  palavra  específica  para  a  ideia  de  confronto  com  o  passado: 
 Vergangenheitsbewältigung  . Literalmente a junção do  substantivo passado e do verbo lidar. 
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 aponta  que  essa  rigidez  não  foi  fruto  apenas  de  dinâmicas  internas,  mas  sim  do  próprio  campo 

 socialista,  impulsionado  pelo  tensionamento  do  contexto  dos  anos  sessenta.  (MCADAMS, 

 2004, p. 61). 

 No  fundo,  são  inúmeros  os  fatores  que  poderiam  acarretar  na  proibição  de  um  filme.  É 

 interessante  que  pensemos  também  na  possibilidade  de  que  esses  fatores  possam  ser  somados 

 e correspondam uns aos outros. 
 The  fact  that  it  was  nevertheless  ultimately  banned  highlights  the  precarious  and 
 unpredictable  nature  of  film  production  in  the  GDR,  which  was  subject  not  just  to 
 the  whims  of  the  GDR’s  ruling  party  but  also  to  various  foreign  policy  constraints, 
 not  to  mention  the  demands  of  the  East  German  public  and  to  filmmakers’  own 
 aesthetic considerations.  (BROCKMANN, 2010. p. 237). 75

 A  construção  imagética  de  toda  a  passagem  no  galpão  é  significativa,  ao  associar  o 

 desgaste  material,  psicológico  e  simbólico  do  exército  e  sociedade  alemã:  os  garotos  estão 

 escondidos  e  amedrontados  pela  chegada  dos  russos,  seus  corpos  e  rostos  permanecem 

 sempre  encobertos  na  sombra.  Ambos  parecem  assustados  e  mesmo  o  riso  do  colega  de 

 Günter  é  preenchido  de  pavor.  A  câmera  muito  próxima  de  ambos  também  colabora  para  essa 

 percepção,  alternando  entre  os  personagens,  mas  também  nos  permitindo  observar  o  cenário 

 desgastado  e  decadente.  O  fragmento  é  entrecortado  por  memórias  do  protagonista  sobre 

 Christine e culmina com um sonho erótico do rapaz. 

 Interessante  ressaltar  que  a  deterioração  presente  no  galpão  onde  Günter  e  o  outro 

 rapaz  estão  é  um  elemento  que  também  está  presente  em  Ich  War  Neunzehn  .  Na  sequência 

 onde  Gregor  e  Vadim  tentam  convencer  um  grupo  de  militares  alemães  a  se  entregarem, 

 acompanhamos  a  ida  dos  rapazes  até  o  forte  onde  os  alemães  estão  alojados.  Em  seu  interior, 

 há  mulheres,  crianças  e  idosos  escondidos.  O  ambiente  é  escuro,  sujo  e  amontoado  de  pessoas 

 que  pouco  reagem  a  qualquer  estímulo.  O  autor  Ofer  Ashkenazi  destaca  que  os  diversos 

 grupos  escondidos  no  forte  indicam  também  alguns  dos  estratos  sociais  da  própria  Alemanha 

 Oriental.  Essa  leitura  nos  parece  bastante  precisa,  quando  levamos  em  consideração  o 

 contexto de produção do filme: 
 The  people  gathered  in  the  cellar  of  the  fortress  embody  the  different  strata  of  the 
 future  GDR‘s  population  and  ideology:  victims  of  Nazi  aggression  and  (potentially 
 reformed)  servants  of  the  Nazi  war  machine;  German  civilians  who  suffered  the 

 75  O  fato  de  ter  sido,  no  entanto,  finalmente  proibido  põe  em  evidência  a  natureza  precária  e  imprevisível  da 
 produção  cinematográfica  na  RDA,  que  estava  sujeita  não  só  aos  caprichos  do  partido  dominante  da  RDA,  mas 
 também  a  várias  restrições  de  política  externa,  para  não  mencionar  as  exigências  do  público  da  Alemanha 
 Oriental e às próprias considerações estéticas dos cineastas. (BROCKMANN, 2010. p. 237, tradução nossa). 
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 consequences  of  the  Allied  offensive,  alongside  a  Jew  returned  from  exile  and  a 
 benevolent Soviet oficial.  (ASHKENAZI, 2012. p. 146) 76

 A  degradação  recorrente  de  cenários  ocupados  por  alemães  é  um  recurso  narrativo 

 utilizado  pelas  obras  para  a  reafirmação  do  próprio  desgaste  e  perturbação  daquela  sociedade. 

 Essas  imagens  ressoam  em  todo  o  conjunto  documental  cinematográfico:  casas  bagunçadas  e 

 reviradas, ruas esvaziadas, celas e fortes escuros, claustrofóbicos e sujos. 

 Em  Karriere  ,  a  passagem  em  que  Günter  e  o  outro  membro  da  Juventude  de  Hitler 

 conversam,  é  mantida  e  estendida.  Já  sentados,  frente  a  frente,  o  colega  de  Günter  declara  que 

 se  os  russos  chegarem,  ele  fugirá.  O  que,  de  fato,  ele  acaba  fazendo.  A  câmera  focaliza  a 

 feição  de  ambos  em  primeiro  plano,  ainda  envoltos  na  penumbra  do  galpão.  Apesar  de  sua 

 brevidade,  o  excerto  nos  parece  importante  pois,  assim  como  na  obra  original,  retrata  a 

 possibilidade  da  chegada  dos  russos  através  da  perspectiva  do  medo  e  fuga.  É  no  mínimo 

 curiosa  a  escolha  deste  acréscimo.  Principalmente  se  levarmos  em  consideração  a  hipótese  de 

 que  um  dos  principais  pontos  de  tensão  da  narrativa  de  Die  Russen  Kommen  foi  a  forma  como 

 retratou o pavor alemão com a chegada dos russos. 

 Karriere  ,  no  entanto,  utiliza  diversos  artifícios  narrativos  para  negar  a  ênfase  no 

 argumento  sobre  o  medo,  mais  aparente  e  potente  no  filme  original.  Esse  tensionamento  nos  é 

 interessante:  se  por  um  lado  Karriere  é  substancialmente  mais  enfático  sobre  a  necessidade  de 

 que  os  russos  rendessem  a  Alemanha  e  a  libertassem  de  seu  comportamento  hediondo,  por 

 outro lado, ele não deixa de mencionar, sutilmente, o medo dessa mesma rendição. 

 Em  Die  Russen  Kommen  ,  após  uma  breve  conversa  com  o  colega,  Günter  sonha  estar 

 em  um  carrossel,  várias  moças  sorriem  para  ele  e  o  acariciam.  Como  em  outros  momentos,  a 

 montagem  é  dinâmica,  com  cortes  e  mudanças  de  enquadramento  rápidos.  O  ritmo  acelerado 

 desta  vez  não  indica  angústia,  mas  sim  a  sensação  de  felicidade  e  excitação.  A  trilha  sonora 

 contribui  para  essa  atmosfera,  com  música  extra  diegética  aguda  e  repleta  de  instrumentos  de 

 sopro.  Algumas  cenas  adiante,  todas  as  moças  somem  e  o  carrossel  é  ocupado  apenas  pelo  pai 

 de Günter. Pai e filho conversam e o homem afirma não estar morto. 

 76  O  povo  reunido  na  porão  da  fortaleza  personifica  os  diferentes  estratos  da  população  e  ideologia  da  futura 
 RDA:  vítimas  da  agressão  nazi  e  (potencialmente  reformados)  servidores  da  máquina  de  guerra  nazi;  civis 
 alemães  que  sofreram  as  consequências  da  ofensiva  aliada,  ao  lado  de  um  judeu  que  regressou  do  exílio  e  de  um 
 oficial soviético benevolente. (ASHKENAZI, 2012. p. 146, tradução nossa) 
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 Karriere  ,  por  sua  vez,  propõe  uma  simplificação  dos  sonhos  de  Günter:  a  montagem 

 enfatiza  que  o  garoto  adormeceu  e,  portanto,  está  sonhando.  Não  há  qualquer  espaço  para 

 suposições.  No  primeiro  filme  essa  compreensão  não  é  facilitada,  pois  em  uma  cena  o 

 protagonista  olha  pela  fresta  das  tábuas  do  galpão  e,  na  seguinte,  sem  qualquer  pista,  já 

 estamos  no  âmbito  onírico.  O  apelo  sexual  presente  em  Die  Russen  (...)  ,  profundamente 

 associado  à  ideia  de  não  aproveitamento  do  tempo  da  juventude,  é  suprimido  em  Karriere  . 

 Resta  apenas  a  conversa  com  o  pai.  A  construção  da  sequência  é  muito  delicada  e,  nos  parece, 

 bastante  metafórica:  Günter,  do  lado  de  fora  do  carrossel,  corre  em  círculos  atrás  do  pai  que 

 está  dentro  do  brinquedo.  O  protagonista  nunca  o  alcança  ou  entra  no  carrossel,  em  constante 

 movimento.  A  impossibilidade  de  se  aproximar  ao  pai  é  somada  à  inviabilidade  de  ingresso 

 em  um  brinquedo  que  se  vincula  à  própria  infância.  O  diálogo  enfatiza  as  duas  diferentes 

 perdas: 
 Günter: Papai! 
 Pai de Günter: Aí está você, meu garoto! 
 Günter: Eu pensei que você estava morto! 
 Pai de Günter: Um erro administrativo. Hoje, em seu aniversário. 
 Günter: Meu aniversário? 
 Pai de Günter: Dez anos! Quase um homem! 

 Conjunto 25 – Sonhos de Günter 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 
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 Burghard  Ciesla  destaca  que  dentre  os  vários  incômodos  gerados  por  Die  Russen 

 Kommen  ,  as  passagens  com  sonhos  e  alucinações  devem  ser  destacadas.  Para  a  censura,  esses 

 elementos  dialogavam  diretamente  com  o  modernismo  e  cinematografia  do  Ocidente.  Eram, 

 portanto,  uma  provocação  e  desvio  ao  desenvolvimento  de  uma  arte  comprometida  com  o 

 socialismo: 
 It  was  above  all  the  dream  sequences,  for  which  Carow  drew  inspiration  from 
 Andrei  Tarkovsky’s  film  Ivan’s  Childhood,  that  disturbed  the  film  functionaries  and 
 led  to  an  “absurd  criticism  of  modernism.”  Among  the  film  policy  bureaucrats,  the 
 dream  sequences  were  interpreted  as  clear  signs  of  a  lack  of  party  loyalty  and 
 ideological softening.  (CIESLA, 2016. p. 05) 77

 As  aproximações  com  o  Ocidente,  principalmente  com  a  Alemanha  Ocidental,  podem 

 ser  vinculadas  com  o  problema  de  legitimidade  que  a  Alemanha  Oriental  constantemente 

 enfrentou:  através  do  contato  uma  identificação  cultural,  social  e  política  poderia  surgir, 

 minando  consequentemente  a  autoridade  que  políticas  e  governo  buscavam  construir, 

 fragilizando e ameaçando a posição da RDA. (MCADAMS, 20004, p. 3) 

 A  RDA  temia  o  alargamento  de  qualquer  contato  com  a  Alemanha  Ocidental.  Acordos 

 econômicos  eram  desejados,  mas  muitos  inquietavam-se  em  refletir  sobre  como  essa 

 reaproximação  seria  vivenciada  pela  população.  A  fidelidade  social,  agitação  e  controle  de 

 protestos  eram  receios  presentes.  Assim,  algumas  tentativas  de  reaproximação  foram  vistas 

 como  vulnerabilidade  e  caracterizadas,  para  a  população,  enquanto  tentativa  do  Ocidente  em 

 enfraquecer aquilo que já foi construído pela RDA. (MCADAMS, 2004, p. 65 - 67) 

 Os  anos  sessenta  serão  marcados  por  uma  tentativa  de  convencimento  da  população  a 

 respeito  da  legitimidade  e  benefícios  do  Estado  alemão  socialista.  O  regime  buscava 

 demonstrar  seu  comprometimento  com  a  sociedade  alemã  ao  definir  rotinas  burocráticas, 

 alcançar metas econômicas e de bem estar populacional. (MCADAMS, 2004, p. 42). 

 77  Foram  sobretudo  as  sequências  de  sonho,  para  as  quais  Carow  se  inspirou  no  filme  de  Andrei  Tarkovsky,  A 
 Infância  de  Ivan,  que  perturbaram  os  funcionários  do  setor  cinematográfico  e  conduziram  a  uma  "crítica  absurda 
 ao  modernismo".  Entre  os  burocratas  da  política  cinematográfica,  as  sequências  de  sonho  foram  interpretadas 
 como  sinais  claros  de  uma  falta  de  lealdade  partidária  e  de  abrandamento  ideológico.  (CIESLA,  2016.  p.  05, 
 tradução nossa) 
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 A  próxima  sequência  selecionada  é  uma  das  poucas  em  que  o  protagonista  Günter  não 

 está  presente.  Após  fugir  para  a  casa  de  Christine,  Günter  afirma  para  a  família  dela  que  quem 

 se  aproxima  são  os  russos.  Imediatamente  depois,  sugerindo  uma  ideia  de  causa  e 

 consequência, a narrativa nos apresentada o de saque de alimentos básicos, na cidade. 

 Conjunto 26 – Reação popular à chegada dos russos em  Die Russen Kommen 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 Em  uma  espécie  de  delírio  coletivo,  um  grupo  de  homens  e  mulheres  alemães  invadem 

 lojas  e  mercados,  rendem  e  atacam  um  oficial  militar  que  guarda  um  portão,  e  parecem  se 

 divertir  com  o  caos  gerado:  alguns  dançam,  enquanto  outros  lutam  entre  si  por  sacos  de 

 farinha,  açúcar,  pães  e  outros  mantimentos.  A  câmera  não  se  mantém  estática  como  em  outras 

 passagens:  acompanha  também  essa  movimentação  desregrada,  sempre  com  determinada 

 distância  para  que  possamos  observar  a  movimentação  dos  personagens,  a  desordem  e  a 

 própria  degradação  do  cenário  ao  redor.  Em  cortes  muitos  rápidos,  que  potencializam  a  ideia 

 de  efusividade,  as  cenas  de  dança,  saque  e  disputa  por  alimentos  são  apresentadas.  Todo  o 

 trecho  é  acompanhado  por  uma  música  em  ritmo  acelerado,  com  instrumentos  de  sopro  e 

 cordas,  como  a  flauta  e  violinos,  em  notas  agudas.  Aqui  há  uma  total  quebra  do  contrato 

 estabelecido  como  característica  básica  dos  alemães,  nas  páginas  anteriores:  a  população  não 

 parece  mais  disposta  à  obediência  cega  às  autoridades  ao  redor,  ao  contrário,  se  revoltam 

 contra essa mesma autoridade enquanto temem a chegada de uma nova. 

 Ao  fim  da  guerra,  os  alemães  reagiram  aos  crimes  cometidos  em  nome  do  país  de 

 maneiras  complexas  e  variadas.  Muitos  comemoraram  como  se  também  estivessem  sendo 

 libertos,  alguns  relativizaram  os  crimes  cometidos,  outros  se  revoltaram  contra  as  antigas 
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 autoridades  e  se  ressentiram,  outros  buscaram  demonstrar  algum  tipo  de  empatia  pelas  vítimas 

 e  houve  também  aqueles  que,  em  alguma  medida,  ainda  defendiam  ou  justificavam  o  regime. 

 (BIRD,  Stephanie;  FULBROOK,  Mary;  WAGNER,  Julia;  WIENAND,  Christine,  2017.  p. 

 39).  Uma  atitude  relativamente  comum  foi  negar  a  gravidade  dos  crimes  cometidos  e  sugerir 

 que  os  Aliados  forjaram  muitas  provas  e  mortes.  Segundo  essa  lógica,  os  soviéticos  também 

 tinham  cometido  muitos  crimes.  (BIRD,  Stephanie;  FULBROOK,  Mary;  WAGNER,  Julia; 

 WIENAND,  Christine,  2017.  p.  56).  As  diferentes  respostas  à  ocupação,  memórias  do  período 

 de  guerra  e  políticas  de  desnazificação,  são  formas  importantes  de  abordar  de  maneira  mais 

 complexa  e  profundamente  o  pós-guerra  alemão,  sem  que  para  isso  utilizemos  generalizações. 

 Essa  pluralidade  de  reações,  podemos  perceber,  também  está  presente  no  conjunto  de  filmes, 

 com cenas de alívio, revolta ou profundo desespero. 

 Após  a  Segunda  Guerra  Mundial,  e  mesmo  poucas  semanas  antes  da  derrota,  quando 

 já  não  se  havia  mais  esperança  ou  otimismo,  os  soldados  alemães,  exército  e  autoridades 

 oficiais  do  Nazismo,  passaram  a  ser  vistos  pela  população  com  vergonha  ou  como  aquilo  que 

 deveria  ser  o  mais  rápido  possível  esquecido,  para  que  a  “nova”  Alemanha  pudesse  surgir  e 

 seguir  em  frente.  (MOSSE,  1990.  p.  210)  Ismee  Tames  destaca  que  muitas  famílias, 

 gradativamente,  passaram  a  trancafiar  seus  passados,  desejando  que  o  período  de  guerra  e 

 crimes  fossem  esquecidos.  Para  as  crianças  que  cresceram  nesses  meios,  o  peso  dos  silêncios 

 e  segredos  era  também  um  trauma  (TAMES,  2017.  p.  51).  A  necessidade  de  guardar  os 

 segredos  familiares  “perigosos”  e,  também,  a  vergonha  da  postura  covarde  dos  pais, 

 acompanhou  muitos  jovens  do  pós  guerra.  Segundo  o  autor:  “sob  a  superfície,  o  passado 

 assombrou o presente” (TAMES, 2017. p. 51). 

 Assim,  aos  alemães  que  não  sucumbem  ao  delírio  e  desejo  de  “aproveitar”  tudo  o  que 

 poderiam  antes  da  chegada  dos  russos,  resta  a  busca  por  preservar  o  que  possuem  e  esconder 

 vínculos  diretos  com  a,  agora,  antiga  autoridade  nazista.  As  mães  de  Christine  e  Günter  se 

 caracterizam  por  esse  impulso,  sendo  o  medo  o  principal  guia  no  que  diz  respeito  à  chegada 

 do  exército  soviético.  A  efetividade  dessa  chegada,  no  entanto,  quebra  a  expectativa  gerada  ao 

 longo  de  todo  o  filme.  Nas  primeiras  sequências  em  que  aparecem,  os  russos  não  demonstram 

 qualquer  ímpeto  violento  ou  de  roubo,  ao  contrário,  estão  preocupados  em  comemorar  a 

 vitória e reorganizar a cidade, após a derrota alemã. 

 Em  Die  Russen  Kommen  ,  a  chegada  dos  russos  é  apresentada  a  partir  dos  tanques  que 

 percorrem  algumas  ruas  desertas.  Essa  construção  imagética,  apesar  de  sublinhar  a  força 
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 militar  inimiga  que  se  aprofunda  na  cidade,  não  nos  parece  violenta.  A  ausência  de 

 personagens  nas  ruas  atravessadas  pelos  tanques,  colabora  com  essa  percepção.  A  passagem 

 não  utiliza  artifícios  como  enquadramentos  ou  efeitos  sonoros,  para  que  ganhe  potência.  Neste 

 fragmento,  em  diversas  paredes  e  portas  há  bandeiras  brancas,  sinalizando  a  preocupação  da 

 narrativa  em  pontuar  a  redenção  da  cidade.  Imediatamente  após  o  trecho,  os  russos  chegam  à 

 casa  de  Christine  e  buscam  por  seu  pai.  Ela  e  a  mãe  se  escondem  no  porão  e  aguardam  que  os 

 soldados soviéticos invadam a casa. 
 Teege  (funcionário  alemão  da  escola):  Diretor  de  Estudos?  Senhor?  Senhor 
 Bergschicker? 
 Mãe de Christine: Teege? Qual o problema? 
 Teege: Senhora, o seu marido está aí embaixo? 
 Mãe de Christine: Qual o problema? 
 Teege:  Eles  vieram  até  a  escola  e  pediram  por  um  professor,  não  um  fascista.  E  eu 
 imediatamente pensei no Sr. Diretor. 
 Mãe de Christine: O que eles querem? 
 Teege:  Se  alojar  na  escola.  E  o  senhor  diretor  registrará  tudo.  Eles  são  muito 
 educados. 
 Mãe de Christine: Meu esposo está aí em cima. 
 Oficial militar soviético: O que é toda essa bagunça? 

 Em  posição  física  e  simbólica  inferior  ao  homem  e  soldados  que  chegam  à  casa,  a  mãe 

 de  Christine  inicialmente  teme  os  motivos  para  a  busca  de  seu  marido.  A  câmera  assume  a 

 posição  da  mãe  e,  em  contra  Plongée,  enquadra  o  homem  que  a  procura.  As  escolhas 

 imagéticas  colaboram  em  reafirmar  o  medo  dos  alemães,  mas,  também  nos  sugerem  a 

 subordinação  em  que  essa  família  se  encontra:  escondidos  e  temerosos,  imaginando  o  que  de 

 pior  poderia  lhes  acontecer.  Longe  de  uma  ideia  de  autoritarismo  e  tirania,  são  construídos 

 personagens  russos  apaziguadores,  educados  e  que  buscam,  entre  os  próprios  alemães,  aqueles 

 que  poderiam  ajudá-los  a  reestabelecer  a  organização  administrativa  da  cidade.  A  necessidade 

 de  que  “não  seja  fascista”,  é  um  ponto  de  interesse  para  a  compreensão  do  filme  e  de  seu 

 contexto de produção. 

 No  piso  superior  da  casa,  enquanto  a  mãe  de  Christine  procura  pelo  marido,  o  plano  se 

 abre  em  plano  geral.  Esse  enquadramento  nos  permite  observar  a  desordem  da  casa:  quadros 

 tortos  nas  paredes,  móveis  derrubados  e  objetos  pelo  chão.  São  vestígios  não  da  invasão 

 soviética,  mas  sim  da  angústia  e  medo  da  família  de  Christine,  quando  descobrem  que  o 

 exército  russo  se  aproxima.  O  que  nos  interessa  na  passagem  é  o  espanto  dos  soldados 

 soviéticos  com  a  bagunça  da  casa.  Calados,  eles  observam  tudo  com  surpresa,  um  deles 

 inclusive  se  pergunta  o  que  aconteceu  ali.  Toda  a  construção  sugere  que,  diferentemente 
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 daquilo  previsto  pelos  personagens  alemães,  os  russos  não  estariam  interessados  em  pilhar 

 nada. Ao contrário, estranham toda a bagunça da casa e são educados com todos ao seu redor. 

 Neste  sentido,  cabe  destacar:  o  próprio  filme  contraria  o  incômodo  argumento, 

 principal  para  toda  a  história  desenvolvida,  da  perdição  alemã  com  a  chegada  dos  russos.  Essa 

 quebra  de  expectativa,  no  entanto,  não  parece  ter  sido  suficientemente  convincente  quando 

 comparada  com  as  demais  escolhas  narrativas  e  estéticas  da  obra,  que  afirmam  a  chegada 

 soviética  com  base  em  uma  atmosfera  de  terror  e  violência.  Serão  justamente  esses  os 

 elementos  reprimidos  ou  suavizados  em  Karriere,  e  ainda  mais  ausentes  em  Ich  War 

 Neunzehn. 

 A  tensão  de  Die  Russen  Kommen  ,  a  partir  das  análises  propostas  até  aqui,  parece  se 

 estabelecer  a  partir  da  tentativa  de  construção  de  uma  memória  sobre  a  presença  soviética  na 

 Alemanha  que  carrega  consigo  um  contexto  de  violência  e  trauma  que  desagrada  o  Estado  da 

 RDA e, especialmente, o Partido SED, nos anos sessenta. 

 Em  Ich  War  Neunzehn  ,  especificamente,  haverá  ênfase  no  papel  de  organização 

 administrativa  e  burocrática  da  política  e  sociedade  alemã,  com  a  chegada  dos  russos. 

 Dinâmica  abordada  brevemente  em  Die  Russen  Kommen  ,  na  obra  de  Konrad  Wolf  este 

 elemento  ganha  volume  e  importância.  Nos  chama  a  atenção  uma  sequência  em  específico, 

 onde  o  grupo  de  Gregor  busca  um  novo  prefeito  para  a  cidade  ocupada,  que  colaborará  com  as 

 tarefas  administrativas  dos  soviéticos.  Esta  passagem  muito  se  assemelha  à  busca  pelo  pai  de 

 Christine,  também  feita  por  um  grupo  de  soviéticos,  em  Die  Russen  Kommen  .  Em  ambas  as 

 histórias  os  ocupantes  procuram  representantes  civis  alemães  que  colaborem  com  a 

 reorganização  da  cidade.  Mas,  os  dois  filmes  abordam  essa  busca  propondo  especificidades  e 

 argumentos contrários. Os mesmos nos dão pistas sobre a censura da obra de Heiner Carow. 
 Gregor: Imprima isto para amanhã. 
 Jornalista alemão: Sim, tenho uma prensa manual. 
 Gregor: Foi do Partido Nazista? 
 Jornalista  alemão:  Não.  Vou  mostrar-lhe  uma  coisa.  [mostra  uma  edição  antiga  do 
 jornal] Nosso último número. Depois fecharam o jornal. 28 de Fevereiro de 1933. 
 Gregor: Era do Partido Comunista? 
 Jornalista alemão: Não, militante não. 
 Gregor: Bolchevique sem partido. 
 Jornalista alemão: Como disse? 
 Gregor: Precisamos de um prefeito. Você será o prefeito. 
 Jornalista alemão: Eu? Não. 
 Gregor: Sim, você. 
 Jornalista alemão: Eu estou muito velho. 
 Gregor: Terá que ser. [...] 
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 Toda  a  cena  se  passa  em  uma  casa  improvisada  como  alojamento  militar  soviético.  No 

 trecho,  nos  é  permitido  observar  que  os  soldados  ainda  se  organizam  e  se  acomodam  no 

 espaço:  mesas  são  transferidas  de  um  quarto  para  outro,  a  luz  é  falha  e  a  antiga  mobília  da 

 casa  é  retirada.  O  diálogo  entre  os  dois  personagens  é  capturado  com  muita  proximidade.  A 

 câmera  se  mantém  parada  atrás  de  Gregor  e  em  alguns  momentos  avança  em  primeiro  plano, 

 focalizando  as  feições  do  senhor  convidado  para  ser  o  novo  prefeito.  A  iluminação  provém  de 

 uma  luminária  posta  em  cima  da  mesa,  mas  o  cômodo  é  escuro.  Gregor  parece  animado  com  a 

 possibilidade  de  ter  encontrado  um  prefeito  para  a  cidade,  enquanto  o  homem  demonstra 

 insegurança. 

 Em  Die  Russen  Kommen  e  Ich  War  Neunzehn  se  repete  a  procura  por  alemães  que  irão 

 colaborar  com  a  reestruturação  administrativa  das  cidades  ocupadas  por  soviéticos.  No 

 primeiro  filme  o  personagem  cogitado  para  este  fim  é  um  homem  crítico  à  política  de  Hitler, 78

 mas  que  ao  mesmo  tempo,  recusa  e  teme  a  chegada  dos  soviéticos  e  da  ideologia  socialista. 

 Em  Ich  War  (...),  o  personagem  selecionado  para  participar  efetivamente  na  nova 

 administração  é  muito  mais  próximo  do  socialismo,  rejeitou  e  se  opôs  diretamente  ao 

 nazismo. Ele também não aparenta ter qualquer medo dos soviéticos. 

 Conjunto 27 –  Die Russen Kommen e Ich War Neunzehn 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 78  O professor de Latim, pai de Christine. 
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 Essas  diferenças  nos  parecem  fundamentais  para  a  compreensão  da  recepção  dos  dois 

 filmes  e  censura  de  Die  Russen  Kommen  .  A  ocupação  russa  em  Ich  War  Neunzehn  é  atrelada  à 

 ideia  de  retorno  à  “normalidade”  alemã  a  partir  dos  pressupostos  socialistas,  com  o  expurgo 

 do  fascismo  dos  ambientes  administrativos  e  políticos.  Essa  intenção,  embora  sugerida  em 

 Die  Russen  Kommen  ,  se  antagoniza  com  a  construção  ideológica  do  professor  de  Latim,  e  em 

 como o mesmo enxerga os soviéticos e o socialismo. 

 Uma  das  principais  críticas  feitas  à  Alemanha  Ocidental,  no  discurso  oficial  da 

 Alemanha  Oriental,  foi  a  existência  de  funcionários  na  burocracia  e  cargos  de  confiança  do 

 país  que,  no  passado,  foram  filiados  e  apoiadores  do  nazismo.  Segundo  a  narrativa  da  RDA, 

 essa  permanência  indicaria  o  descompromisso  do  Ocidente  com  o  combate  ao  nazismo  e  a 

 continuidade  de  políticas  fascistas  e  anti  comunistas.  (HERF,  1997,  p.  181)  Essa  foi  uma 

 propaganda  de  oposição  comum  já  que,  de  fato,  diversos  setores  da  Alemanha  Ocidental, 

 como  o  judiciário,  força  militar,  economia,  diplomacia  e  produção  intelectual,  contava  com 

 muitos  funcionários  vinculados  ao  nazismo.  Essa  dinâmica  é,  inclusive,  explorada  em 

 Karriere  :  Günter,  já  adulto  e  possuindo  um  cargo  relevante  em  uma  empresa,  com  uma  vida 

 tranquila  e  financeiramente  estável,  não  sofreu  punições  severas  por  seus  crimes,  embora  seja 

 atormentado psicologicamente pelos mesmos. 

 A  Alemanha  Oriental,  apesar  do  discurso  oficial  enfático,  também  mantinha 

 ex-nazistas  em  cargos  de  confiança:  membros  do  partido  SED,  funcionários  administrativos, 

 da  educação,  cultura  e  jornalismo,  tinham  passado  a  esconder.  Essa  presença  foi  levantada  por 

 críticos  internos  e  externos  da  RDA,  evidenciando  as  devidas  distâncias  entre  discurso  e 

 prática no país (HERF, 1997, p. 186-187). 
 There  were  many  more  former  officials  of  the  Nazi  regime  in  West  Germany  than  in 
 the  East.  But  the  image  of  a  pristine  antifascist  government  cleansed  of  all  ex-Nazis 
 was more antifascist mythology than East German reality.  (HERF, 1997, p. 189) 79

 O  arco  e  caracterização  do  professor  de  Latim,  são  proporcionalmente  significativos  e 

 incômodos.  O  personagem  reflete  uma  dinâmica  que  em  alguma  medida  aconteceu  em  1945, 

 ou  seja,  a  oferta  de  cargos  e  presença  de  indivíduos  pouco  comprometidos  com  o  socialismo 

 em  funções  políticas  e  administrativas  da  RDA.  No  caso  específico  do  personagem,  a  oferta 

 79  Havia  muito  mais  antigas  autoridades  do  regime  nazi  na  Alemanha  Ocidental  do  que  no  Leste.  Mas  a  imagem 
 de  um  governo  antifascista  imaculado  e  limpo  de  todos  os  ex-Nazis  era  mais  uma  mitologia  antifascista  do  que  a 
 realidade da Alemanha de Leste. (HERF, 1997, p. 189, tradução nossa) 
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 de  cargo  é  feita,  mas  não  é  efetivada  por  conta  de  seu  suicídio.  Ainda  assim,  a  proposta  existe. 

 Esse  encadeamento  tensiona  e  coloca  em  risco  a  narrativa  política  que  a  Alemanha  Oriental 

 buscava  construir,  em  que  aliados,  simpatizantes  e  pessoas  pouco  comprometidas  com  o 

 combate ao nazismo foram totalmente afastadas do poder e devidamente punidas. 

 Em  Ich  War  Neunzehn  ,  os  indivíduos  convidados  a  assumirem  cargos  de  poder  político 

 ou  administrativos  são  todos  bastante  comprometidos  com  o  socialismo  e,  além  disso, 

 sofreram  diretamente  com  a  violência  nazista,  foram  prejudicados,  silenciados  ou  presos  por 

 suas  posições  políticas  e  oposição  ao  governo  de  Hitler.  Em  Karriere  o  arco  sobre  os  pais  de 

 Christine  não  existe,  o  que  em  alguma  medida  também  nos  confirma  o  incômodo  que  essa 

 parcela da história gerou. 

 A  respeito  da  construção  da  chegada  dos  russos  e  o  esforço  em  perceber  como  foi 

 retratada  nos  três  filmes,  em  Die  Russen  Kommen  há  o  conjunto  de  cenas  em  que  soldados 

 soviéticos  buscam  Günter  em  sua  casa.  A  passagem  é  breve,  mas  nos  parece  simbólica  sobre  o 

 tensionamento, em relação à censura. 

 Mãe  e  filho  discutem  quando  escutam  a  porta  principal  ser  batida  com  violência.  Uma 

 das  crianças  (irmã  de  Günter),  adentra  a  cozinha  muito  assustada  e  declara  que  os  russos  estão 

 chegando  .  A  corporalidade  da  atriz  que  interpreta  a  mãe  de  Günter  demonstra  todo  o  seu 

 terror  e  vacilante  ela  caminha  pelo  corredor,  para  abrir  a  porta.  Três  soldados  soviéticos 

 entram  na  casa  com  armas  nas  mãos,  as  crianças  se  assustam  e  se  escondem  atrás  da  mãe.  Os 

 homens  declaram  que  Günter  está  preso  e  o  levam  pelo  braço,  aos  empurrões.  A  câmera  se 

 mantém  parada  em  um  ponto  da  cozinha:  corredor  e  porta  são  visíveis,  o  plano  de  conjunto 

 permite  acompanhar  a  movimentação  de  todos  os  personagens,  no  fundo  da  cena  ou  à  frente. 

 A  presença  das  crianças  é  o  que  mais  nos  desperta  interesse,  elas  acabam  por  estabelecer  o 

 tom de medo e sugestionamento de violência. 

 Em  Karriere,  após  fugir  dos  russos,  Günter  corre  diretamente  para  sua  própria  casa  e 

 reencontra  sua  mãe.  Nesta  sequência,  o  reencontro  é  entrecortado  por  uma  breve  cena:  na  rua, 

 no  muro  de  uma  casa,  se  lê:  “Capitular?  Não.”  Essa  passagem  é  seguida  por  outra,  em  que  um 

 uniforme  militar  alemão,  sujo  e  amassado,  jogado  ao  chão,  é  focalizado  com  proximidade. 

 Com  narração  em  voz  off  a  mãe  de  Günter  comemora  que  a  guerra  acabou.  A  câmera  se 

 posiciona  em  plongée  ao  capturar  o  uniforme,  o  que  acaba  por  sustentar  a  ideia  de 
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 inferioridade  da  vestimenta.  A  montagem  do  conjunto  é  bastante  sugestiva,  destacando 

 primeiro  a  dificuldade  alemã  em  aceitar  a  derrota,  através  do  muro  pichado  e,  em  seguida,  o 

 pouco valor que os símbolos militares, assim como o exército alemão e nazismo, passam a ter. 

 Ainda  sobre  Karriere  e  as  adaptações  que  a  obra  aplica  a  sua  história  original, 

 gostaríamos  de  agora  olhar  mais  de  perto  as  diferenças  entre  o  discurso  da  mãe  de  Günter  no 

 primeiro  e  segundo  filme.  Acreditamos  que  essa  construção  nos  informa  com  consistência 

 sobre  tensões  presentes  na  obra  censurada.  Em  Die  Russen  Kommen  ,  a  mãe  de  Günter  teme  a 

 chegada  dos  russos,  possíveis  saques  dos  soldados,  violências  e  retaliações.  Em  Karriere  a 

 reação  da  mesma  personagem  é  completamente  oposta.  Ela  não  demonstra  qualquer  temor, 80

 ao contrário, se alegra com a possibilidade de reconstrução de sua vida e estrutura familiar: 
 Mãe  de  Günter:  Günter,  a  guerra  está  acabada.  Ninguém  mais  morrerá.  Sem  medo, 
 sem  bombas.  Você  pode  voltar  para  a  escola.  Você  pode  fazer  seus  exames  finais, 
 estudar na universidade. Você será um homem educado. Seu pai sempre quis isso. 

 A  sequência  é  toda  filmada  com  a  câmera  parada,  em  plano  americano.  Os 

 personagens  estão  sentados  e  o  cômodo  onde  se  desenrolam  as  cenas  é  amplo  e  luminoso. 

 Não  há  qualquer  elemento  que  sugira  perigo  ou  mesmo  a  desordem  de  objetos  e  mobília  da 

 casa.  O  discurso  da  mãe  de  Günter  em  Karriere  colabora  para  essa  construção  de 

 tranquilidade.  É  fundamental  notar  que,  em  última  instância,  a  personagem  se  aproxima  do 

 discurso  soviético  sobre  a  derrota  alemã:  o  fim  da  guerra  significa,  consequentemente,  o  fim 

 do sofrimento e terror. 

 Ambos  os  filmes  se  antagonizam:  no  primeiro  o  fim  da  guerra  simboliza  o  início  de 

 todo  o  sofrimento  e  castigo  pelos  crimes  alemães  ,  em  uma  sociedade  e  cidade  fraturadas. 81

 Em  Karriere  ,  a  iminência  da  derrota  é  amenizada  por  toda  a  narrativa  e,  especificamente,  pelo 

 discurso  esperançoso  da  mãe  de  Günter.  O  olhar  pessimista  e  subjetivo  do  diretor  Heiner 

 Carow  a  respeito  do  fim  da  guerra  foi  profundamente  rejeitado  pela  censura.  Ao  longo  do 

 segundo, esse aspecto será suavizado ou reprimido. 

 81  E nos parece, portanto, que o título do subcapítulo é bastante apropriado  . 

 80  Há a troca de atrizes, de um filme para o outro, para essa personagem. 



 139 

 Conjunto 28 – Os russos buscam Günter em  Karriere  e  Die Russen Kommen 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 Após  o  discurso  esperançoso  da  mãe,  soldados  soviéticos  chegam  à  casa  para  levar 

 Günter  preso.  A  câmera  se  posiciona  atrás  de  todos  os  personagens  em  um  plano  de  conjunto. 

 Os  corpos  da  mãe  e  de  Günter  “emolduram”  os  dois  soldados,  pouco  mais  à  frente  no  campo. 

 Aqui  também  há  uma  substancial  mudança  em  relação  a  Die  Russen  Kommen  :  ao  adentrarem 

 o  cômodo,  os  homens  não  batem  violentamente  na  porta  ou  gritam,  permanecem  apenas 

 parados.  Os  irmãos  de  Günter  não  estão  presentes  e  a  ausência  das  crianças,  sua  assustada 

 fisicalidade,  afrouxam  a  tensão  presente  na  cena  original,  discutida  acima.  Ainda  que 

 carreguem  armas  consigo,  os  soldados  não  levam  Günter  para  fora  da  casa  aos  empurrões.  Os 

 elementos  que  poderiam  remeter  à  violência  ou  medo  são  todos  esvaziados,  inclusive  as 

 expressões faciais de mãe e filho, agora menos contundentes. 

 Imediatamente  depois,  nos  é  apresentada  uma  passagem  com  excertos  de  material  de 

 arquivo.  Neste  trecho,  a  libertação  de  um  campo  de  concentração  é  exibida.  Imagens  de 

 prisioneiros  debilitados  e  muito  magros  são  somadas  a  outras,  onde  os  mesmos  comemoram  a 

 chegada  dos  russos.  Nos  chama  a  atenção  algumas  seleções  feitas  pela  montagem:  o  abraço  de 

 um  soldado  soviético  e  um  prisioneiro  do  campo  ou  a  comemoração  da  chegada  dos  tanques 

 russos.  Os  planos  se  alteram,  em  alguns  momentos  são  abertos  e  gerais,  em  outros  se  fecham 

 em  primeiro  e  primeiríssimo  plano.  O  ritmo  e  a  montagem  são  acelerados  e  nos  sugerem 

 primeiro  o  estado  de  desumanização  que  foi  imposto  àquelas  pessoas  e  depois,  o  alívio  e 

 festejo  com  a  chegada  dos  russos.  Soma-se  a  isso  a  trilha  sonora  que  parece  ser,  ao  mesmo 

 tempo,  diegética  e  extra  diegética:  ouvimos  inicialmente  o  ruído  dos  tanques  soviéticos  se 

 aproximarem  do  campo  e,  em  seguida,  o  festejar  de  um  grande  grupo  de  pessoas,  com  gritos  e 

 palmas.  A  estes  primeiros  sons  é  acrescentada  a  melodia  de  um  instrumento  de  sopro.  Com 

 notas agudas, ele também alude ao clima de libertação. As duas trilhas se mesclam. 
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 O  arranjo  e  ordem  das  cenas  discutidas  é  importante:  a  montagem  apresenta  a  chegada 

 de  Günter  e  discurso  positivo  de  sua  mãe,  comportamento  dos  soldados  soviéticos  e,  por  fim, 

 a  libertação  do  campo  de  concentração.  A  reunião  desses  elementos  e  a  disposição  em  que  são 

 apresentados  neutralizam  qualquer  sugestão  de  que  os  russos  chegaram  à  Alemanha  para  fazer 

 mal  a  alguém  ou  agir  imoralmente.  Ao  contrário,  eles  estabelecem  a  paz,  libertam  os  que 

 sofrem  e  punem  aqueles  que  cometeram  crimes.  A  associação  é  poderosa  e  reforça  o 

 argumento  de  que  a  caracterização  soviética  deveria  respeitar  determinados  limites  e  exaltar  o 

 papel heroico ao fim da Segunda Guerra Mundial. 

 Em  Ich  War  Neunzehn  um  mesmo  argumento  narrativo,  em  um  grupo  de  sequências,  é 

 explorado  de  diversas  formas  ao  longo  do  filme:  são  os  soviéticos  que  buscam  dialogar  e 

 convencer  os  alemães  do  fim  da  guerra.  A  racionalidade  do  exército  soviético,  ao  enfatizar  os 

 prejuízos  que  a  continuidade  do  conflito  geraria,  é  contraposta  à  resposta  alemã,  cega  e 

 violenta. 

 É  indispensável,  para  este  capítulo  em  especial,  perceber  a  construção  argumentativa 

 em  que  os  russos  são  as  autoridades  que  buscam  o  diálogo,  sendo  constantemente  castigados 

 pela  violência  alemã.  A  partir  dessa  prerrogativa,  a  chegada  e  ocupação  soviética  ganham 

 outra  atmosfera.  Ao  invés  do  terror  sugerido  nos  dois  primeiros  filmes  ,  em  Ich  War 82

 Neunzehn  os  russos  estão  comprometidos  com  a  pacificação  e  retomada  da  normalidade.  Essa 

 concepção  é  apresentada  nos  minutos  iniciais  da  obra  e  a  acompanhará  durante  toda  a  história. 

 Gostaríamos  agora  de  destacar  duas  passagens  onde  podemos  observar  a  presença  desta 

 dinâmica. 
 Gregor: Eu cresci em Moscou. Minha mãe vive lá. Tenho muitos amigos lá. 
 (alto  falante):  Soldados  da  3  a  e  9  a  divisões…  Resistir  significa  a 
 morte...Entreguem-se e voltem a ver sua família. 
 Pronuncio estas palavras diariamente… respondem com tiros. Poucos desertam. 
 (alto falante) Não esperem até que seja tarde demais. 

 A  passagem  transcrita  ocorre  nos  minutos  iniciais  do  filme.  Gregor  é  o  responsável 

 por  transmitir  aos  alemães  a  mensagem  soviética  sobre  a  necessidade  de  que  se  rendam,  e 

 enquanto  o  faz,  ele  reflete  sobre  a  tarefa  e  a  resistência  alemã.  Nesta  sequência,  a  câmera 

 assume  a  primeira  pessoa.  Gregor  está  na  parte  de  trás  de  um  veículo  e  observamos  a 

 paisagem,  coberta  de  campos  e  pastos  vazios,  através  dos  olhos  do  protagonista.  Não  há 

 82  Em diferentes intensidades, como pudemos perceber. 
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 qualquer  diálogo,  todas  as  falas  são  feitas  em  voz  off  e  parecem  ser  reflexões  da  consciência  e 

 memória  do  protagonista.  Enquanto  ele  nos  narra  sobre  sua  infância  e  vida  em  Moscou, 

 observamos  também  a  estrada.  Ao  fundo  da  cena  há  uma  intensa  luz  que,  gradativamente,  se 

 afasta.  Nos  parece  significativa  a  ideia  de  que,  à  medida  que  o  personagem  avança  em 

 território alemão, ele se distancie da luz. 

 Conjunto 29 – Reflexões de Gregor 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 Em  itálico  estão  frases  que  também  são  reflexões,  mas  que  se  vinculam  à  recente 

 experiência  de  guerra.  O  personagem  evidencia  os  argumentos  utilizados  para  que  alemães  se 

 rendam  e,  em  seguida,  nos  aponta  a  dificuldade  nas  tentativas  feitas  até  então.  No  momento 

 em  que  essas  frases  surgem,  em  rápidos  cortes  a  montagem  apresenta  confrontos  entre 

 exércitos  inimigos.  Casas  são  incendiadas,  bombas  explodem  e  muitos  soldados  buscam  se 

 esconder  ou  fugir.  As  cenas  não  estabelecem  vínculos  entre  si,  são  fragmentadas  e  o  ritmo  em 

 que  são  dispostas  é  acelerado.  Existem,  portanto,  dois  principais  movimentos  presentes:  no 

 primeiro,  o  personagem  se  recorda  de  sua  cidade  e  família.  No  outro,  ao  narrar  suas  tarefas 

 enquanto parte do exército soviético, a montagem exibe combates, morte e destruição. 

 Ambos  os  movimentos  possuem  ritmos  antagônicos  e,  quando  reunidos,  geram 

 determinado  efeito  narrativo.  Em  primeiro  lugar,  o  próprio  protagonista  destaca  que  poucos 

 alemães  respondem  ao  apelo  soviético  e  acabam  reagindo  com  violência.  A  devastação  e 

 batalhas surgem como uma validação deste argumento, aliando-se ao discurso de Gregor. 

 Os  russos  são  caracterizados  enquanto  aqueles  que  carregam  consigo  uma  tentativa  de  diálogo 

 e  de  racionalização  do  fim  da  guerra,  enquanto  os  alemães,  violentamente,  querem  dar 

 seguimento  a  uma  guerra  já  vencida.  Cabe  aos  soviéticos,  protagonista  incluso,  pacientemente 

 convencerem  os  alemães  da  barbaridade  de  seus  atos.  Esse  argumento  será  enfatizado  em  toda 

 a obra e é, de fato, um de seus pilares narrativos. 
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 Provavelmente,  a  passagem  que  melhor  explicita  essa  dinâmica  seja  a  tentativa  de 

 rendição  de  um  forte  alemão,  na  primeira  metade  do  filme.  Gregor  e  Vadim  se  aproximam  do 

 local  e  primeiro  conversam  com  o  general  responsável  pelo  forte.  Ele  parece  cansado  de  todo 

 o  conflito  e  inclusive  inclinado  a  aceitar  a  oferta  soviética,  enquanto  os  demais  soldados 

 alemães  não  concordam  com  a  rendição.  Obstinado,  Vadim  decide  conversar  diretamente  com 

 esses  militares,  em  mais  uma  tentativa  de  convencimento  racional  dos  alemães.  Gregor  é 

 responsável pela tradução do diálogo entre as partes: 

 General alemão: Meus oficiais recusam a rendição. Sinto muito. 
 Gregor:  (apontando  para  Vadim)  Ele  disse  que  quer  falar  pessoalmente  com  seus 
 oficiais. 
 General alemão: Como? Não posso garantir sua segurança. 
 Gregor: Insistimos. 
 General alemão: Como quiserem. 
 (Percorrem  um  longo  caminho  até  chegarem  a  um  quarto  onde  estão  os  demais 
 oficiais) 
 Gregor  (traduzindo  Vadim):  Gostaria  de  informar-lhes  sobre  sua  situação  militar. 
 Primeiro:  nossas  tropas  sitiaram  Berlim.  Tropas  soviéticas  e  americanas 
 encontraram-se  no  rio  Elba.  A  guerra  já  está  decidida.  Segundo:  quero  informar-lhes 
 que  esta  fortaleza  está  cercada.  Não  podem  contar  com  reforços.  Terceiro:  sabemos 
 que  há  mulheres  e  crianças.  Vocês  serão  responsáveis  pelo  que  lhes  ocorrer. 
 Pessoalmente, queria dizer-lhes que não desejamos derramamento de sangue. 
 Militar alemão 01: Vocês sabem onde está o exército de Wenck? 
 Vadim:  O  XII  Exército  do  General  Wenck  foi  rechaçado  em  Ferch,  ao  sul  de 
 Potsdam. 
 Segundo nossas informações, os soldados do exército de Wenck estão em Döberitz. 
 Militar alemão 02: Você presenciou o encontro entre as tropas russas e americanas? 
 Vadim: Não pessoalmente. 
 Militar  alemão  01:  Soubemos  que  nesse  encontro  houve  enfrentamento.  Diga-lhe 
 que  estão  prontos  os  entendimentos  entre  os  americanos  e  altos  oficiais  da 
 Wehrmacht para seguirem juntos para o Leste. 
 Vadim: Isso é propaganda de Goebbels. 
 Militar  alemão  03:  Você  sabe  que  há  uma  ordem  do  Führer  que  proíbe  a  rendição, 
 sob pena de fuzilamento? O que está propondo é uma ofensa para um oficial alemão. 
 Vadim: Você é um representante político nazista? 
 Militar alemão 03: E você, é um comissário? 
 General alemão: Senhores, devemos negociar com objetividade. 
 Militar  alemão  01:  Que  garantia  nos  dá  de  que  o  que  chama  de  propaganda  de 
 Goebbels não é verdade? 
 (…) 
 General  alemão:  Senhores,  todos  os  argumentos  foram  expostos  e  infelizmente  não 
 chegamos  a  nenhum  resultado.  Proponho  uma  solução:  nós  não  os  atacamos  e  vocês 
 não  nos  atacam.  Vocês  dizem  que  a  guerra  acabará  em  poucos  dias.  Entregaremos  a 
 fortaleza quando toda a Wehrmacht capitular. 
 (…) 
 Vadim:  Querem  ganhar  tempo.  Salvar  sua  honra.  Que  há  muito  tempo  já  perderam. 
 Têm até às sete horas para render-se, ou atacaremos. 
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 De  antemão,  é  importante  perceber  que  a  narrativa  busca  evidenciar  o  risco  que  os 

 personagens  soviéticos  correm.  O  próprio  general  nazista  afirma  que  não  poderá  garantir  a 

 segurança  de  Gregor  e  Vadim  caso  os  dois  adentrem  o  forte.  Ainda  assim,  os  ideais  de  Vadim 

 e  seu  otimismo  são  maiores  que  a  atmosfera  de  temor  que  toda  a  sequência  sugere.  Gregor  é 

 um  o  personagem  que  desconfia  dos  alemães  ao  seu  redor.  A  construção  imagética  reafirma 83

 a  premissa  de  que  os  personagens  correm  perigo:  ao  anunciarem  que  adentrarão  o  forte,  a 

 câmera,  antes  em  plano  americano,  avança  rapidamente  para  primeiro  plano  e  focaliza  a 

 reação  do  general  alemão.  O  homem  parece  descrente  da  decisão  dos  soviéticos.  Já  no  interior 

 da  fortaleza,  todo  o  percurso  até  o  cômodo  onde  os  outros  militares  alemães  estão  demonstra  a 

 dificuldade  que  existiria  em  dali  escapar.  As  portas  são  trancadas  e  abertas  por  soldados,  há 

 diversas  escadas  e  corredores,  também  vigiados.  A  maior  parte  deste  percurso  é  capturado  em 

 plano  aberto  e  sem  cortes,  ambas  as  escolhas  se  completam:  reafirmam  a  dimensão  do  forte, 

 quase labiríntico. 

 Conjunto 30 – Sequências no forte alemão 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 83  É  curioso  notar  a  construção  narrativa  onde  um  russo  é  mais  otimista  em  relação  aos  alemães  que  o  próprio 
 alemão  protagonista.  Esse  aspecto  nos  indica  primeiro  a  relação  de  Gregor  com  sua  nacionalidade  e  história,  mas 
 também  a  caracterização  de  Vadim  (e  dos  russos  em  geral),  enquanto  personagens  otimistas  e,  em  última 
 instância, até mesmo ingênuos em relação à recuperação moral da Alemanha. 
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 A  discussão  entre  soviéticos  e  alemães  é  inicialmente  filmada  em  plano  de  conjunto. 

 Esse  enquadramento  nos  possibilita  perceber  o  numeroso  grupo  de  soldados  alemães 

 presentes  na  sala,  em  comparação  aos  dois  personagens  do  exército  inimigo.  Quando  Vadim 

 começa  o  discurso  e  Gregor  o  traduz,  a  câmera  os  observa  frontalmente,  em  plano  americano. 

 A  mise-en-scène  condiz  com  o  diálogo:  soviéticos  e  alemães  estão  fisicamente  distantes,  cada 

 grupo  se  concentra  em  uma  extremidade  da  sala.  A  movimentação  da  câmera  enfatiza  essa 

 oposição.  Uma  lamparina,  disposta  no  meio  da  sala,  divide  o  cenário  e  sua  luz  projeta  as 

 sombras  dos  militares  alemães  na  parede.  As  sombras  são  altas  e  trêmulas,  colaborando  com  a 

 atmosfera de tensão: acentuando o volume de soldados nazistas e os ampliando em altura. 

 Conforme  os  alemães  questionam  as  afirmações  russas  e  perguntam  sobre  a  chegada 

 de  reforços,  a  câmera  se  posiciona  com  maior  proximidade  em  relação  aos  rostos  dos 

 personagens.  A  movimentação  dos  corpos  dos  militares  alemães  é  também  significativa  pois, 

 a  partir  do  incômodo  gerado  pela  discussão,  eles  passam  a  se  movimentar  com  maior 

 velocidade  e  de  forma  mais  brusca.  Na  parte  final  da  discussão,  ao  afirmar  que  caso  não  se 

 rendam  os  alemães  sofrerão  consequências,  Gregor  e  Vadim  avançam  e  ocupam  o  centro  da 

 sala.  Próximas  à  lamparina,  suas  sombras  se  alongam  e  ganham  proporção.  A  movimentação 

 dos  personagens,  falas  e  toda  a  construção  imagética  reafirmam,  enfim,  a  integridade  russa. 

 Explícita e simbólica, a sequência enfatiza quem possui de fato a autoridade e poder. 

 A  respeito  desta  passagem  destacamos  outro  elemento  contínuo  da  narrativa:  mesmo 

 com  a  iminência  da  derrota,  os  alemães  persistem  em  acreditar  que  algo  deterá  o  avanço 

 soviético.  Essa  negação  da  realidade,  em  contraposição  à  racionalidade  e  paciência  russa,  é 

 um  dos  principais  argumentos  do  filme  quando  caracteriza  as  autoridades  alemãs.  Enquanto 

 os  russos  buscam  dialogar  e  dar  fim  ao  conflito,  os  alemães,  irracionais,  se  desesperam  e 

 apelam  à  violência.  Podemos  notar  que  essa  dinâmica  de  negação  também  é  sugerida  nas 

 outras  duas  histórias.  Este  elemento  de  caracterização  nos  parece  reafirmar  algumas 

 perspectivas  acerca  dos  alemães  discutidos  no  primeiro  subcapítulo  deste  capítulo.  Também 

 acaba por definir, em alteridade, aspectos essenciais sobre os soviéticos. 

 Ainda  que  Die  Russen  Kommen  se  esforce  em  demarcar  que  os  russos  não  estavam 

 interessados  em  roubar  as  casas  ou  em  maltratar  os  civis  que  permaneceram  nas  cidades,  a 

 construção  imagética  dos  militares  soviéticos  é  em  diversas  passagens  tensionada.  Em  um 
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 verdadeiro  conflito  entre  imagem  e  história,  entre  o  que  se  diz  e  o  que  se  vê,  o  filme  confirma 

 alguns  dos  temores  formulados  pelos  personagens  alemães.  Os  produtores  e  diretor  parecem  a 

 todo  momento  esbarrar  no  limite  “aceitável”  para  a  construção  narrativa  dos  soviéticos  e  a 

 capitulação  alemã,  buscando  testar  e  alargar  os  limites  impostos  pela  oficialidade.  O  cinema 

 aparece,  portanto,  como  meio  capaz  de  apresentar  símbolos  nacionais  e  identidade  nacional, 

 mas  que  também  apresenta  a  possibilidade  de  questionar  e  gerar  incômodos  profundos  a 

 respeito dessa mesma identidade. 

 Moreover,  national  cinemas,  including  German  cinema,  should  be  understood  not  as 
 the  expression  of  an  unchanging,  stable  national  identity  but  as  one  element  in  the 
 ongoing  creation  and  contestation  of  national  identity  German  cinema  is  part  of  the 
 complex  web  of  words,  images,  stories,  and  music  that  Germans  use  in  order  to 
 create,  maintain,  enforce,  and  contest  their  sense  of  the  German  nation,  and  of 
 themselves as part of that nation.  (BROCKMANN, 2010.  p. 09). 84

 O  antifascismo  e  o  estímulo  a  uma  arte  ideologicamente  comprometida  foram 

 utilizados  como  argumento  e  imunidade  para  qualquer  crítica  que  o  regime  da  RDA  pudesse 

 sofrer.  Além  do  prestígio  e  entretenimento,  a  arte  deveria  ter  uma  responsabilidade  social 

 (WOHLGEMUTH,  2009.  p.  04).  Assim,  leis  de  desnazificação  foram  recuperadas  para  a 

 punição  de  comunistas  que  discordavam  do  regime,  ou  mesmo  para  abafar  os  protestos  de 

 1953.  Die  Russen  Kommen  nos  oferece  a  oportunidade  de  notar  essa  dinâmica  com  clareza: 

 mesmo  que  o  filme  seja  definido  por  seus  produtores  enquanto  uma  produção  antifascista  e 

 debata  diretamente  a  culpa,  memória  e  crimes  alemães,  a  narrativa  foi  acusada  e  censurada 

 por  pouco  se  preocupar  com  a  luta  antifascista  e  promover  uma  visão  subjetiva  sobre  o  tema, 

 justamente  por  ultrapassar  determinados  limites  narrativos  quando  trata  do  trauma  relacionado 

 à  chegada  dos  soviéticos.  Vale  lembrar  que  a  definição  do  que  seria,  afinal,  o  antifascismo,  se 

 alterou  ao  longo  do  tempo.  Ao  mesmo  tempo,  foi  alvo  de  disputa  entre  grupos  que  entendiam 

 o conceito de diferentes maneiras (HAKE, 2010. p. 103). 

 Quando  trata  especificamente  de  Die  Russen  Kommen  ,  Murray  destaca  que  o  filme 

 tocou  em  um  ponto  bastante  delicado  da  construção  nacional  da  RDA,  ao  se  autodeclarar  uma 

 obra  antifascista.  O  antifascismo  foi  relevante  para  a  formação  da  identidade  da  Alemanha 

 84  Além  disso,  os  cinemas  nacionais,  incluindo  o  cinema  alemão,  devem  ser  entendidos  não  como  a  expressão  de 
 uma  identidade  nacional  estável  e  imutável,  mas  como  um  elemento  na  criação  e  contestação  contínua  da 
 identidade  nacional.  O  cinema  alemão  faz  parte  da  complexa  teia  de  palavras,  imagens,  histórias  e  música  que  os 
 alemães  utilizam  para  criar,  manter,  impor  e  contestar  o  seu  sentido  da  nação  alemã,  e  de  si  próprios  como  parte 
 dessa nação. (BROCKMANN, 2010. p. 09, tradução nossa). 
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 Oriental  e  sua  legitimidade,  sendo  também  um  tema  tradicional  para  o  cinema  DEFA,  desde  o 

 seu  nascimento  (MURRAY,  1992.  p.  205-206).  Para  Sabine  Hake,  o  antifascismo  foi  uma 

 poderosa  retórica  de  afirmação,  participando  ativamente  da  estruturação  de  um  imaginário  e 

 origem  socialista  da  Alemanha  Oriental  (HAKE,  2010.  p.  102).  Justamente  por  isso  este  é  um 

 gênero  essencial  para  a  compreensão  do  cinema  DEFA,  explorado  em  muitas  produções  do 

 estúdio.  Ainda  segundo  Hake,  os  filmes  antifascistas  “(...)  captured  the  artistic  ambitions, 

 political  commitments,  and  filmic  sensibilities  of  this  major  socialist  cinema  in  almost  ideal 

 form.”  (HAKE, 2010. p. 103). 85

 Essa  ênfase  no  antifascismo  se  justifica  a  partir  das  próprias  características  dessa 

 temática  e  estética,  que  se  esforçava  em  destacar  a  existência  da  resistência  alemã  frente  à 

 ideologia  nazista  e,  por  outro  lado,  em  defender  que  a  Alemanha  Oriental  se  vinculou  ao 

 socialismo  e  URSS,  buscou  visitar  seu  passado,  expurgá-lo  apropriadamente  e  desnazificar  a 

 sociedade  alemã.  Essa  seria,  inclusive,  a  base  para  a  nova  sociedade  que  se  buscava  criar.  Para 

 Murray,  Die  Russen  Kommen  questiona  justamente  esse  mito  de  origem  do  antifascismo, 

 apresentando  personagens  alemães  complexos,  cínicos  e  moralmente  questionáveis 

 (MURRAY,  1992.  p.  206  -  209).  A  proibição  ocorre  na  esteira  das  censuras  feitas  durante  o 

 Décimo  Primeiro  Plenário  do  Comitê  Central  do  SED,  utilizando  justificativas  muito 

 aproximadas  para  a  proibição  ou  adaptação  da  maioria  das  obras:  estéticas  não  alinhadas  ao 

 realismo  socialista  e  apresentação  da  realidade  da  RDA  através  de  uma  visão  negativa  e 

 pessimista,  pouco  construtiva  e  influenciada  pelo  Ocidente.  Outro  argumento  comum  foi  o  de 

 que  algumas  obras  apresentavam  uma  imagem  distorcida  da  realidade  socialista,  de  crises 

 inexistentes,  do  trabalho  do  partido  e  da  própria  classe  trabalhadora  (GERSCH,  2004.  p.  384). 

 Müller  defende  que  os  filmes  censurados  nos  anos  sessenta  são  incômodos  justamente  por 

 trazerem  à  tona  a  ausência  de  qualquer  compreensão  entre  as  gerações,  além  de  expor 

 hipocrisias,  desonestidades,  carreirismos  e  abusos  de  poder  presentes  na  máquina  burocrática 

 do  Partido,  que  consequentemente,  impossibilitariam  um  socialismo  verdadeiro  (MÜLLER, 

 2001. p. 946). 

 Concordamos  com  Muray,  quando  o  autor  aponta  que  a  obra  de  Heiner  Carow  questiona  a 

 origem e real adesão a um estado antifascista na Alemanha Oriental: 
 Carow's  film  dares  to  point  out  that  the  GDR  as  an  antifascist  state  did  not  emerge 
 full-blown  with  the  arrival  of  the  Russian  liberators  but  instead  was  at  the  outset 

 85  "(...)  captou  as  ambições  artísticas,  os  compromissos  políticos  e  as  sensibilidades  cinematográficas  deste 
 grande cinema socialista de uma forma quase ideal". (HAKE, 2010. p. 103, tradução nossa). 
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 confronted  with  violence,  confusion,  and  deep  unprocessed  feelings  of  having  been 
 betrayed.  (MURRAY, 1992. p. 208). 86

 O  filme  acaba  por  trabalhar  e  debater  a  culpa  de  pessoas  que  atuaram  diretamente  na 

 Juventude  de  Hitler  e  participaram,  com  mais  ou  menos  intensidade,  dos  crimes  nazistas.  Esse 

 espraiamento  da  culpa,  que  alcança  muitas  pessoas  e  reabre  o  debate  sobre  a  massiva 

 participação  de  alemães  nos  crimes  nazistas,  não  parecia  ser  conveniente  à  construção  do 

 discurso  público  da  RDA  sobre  sua  própria  sociedade  e  Estado.  A  tensão  entre  uma  estrutura 

 oficial  de  política  memorialista  da  RDA  e  o  real  desejo  de  muitos  cineastas  em  debater  o 

 alcance  social  dos  crimes  do  passado,  pode  ser  interpretado  como  um  dos  incômodos  gerados 

 pelos  filmes  que  sofreram  críticas  e  repressões.  (BIRD,  Stephanie;  FULBROOK,  Mary; 

 WAGNER, Julia; WIENAND, Christine, 2017. p. 28). 

 O  passado  alemão,  a  vergonha  a  respeito  do  período  de  guerra  e  a  própria  prerrogativa 

 do  antifascismo  foram  instrumentalizados  para  cobrar  lealdade,  suprimir  ou  estabelecer 

 limites  às  críticas  feitas  ao  Partido  SED,  ao  Estado  ou  mesmo  ao  bloco  soviético.  (HERF, 

 1997,  p.  163).  Em  muitos  casos,  a  memória  oficial  sobre  o  passado  foi  mobilizada  para 

 justificar determinadas medidas e repressões: 

 Official  memories  of  the  Nazi  dictatorship  became  crucial  to  consolidating  the 
 Communist  dictatorship,  immunizing  it  from  criticism,  and  placing  its  critics  on  the 
 defensive.  As  we  have  seen,  the  East  German  struggle  against  fascism  had 
 increasingly  less  to  do  with  the  Nazi  past  and  ever  more  to  do  with  the  Cold  War. 
 The  Communists  kept  memory  alive  and  put  it  in  the  service  of  current  policy. 87

 (HERF, 1997, p. 163 – 164). 

 O  principal  representante  de  autoridade  militar,  na  segunda  metade  da  história,  será  o 

 general  soviético  que  acusa  e  prende  Günter.  O  seu  objetivo  será  fazer  com  que  Günter 

 perceba  a  imoralidade  das  ações  alemãs  ao  longo  da  guerra.  Apesar  do  papel  de  “reabilitação” 

 que  o  general  parece  assumir  em  relação  à  Günter,  ele  não  deixa  de  ser  um  personagem 

 87  As  memórias  oficiais  da  ditadura  nazista  tornaram-se  cruciais  para  consolidar  a  ditadura  comunista, 
 imunizando-a  das  críticas,  e  colocando  os  seus  críticos  na  defensiva.  Como  temos  visto,  a  luta  da  Alemanha 
 Oriental  contra  o  fascismo  teve  cada  vez  menos  a  ver  com  o  passado  nazi  e  cada  vez  mais  com  a  Guerra  Fria.  Os 
 comunistas  mantiveram  viva  a  memória  e  colocaram-na  ao  serviço  da  política  vigente.  (HERF,  1997,  p.  163  - 
 164, tradução nossa). 

 86  O  filme  de  Carow  atreve-se  a  apontar  que  a  RDA,  enquanto  Estado  antifascista,  não  emergiu  completamente 
 com  a  chegada  dos  libertadores  russos,  mas  que,  em  vez  disso,  foi  inicialmente  confrontada  com  violência, 
 confusão e sentimentos profundos de traição não processados. (MURRAY, 1992. p. 208, tradução nossa). 
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 violento,  sarcástico  e  pouco  paciente,  que  se  revolta  com  as  respostas  vazias  ou  ensaiadas  de 

 Günter, como vimos em alguns parágrafos acima. 

 Em  Karriere  essa  dinâmica  se  modifica.  Ao  encontrar  Günter  em  surto,  o  general 

 acaba  por  se  compadecer  e  refletir  sobre  o  importante  papel  russo  na  reconstrução  da 

 sociedade  alemã  e  juventude.  Na  cela  ocupada  por  Günter,  o  general  se  aproxima  do  rapaz, 

 tocando  seu  rosto.  A  câmera  se  posiciona  sutilmente  em  plongée,  sugestionando  a  debilidade 

 e  impotência  de  Günter  naquele  momento.  O  diálogo  entre  os  personagens  é  filmado  com 

 muita proximidade, em primeiríssimo plano. 
 General  soviético:  O  que  você  fez,  seu  pequeno  idiota?  (Caminha  para  longe  de 
 Günter)  Eles  se  rendem…  Fazem  paz…  Eles,  aqueles…  Que  torturaram  nossas 
 mulheres,  nossas  mães,  que  as  deixaram  para  morrer  de  fome,  que  pisotearam  nossas 
 crianças  com  as  suas  botas  e  até  transformaram  suas  próprias  crianças  em 
 assassinos…  Eles  irão  se  render?  (Se  aproxima  novamente  de  Günter  e  o  levanta  do 
 chão)  Venha!  Venha.  (Bate  levemente  em  seu  rosto)  O  que  você  está  fazendo?  O  que 
 você  está  fazendo,  garoto?  Você  não  deve  chorar.  Você  não  deve  morrer.  Você 
 encontrará  amigos...  para  uma  boa  Alemanha.  Me  escute,  garoto.  Você  deve  se 
 tornar humano novamente. 

 Conjunto 31 – O desfecho de Günter em  Karriere 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 No  início  de  sua  fala,  o  homem  se  afasta  de  Günter,  parece  enojado  de  toda  a  situação. 

 Posicionado  em  um  canto  da  cela,  sua  fisicalidade  nos  informa  sobre  sua  perplexidade.  Ainda 

 em  primeiro  plano,  sua  fala  é  entrecortada  e  sussurrada,  ele  encara  o  chão  e  suas  mãos  estão 

 inquietas.  Quando  se  reaproxima  de  Günter,  a  câmera  se  posiciona  em  suas  costas  e  o  plano 

 continua  se  aproximando.  O  protagonista  responde  apenas  aos  estímulos  físicos  que  o  general 
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 lhe  impõe,  encara  o  chão  e  chora.  No  momento  em  que  o  soviético  diz  ao  rapaz  que  ele  não 

 deve  sucumbir,  a  câmera  se  aproxima  mais  de  ambos.  O  discurso,  longe  de  omitir  ou  justificar 

 os  crimes  alemães,  ressalta  o  sofrimento  soviético.  Também  sugere  o  papel  fundamental  que  o 

 socialismo  e  a  URSS  exercerá  para  a  recuperação  alemã.  Toda  a  construção  é  poderosa  e 

 preserva  uma  intenção  de  auxílio  e  libertação  da  Alemanha,  mesmo  que  para  isso  seja 

 necessário  ignorar  todo  o  mal  que  o  país  infligiu  à  União  Soviética.  Não  há  qualquer  apelo  à 

 vingança, mas sim a reumanização no futuro. 

 Acerca  do  esforço  de  pensar  os  personagens  soviéticos  nos  três  filmes,  nos  chama 

 atenção  a  caracterização  e  atitudes  do  soldado  que  cuida  de  Günter  quando  ele  é  preso.  Este 

 militar  russo  acaba  por  se  tornar  alvo  das  alucinações  do  protagonista:  ele  não  o  enxerga 

 verdadeiramente,  mas  sim  ao  jovem  russo  assassinado  no  início  da  história.  Não  nos  interessa 

 especificamente  a  alucinação,  mas  sim  os  aspectos  atribuídos  ao  soldado.  Brincalhão  e 

 sorridente, ele busca dialogar com Günter, ainda que a proficiência na língua alemã não ajude: 
 Günter: Você não está morto. 
 Soldado  soviético:  Não  entendo.  (Com  o  talher,  bate  na  tigela  com  comida)  Aqui. 
 (Através  da  mímica  finge  estar  comendo).  Coma!  Imbecil!  Eu  não  mordo!  Certo? 
 Coma!  (Se  senta)  Você  é  Kraut?  Adolf?  Hermann?  (Se  levanta,  incomodado) 
 Responda  quando  um  soldado  do  exército  vermelho  questionar  você!  Você  se  recusa 
 a me olhar? 
 Günter: Você está morto. 
 Soldado soviético: Não entendo. Grande soldado alemão. Certo? 

 O  soldado  procura  frisar  a  sua  autoridade,  seu  semblante  se  torna  sério,  ele  analisa  os 

 movimentos  de  Günter  e  dá  ordens.  Mas,  em  seguida,  volta  a  sorrir  e  tenta  se  comunicar.  Ele 

 não  compreende  os  motivos  pelos  quais  o  protagonista  evita  encará-lo  ou  responder  suas 

 questões,  mas  longe  de  qualquer  impulso  violento,  o  personagem  insiste  na  conversa.  As 

 características  mais  evidentes  do  personagem,  poderíamos  selecionar,  são  a  inocência  e 

 gentileza. 
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 Conjunto 32 – soldado soviético em  Karriere  e  Die Russen Kommen 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 Em  duas  outras  passagens  as  mesmas  características  serão  reafirmadas,  primeiro 

 quando  o  mesmo  soldado  soviético  descobre  uma  caixa  de  brinquedo  em  que  um  boneco  salta 

 de  dentro  e,  depois,  quando  consola  Christine,  após  o  anúncio  oficial  do  fim  da  guerra  e 

 capitulação alemã. 

 Na  primeira  sequência,  ao  se  deslumbrar  com  o  brinquedo  encontrado,  ele  pede  a 

 ajuda  de  Günter  para  descobrir  a  dinâmica  da  caixa.  A  passagem  é  eficiente  em  mostrar, 

 novamente,  a  inocência  do  rapaz,  muito  curioso  e  alegre  pela  descoberta  e  possibilidade  de 

 mostrar  aos  amigos  o  objeto  .  Quando  consola  Christine,  já  nos  minutos  finais  do  filme, 88

 embora  não  compreenda  os  motivos  para  a  sua  tristeza,  afinal  a  guerra  chegou  ao  fim  ,  ele  é 89

 piedoso e bondoso, busca animar e ajudar a jovem. 

 Esses  mesmos  enfoques  são  explorados  pelas  duas  outras  obras  quando  se  propõem  a 

 caracterizar  os  soviéticos.  Embora  sejam  aspectos  positivos,  nos  parece  que  eles  também 

 estereotipam  esses  personagens  e  lhe  conferem  pouca  profundidade.  A  inocência  é  demasiada 

 e,  no  limite,  em  alguns  momentos  os  soviéticos  são  retratados  como  personagens  ingênuos  e 

 tolos,  incapazes  de  perceber  a  maldade  ao  seu  redor  e  contexto  de  guerra.  Essa  escolha  de 

 caracterização  não  parece  ter  sido  alvo  de  incômodo  por  parte  do  Ministério  da  Cultura  ou 

 censura.  A  mesma  caracterização  está  presente  nos  outros  filmes,  inclusive  em  Ich  War 

 Neunzehn  ,  aclamado  enquanto  obra  que  seguiu  princípios  estéticos  e  narrativos  do  Realismo 

 89  O que acaba por aproximá-lo do discurso de outros personagens do conjunto de filmes analisados. 

 88  Esta  passagem  foi  suprimida  em  Karriere  .  Esse  corte  nos  inquieta  pois,  inicialmente,  poderíamos  supor  que  a 
 caracterização  da  inocência  do  rapaz  foi  alvo  de  críticas.  No  entanto,  este  aspecto  estará  presente  em  outras 
 passagens,  essas  preservadas  na  adaptação.  Nos  parece,  portanto,  que  a  subjetividade  do  trecho,  onde  dois  jovens 
 brincam  com  um  objeto  lúdico,  possa  ter  sido  interpretada  enquanto  uma  narrativa  e  estética  incômoda  ou  pouco 
 conveniente à nova história contada. 
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 Socialista  incentivados  pelo  poder  oficial.  Buscaremos  agora  perceber  essa  dinâmica  em 

 personagens de  Karriere  e  Ich War Neunzehn  . 

 Karriere  não  apresenta  novos  personagens  soviéticos,  trabalhando  apenas  com  aqueles 

 já  apresentados  por  Die  Russen  Kommen  .  No  entanto,  vale  apontar  a  presença  de  Zacharias 

 como  personagem  que  carrega  consigo  diversas  características  vinculadas  aos  soviéticos:  ele 

 combate  as  injustiças  do  capitalismo,  é  fiel  aos  colegas  e  aos  princípios  socialistas.  Zacharias 

 se  torna  para  a  história  um  contraponto  à  fraqueza  de  Günter,  lutando  não  apenas  em  benefício 

 próprio,  mas  também  pelo  bem  geral  dos  trabalhadores  ao  seu  redor.  Inocente,  ele  desconhece 

 o que tramam contra ele. 

 Como  Zacharias,  os  personagens  russos  de  Ich  War  Neunzehn  também  possuem 

 determinante  fidelidade  aos  seus  princípios  e  ideais,  antagonizando-se  com  os  alemães  que 

 renegam  os  vínculos  que  possuem  com  o  nazismo,  assim  que  percebem  a  deterioração  dessa 

 ideologia.  Diretamente  ligada  a  isso  há  a  obediência  russa.  Na  narrativa  de  Ich  War  (...),  as 

 ordens  dadas  por  superiores  são  seguidas  por  respeito  e  amor  ao  serviço  militar  e  URSS, 

 diferentemente  dos  alemães  que  seguem  ordens  às  cegas,  muitas  vezes  por  temor,  sem  que 

 reflitam a respeito ou concordem com as mesmas. 

 Nos  aproximemos  agora  da  caracterização  dos  russos  em  Ich  War  Neunzehn  .  Sem 

 dúvidas,  este  é  o  filme  que  melhor  explora  e  aprofunda  elementos  deste  grupo  .  Nele,  a 90

 maioria  dos  personagens  são  soviéticos  e  todos  eles  estão  associados  a  características 

 positivas:  são  engraçados  e  bem  humorados,  estão  felizes  com  o  fim  da  guerra,  são  vaidosos  e 

 fiéis  uns  aos  outros.  A  história  oferece  diversas  passagens  que  demonstram  essa  construção  e, 

 agora, gostaríamos de explorá-la. 

 O  primeiro,  e  provavelmente  mais  evidente,  é  a  demonstração  de  afeto  entre  os 

 soldados  soviéticos.  Longe  da  frieza  e  violência  que  alguns  personagens  alemães  apresentam, 

 se  destacam  o  amor  fraterno  e  cuidado  existente  entre  os  russos.  Há  uma  concreta  concepção 

 de  humanização.  Cenas  que  demonstram  essa  rede  de  afetos  são  inseridas  na  história  e  não 

 parecem  ter  outro  objetivo  senão  desenvolver  essa  caracterização.  Para  Sabine  Hake,  o  filme 

 acaba  por  explorar  a  subjetividade  masculina  de  uma  maneira  inusitada,  sem  que  com  isso 

 abandone o mito antifascista (HAKE, 2010. p. 103). 

 90  Podemos  aferir  essa  afirmação  na  própria  identificação  dos  personagens.  Em  Ich  War  (...)  sabemos  os  nomes 
 de  diversos  personagens  russos,  possibilidade  inexistente  nos  outros  dois  filmes  em  que  o  nome  dos  soviéticos 
 nem sequer é trazido para a narrativa. 
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 No  início  da  película,  por  exemplo,  Gregor  adormece  no  ombro  de  Vadim.  Ambos  os 

 personagens  estão  em  um  caminhão  que  os  levará  até  a  cidade  ocupada  por  militares 

 soviéticos,  a  câmera  está  próxima  e  captura  a  imagem  frontalmente.  Vadim,  ao  perceber  que  o 

 Gregor  adormeceu,  puxa  seu  casaco  para  protegê-lo  do  frio.  Breve  e  irrelevante  para  a  história 

 principal,  a  passagem  é  sutil  e  efetiva.  Cenas  de  fraternidade,  preocupação  e  cuidado  entre  os 

 soldados soviéticos, semelhantes a essa, aparecem ao longo do filme. 

 A  ideia  de  camaradagem  como  um  alicerce  dos  mitos  das  grandes  guerras  mundiais, 

 em  que  a  ajuda  ao  companheiro  de  trabalho  se  torna  uma  justificativa  para  continuar  a  guerra 

 e  vencê-la,  é  um  aspecto  ressaltado  pela  bibliografia  e  notado  em  nossa  análise  (MOSSE, 

 1990.  p.  209).  Nos  filmes,  podemos  perceber  a  presença  dessa  lógica  principalmente  no 

 exército  soviético.  Ao  mesmo  tempo  em  que  é  menos  evidente  entre  os  soldados  alemães,  que 

 pouco  se  importam  com  seus  companheiros.  Essa  característica  parece  reafirmar  o 

 desmantelamento do exército alemão, sua vitalidade e lealdade. 

 Outra  ênfase  nessa  construção  é  a  compaixão  dos  russos  por  alemães.  Em  pontos 

 centrais  da  história  é  salientada  a  necessidade  de  que  os  russos  ajudem  os  alemães  a 

 retomarem  sua  humanização  e,  para  este  fim,  devem  ser  piedosos.  Neste  sentido,  é  necessário 

 notar  o  peso  simbólico  que  o  personagem  Vadim  possui.  Vadim  será  protagonista,  ou  ao 

 menos  terá  participação  efetiva,  na  maioria  das  sequências  que  discutem  os  crimes  alemães  e 

 o  futuro  da  Alemanha.  O  personagem  é  sempre  otimista  e  gentil,  e  busca  recuperar  física  e 

 mentalmente  os  alemães.  Podemos  considerar  que  Vadim  é  um  personagem  que  personifica  as 

 qualidades  que  se  procura  construir  a  respeito  do  exército  russo  e  URSS.  Ele  é,  em  última 

 análise,  um  símbolo  e  discurso  sobre  a  chegada  dos  soviéticos  em  solo  alemão  e  suas 

 intenções após o fim da guerra. 

 3.3 Algumas considerações: o sofrimento russo, o sofrimento alemão 

 No  decorrer  do  capítulo,  buscamos  compreender  as  construções  narrativas  e 

 imagéticas  de  autoridades,  sobretudo  militares,  no  conjunto  de  documentos  selecionados.  Essa 

 análise  nos  ajuda  profundamente  a  responder  as  perguntas  e  hipóteses  propostas  para  a 

 pesquisa.  Também  é  fundamental  para  que  nos  aproximemos  da  discussão  sobre  as 

 motivações  da  censura  de  Die  Russen  Kommen  .  Neste  último  subcapítulo,  gostaríamos  de 
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 retomar  essa  discussão,  partindo  mais  uma  vez  da  perspectiva  sobre  autoridades  e  chegada 

 dos soviéticos à Alemanha. 

 No  decorrer  das  comparações  e  análise,  uma  dinâmica  se  evidencia:  constantemente  as 

 narrativas  buscam  definir  quem  são  as  principais  vítimas  das  tragédias  decorrentes  da 

 Segunda  Guerra  Mundial,  e  esta  definição  carrega  uma  tensão.  Die  Russen  Kommen 

 apresenta,  essencialmente,  o  sofrimento  alemão  a  partir  da  capitulação  e  chegada  soviética. 

 Mesmo  que  um  russo  seja  assassinado  no  início  da  trama,  frisando  assim  a  violência  e  crimes 

 alemães,  ao  espectador  é  reafirmado  a  todo  momento  o  trauma  e  o  medo  alemão.  As  vítimas 

 são os alemães ou, ao menos, eles também são vítimas. 

 Em  Ich  War  Neunzehn  ,  de  maneira  oposta,  as  únicas  vítimas  são  os  soviéticos.  O 

 sofrimento  deste  grupo  é  o  principal  argumento  de  todo  o  filme.  Karriere  procura  se 

 equilibrar  entre  os  dois  pólos,  ainda  que  ressalte  o  sofrimento  soviético  através  de  excertos  de 

 arquivos  (fotos  e  audiovisual).  A  ênfase  na  construção  dos  alemães  enquanto  vítimas,  após  a 

 chegada  dos  russos,  nos  parece  ser  questão  central  para  a  compreensão  da  proibição  e 

 adaptação de  Die  Russen Kommen  . 

 Ao  analisar  os  discursos  sobre  o  sofrimento  alemão  em  1945,  Helmut  Schmitz  aponta 

 que  relatos,  ficcionais  ou  não,  onde  se  priorizavam  os  alemães  enquanto  vítimas  foram 

 vilipendiados  por  conta  dos  crimes  alemães.  A  construção  da  sociedade  alemã  enquanto 

 vítima  desagrada  e  não  convergia  com  a  memória  oficial  que  a  RDA,  especialmente,  buscava 

 formar. 
 The  argument  is  that  the  traumatic  experience  of  German  suffering  could  not  have 
 been  properly  addressed  as  it  was  tied  up  with  and  obscured  by  the  culture  of  guilt 
 for  Nazi  crimes.  There  are  two  facets  to  this  argument.  The  first  takes  its  cue  from 
 the  Mitscherlichs’  theses  on  the  German  ‘inability  to  mourn’,  suggesting  that  the 
 silence  on  German  crimes  and  the  silence  on  German  traumatic  experience  are 
 intertwined.  The  second  suggests  that  the  post-1945  confrontation  with  Nazi  crimes 
 in  the  Allied  re-education  campaign  had  caused  a  traumatic  ‘shock’,  creating  a 
 perception  of  Germans  as  perpetrators  that  has  obscured  and  inhibited  consideration 
 of  their  victim  experience.  In  Luftkrieg  und  Literatur  Sebald  had  suggested  a 
 connection  between  the  post-war  German  silence  on  their  own  trauma  and  the 
 silence  about  their  guilt  and  responsibility  for  the  crimes  committed  in  their  name 
 (...)  (SCHMITZ, 2007. p. 8 – 9). 91

 91  O  argumento  é  que  a  experiência  traumática  do  sofrimento  alemão  não  poderia  ter  sido  devidamente  abordada, 
 uma  vez  que  estava  ligada  e  obscurecida  pela  cultura  de  culpa  pelos  crimes  nazis.  Há  duas  facetas  a  considerar 
 neste  argumento.  A  primeira  parte  das  teses  dos  Mitscherlichs  sobre  a  "incapacidade  de  luto"  alemão,  sugerindo 
 que  o  silêncio  sobre  os  crimes  alemães  e  o  silêncio  sobre  a  experiência  traumática  alemã  estão  entrelaçados.  A 
 segunda  sugere  que  o  confronto  após  1945  com  crimes  nazis  na  campanha  de  reeducação  dos  Aliados  tinha 
 provocado  um  'choque'  traumático,  criando  uma  percepção  de  alemães  como  perpetradores  que  têm  obscurecido 
 e  inibido  a  reflexão  sobre  a  sua  experiência  como  vítimas.  Em  Luftkrieg  und  Literatur,  Sebald  sugeriu  uma 
 ligação  entre  o  silêncio  alemão  do  pós-guerra  sobre  o  seu  próprio  trauma  e  o  silêncio  sobre  a  sua  culpa  e 
 responsabilidade pelos crimes cometidos em seu nome (...) (SCHMITZ, 2007. p. 8 - 9, tradução nossa). 
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 Vale  ressaltar  que  quanto  mais  o  filme  abordasse  questões  polêmicas  da  vida 

 contemporânea  ou  de  uma  determinada  memória  oficial  da  RDA,  mais  ele  seria  submetido  a 

 instituições  e  comitês  de  análise  e  aprovação,  de  variados  níveis  institucionais.  Esta  é  uma 

 importante  característica  do  cinema  DEFA  e  também  da  burocracia  para  a  aprovação  de  uma 

 produção cultural no país. (MURRAY, 1992. p. 200) 

 No  início  de  Die  Russen  Kommen  ,  se  destaca  a  violência  alemã,  direcionada  contra  os 

 russos.  Conforme  a  história  avança,  essa  prerrogativa  muda.  Acuados  com  a  chegada  dos 

 russos,  o  filme  evidenciará  o  sofrimento  e  penitência  dos  personagens  alemães  principais. 

 Enquanto  espectadores,  a  partir  das  próprias  escolhas  narrativas  da  obra,  nós  compreendemos 

 o  medo  alemão  com  a  vinda  do  exército  soviético.  Há  empatia  para  com  o  sofrimento  dos 

 personagens  porque  acompanhamos  toda  a  trajetória  dos  mesmos  e  temos  pouco  tempo  para 

 estabelecer  qualquer  afeto  semelhante  com  os  personagens  russos.  A  própria  dinâmica  da 

 montagem  reafirma  essa  percepção:  do  meio  para  o  fim  da  película,  serão  recorrentes  as  cenas 

 de  choro  e  desespero  alemão,  quando  há  a  presença  de  russos.  Somado  a  isso,  não  se 

 apresenta  qualquer  tentativa  de  resistência  alemã,  o  que  contribui  para  a  ideia  de  acuamento, 

 fragilidade e medo. 

 Esse  desenvolvimento  é  evidente,  por  exemplo,  na  tragédia  familiar  de  Christine.  Os 

 personagens  que  nos  minutos  iniciais  do  filme  promovem  festas  e  estão  felizes,  na  metade 

 final  sucumbem  à  chegada  dos  russos:  o  pai  se  suicida,  a  mãe  intenta  o  mesmo  destino,  mas  é 

 impedida  pela  filha  que,  por  sua  vez,  é  exposta  a  todos  os  reveses  e  humilhações  do  fim  da 

 guerra.  Uma  sequência  é  fundamental  para  a  compreensão  dessa  perspectiva.  Ao  buscar 

 documento  que  autorize  o  enterro  de  seu  pai,  Christine  conversa  com  o  mesmo  general 

 soviético responsável pela prisão de Günter: 

 General soviético  : O que você quer? 
 Christine  : Um certificado. 
 General soviético  : Amanhã. 
 Christine  : Eu devo enterrar o meu pai. 
 General soviético  : O seu pai? O professor? Venha.  Seu pai era contrário ao Hitler? 
 Christine  : Eu não sei. 
 General soviético  : Você é a favor de Hitler? 
 Christine  : Todos eram a favor dele. 
 General soviético  : E o seu pai? 
 Christine  : Eu não sei. 
 General  soviético  :  E  por  que  o  seu  pai  se  suicidou?  Você  não  sabe.  Você  não  sabe  de 
 nada.  Toda  a  Europa  encontra-se  em  ruínas  e  vocês  não  sabem  de  nada.  Na  cela  aqui 
 embaixo está outro que não sabe de nada. Quantos anos você tem? 
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 Christine  : Dezesseis. 
 General soviético  : Dezesseis. Aqui está. [Entrega  o certificado] 
 Christine  : Obrigada. 
 (...) 
 Voz  em  off  :  9  de  Maio  de  1945.  Um  comunicado  do  Comando  Supremo  das  Forças 
 Armadas:  as  armas  foram  silenciadas  em  todos  os  frontes  desde  a  meia  noite.  As 
 Forças  Armadas  Alemãs  honradamente  se  renderam  a  uma  força  muito  superior.  O 
 singular esforço no fronte e em casa irá um dia receber um veredito histórico justo… 

 Toda  a  passagem  acontece  em  um  quartel  soviético  improvisado.  Inicialmente,  a 

 câmera  destaca  algumas  pessoas,  civis  e  militares  soviéticos,  que  conversam  e  bebem.  Uma 

 música  baixa  e  animada,  em  som  diegético,  complementa  a  atmosfera  despreocupada.  No 

 início  do  diálogo  entre  o  soviético  e  Christine,  a  câmera  se  posiciona  em  plano  americano, 

 enfocando  os  personagens  em  ângulo  de  ¾.  Da  mise-en-scène  ,  é  importante  ressaltar  que  a 

 posição  dos  corpos  e  plano  evidenciam  a  diferença  de  altura  entre  os  personagens:  Christine  é 

 muito  mais  baixa  que  o  ator  e  ocupa  a  extrema  lateral  direita  da  tela,  enquanto  o  general 

 soviético  ocupa  boa  parte  do  restante  do  enquadramento  e  é  mais  alto.  A  garota  parece  frágil, 

 envergonha  e  intimidada,  e  olha  frequentemente  para  o  chão,  enquanto  o  homem  a  questiona. 

 O  discurso  do  soviético,  apesar  de  coeso,  é  ofuscado  pela  empatia  que  de  antemão 

 estabelecemos  com  Christine,  seja  ao  nos  comovermos  com  seu  relacionamento  com  Günter, 

 ou após o sofrimento da personagem com o suicídio de seu pai. 

 Imediatamente  após  o  diálogo,  em  voz  off  é  anunciada  a  rendição  alemã.  A  montagem 

 mescla  sons  diegéticos  e  extra  diegéticos:  vozes  que  gritam  e  festejam  indicam  a 

 comemoração  dos  soviéticos,  enquanto  uma  música  aguda  e  com  instrumentos  de  sopro 

 reafirma  a  vitória.  As  cenas  que  acompanham  o  comunicado  de  capitulação  são  interessantes: 

 aludindo-se  ao  início  do  filme,  novamente  em  plano  geral  e  distante,  vemos  Günter  e  o  rapaz 

 russo  na  beira  da  praia.  Os  jovens  jogam  pedras  no  mar  e  se  divertem  com  os  pássaros  que 

 voam  próximos  à  areia.  Interpretamos  o  fragmento  enquanto  uma  metáfora  sobre  a  perda  da 

 juventude  de  ambos  os  personagens  e,  no  limite,  sobre  a  possibilidade  de  que,  em  outras 

 circunstâncias e sem a existência da guerra, os jovens seriam amigos. 

 Depois,  em  ritmo  e  cortes  acelerados,  são  apresentadas  algumas  imagens  da 

 comemoração  soviética:  novamente  na  praia  e  em  plano  aberto,  muitos  soldados  festejam  com 

 gritos  e  pulos,  alguns  entram  na  água  e  se  divertem.  No  quartel  improvisado,  homens 

 uniformizados  se  abraçam.  Em  um  fragmento  breve,  em  primeiro  plano,  a  câmera  captura 

 taças de champanhe em um brinde. 
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 Em  primeiríssimo  plano,  em  ângulo  reto  e  frontal,  é  focalizado  o  rosto  de  Christine. 

 Os  sons  diegéticos  e  extra  diegéticos  de  comemoração  continuam  a  soar,  o  rosto  da  garota  está 

 coberto  de  lágrimas  e  ela  chora,  inconsolável.  A  montagem  intercala  o  sofrimento  da 

 personagem  com  a  celebração  soviética.  Além  de  evidenciar  uma  relação  de  causa  e  efeito 

 entre  a  alegria  soviética  e  a  tristeza  alemã,  é  relevante  perceber  o  compadecimento  e  empatia 

 que  essas  cenas,  quando  aproximadas  pela  montagem,  acabam  por  gerar.  A  proximidade  do 

 enquadramento  e  ângulo  reforçam  esse  mesmo  sentimento.  Ainda  que  compreendamos  a 

 comemoração russa, lamentamos o destino da jovem e a sua tristeza. 

 Conjunto 33 – O fim da guerra para Christine em  Die  Russen Kommen 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 Em  Karriere  nenhuma  dessas  passagens  a  respeito  de  Christine,  e  seu  desfecho 

 narrativo,  foram  preservadas.  Ao  longo  de  todo  o  filme  percebemos  um  esforço  em  abrandar 

 aspectos  que  tratam  do  sofrimento  alemão.  Outro  movimento  também  ganha  força:  revelar  a 

 violência  e  crueldade  alemã  durante  a  Segunda  Guerra  Mundial,  principalmente  se 

 direcionadas  aos  russos.  Para  este  fim,  a  narrativa  utiliza  material  de  arquivo  como  fotos  de 

 jornais  e  documentários.  Tal  uso,  como  chegamos  a  discutir  anteriormente,  possui  um  peso 

 argumentativo evidente e busca dar veracidade à história apresentada. 
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 Essa  dinâmica  pode  ser  notada,  por  exemplo,  logo  nos  minutos  iniciais  da  história. 

 Imediatamente  após  a  perseguição  e  morte  do  jovem  russo  é  inserida  uma  sequência,  com  o 

 uso  de  material  de  arquivo,  que  destaca  o  assassinato  de  prisioneiros  dos  campos  de 

 concentração  e  a  violência  alemã  em  relação  aos  mesmos.  Quando  refletimos  sobre  a 

 composição  desta  montagem  evidencia-se  a  premissa  de  que  a  morte  do  jovem  (primeira  foto 

 do  conjunto  15),  com  a  colaboração  de  Günter,  não  foi  um  ato  criminoso  isolado,  mas  sim  um 

 entre  muitos  cometidos  ou  estimulados  por  autoridades  alemães.  Se  em  Die  Russen  Kommen 

 nos  é  apresentado  o  sofrimento  psicológico  do  protagonista  depois  do  crime  cometido,  em 

 Karriere  se prolonga a sensação de brutalidade e injustiça. 

 Conjunto 34 – Os crimes alemães em  Karriere 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 Devemos  somar  a  isso  o  fato  de  que  as  imagens  utilizadas  são  documentais.  A 

 passagem  é  composta,  basicamente,  por  fotografias  e  voz  off.  As  fotos  são  focalizadas  em 

 planos  muito  aproximados  e  a  câmera  nos  mostra  detalhes  de  cada  imagem.  Apesar  da  troca 

 de  fotografias  em  cortes  secos,  o  ritmo  se  mantém  moderado,  para  que  possamos  absorver  os 

 pormenores.  Há  também  o  uso  de  uma  breve  filmagem,  onde  corpos  de  pessoas  enforcadas 

 balançam  ao  vento  e  à  neve.  As  duas  fotografias  na  sequência  também  retratam  mortos  e 
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 destacam  oficiais  militares  alemães  fardados,  ao  lado  dos  corpos.  A  última  foto  exposta,  em 

 plano  detalhe,  apresenta  um  homem  vestido  com  o  uniforme  nazista.  A  câmera  se  desloca  de 

 cima  para  baixo,  em  um  movimento  que  evoca  o  próprio  olhar  humano.  A  voz  em  off  diz: 

 “esse  homem  baleou  pessoas  inocentes,  em  Fileto,  Itália.”  Toda  a  construção  é  preenchida 

 com  música  extra  diegética  que  converge  com  o  tom  de  perturbação  e  terror:  grave  e  lenta,  a 

 música  é  uma  espécie  de  ruído,  gradativamente  ganhando  espaço  em  cena,  à  medida  que  as 

 fotografias são exploradas. 

 Há,  no  entanto,  uma  ressalva:  o  filme  nos  apresenta  com  maior  complexidade  e  tempo 

 de  tela  as  vítimas  do  regime  nazista,  mas  a  narrativa  não  oferece  maior  protagonismo  aos 

 personagens  soviéticos.  Eles  estão  presentes  em  várias  passagens,  mas  em  nenhuma  delas  são 

 abordados  com  maior  profundidade.  As  cenas  com  fotos  e  vídeos  de  arquivo  são  chocantes, 92

 mas  preservam  determinado  distanciamento.  Karriere  a  todo  momento  sinaliza  sua  condição 

 dúbia, que vagueia entre dois pólos, sem necessariamente definir qual será privilegiado. 

 De  um  lado  há  Die  Russen  Kommen  ,  onde  se  entrelaçam  e  se  equivalem  os 

 sofrimentos  alemães  e  soviéticos.  No  outro  polo  está  Ich  War  Neunzehn  ,  como  veremos  a 

 seguir.  O  filme  não  mede  esforços  em  expressar  e  traduzir  o  sofrimento  que  a  Segunda  Guerra 

 Mundial, em especial a Alemanha, trouxeram para os soviéticos. 

 Ich  War  Neunzehn  sustenta  a  percepção  soviética  sobre  os  últimos  momentos  da 

 guerra  e  suas  consequências,  mesmo  que  através  dos  olhos  de  um  nativo  alemão.  Diferente  de 

 Die  Russen  Kommen  e  Karriere  ,  os  personagens  alemães  não  terão  muito  tempo  de  tela  ou 

 serão  explorados  com  múltiplas  características  e  profundidade.  O  mesmo  período  histórico, 

 meados de 1945, são agora observados a partir de outros olhos e experiências  . 93

 O  primeiro  trecho  que  destacamos  evidencia  essa  dinâmica.  Após  a  ocupação  de  uma 

 casa,  usada  com  quartel  improvisado,  a  equipe  de  Gregor  descansa  e  se  prepara  para  as  tarefas 

 do  dia  seguinte.  Um  dos  soldados  avisa  ao  protagonista  que  uma  moça  o  procura. 

 Descobrimos  então  que  se  trata  da  mesma  garota  da  cena  do  suicídio  .  Ela  declara  a  Gregor 94

 não saber o que fazer ou para onde ir e, por isso, o seguiu até o quartel, em busca de abrigo: 

 94  Abordada anteriormente, neste mesmo capítulo. 

 93  Provavelmente,  Konrad  Wolf  e  Heiner  Carow  perceberam  justamente  esses  distanciamentos  e  possíveis 
 aproximações  entre  as  obras,  compreendendo  a  riqueza  de  discussões  possíveis  e,  a  partir  disso,  cogitaram  a 
 dupla exibição dos filmes, em uma única sessão. 

 92  Enquanto  exceção,  apenas  as  cenas  do  jovem  rapaz  russo  morto,  com  a  colaboração  de  Günter.  Esse 
 personagem  será  um  forte  elo  relacional  com  a  ideia  de  vítima,  mas  mesmo  ele  é  usado  enquanto  argumento  para 
 o sofrimento psicológico de Günter. 
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 Soldado soviético  : Tenente, tem aqui uma moça, diz que você a conhece. 
 Gregor  : Deixe-a entrar. [Olha para a garota] Como  você entrou? 
 Soldado soviético  : Você autorizou. 
 Gregor  : O que você quer? 
 Jovem alemã  : Posso dormir aqui? 
 Gregor  : Aqui não é uma residência, é o Quartel General. 
 Jovem alemã  : Não tenho para onde ir. 
 Gregor  : Aqui é o Quartel General. 
 Soldada soviética  : Você fala bem alemão. O que ela  quer? 
 Gregor  : Quer dormir aqui. 
 Soldada soviética  : Seu alemão não é mau. 
 Gregor  : Ela está com medo. 
 Soldada soviética:  De você ela não tem medo. 
 Gregor  : Medo de nós, russos. 
 Soldada  soviética  :  Já  que  se  entendem  tão  bem,  diga-lhe  que  eu  também  tive  medo. 
 Medo da morte. 
 Gregor  : Ela também está assustada. 
 Jovem alemã  : Ela também é um soldado? 
 Gregor  : Sim. 
 Soldada soviética  : O quê? 
 Gregor  : Perguntou se você também é um soldado. 
 Soldada  soviética  :  Diga  a  ela  que  estou  no  exército  contra  minha  vontade.  Não  tenho 
 mais nada, nenhum teto em cima da minha cabeça. 
 Gregor  : Ela disse que ... 
 Soldada  soviética  :  As  tropas  alemãs  chegaram  no  inverno.  Fazia  -30º  C.  O  frio  podia 
 te  congelar.  Vi  muitos  velhos  e  crianças  morrerem  de  frio.  Traduza  tudo,  palavra  por 
 palavra. 
 Gregor  : (…) os alemães cometeram muitas atrocidades  na Rússia. 
 Jovem alemã  : Não acredito. 
 Soldada soviética  : O que ela disse? 
 Gregor  : Ela não acredita. 
 Soldada  soviética  :  Porque  você  não  traduziu  direito.  Então  você  não  entendeu? 
 "Terra queimada" idiota, vaca imunda. O que você entende disso? 
 Jovem alemã  : De que me acusa? Não fiz nada disso. 
 Soldada soviética  : Por que invadiram nosso país e  cometeram esses crimes? 
 Jovem  alemã  :  Eu  não  fiz  nada.  Não,  eu.  Se  isso  é  verdade,  é  culpa  do  Führer.  Não 
 podem me culpar de nada. 
 Soldada soviética  : Veja você. Agora são eles que têm  medo. 

 No  início,  o  enquadramento  é  aberto,  em  planos  de  conjunto.  A  distância  permite 

 observar  a  posição  dos  atores:  as  duas  garotas  ocupam  lados  opostos  do  enquadramento,  e 

 Gregor  o  meio.  Há  também  breves  enfoques,  em  primeiro  plano  médio,  que  mostram  a 

 movimentação  da  alemã  e  da  russa.  Inicialmente,  a  primeira  observa  tudo  com  medo  e  a 

 segunda  janta  distraidamente.  Gregor  permanece  atrás  de  uma  mesa  de  escritório  e  essa 

 escolha  parece  reafirmar  a  postura  burocrática  e  distante  que  o  personagem  mantém  em 

 relação  aos  alemães  e,  especificamente,  em  relação  a  garota  que  pede  sua  ajuda.  Um  aspecto 
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 importante  é  a  ênfase  presente  na  frase  “medo  de  nós  russos”,  dita  por  Gregor  .  Podemos 95

 perceber  a  clara  identificação  e  fidelidade  ao  povo  russo,  e  também  a  auto  percepção  do  rapaz 

 a  respeito  de  sua  nacionalidade.  Ashkenazi  também  nota  o  apelo  que  essa  passagem  possui  e  a 

 vincula ao desapego e desamor que Gregor carrega em relação à sua terra natal: 
 Gregor‘s  inability  to  feel  at  home  in  the  Heimat  is  underlined  when  he  is  appointed 
 by  his  officer  –  again,  in  a  seemingly  arbitrary  fashion—to  the  post  of  governor  of  a 
 small  German  town.  In  this  capacity  he  meets  a  young  local  woman,  who  craves  his 
 affection  (and  protection).  The  anticipated  romantic  union  between  the  returning 
 exile  and  representative  of  the  young  German  generation  appears  at  first  to  be  a 
 metaphor  for  a  new  potential  union  of  different  elements  of  post-war  German 
 society.  Shortly  thereafter,  however—and  as  abruptly  as  he  was  appointed—Gregor 
 is  ordered  to  leave  the  town  and  moves  on.  His  emphatic-yet-unconcerned  approach 
 toward  the  fate  of  the  woman  he  leaves  behind  further  accentuates  his  lack  of 
 emotional attachment to the land and its inhabitants.  (Ashkenazi, 2012. p. 137) 96

 Conjunto 35 – O enfrentamento entre russa e alemã em Ich War Neunzehn 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 96  A  incapacidade  de  Gregor  de  se  sentir  em  casa  no  Heimat  é  sublinhada  quando  ele  é  nomeado  pelo  seu  oficial 
 -  mais  uma  vez,  de  forma  aparentemente  arbitrária  -  para  o  cargo  de  governador  de  uma  pequena  cidade  alemã. 
 Nesta  qualidade,  ele  encontra  uma  jovem  mulher  alemã,  que  anseia  pelo  seu  afeto  (e  proteção).  A  antecipada 
 união  romântica  entre  o  exilado  que  regressa  e  a  representante  da  jovem  geração  alemã  parece  ser  no  início  uma 
 metáfora  para  uma  nova  união  potencial  de  diferentes  elementos  da  sociedade  alemã  do  pós-guerra.  Pouco  tempo 
 depois,  porém,  -  e  tão  abruptamente  como  foi  nomeado  -  Gregor  é  ordenado  a  deixar  a  cidade  e  seguir  em  frente. 
 A  sua  postura  enfática  e  pouco  preocupada  com  o  destino  da  mulher  que  deixa  para  trás  acentua  ainda  mais  a  sua 
 falta de ligação emocional à terra e aos seus habitantes. (Ashkenazi, 2012. p. 137, tradução nossa) 

 95  Esse  detalhe  foi  negligenciado  pela  tradução  inglesa  a  qual  inicialmente  tivemos  acesso.  Apenas  no  momento 
 de  verificação  da  legenda  em  alemão  pudemos  percebê-lo  e  refletir  a  respeito  de  sua  relevância  para  a  análise 
 feita. 
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 A  tensão  da  passagem  aumenta  à  medida  que  o  diálogo  avança  e  possui  seu  clímax 

 quando  a  soviética  se  levanta  e  confronta  a  alemã.  Novamente,  a  mise-en-scène  e 

 enquadramento  são  determinantes  no  encadeamento  da  discussão:  as  duas  personagens  se 

 colocam  frente  a  frente,  enquanto  Gregor  ocupa  o  fundo  da  cena,  ainda  sentado.  Se  antes  ele 

 mediava  o  diálogo,  agora  ocupa  uma  posição  secundária  e  não  parece  se  preocupar  com  a 

 discussão  que  se  desenrola.  O  plano  americano  privilegia  o  tronco  e  rostos  de  todos  os 

 personagens. 

 A  não  compreensão  entre  as  duas  jovens,  decorrente  da  língua,  é  também  uma 

 metáfora  da  própria  não  compressão  e  desconhecimento  alemão  sobre  o  sofrimento  russo, 

 enfatizado  com  muita  cólera  pela  personagem  soviética.  No  momento  em  que  a  soldada 

 ameaça  se  exaltar,  Gregor  intervém  e  a  detém.  A  alemã  pouco  se  movimenta  ou  eleva  o  tom 

 da  voz.  Na  maior  parte  do  tempo  a  câmera  se  posiciona  em  suas  costas,  e  assim,  temos  pouco 

 acesso às suas reações e expressões, exibidas apenas ao fim da discussão. 

 Diferente  dos  demais  filmes  analisados,  temos  em  Ich  War  Neunzehn  essa  e  outras 

 longas  passagens  que  tratam  diretamente  e  inteiramente  do  sofrimento  soviético.  O 

 ressentimento  da  soldada  soviética,  a  explicitação  de  sua  tragédia  pessoal  e  o  medo  que 

 sofreu,  colaboram  para  que  tenhamos  empatia  por  ela.  Em  contrapartida,  as  acusações  feitas 

 aos  alemães  reiteram  os  crimes  cometidos  pelos  mesmos  e  a  construção  deste  grupo  enquanto 

 violento.  A  resposta  vaga  da  personagem,  ao  acusar  o  Führer  de  qualquer  crime  ocorrido, 

 sugestiona uma tentativa de isenção de responsabilidade da sociedade alemã. 

 A  ideia  de  negação  de  responsabilidade,  seja  ao  alegar  desconhecimento  ou  não 

 participação  nos  crimes,  segundo  Weckel,  foi  uma  justificativa  explorada  por  muitos  alemães 

 e  que  acabou  por  refletir  em  produções  culturais  posteriores.  A  autora  ressalta  que  o 

 argumento,  no  entanto,  não  recebeu  crédito  por  parte  dos  Aliados  ou  dos  próprios  alemães 

 (BIRD,  Stephanie;  FULBROOK,  Mary;  WAGNER,  Julia;  WIENAND,  Christine,  2017.  p. 

 33). 
 And  if  people  could  not  deny  actual  involvement,  they  could  claim  that  it  was  not 
 the  authentic  inner  self  that  was  acting:  they  had  not  acted  out  of  personal  motives, 
 but  were  only  following  orders,  without  having  been  personally  invested  in  the 
 action.  (BIRD,  Stephanie;  FULBROOK,  Mary;  WAGNER,  Julia;  WIENAND, 97

 Christine, 2017. p. 27) 

 97  E  se  as  pessoas  não  podiam  negar  o  envolvimento  efetivo,  podiam  afirmar  que  não  era  o  autêntico  eu  interior 
 que  estava  agindo:  não  tinham  agido  por  motivos  pessoais,  mas  estavam  apenas  seguindo  ordens,  sem  terem  sido 
 pessoalmente  envolvidas  na  ação.  (BIRD,  Stephanie;  FULBROOK,  Mary;  WAGNER,  Julia;  WIENAND, 
 Christine, 2017. p. 27, tradução nossa) 
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 O  mesmo  argumento  narrativo  pode  ser  notado  na  sequência  onde  a  equipe  de  Gregor 

 chega  ao  campo  de  concentração  de  Sachsenhausen.  Para  a  estrutura  e  montagem  foram 

 utilizados  trechos  do  documentário  "  Declaração  de  um  carcereiro  de  Sachsenhausen  ”.  Essa 

 escolha  garante  poder  à  premissa  de  veracidade  do  filme  e,  em  relação  a  nossa  específica 

 análise,  aproxima  Ich  War  Neunzehn  de  Karriere  ,  obra  que  utiliza  o  mesmo  recurso 

 cinematográfico. 
 Gregor  [em  voz  off]:  O  Campo  estava  vazio.  Só  doentes  e  moribundos.  Os  SS 
 levaram  os  prisioneiros.  Chegamos  tarde  demais.  Mas  encontraremos  os  culpados. 
 Que desculpas darão? 
 [título] "Declaração de um carcereiro de Sachsenhausen." 
 Carcereiro  : Trabalhei por dois anos no crematório  e na Câmara de Gás. 
 Soldado soviético  : Pode nos explicar como funciona  a instalação? 
 Carcereiro  :  Sim.  Neste  recipiente  se  colocava  um  frasco  de  ácido  cianídrico. 
 Fechava-se  o  recipiente.  Abria-se  o  ar  comprimido,  que  se  aquecia  com  estes 
 aquecedores.  Quebrava-se  o  frasco  e  o  ácido  se  evaporava  com  o  ar  quente  e  passava 
 em forma de gás para a Câmara de Gás. 
 Soldado soviético  : Quanto tempo levava para morrerem? 
 Carcereiro  :  Era  rápido,  cálculo  que  em  uns  10  segundos  as  pessoas  caíam  fazendo 
 ruídos  com  a  garganta,  [imita  o  som],  um  barulho  estranho.  Podíamos  ouvi-los  bem. 
 E vê-los pelas vigias. Logo estavam mortos. 
 Soldado soviético  : Como se fazia isso? [Execução por  tiro] 
 Carcereiro  :  Assim.  Recebia  o  preso  dos  SS,  agarrava-o  pelos  braços  e  o  levava  ao 
 longo  da  parede  conversando  para  distraí-lo.  O  colocava  debaixo  desta  ranhura,  e 
 levantava  o  seu  queixo.  Mantinha-o  seguro  por  um  braço  e  dizia  que  queria  ver  a  cor 
 dos seus olhos. Então lhe disparava um tiro. 
 Soldado soviético  : Qual a nacionalidade da maioria  dos executados? 
 Carcereiro  :  Havia  de  todas,  porém  a  maioria  era  de  russos.  Por  exemplo,  em 
 Setembro/Outubro de 1941, foram fuzilados 13.500 prisioneiros russos. 

 A  sequência  se  inicia  em  plano  geral,  a  câmera  se  posiciona  muito  próxima  ao  chão  e, 

 ao  fundo  da  imagem,  distante,  está  o  campo  de  concentração.  Um  profundo  vinco  no  solo  é 

 focalizado  e  divide  o  enquadramento  em  duas  partes  iguais.  Em  voz  off,  Gregor  nos  conta  que 

 sua  equipe  chegou  tarde  ao  campo  de  concentração  e  que  eles  seguem  procurando  pelos 

 culpados.  O  enquadramento,  posição  da  câmera  e  fala  do  protagonista  nos  sugere  a  atmosfera 

 de  espanto  dos  soldados  ao  chegarem  ao  campo  de  concentração.  A  posição  rasteira  da 

 câmera parece simbolizar a própria posição dos corpos dos mortos. 

 Após  a  frase  “que  desculpas  darão?”,  o  título  é  apresentado  e  em  corte  seco  se  inicia 

 um  trecho  do  documentário,  com  o  depoimento  do  carcereiro.  Inicialmente,  a  câmera  se 

 manterá  parada  em  plano  de  conjunto.  Quando  o  guarda  passa  a  narrar  como  os  prisioneiros 

 foram  assassinados,  o  enquadramento  se  desloca  para  o  plano  americano  e  assume  a  posição 

 em  Plongée.  O  alemão  se  apequena  e  é,  literalmente,  inferiorizado  pela  imagem.  Adiante,  a 

 câmera  volta  a  ocupar  o  ângulo  padrão  e  os  enquadramentos  variam  em  primeiro  plano  e 
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 plano  americano.  A  fisicalidade  do  carcereiro  é  essencial  para  que  compreendamos  o  peso 

 narrativo  desta  passagem:  o  homem  narra  tudo  com  tranquilidade  e  detalhamento,  não  parece 

 envergonhado  dos  crimes  que  cometeu  ou  receoso  da  reação  soviética.  Neste  sentido,  a 

 pergunta  de  Gregor  sobre  as  desculpas  que  os  alemães  darão  ganha  uma  nova  camada 

 interpretativa,  pois  eles  nem  ao  menos  buscam  se  justificar.  A  frieza  do  relato  dado  pelo 

 carcereiro  e  o  impacto  emocional  deste  conjunto  de  cenas  acabam  por  reafirmar,  tornando 

 ainda mais material e verossímil, o sofrimento russo frente à brutalidade alemã. 

 Conjunto  36  –  Chegada  ao  campo  de  concentração  Sachsenhausen  em  Ich  War 

 Neunzehn 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 As  vítimas  do  fascismo  foram  homenageadas  pelo  governo  da  Alemanha  Oriental 

 através  de  memoriais  construídos  nos  campos  de  concentração  de  Buchenwald  e 

 Sachsenhausen.  Essa  memória  oficial  foi  alimentada  através  de  cerimônias  que  contribuíram 

 com  a  narrativa  que  o  Estado  buscava  construir  a  respeito  do  passado,  presente  e  futuro 

 (HERF,  1997,  p.  176).  Além  da  memória  relativa  aos  crimes  nazistas,  esses  eventos  também 

 buscavam  exaltar  o  heroísmo  de  alemães  que  lutaram  contra  o  nazismo  e  dos  próprios 

 soviéticos, ao chegarem em território alemão. 

 Die  Russen  Kommen  se  tensiona  diretamente  com  esse  último  ponto,  ao  questionar  a 

 pacificidade  da  chegada  russa  e  expressá-la  através  do  trauma  e  medo.  Ich  War  Neunzehn 

 sustenta uma visão mais otimista e heroica sobre o evento. 
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 The  clear  message  of  the  Buchenwald  and  Sachsenhausen  memorials  was  that  East 
 Germany  was  the  successor  to  the  antifascist  resistance  fighters,  while  West 
 Germany was the successor to the fascists and Nazis.  (HERF, 1997, p. 177) 98

 A  exaltação  do  heroísmo  e  resistência  soviética  e  alemã  não  tratava  apenas  do  passado, 

 mas  também  indicava  as  prerrogativas  da  RDA  ao  lidar  com  o  capitalismo  e  com  as  disputas 

 políticas,  ideológicas  e  territoriais  estabelecidas  com  a  Alemanha  Ocidental.  As  raízes  do 

 nazismo,  que  segundo  a  Alemanha  Oriental  continuavam  a  existir  na  parcela  ocidental  do  país 

 mesmo  após  o  fim  da  guerra,  deveriam  ser  combatidas.  (HERF,  1997,  p.  178)  Afinal,  o 

 enfrentamento  e  superação  do  passado,  só  seria  possível  através  do  combate  ao  militarismo 

 ocidental. 

 Essa  lógica  pode  ser  notada,  inclusive  nas  restrições  da  memória  sobre  o  período  de 

 guerra.  Após  a  capitulação  alemã,  apesar  de  a  sociedade  demonstrar  que  o  sentimento  e  desejo 

 de  paz  era  prevalente,  os  soviéticos  –  e  todos  os  aliados  por  algum  tempo,  mitigaram  qualquer 

 tentativa  de  exaltação  da  guerra  ou  estímulo  ao  militarismo.  Monumentos  que  glorificavam  o 

 combate,  presentes  em  cemitérios  e  outros  espaços  públicos,  foram  derrubados  e  não  houve 

 permissão para que novos fossem construídos. (MOSSE, 1990. p. 212) 

 A  intenção  foi  ressaltar  aos  alemães  a  profundidade  dos  crimes  a  devastação  por  eles 

 promovidos, ao invés da glória da guerra: 
 When  new  memorials  to  the  fallen  were  eventually  built,  heroic  poses  we  no  longer 
 used;  instead,  men  or  women  were  shown  mourning  the  dead.  “The  most  extensive 
 survey  of  sud:  monuments  erected  after  the  Second  World  War  holds  that  the 
 concept  of  the  fallen  as  victims  had  replaced  the  earlier  heroic  ideal.  (MOSSE, 99

 1990. p. 212 – 213). 

 Na  Alemanha  Oriental,  grande  parte  dos  debates  sobre  culpa  foram  mobilizados  para 

 um  combate  ao  capitalismo  e  à  Alemanha  Ocidental.  Além  disso,  a  República  Democrática 

 Alemã  se  esforçou  em  destacar  o  papel  dos  alemães  que  combateram  o  nazismo  e  lutaram  por 

 uma  Alemanha  livre.  O  fardo  da  vergonha  atinge  a  geração  dos  jovens  que  vivenciaram  o 

 pós-guerra  e  os  filhos  de  pessoas  anteriormente  vinculadas  ao  nazismo.  Os  filmes  destacam 

 essas  características,  em  que  os  personagens  jovens  são  aqueles  que  sentem  mais  vergonha 

 99  Quando  novos  memoriais  aos  soldados  derrotados  foram  eventualmente  construídos,  as  posturas  heróicas 
 deixaram  de  ser  usadas;  em  vez  disso,  foram  mostrados  homens  ou  mulheres  de  luto  pelos  mortos.  "O  mais 
 extenso  levantamento  do  Sud:  monumentos  erguidos  após  a  Segunda  Guerra  Mundial  defende  que  o  conceito 
 dos  soldados  derrotados  como  vítimas  tinha  substituído  o  ideal  heróico  anterior.  (MOSSE,  1990.  p.  212  -  213, 
 tradução nossa). 

 98  A  mensagem  clara  dos  memoriais  de  Buchenwald  e  Sachsenhausen  foi  de  que  a  Alemanha  Oriental  era  o 
 sucessor  dos  combatentes  da  resistência  antifascista,  enquanto  a  Alemanha  Ocidental  era  o  sucessor  dos  fascistas 
 e nazis. (HERF, 1997, p. 177, tradução nossa) 
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 pelos  crimes  alemães  e  buscam  de  alguma  maneira  se  redimir.  (BIRD,  Stephanie; 

 FULBROOK,  Mary;  WAGNER,  Julia;  WIENAND,  Christine,  2017.  p.  16)  Serão  também 

 esses  jovens  que  “perturbaram”  o  passado,  seja  em  busca  de  reconciliação  ou  em  busca  das 

 omissões  feitas  por  seus  pais.  Essa  geração  vinculada  aos  perpetradores  de  crimes,  e  também 

 as  posteriores,  serão  afetadas  pela  tensão  proveniente  do  passado,  ainda  que  não  tenham 

 participado  ou  se  envolvido  pessoalmente  com  o  mesmo.  (BIRD,  Stephanie;  FULBROOK, 

 Mary; WAGNER, Julia; WIENAND, Christine, 2017. p. 17) 

 Por  outro  lado,  Sachsenhausen  foi  um  memorial  importante  para  relembrar  e 

 homenagear  a  prisão  e  morte  de  soviéticos,  comunistas,  alemães  contrários  ao  nazismo, 

 social-democratas,  minorias  do  Leste  e  outros  grupos.  Essa  sim,  uma  memória  fomentada 

 regularmente.  (HERF,  1997,  p.  179).  A  mesma  dinâmica  é  notada  em  Ich  War  Neunzehn  ,  na 

 passagem  de  chegada  ao  campo  de  concentração.  As  mortes  e  prisão  de  russos  são 

 sistematicamente  evidenciadas  e  se  tornam  um  dos  pontos  fundamentais  de  tensão  construída: 

 Gregor  se  envergonha  dos  crimes  alemães  contra  os  soviéticos,  crimes  estes  que  o 

 atormentam ao longo do restante do filme. 

 Cabe  ressaltar  que  na  Alemanha  Oriental,  nos  anos  sessenta,  as  homenagens  não  se 

 concentraram  nos  soldados  mortos  durante  a  guerra,  mas  sim  nas  vítimas  do  nazismo. 100

 Alemães  comunistas  que  lutaram  contra  o  nazismo  também  foram  alvos  de  homenagens. 

 (MOSSE,  1990.  p.  213)  O  heroico  e  o  apelo  ao  nacional  foram  minimizados  a  favor  de 

 símbolos  voltados  ao  luto  por  pessoas  perdidas,  horrores  da  guerra  e  consolo  aos  que  sofreram 

 injustiças.  Da  mesma  maneira,  as  mortes  de  civis,  prisioneiros  de  guerra  e  vítimas  de 

 bombardeios  aéreos,  não  apenas  as  de  soldados  em  batalhas,  passam  a  ser  homenageadas  e 

 vistas  com  importância.  No  fundo,  através  dessas  ênfases  almejava-se  construir,  também, 

 parte da legitimidade da RDA. (MOSSE, 1990. p. 219) 

 As  memórias  das  mortes  nos  campos  de  concentração  e  da  rendição  da  Alemanha 

 foram  mobilizadas  com  base  em  seu  potencial  de  uso  para  os  propósitos  políticos  de  cada 

 contexto.  Consequentemente,  aquilo  que  não  servia  à  narrativa  construída  em  determinada 

 conjuntura, foi descartado ou evidenciado (HERF, 1997, p. 180). 

 100  E, então,  Ich War Neunzehn  responde fortemente ao  seu contexto de produção. 
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 A  última  passagem  que  gostaríamos  de  salientar  é  também  a  sequência  final  do  filme 

 Ich  War  Neunzehn  .  Enquanto  buscam  convencer  militares  alemães  a  se  renderem  e 

 organizavam sua partida de volta à URSS, o grupo de Gregor é atacado por soldados SS. 

 Loomer: Tem mais gente vindo. 
 Gregor: São os últimos, logo iremos embora. 
 Loomer: Para a Rússia? 
 Gregor: Sim. 
 (...) 
 Loomer: Soldados SS. Esses nos matam. Nos matam a todos em um minuto. 
 (...) 
 Gregor:  Parem,  porcos,  assassinos!  Quando  vão  deixar  de  matar?  Por  que  não 
 param?  Nós  os  encontraremos,  e  os  pegaremos!  E  os  faremos  pagar!  Malditos!  Não 
 esqueceremos  de  vocês.  Os  perseguiremos  até  o  fim,  até  que  morram.  Os 
 encontraremos,  não  importa  onde  se  escondam.  Não  haverá  lugar  para  vocês  em 
 nenhum  país  do  mundo.  Até  que  não  possam  mais  disparar,  assassinos.  Até  que 
 entendam que acabou. De uma vez por todas. 

 Inicialmente,  podemos  observar  que  o  grupo  de  soviéticos  recolhe  objetos  para  partir, 

 preparam  o  carro  etc.  Os  enquadramentos  são  abertos  e  Gregor  conversa  com  um  dos  recentes 

 prisioneiros,  que  inclusive  o  ajuda  a  convencer  outros  alemães  a  se  entregarem  .  Antes  que  a 101

 câmera  aponte  a  presença  de  soldados  SS,  o  perigo  é  sinalizado  pelo  som  diegético  de  tiros.  A 

 partir  deste  elemento,  a  câmera  se  movimenta  rapidamente,  primeiro  focalizando  o  grupo  SS 

 que  ataca  e  depois  a  reação  dos  russos.  Os  enquadramentos  variam  entre  planos  gerais,  para  o 

 enfoque  na  troca  de  tiros  ,  e  primeiros  planos,  que  demonstram  o  desespero  de  Gregor  e 102

 colegas.  As  cenas  de  maior  potência  são  aquelas  protagonizadas  por  uma  garotinha  alemã, 

 filha  da  dona  da  propriedade  que  o  grupo  soviético  ocupa.  Em  todo  o  trecho,  a  criança 

 permanece  próxima  à  troca  de  tiros,  muito  vulnerável  às  balas.  A  personagem  parece 

 desnorteada e chora. 

 A  escolha  no  enfatizar  da  garotinha  e  sua  fragilidade  nos  parece  um  símbolo  do 

 desfecho  do  filme  e  dos  argumentos  construídos  pela  obra.  A  menina  evidencia  a  brutalidade 

 da  guerra,  reafirmando  a  violência  e  cegueira  alemã,  incapaz  de  poupar  seus  próprios 

 inocentes.  Em  uma  segunda  camada  interpretativa,  a  passagem  também  nos  alerta  para  o 

 sofrimento  que  um  grupo  de  alemães,  violentos  e  inconformados  com  a  derrota,  pode  causar  a 

 todos.  Mesmo  aqueles  que  já  se  renderam  e  buscam  recomeçar,  são  sacrificados  pela 

 102  Os  soldados  SS  estão  a  alguns  metros  dos  soviéticos,  ocupam  caminhões  em  uma  estrada.  A  troca  de  tiros  é, 
 portanto, feita de longa distância. 

 101  O personagem é Loomer, abordado e debatido nas páginas anteriores. 
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 irracionalidade  alemã.  Nos  momentos  em  que  focaliza  a  criança,  os  enquadramentos  são  em 

 planos  de  conjunto  e  a  câmera  se  posiciona  próxima  ao  chão,  ambos  os  recursos  evidenciam  o 

 perigo  que  a  menina  corre  e  sua  pequenez  em  relação  aos  adultos  ao  redor.  Ofer  Ashkenazi 

 nos  aponta  ainda  uma  terceira  possibilidade  de  interpretação  desta  escolha  narrativa,  o 

 atrelando  à  ideia  de  que  apenas  uma  geração  nova,  livre  da  mentalidade  nazista  e  inocente, 

 seria capaz de recuperar a Alemanha: 
 During  the  shooting,  the  little  daughter  of  the  farmers  is  caught  in  the  line  of  fire,  but 
 is  miraculously  unharmed  (thereby  symbolizing,  as  in  countless  German  films  about 
 the  end  of  WWII,  the  future  reconstruction  of  the  nation  by  the  young,  innocent 
 generation).  Before  this  absurd  incident  is  over,  however,  Gregor‘s  close  Russian 
 friend Sascha is fatally hit by a stray bullet.  (ASHKENAZI,  2012. p. 141) 103

 Conjunto 37 – confronto final em  Ich War Neunzehn 

 Fonte: print digital do filme, produção da própria autora. 

 Após  o  fim  do  tiroteio  e  fuga  dos  soldados  SS,  descobrimos  que  a  garotinha  não  foi 

 atingida.  O  mesmo  alívio  não  é  concedido  ao  grupo  de  soviéticos:  na  cena  seguinte,  Gregor 

 103  Durante  as  filmagens,  a  pequena  filha  dos  agricultores  é  apanhada  na  linha  de  fogo,  mas  é  miraculosamente 
 ilesa  (simbolizando  assim,  como  em  inúmeros  filmes  alemães  sobre  o  fim  da  Segunda  Guerra  Mundial,  a  futura 
 reconstrução  da  nação  é  feita  pela  geração  jovem  e  inocente).  No  entanto,  antes  deste  absurdo  incidente  terminar, 
 o  amigo  russo  próximo  de  Gregor,  Sascha,  é  fatalmente  atingido  por  uma  bala  perdida.  (ASHKENAZI,  2012.  p. 
 141, tradução nossa) 
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 encontra  Sacha  morto.  Quando  o  avista,  a  câmera  em  zoom  in  alcança  o  primeiríssimo  plano 

 do  rosto  do  protagonista,  permitindo  que  observemos  a  sua  surpresa  e  tristeza.  Em  plano 

 aberto,  no  qual  temos  acesso  a  todo  o  vazio  do  horizonte  e  campos  abertos,  observamos  o 

 protagonista  alcançar  o  microfone  acoplado  ao  carro  e  pronunciar  seu  amargurado  discurso 

 final. O enquadramento, novamente em primeiríssimo plano, evidencia a fúria de Gregor. 

 A  função  e  sentido  do  microfone  se  alteram:  no  início  do  filme,  o  instrumento  foi 

 utilizado  para  convencer  os  alemães  da  necessidade  de  rendição  e  de  que  os  russos  não  lhes 

 fariam mal. Ao fim da trama, o microfone se torna recurso para uma promessa de vingança. 

 A  morte  de  Sacha  nos  parece  ser  o  argumento  final  do  filme,  que  novamente  induz  à 

 reflexão  sobre  o  sofrimento  soviético,  que  nunca  termina  e  que  agora  é  individualizado  em  um 

 personagem  carismático  e  relevante  para  toda  a  narrativa.  O  amigo  de  Gregor  foi,  no  decorrer 

 da  história  contada,  alívio  cômico  e,  ao  mesmo  tempo,  personagem  que  seduz  por  sua 

 coragem,  amor  e  proteção  ao  protagonista.  Esses  elementos,  evidentemente,  influenciam  no 

 impacto  que  sua  morte  terá  no  espectador.  Soma-se  a  isso  a  injustiça  da  situação,  afinal,  a 

 guerra já havia chegado ao fim e o grupo se preparava para partir. 

 O  desabafo  final  de  Gregor,  acima  destacado,  ganha  ainda  mais  força  se  levarmos  em 

 consideração  a  calma  e  frieza  do  personagem  em  boa  parte  da  história.  Distante  de  um 

 sentimento  de  tranquilidade  ou  redenção,  o  desfecho  da  história  sugere  que  mesmo  após  a 

 guerra  os  russos  continuam  a  ser  vítimas  dos  alemães  mais  radicais  e  violentos,  ainda  que  uma 

 parcela dessa mesma população busque se redimir e construir uma nova sociedade alemã. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Dies ist meine Mütze, 

 dies ist mein Mantel, 

 hier mein Rasierzeug 

 im Beutel aus Leinen. 

 Konservenbüchse: 

 Mein Teller, mein Becher, 

 ich hab in das Weißblech 

 den Namen geritzt. 

 Geritzt hier mit diesem 

 kostbaren Nagel, 

 den vor begehrlichen 

 Augen ich berge. 

 Im Brotbeutel sind 

 ein Paar wollene Socken 

 und einiges, was ich 

 niemand verrate, 

 so dient es als Kissen 

 nachts meinem Kopf. 

 Die Pappe hier liegt 

 zwischen mir und der Erde. 

 Die Bleistiftmine 

 lieb ich am meisten: 

 Tags schreibt sie mir Verse, 

 die nachts ich erdacht. 

 Dies ist mein Notizbuch, 

 dies meine Zeltbahn, 

 dies ist mein Handtuch, 
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 dies ist mein Zwirn. 104

 Günter Eich – Inventur 

 O  poema  Inventur  ,  de  Günter  Eich,  dialoga  de  forma  pouco  direta  ou  evidente  com 

 nossa  pesquisa:  foi  publicado  ainda  em  1948,  e  fala  da  experiência  do  autor  em  um  campo 

 americano de prisioneiros alemães, logo após a capitulação da Alemanha. 

 Ainda  assim,  nos  interessa  a  prerrogativa  de  inevitabilidade  de  ter  que  falar  e  produzir 

 uma  reflexão  sobre  a  experiência  da  guerra  e  seu  imediato  fim,  ainda  que  sob  condições  de 

 profundas  dificuldades  materiais,  físicas  e  psicológicas.  A  atividade  poética  -  e  arriscamos 

 dizer  a  própria  arte  -  dão  algum  sentido  à  nova  vida  do  narrador  de  Inventur,  cujo  inventário 

 se  resume  a  objetos  de  natureza  tão  corriqueira  como  uma  colher,  um  par  de  meias  de  lã  e  um 

 pedaço  de  papelão.  Essa  mesma  inevitabilidade  é  uma  ênfase  presente  nas  três  fontes 

 analisadas  ao  longo  desta  dissertação.  Em  outro  contexto  de  produção  e  proposta  de  reflexão 

 sobre  a  guerra  e  seu  fim,  Heiner  Carow  e  Konrad  Wolf  falam  sobre  a  experiência  da  Segunda 

 Guerra  Mundial  a  partir  de  pontos  de  vistas  bastante  distintos,  buscando  de  alguma  forma  se 

 reconciliar com o passado alemão que parece nunca ser abandonado ou superado. 

 Nas  considerações  finais  gostaríamos  de  revisitar  nossas  principais  problemáticas  e 

 também  desenvolver  uma  breve,  mas  necessária,  consideração  sobre  como  o  conjunto  de 

 filmes  se  utiliza  da  memória  sobre  1945,  sobre  o  passado  que  não  passa.  Esse  questionamento 

 se  diluiu  em  toda  a  dissertação,  mas  acreditamos  que  algumas  reflexões  devem  ser  reunidas  ao 

 fim do trabalho. 

 Iniciemos,  portanto,  com  a  recuperação  das  problemáticas  que  nos  propusemos  a 

 responder,  definidas  ainda  na  introdução.  A  primeira:  como  o  emblemático  ano  de  1968  e  os 

 104  Este  é  o  meu  capacete,/  este  é  o  meu  sobretudo,/  aqui  o  meu  conjunto  de  barbear/  no  saco  de  pano./  Lata  de 
 conservas:/  O  meu  prato,  o  meu  copo,/  na  folha  de  estanho/  arranhei  o  nome./Arranhado  aqui  com  este/prego 
 precioso,/  que  de  olhos/  cobiçosos  protejo./  No  saco  de  pão  estão/  um  par  de  meias  de  lã/  e  algo  mais,  que/  não 
 revelo  a  ninguém,/  então  serve  de  almofada/  para  a  minha  cabeça  à  noite./  O  cartão  aqui  está/  entre  mim  e  a 
 terra./  A  mina  do  lápis,/  a  qual  mais  amo:/  de  dia  escreve-me  versos,/  que  à  noite  criei./  Este  é  o  meu  caderno  de 
 notas,/ esta a minha tenda militar,/ esta é a minha toalha,/ este é o meu atilho. 
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 anos  sessenta  foram  compreendidos  e  experienciados  na  Alemanha  Oriental?  E  a  segunda, 

 quais elementos fílmicos, narrativos e estéticos, foram alvo de censura e crítica neste país? 

 A  partir  da  primeira  pergunta,  intentamos  investigar  os  principais  eventos,  tendências, 

 comportamentos  e  tensões  dos  anos  sessenta,  na  República  Democrática  Alemã,  Europa 

 Ocidental  e  Oriental,  se  preocupando  em  estabelecer  o  contexto  em  que  as  fontes  estão 

 inseridas  e  com  o  qual  dialogam.  Nos  concentramos  em  compreender  a  ideia  de  conflito 

 geracional,  entre  jovens  e  adultos.  Para  isso,  privilegiamos  a  análise  fílmica  dos  arcos  e 

 caracterização  de  personagens  jovens  e  de  personagens  relacionados  à  autoridade  oficial,  seja 

 ela  alemã  ou  soviética.  Para  a  pesquisa,  ambos  enfoques  possibilitaram  debater  as  relações 

 entre  Alemanha  Oriental  e  União  Soviética,  o  aparato  para  a  censura  cultural  e  aspectos 

 específicos das tensões desta sociedade, seja social, econômica ou artisticamente. 

 A  rebeldia  dos  jovens,  desejo  por  mudanças  sociais  e  culturais  profundas,  crença  na 

 possibilidade  de  mutabilidade  do  mundo,  questionamento  das  atitudes  dos  pais, 

 particularmente  sobre  o  nazismo,  foi  uma  ênfase  dos  anos  sessenta  nas  duas  Alemanhas.  A 

 leitura  da  bibliografia  e  investigação  dos  filmes  foram  ferramentas  para  que  pudéssemos 

 perceber esse movimento também na Alemanha Oriental. 

 Os  atritos  e  desconfiança  associados  aos  mais  velhos  dialogam  diretamente  com  o 

 conjunto  de  filmes  e  produção  artística  desse  período.  A  omissão  e  mentiras  dos  pais  e,  em 

 contrapartida,  a  busca  da  verdade  pelos  filhos,  foi  uma  importante  experiência  dos  anos 

 sessenta  na  República  Democrática  Alemã.  O  debate  historiográfico  reafirmou  essa  premissa, 

 destacando  que  a  relação  familiar  foi  acompanhada  pelo  sentimento  de  vergonha  e  de 

 inacessibilidade  às  memórias  privadas  sobre  o  período  de  guerra.  O  passado  era  evitado  a  todo 

 custo  e  se  tornava  pouco  a  pouco  um  muro,  que  separava  as  gerações  mais  novas  das  mais 

 velhas. 

 Quando  falamos  de  culpa  estamos,  em  última  instância,  tratando  sobre  um  sentimento 

 que  “infecta”  a  todos,  lançando  uma  sombra  no  presente  e  futuro  (SCHLINK,  2009.  p.  6).  A 

 memória,  formação  e  vivência  da  maioria  dos  alemães  foi  construída  tendo  em  vista  a 

 experiência do Nazismo. 

 During  the  sixties,  when  those  actually  involved  were  reluctant  to  speak  of  the  past, 
 we  developed  a  strong  need  to  confront  them,  provoke  them,  ask  them  what  they  had 
 done.  (...)  We  regarded  it  as  self-evident  that  the  past  had  to  be  talked  about, 
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 researched,  taught,  learned.  Our  image  of  German  history  acquired  its  contours  from 
 its shadow.  (SCHLINK, 2009. p. 18) 105

 Uma  característica  bastante  expressiva  em  toda  a  Europa  também  se  apresentará  na 

 RDA:  maior  acesso  e  incentivo  aos  estudos,  inclusive  no  ensino  superior.  O  crescimento  no 

 investimento  na  educação  superior  dos  jovens  é  fator  significativo  deste  contexto,  e  que 

 incentiva a divisão entre gerações e conflitos com os pais. 

 Outro  fator  primordial  para  a  compreensão  do  contexto  e  experiências  dos  anos 

 sessenta  na  Alemanha  Oriental  foi  a  perspectiva  de  importância  da  paz,  aproveitamento  da 

 juventude  e  total  desprezo  aos  princípios  da  guerra,  violência  e  seus  representantes.  Esse 

 aspecto,  é  claro,  dialoga  diretamente  com  o  próprio  contexto  de  Guerra  do  Vietnã  e  o 

 movimento  pacifista  presente  em  toda  a  Europa.  Os  jovens,  na  Alemanha  Oriental 

 apresentavam  uma  postura  crítica,  desconfiada  e  pouco  disposta  em  relação  ao  governo 

 socialista e autoridades oficiais. 

 A  dissidência  política  foi  sempre  considerada  motivo  de  preocupação  na  Alemanha 

 Oriental.  No  entanto,  apenas  em  episódios  bastante  pontuais  o  descontentamento  alcançou  as 

 ruas  da  RDA  nos  anos  sessenta.  Os  movimentos  de  oposição  foram  bastante  isolados,  ainda 

 que  a  política  vigente  nunca  tenha  conquistado  a  fidelidade  ou  simpatia  da  grande  maioria  da 

 população.  A  vigilância  e  repressão  alcançavam  profundamente  essa  sociedade,  incluindo 

 aqueles  que  apoiavam  e  acreditavam  no  socialismo,  mas  que  expunham  qualquer  crítica  ao 

 SED ou a alguma decisão política da Alemanha Oriental. 

 Assim,  a  opinião  política  da  República  Democrática  Alemã  alcançou  sobretudo  a 

 esfera  privada  e  as  relações  entre  os  mais  velhos  e  os  mais  novos,  estando  geralmente  restrita 

 ao  conflito  familiar  e  espaço  doméstico.  O  debate  público  e  as  ruas  eram  menos  acessíveis, 

 pelo  próprio  controle  que  o  Estado  se  preocupava  em  manter  e  reafirmar  em  momentos  de 

 crise. 

 Enquanto  no  Ocidente  as  críticas  mais  agudas  dos  anos  sessenta  se  dirigiram  ao 

 capitalismo  e  pouca  participação  política  da  sociedade,  na  Alemanha  Oriental  as  críticas  se 

 105  Durante  os  anos  sessenta,  quando  as  pessoas  realmente  envolvidas  estavam  relutantes  em  falar  do  passado, 
 desenvolvemos  uma  forte  necessidade  de  as  confrontar,  de  as  provocar,  de  lhes  perguntar  o  que  tinham  feito.  (...) 
 Considerámos  evidente  que  o  passado  tinha  de  ser  discutido,  pesquisado,  ensinado,  aprendido.  A  nossa  imagem 
 da história alemã adquiriu os seus contornos a partir da sua sombra. (SCHLINK, 2009. p. 18, tradução nossa) 
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 concentraram  na  falta  de  liberdade  política  ou  cultural,  pouca  representatividade, 

 autoritarismo  do  governo  e  ausência  de  debate  público.  Em  alguns  momentos  esses 

 questionamentos  se  assemelham,  mas  partiram  de  experiências  e  perspectivas  bastante 

 diferentes. 

 No  que  diz  respeito  à  relação  com  o  bloco  socialista,  se  por  um  lado  a  Alemanha  foi 

 considerada  uma  aliada  importante  da  União  Soviética,  por  outro,  essa  associação  ainda 

 refletia  a  ocupação  no  imediato  pós  segunda  guerra  mundial.  Esses  ressentimentos  em  grande 

 medida  originaram  e  fomentaram  a  ausência  do  apoio  populacional  às  relações  entre  os  dois 

 países.  Ainda  assim,  a  RDA  se  empenhou  em  alcançar  o  apoio  soviético,  para  que  a  sua 

 própria  legitimidade  enquanto  país  pudesse  se  fortalecer,  nacional  e  internacionalmente.  Os 

 anos  sessenta  foram  um  período  em  que  esses  laços  se  firmaram,  reflexos  do  crescimento 

 econômico da Alemanha Oriental e busca por legitimidade. 

 Os  questionamentos  sobre  o  nazismo,  cumplicidade  com  os  crimes  cometidos  e  o 

 acatamento  de  ordens  sem  nenhuma  reflexão  a  respeito  das  mesmas,  alcançam  os  anos 

 sessenta  não  só  no  âmbito  de  disputas  geracionais,  mas  também  por  intermédio  da  arte, 

 política e jornalismo. Estes são temas de embate que se espraiam para a trama dos três filmes. 

 O  passado  ocupa  um  papel  imperioso  nas  três  produções,  sendo  o  gatilho  para  as 

 diferentes  histórias  contadas.  A  memória,  em  especial,  se  relaciona  diretamente  com  a 

 trajetória  dos  diretores.  Seja  através  de  flashbacks,  relatos  individuais  que  guiam  a  construção 

 dos  relatos,  questionamentos  dos  mais  jovens  sobre  os  pais,  ou  então  o  uso  de  artifícios 

 visuais como a película em preto e branco, o interesse pelo passado é evidente nas obras. 

 Cabe  ressaltar  que  os  anos  sessenta  foram  um  período  em  que  as  narrativas  e 

 memórias  sobre  o  imediato  pós-guerra  se  complexificam.  Os  alemães  serão  confrontados 

 sobre  os  crimes  cometidos,  mas  também  serão  questionados  quanto  à  ocupação,  experiência 

 de contato com os exércitos inimigos e quais reflexos essas dinâmicas possuíam no presente. 

 (...)  younger  generation  was  ready  to  accuse  parental  authority  as  fascist.  Finally,  a 
 growing  number  of  television  documentaries  and  a  series  of  impressive  films 
 dramatized  complicity  and  made  ordinary  Germans  visible  as  both  perpetrators  and 
 victims  reminding  Germans  of  their  own  presence  in  what  was  universally  called 
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 “the  past,”  thereby  initiating  a  more  critical  turn  in  memory  culture.  (JARAUSCH, 106

 GEYER, 2003. p. 8 e 9). 

 Tratemos  agora  de  nossa  segunda  principal  problemática:  o  debate  sobre  a  censura  na 

 Alemanha  Oriental,  e  a  identificação  de  temas  e  estéticas  que  geraram  tensões  entre 

 produtores  culturais  e  aparato  repressor,  tendo  como  ponto  de  partida  os  três  filmes 

 selecionados.  Diferente  do  que  supúnhamos  ao  iniciar  a  pesquisa,  não  é  a  construção  narrativa 

 e  imagética  de  uma  juventude  rebelde  ou  questionadora,  ou  mesmo  a  crise  de  identidade  pela 

 qual  passa  o  protagonista  de  Die  Russen  Kommen  ,  os  pontos  primordiais  de  incômodo  que  a 

 obra censurada gerou. 

 No  início  da  investigação,  partimos  da  hipótese  de  que  a  construção  rebelde  e  a 

 reafirmação  da  caracterização  da  juventude  como  insatisfeita  e  desejosa  de  mudanças  era  um 

 conflito  fundamental  presente  no  filme  e  que  desencadeou  sua  censura.  A  bibliografia  acerca 

 dos  anos  sessenta,  inclusive,  costuma  enfatizar  a  preocupação  social  e  política  em  relação  a 

 esses  aspectos  da  juventude.  Assim,  nos  parecia  inicialmente  que  a  presença  de  um 

 protagonista  jovem  que  se  rebela  contra  as  autoridades  que  estão  ao  seu  redor,  sejam  elas 

 alemãs  ou  soviéticas,  seria  um  possível  e  cabível  motivo  para  a  censura  do  filme.  No  entanto, 

 ainda  que  o  movimento  de  transgressão,  questionamento  e  consumo  cultural  fosse  de  fato  um 

 ponto  de  preocupação  para  o  Estado  alemão  oriental,  esse  se  mostrou  ser  um  tema  de  menor 

 inquietação,  presente  inclusive  em  outros  longas  metragens  elogiados  por  autoridades  e  não 

 proibidos. 

 Através  da  análise  e  comparação  entre  as  películas,  uma  de  nossas  conclusões  é  que  a 

 construção  simbólica  e  narrativa  da  chegada  russa,  violência  da  relação  entre  soviéticos  e 

 alemães  e  o  destaque  ao  medo,  sofrimento  e  fragilidade  alemã,  foram  fundamentais  para  à 

 crítica,  proibição  e  consequente  autocensura  de  Die  Russen  Kommen  ,  e  de  outras  produções 

 culturais que acabaram censuradas. 

 A  partir  da  investigação  de  relações  e  distanciamentos  entre  as  fontes  nos  foi  cada  vez 

 mais  clara  a  perspectiva  de  que  a  maneira  como  a  chegada  dos  soldados  soviéticos  foi 

 106  (...)  a  geração  mais  jovem  estava  pronta  para  acusar  a  autoridade  dos  pais  de  fascista.  Finalmente,  um  número 
 crescente  de  documentários  televisivos  e  uma  série  de  filmes  impressionantes  dramatizaram  a  cumplicidade  e 
 tornaram  os  alemães  comuns  visíveis  como  perpetradores  e  vítimas,  lembrando  os  alemães  da  sua  própria 
 presença  no  que  era  universalmente  chamado  de  "  o  passado",  dando  assim  início  a  uma  reviravolta  mais  crítica 
 na cultura da memória. (JARAUSCH, GEYER, 2003. p. 8 e 9, tradução nossa). 
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 retratada  e,  em  especial,  a  presença  de  construções  imagéticas  que  sugeriram  qualquer  traço 

 violento  ou  criminoso  destes  em  relação  aos  alemães,  foram  condicionantes  para  a  proibição 

 do  filme.  Assim,  os  ruídos  que  essas  mesmas  construções  ousaram  propor  foram  o  principal 

 ponto  de  tensão  dos  filmes  selecionados  e  o  fator  determinante  para  a  censura  de  Die  Russen 

 Kommen  . 

 Foi  possível  perceber  também  a  complexidade  das  relações  entre  artistas  e  Estado.  A 

 censura  foi  interpretada  a  partir  de  uma  rede  mais  complexa  e  multifatorial  do  que  a  prática 

 simples  e  direta  de  um  poder  absoluto  e  totalmente  livre.  Nos  interessou  a  perspectiva  de  que 

 o  regime  respondeu  às  oscilações  sociais  internas  e  externas,  do  mundo  socialista  e  capitalista. 

 E  ainda  às  imprevisibilidades  dessa  dinâmica,  algumas  delas  frutos  de  suas  próprias  restrições 

 políticas  –  como  por  exemplo,  o  crescente  desinteresse  do  público  em  um  cinema  que 

 consideravam  exclusivamente  partidário.  Além  disso,  produtores  culturais,  artistas  e  as 

 instituições  como  o  DEFA,  encontraram  artifícios  para  tensionar  os  limites  impostos, 

 subvertendo propostas e aproveitando momentos de maior relaxamento. 

 Filmes  que  estabeleceram  uma  perspectiva  de  simpatia  e  humanização  para  com 

 personagens  relacionados  ao  nazismo  foram  encarados  com  cuidados  e  sempre  que  possível 

 evitados.  A  expectativa  e  esforço  da  censura  era  que,  cada  vez  mais,  as  obras  se  alinhassem 

 com  a  concepção  de  exaltação  da  luta  antifascistas  e  sofrimentos  daqueles  que  combateram  ao 

 nazismo, em histórias construídas enquanto exemplo para os espectadores. 

 Os  conflitos  morais  do  protagonista  de  Die  Russen  Kommen,  seu  cinismo,  pouca 

 consciência  de  sua  responsabilidade  e  ética,  são  fatores  que  complexificam  este  personagem  e 

 que  o  tornam  distante  da  construção  de  protagonistas  desejada  pelos  conselhos  de  avaliação 

 cultural.  Afinal,  o  exemplo  de  otimismo  e  moral,  luta  contra  o  fascismo  e  alinhamento  ao 

 socialismo  eram  prioridades.  A  busca  por  uma  narrativa  uniforme  se  conecta  profundamente  à 

 desconfiança  que  o  governo  e  o  partido  único  SED  continuavam  a  manter  para  com  a 

 sociedade alemã. 

 Essa  lógica,  por  sua  vez,  sustentava  as  justificativas  para  qualquer  intervenção  da 

 censura,  que  se  agigantou  em  aparatos  e  núcleos  de  controle  variados  cada  vez  menores, 

 inclusive  dentro  do  DEFA,  no  Ministério  da  Cultura  e  em  instâncias  de  controle  mais 

 próximas  ou  distantes  da  produção  do  filme.  O  controle,  vale  lembrar,  eram  exercidos  pelo 

 aparato  estatal,  mas  foi  influenciado  e  controlado  pelo  partido  SED.  Esta  foi  uma  informação 
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 oferecida  pela  bibliografia  e  que  nos  ajudou  a  perceber  o  contexto  em  que  a  censura  na  RDA 

 foi exercida, a partir de quais pressupostos e demandas. 

 Além  do  próprio  conteúdo  narrativo  e  cinematográfico  da  obra,  o  seu  contexto 

 nacional  e  internacional  de  produção,  o  alcance  repressivo,  quais  temas  eram  ou  não  delicados 

 e  a  concepção  do  que  poderia  ser  aceito,  variaram  ao  longo  do  período  de  existência  da 

 Alemanha  Oriental  e  contribuíram  para  a  decisão  em  se  censurar  determinado  filme  ou  não.  A 

 oscilação  abrupta  desses  parâmetros  e  premissas  foi  a  regra,  com  episódios  de  maior  liberdade 

 ou repressão, a depender do contexto. 

 O  temor,  sofrimento  e  trauma  dos  alemães  durante  a  rendição  e  ocupação, 

 questionamento  à  moral  soviética,  pessimismo  sobre  o  futuro,  complexidade  da  experiência 

 de  ocupação  do  território  alemão  e  a  construção  dos  russos  enquanto  personagens  violentos, 

 foram  aspectos  barrados  pela  censura  na  segunda  metade  dos  anos  sessenta.  O  medo  alemão 

 em  relação  ao  futuro,  em  que  não  há  otimismo  ou  redenção,  também  foi  identificado  enquanto 

 incômodo,  justamente  por  comprometer  o  otimismo  que  o  Estado  da  Alemanha  Oriental 

 buscava compor sobre a libertação alemã, formação da RDA e apoio soviético. 

 A  desnazificação,  antifascismo  e  reorganização  sócio-política  alemã  foram  estruturas 

 enfatizadas  no  discurso  e  memória  oficial.  Esses  fatores  e  o  expurgo  do  nazismo  na  Alemanha 

 Oriental  se  tornaram  fundamentais  para  a  narrativa  de  fundação  do  Estado  da  RDA 

 (KICKLIGHTER,  2013.  p.  56),  utilizados  enquanto  justificativas  para  a  ocupação  soviética  e 

 o  controle  cultural  na  Alemanha  Oriental,  a  fim  de  evitar  o  ressurgimento  de  discursos 

 nazistas. 

 Nossa  problemática  sobre  a  censura  também  nos  possibilitou  perceber  a  inconstância 

 presente  no  processo  de  proibição  de  um  filme.  Uma  obra  concebida  e  aprovada  em 

 determinado  ano  poderia  ser  barrada  em  sua  estreia  ou  primeiras  sessões,  meses  depois.  O 

 ocorrido  pouco  se  vinculava  a  uma  dedução  tardia  da  “inadequação”  do  filme  por  parte  da 

 censura,  mas  sim  à  mutabilidade  e  estreitamento  dos  parâmetros  avaliativos.  Seja  por 

 prerrogativas  e  disputas  internas  do  governo,  visões  políticas  a  respeito  do  papel  da  arte  ou 

 contextos  internacionais.  Exemplo  desta  dinâmica  é  o  próprio  Décimo  Primeiro  Plenário  de 

 1965, discutido ao longo do capítulo 03. 
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 Crises  políticas,  disputas  de  poder  dentro  do  SED,  alterações  econômicas, 

 interferências  da  União  Soviética  e  temores  em  relação  à  Alemanha  Ocidental:  todos  estes  são 

 aspectos  que  influenciaram  a  proibição  de  filmes  na  República  Democrática  Alemã.  Essa 

 atmosfera  de  insegurança  e  vulnerabilidade  acaba  por  prejudicar  muitas  produções,  propostas 

 e  processos  artísticos  ao  longo  dos  anos.  Os  artistas  se  sentiram  cada  vez  menos  confiantes  em 

 ousar  romper  ou  testar  os  limites,  e  passaram  a  produzir  obras  em  que  discussões,  memórias 

 ou críticas consideradas controversas foram evitadas. 

 Este  é  um  ponto  fundamental  em  que  nossa  análise  chegou:  o  modelo  de  censura  da 

 Alemanha  Oriental  foi  capaz  de  alcançar  o  próprio  processo  criativo  de  cineastas,  atores  e 

 demais  artistas.  A  autocensura  se  estabelece  e  ganha  força  pouco  a  pouco,  a  partir  desta 

 intrincada  dinâmica  de  afrouxamento  e  súbita  retomada  de  repressões.  Os  discursos 

 considerados  inadequados  foram  silenciados  através  da  censura  e  boicote,  e  alguns  diretores 

 perderam  por  um  tempo  a  oportunidade  de  produzir  filmes.  Por  parte  dos  aparatos  de  controle, 

 ímpetos  de  abordar  temas  e  estéticas  desaprovadas  foram  relacionados  à  decadência  e  estética 

 ocidental. 

 As  justificativas  oficiais  para  a  censura  de  Die  Russen  Kommen  são  genéricas  e  de 

 maneira  alguma  alcançam  a  complexidade  dessa  decisão.  Em  geral,  os  relatórios  destacaram  o 

 desalinho  com  a  estética  do  realismo  socialista,  influência  da  arte  ocidental,  pessimismo 

 quanto  ao  socialismo  e  incentivo  de  revoltas  sociais.  A  bibliografia  e  nossa  própria  análise 

 destacam  que  os  incômodos  foram  mais  intrincados  e  plurais,  se  vincularam  às  disputas 

 geracionais  e  políticas,  questionamentos  sobre  a  história  oficial,  exposição  dos  abusos, 

 repressão  e  violência  do  partido  SED,  crítica  ao  governo  alemão  oriental,  memória  sobre  a 

 ocupação  soviética  e,  claro,  o  próprio  questionamento  sobre  o  alcance  do  antifascismo,  a 

 construção do país e real adesão popular ao socialismo. 

 O  apelo  sexual  presente  no  filme,  retratado  por  meio  de  uma  estética  de  fantasia, 

 sonho  e  subjetividade,  foi  outro  alvo  de  desagrado.  Este  componente  foi  considerado 

 destoante  em  um  filme  que  se  propunha  antifascista  e  que  deveria,  portanto,  seguir 

 determinados  parâmetros.  Ele  igualmente  foi  associado  a  uma  aproximação  com  a  estética 

 ocidental e um desvio na arte proposta para a RDA. 

 O  temor  do  contato  com  a  estética  ocidental  nos  parece  ser  muito  mais  profundo  do 

 que  uma  simples  “proteção”  contra  a  decadência  artística  e  moral  do  Ocidente.  Acreditamos 
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 que  esse  cuidado  se  vinculou  à  dificuldade  da  República  Democrática  Alemã  em  se  legitimar 

 enquanto  um  Estado.  A  autoridade  do  país,  seus  símbolos,  memória,  mitos  fundadores, 

 posição  geopolítica  internacional,  fidelidade  populacional  e  história,  pareciam  frágeis  não  só 

 aos  olhos  do  exterior,  mas  também  para  a  população  do  país.  Assim,  toda  a  aproximação  com 

 a  Alemanha  Ocidental  foi  cercada  de  cautela  e  temor,  acima  de  tudo  em  momentos  em  que  o 

 Estado e o Partido se sentiram acuados. 

 A  abordagem  de  Die  Russen  Kommen  à  reconstrução  política  e  social  da  Alemanha 

 com  o  apoio  dos  soviéticos,  após  a  ocupação,  foi  identificada  enquanto  ponto  de  tensão  em 

 nossa  investigação.  O  filme  sugere  que  a  reconstrução  administrativa  das  cidades  ocupadas  foi 

 feita  com  a  colaboração  não  só  de  alemães  comprometidos  com  o  antifascismo  e  socialismo, 

 mas  por  aqueles  que  em  algum  momento  apoiaram  o  regime  de  Hitler.  Esta  é  uma  escolha 

 bastante  ousada,  quando  levamos  em  consideração  que  o  discurso  oficial  da  República 

 Democrática  Alemã  sempre  foi  o  de  total  expurgo  do  nazismo,  sejam  representantes,  aliados 

 ou  simpatizantes.  O  filme,  em  alguma  medida  e  em  última  instância,  acaba  por  questionar 

 uma  concepção  nacional  e  mito  fundador  da  RDA:  a  prerrogativa  de  que  o  Estado  socialista 

 teria  tido  a  coragem  e  ímpeto  de  desnazificar  verdadeiramente  a  sociedade  alemã  para,  só 

 então,  seguir  adiante  em  direção  a  um  futuro  comprometido  com  o  socialismo.  Essa  afirmação 

 é  posta  em  xeque  pelo  filme,  ao  apresentar  personagens  complexos,  a  violenta  chegada  russa  e 

 as  incoerências  da  origem  antifascista  da  RDA.  Die  Russen  Kommen  acaba  por  construir  as 

 relações  entre  russos,  socialismo,  antifascismo  e  alemães  de  maneira  menos  idealizada, 

 tensionada e incômoda. 

 Da  mesma  forma,  a  ênfase  na  existência  do  sofrimento  alemão  no  pós-guerra  não 

 convergia  com  a  narrativa  que  a  Alemanha  Oriental  se  preocupava  em  construir, 

 principalmente  quando  este  sofrimento  se  relacionava  à  presença  soviética  no  país.  Ao 

 contrário,  as  memórias  fomentadas  foram  aquelas  em  que  alemães  ousaram  resistir  ao 

 nazismo  e  contribuíram  para  a  luta  socialista.  As  vítimas  alemãs  e  soviéticas  do  totalitarismo 

 de  Hitler,  também  foram  evocadas.  Essa  construção,  é  claro,  se  vinculava  diretamente  às 

 disputas políticas dos anos sessenta, sobretudo em relação à Alemanha Ocidental. 

 A  arte  alemã  oriental,  por  parte  do  Estado,  foi  empregada  para  o  alcance  e  educação 

 populacional,  portanto,  deveria  servir  a  determinados  fins  e  ter  responsabilidade  com  aquilo  a 

 que  se  propunha  retratar.  Assim,  debates  a  respeito  do  socialismo,  União  Soviética,  memória 
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 alemã  e  passado,  que  de  alguma  forma  propusessem  novas  abordagens  e  limites,  tiveram  de 

 lidar com sugestões, críticas, repressões e boicotes. 

 Na  ponta  final  deste  emaranhado  de  fios  que  se  conectam,  o  próprio  público  é  atingido 

 pelo  sentimento  de  insegurança  e  indisposição  para  o  cinema  nacional:  passam  a  encarar  as 

 produções  DEFA  com  cada  vez  maior  desconfiança  e  desinteresse.  Muitos  filmes  foram 

 considerados  mais  um  artifício  político  e  não  uma  possibilidade  de  entretenimento,  diversão 

 ou mesmo um olhar crítico sobre a sociedade da RDA. 

 Em  3  de  outubro  de  1990  a  República  Democrática  Alemã  deixou  de  existir.  O  DEFA 

 continuou  a  fazer  filmes  até  1992,  ainda  que  estivesse  claro  para  todos,  funcionários  e 

 sociedade,  que  logo  o  estúdio  seria  vendido  para  novas  empresas,  advindas  da  reunificação.  E 

 essa  suspeita  se  concretizou:  os  ativos  do  DEFA  foram,  primeiro,  vendidos  para  um 

 conglomerado  francês  chamado  Compagnie  Générale  des  Eaux  -  conhecido  como  Vivendi  - 

 que, em 2004, novamente os revendeu para a empresa Filmbetriebe. 

 DEFA  continued  to  exist  and  make  films  for  a  few  more  years,  until  1992.  Just  as 
 DEFA’s  foundation  had  preceded  the  foundation  of  the  East  German  state,  so  too  its 
 dissolution  came  well  after  the  dissolution  of  the  East  German  state. 107

 (BROCKMANN, 2010. p. 232). 

 Ao  fim  do  século  XX,  queda  do  Muro,  e  com  o  fim  da  República  Democrática  Alemã 

 e  todo  o  seu  aparato  de  censura,  as  produções  que  mais  geraram  interesse  foram  justamente 

 aquelas  censuradas  e  que  puderam  enfim,  estrear.  Afinal,  todos  queriam  compreender  quais 

 eram  os  aspectos  que  levaram  à  proibição  de  tantas  obras  -  esforço  que  nós,  nesta  pesquisa  e  a 

 partir de fontes fílmicas específicas, continuamos a fazer. 

 Após  o  fim  da  República  Democrática  Alemã  o  acesso  às  películas  e  arquivos 

 documentais  tornou-se  mais  simples.  Os  filmes  proibidos  na  década  de  sessenta,  por  exemplo, 

 gradativamente  tiveram  suas  estreias  e  reestreias  liberadas,  e  participaram  de  mostras  de 

 cinema  ou  eventos  especiais.  A  perspectiva,  neste  período,  foi  de  curiosidade  sobre  um  país 

 107  A  DEFA  continuou  a  existir  e  a  fazer  filmes  durante  mais  alguns  anos,  até  1992.  Assim  como  a  fundação  da 
 DEFA  tinha  precedido  a  fundação  do  estado  da  Alemanha  Oriental,  também  a  sua  dissolução  ocorreu  logo  após  a 
 dissolução do estado da Alemanha Oriental. (BROCKMANN, 2010. p. 232, tradução nossa). 
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 que  deixou  de  existir  e  não  mais  a  rivalidade  ou  dicotomia  entre  Capitalismo  e  Socialismo. 

 (BROCKMANN, 2010. p. 213). 

 Nesta  altura  das  considerações  finais  é  importante  ressaltar  que  até  1990  o  estudo  do 

 cinema  alemão  oriental  foi  escasso,  sempre  marcado  por  esse  antagonismo  entre  o  mundo 

 capitalista  e  socialista.  Brockmann  chega  a  sugerir  que  ainda  hoje  não  há  uma  definição  ou 

 consenso  sobre  quais  seriam  as  produções  canônicas  do  cinema  da  República  Democrática 

 Alemã,  cabendo  aos  pesquisadores,  à  medida  que  entram  em  contato  com  a  literatura  e 

 filmografia, sugerir e participar dessa definição. (BROCKMANN, 2010. p. 05). 

 Trinta  anos  depois,  persiste,  ao  menos  em  parte,  o  pouco  conhecimento  sobre  as 

 produções  da  Alemanha  Oriental.  A  falta  de  tradução  de  legenda  e  o  difícil  acesso  aos  DVDs 

 ou  mídias  digitais  que  contenham  os  longas  e  curtas  metragens,  são  parte  do  problema. 

 Podemos  perceber  essa  dinâmica  no  Brasil.  Cópias  de  filmes  e  bibliografia  sobre  a  Alemanha 

 Oriental,  na  grande  maioria  dos  casos,  são  modestas  em  ambientes  acadêmicos,  bibliotecas  e 

 outros  espaços  de  acesso  ao  conhecimento,  inclusive  naqueles  onde  o  estudo  da  Alemanha 

 contemporânea ou língua alemã são propostos. 

 Essa  ausência,  por  vezes  justificada  pela  especificidade  do  assunto,  nos  parece  tema 

 para  uma  importante  reconsideração.  Ao  nos  voltarmos  exclusivamente  ou  sobretudo  para  a 

 produção  cultural  da  Alemanha  Ocidental,  como  sua  literatura  e  cinema,  acabamos  por 

 negligenciar  as  especificidades  da  Alemanha  Oriental,  suas  próprias  características  e  objetos 

 de  interesse  narrativo.  Negligenciamos,  desse  modo,  a  existência  de  duas  Alemanhas  que 

 coexistiram,  apresentaram  símbolos,  legitimidades  e  identidades  nacionais  próprias. 

 Alemanhas  que  se  tensionaram  –  política,  econômica  e  culturalmente  –  por,  ao  menos,  41 

 anos. 

 Mas  há  também  um  bonito  e  significativo  caminho  já  trilhado:  sabemos  hoje  muito 

 mais  do  que  sabíamos  há  15  ou  20  anos  atrás  sobre  a  República  Democrática  Alemã.  A 

 complexidade  social,  política  e  cultural  do  país  é  alvo  de  novas  e  potentes  indagações  que 

 partem das mais variadas perspectivas. 

 A  abordagem  e  silêncio  dos  filmes  quanto  ao  extermínio  judeu,  por  exemplo,  é  uma 

 relevante  questão  não  respondida,  suscitada  ao  longo  da  escrita  da  presente  dissertação.  O 

 alargamento  do  volume  de  fontes,  incluindo  a  análise  de  outras  produções  também  censuradas 
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 nos  anos  60,  é  outro  enfoque  a  se  experimentar,  capaz  de  complexificar  o  entendimento  a 

 respeito  da  censura  e  de  como  os  “filmes  proibidos”  dialogam  entre  si,  em  aproximações  e 

 distanciamentos. 

 Die  Russen  Kommen,  Karriere  e  Ich  War  Neunzehn  ,  fontes  e  companheiros  de 

 pesquisa  –  em  alguns  momentos  voluntariosos,  misteriosos,  mas  sempre  fascinantes  e 

 inquietantes  -  proporcionam  uma  discussão  multifacetada  sobre  as  origens  da  RDA,  rendição 

 alemã e crimes nazistas. 

 O  acesso  a  uma  tragédia  que  se  imprime  no  cotidiano,  que  marca  a  memória  individual 

 e  reivindica  uma  reflexão  artística,  como  dito  no  início  destas  considerações  finais,  são 

 características  identificadas  nas  três  obras.  Acreditamos  que  esse  conjunto,  separados  ou  em 

 diálogo,  possuem  muito  a  dizer.  Sua  riqueza  em  relação  ao  contexto  de  produção  de  maneira 

 alguma  foi  esgotada  nesta  pesquisa.  Estes  são  filmes  que  podem  ser  abordados  a  partir  de 

 novas  e  instigantes  perspectivas,  problemáticas  e  debates  –  uma  oportunidade  para  todos 

 aqueles  interessados  em  conhecer  de  maneira  mais  profunda  e  complexa  a  história  da 

 República Democrática Alemã e seu cinema. 
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 ANEXOS 

 Ficha Técnica dos Filmes 

 DIE RUSSEN KOMMEN 

 Pôster 

 Fonte: site oficial DEFA, consultado em 29 de janeiro de 2022. 

 (https://www.defa-stiftung.de/filme/filme-suchen/die-russen-kommen/) 
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 Ficha técnica 

 Die Russen Kommen - RDA, 1968/1987, 90 min, branco e preto. 

 Diretor: Heiner Carow 

 Roteiro: Heiner Carow e Claus Küchenmeister 

 Editor: Evelyn Carow 

 Câmera: Jürgen Brauer 

 Cenografia: Alfred Thomalla 

 Figurino: Werner Bergemann 

 Música: Peter Gotthardt 

 Elenco:  Norbert  Christian,  Hans  Hardt-Hardtloff,  Gert  Krause-Melzer,  Claus  Küchenmeister, 

 Rolf Ludwig, Dorothea Meissner, Viktor Perevalov, Karla Runkehl, 

 Vsevolod Safonov, Lissy Tempelhof 
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 KARRIERE 

 Pôster 

 Fonte: site oficial DEFA, consultado em 29 de janeiro de 2022. 

 (https://www.defa-stiftung.de/filme/filme-suchen/karriere/) 

 Ficha técnica 

 Karriere - RDA, 1970, 91 min., branco e preto. 

 Diretor: Heiner Carow 

 Roteiro: Heiner Carow, Hermann Herlinghaus e Claus Küchenmeister. 

 Editor: Evelyn Carow 

 Câmera: Jürgen Brauer 

 Cenografia: Alfred Thomalla 

 Figurino: Werner Bergemann e Ursula Strumpf 
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 Música: Peter Gotthardt e Dietrich Kittner 

 Narrador: Joachim Trotz. 

 Elenco:  Jürgen  Hentsch,  Horst  Hiemer,  Rüdiger  Joswig,  Brigitte  Krause,  Gert  Krause-Melzer, 

 Rolf  Ludwig,  Dorothea  Meissner,  Gerd  Micheel,  Katja  Paryla,  Viktor  Perevalov,  Vsevolod 

 Safonov, Hermann Stövesand. 
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 ICH WAR NEUNZEHN 

 Pôster 

 Fonte: site oficial DEFA, consultado em 29 de janeiro de 2022. 

 (https://www.defa-stiftung.de/filme/filme-suchen/ich-war-neunzehn/) 

 Ficha técnica 

 Ich War Neunzehn - RDA, 1968, 115 min, branco e preto. 

 Diretor: Konrad Wolf 

 Diretor assistente: Rainer Simon 

 Roteiro: Wolfgang Kohlhaase e Konrad Wolf 

 Dramaturgo: Gerhard Wolf 
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 Editor: Evelyn Carow 

 Câmera: Werner Bergmann 

 Cenografia: Alfred Hirschmeier 

 Figurino: Werner Bergemann 

 Música: Ernst Busch 

 Elenco:  Kurt  Böwe,  Alexej  Ejboshenko,  Mihail  Gluzskij,  Wolfgang  Greese,  Jenny  Gröllmann, 

 Rolf  Hoppe,  Wassili  Liwanow,  Dieter  Mann,  Galina  Polskich,  Jaecki  Schwarz,  Anatoli 

 Solowjow 


