
 

A ESCOLA NEGATIVA E A UNIVERSIDADE DA VIDA: O LUGAR DA 

EXPERIÊNCIA E AS POSSIBILIDADES DE ESCRITA E TESTEMUNHO NAS 

OBRAS DE CHALÁMOV E PRIMO LEVI 

 

Andrea Zeppini Menezes da Silva (USP) 

Bruno Barretto Gomide (USP) 

 

RESUMO: Varlam Chalámov é um autor russo que viveu dezessete anos como prisioneiro em Kolimá, 
um dos piores campos de extermínio do Gulag. Primo Levi, químico italiano, passou quase um ano em 
Monowitz, um dos campos que pertenciam a Auschwitz. Sem julgamentos, sem concessões ou 
lamentações, os dois autores escrevem suas principais obras sobre essas experiências de confinamento, 
transformando em arte todo o mal vivido. Contos de Kolimá é a principal obra de Chalámov, composta 
por seis ciclos de contos. É isto um homem? é o primeiro livro de Levi sobre sua experiência no campo 
de Hitler, escrito já na década de 40, dois anos após a libertação do campo. O presente trabalho visa 
estabelecer alguns pontos de contato, e de atrito, entre os dois autores, a partir, sobretudo, de dois 
termos escolhidos para definir suas experiências: o campo foi uma “escola negativa”, para Chalámov, e 
uma “universidade”, para Levi. Suas concepções sobre o campo trazem no bojo vários questionamentos 
e implicações a respeito do ato de testemunhar e da própria escrita: por que lembrar tudo isso? Para que 
escrever? Como testemunhar? Como comunicar algo que está além das palavras? Além disso, quem 
pode testemunhar? Essas questões são trabalhadas ao longo do texto, utilizando, para isso, trechos das 
obras dos dois autores.   
PALAVRAS-CHAVE: Varlam Chalámov. Primo Levi. Literatura de testemunho 
 

 

O autor de Contos de Kolimá considera a experiência do campo negativa para 
o homem, desde a primeira até a última hora. O homem não deveria saber, não 
deveria nem mesmo ouvir falar sobre isso. Ninguém se torna melhor ou mais 
forte depois do campo. O campo é uma experiência negativa, uma escola 
negativa, uma degradação para todos _ para a administração e para os presos, 
para os guardas da escolta e para os espectadores, isto é, os diletantes e 
leitores de ficção (CHALÁMOV. 2016a. P. 395-396).  

 

Chalámov, escritor russo nascido em 1907, viveu durante dezessete anos nos campos de 

concentração stalinistas. Foi preso pela primeira vez quando era estudante de Direito em 

Moscou, em 1929, tentando imprimir um material contra Stálin. Recebeu uma pena de três 
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anos, cumprida em Solóvki, um dos primeiros campos do que viria a ser o GULAG, o 

complexo de campos de trabalho, e de extermínio, que vigorou durante todo o período 

soviético. Volta para Moscou em 32, onde trabalha como jornalista e publica seus primeiros 

contos. É preso novamente em 1937, época dos grandes expurgos, quando milhares de pessoas 

foram condenadas ao fuzilamento ou ao campo. Chalámov ganhou a segunda alternativa, sendo 

mandado, dessa vez, para Kolimá, com uma pena de cinco anos que recomendava, 

expressamente, que ele só fosse direcionado aos trabalhos braçais. Kolimá era um dos piores 

campos do Gulag: ficava no extremo leste da Sibéria, no Círculo Ártico, onde as temperaturas 

chegavam a 60 graus negativos e o cuspe congelava no ar. Durante a guerra recebe uma pena 

adicional de dez anos, acusado de dizer que Búnin era um clássico. Termina a pena em 1951, 

sai de Kolimá em 1953, mas volta a morar em Moscou apenas em 1956, quando é reabilitado.  

Em seus anos de encarceramento, Chalámov passou por minas de ouro e de carvão, por 

campos de trânsito e de castigo, chegou às portas da morte por mais de uma vez, até fazer um 

curso para enfermeiro e terminar seus últimos anos de pena trabalhando em um hospital. 

Nessas andanças, conheceu o pior dos campos e dos homens. Sua principal obra, Contos de 

Kolimá, é um relato artístico dessa experiência. Morreu em 1982, cego, surdo, meio louco, sem 

ver seus contos publicados oficialmente em seu país, o que só foi acontecer no final da década 

de 80.  

 
São seres humanos, mas também “amostras”, exemplares de um catálogo, a 
serem reconhecidos, analisados e sopesados. Ora, a amostragem que 
Auschwitz me descortinara era abundante, variada e estranha; composta de 
amigos, de neutros e de inimigos, ou seja, alimento para minha curiosidade, 
que alguns, então e depois, julgaram distanciada. Um alimento que certamente 
contribuiu para manter viva uma parte de mim e que, posteriormente, me 
forneceu matéria para pensar e para construir livros. (...) o Lager foi uma 
universidade; ensinou-nos a olhar em redor e a medir os homens (LEVI. 2004. 
PP. 120-121).   

 

O autor desse trecho é Primo Levi, um paradigma da chamada literatura de testemunho, 

expressão que ficou conhecida após a segunda guerra, para designar a literatura de alto teor 

testemunhal que começou a ser escrita a partir das tragédias do século XX, a Shoah, sobretudo. 

Na América Latina, essa literatura versava sobre as ditaduras e injustiças sociais e chegou a se 

tornar um gênero literário. Primo Levi nasceu em 1919, em Turim, cidade onde morreu, em 

1987, em sua casa. Especula-se ter se tratado de suicídio. Foi químico e escritor. Em 1943, 

fazendo parte de um movimento de resistência à ocupação alemã, foi detido pela Milícia 

fascista. Tinha 24 anos. Nos interrogatórios que se seguiram declarou sua condição de “cidadão 

italiano de raça judia”, pensando com isso evitar a tortura e a morte. Como judeu, foi mandado 
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para um campo de triagem em Fóssoli e de lá para Auschwitz, onde ficou durante quase um 

ano. Dos 650 judeus deportados com ele, apenas vinte voltaram (LEVI. 1988. Pp. 11-12).  A 

maior parte de sua obra vem de suas memórias do campo, começando com É isto um homem?, 

escrito ainda na década de 40, dois anos após o fim da Segunda Guerra.   

 

Chalámov e Levi são autores que transformaram em arte a experiência do horror. 

Embora sejam bem diferentes, seus escritos conversam e se encontram no olhar artístico 

acurado, na prosa sem lamentações, explicações ou concessões. O presente trabalho se propõe a 

investigar o significado da experiência e da escrita a partir dessa experiência nos dois autores.  

 Como mostram os textos destacados, se para Chalámov o campo é apenas destrutivo, 

Levi tenta encontrar algo ali que lhe sirva para a vida. Vamos examinar mais de perto esses 

dois pontos de vista, chamando a atenção, já de saída, para os termos escolhidos pelos dois 

autores para nomear essa experiência: “escola negativa” e “universidade”. Em uma rápida 

busca no dicionário para o termo “escola”, encontramos as expressões: “Instituição pública ou 

privada que tem por finalidade ministrar ensino coletivo”, “Conjunto de professores, alunos e 

funcionários de uma instituição de ensino”, “Sistema, doutrina ou tendência de pensamento de 

indivíduo ou de grupo de indivíduos que se destacou em algum ramo do conhecimento”, 

“Conjunto de adeptos ou seguidores de uma doutrina, pensamento ou princípio estético”, 

“Conjunto de princípios ou concepção estética seguido por um grupo de artistas”, “Soma de 

conhecimentos; sabedoria, saber”, “Conhecimento adquirido na experiência prática, na vida; 

vivência”, “Algo que é próprio para instruir, para preparar ou acumular conhecimento; 

experiência”. Para o termo “universidade” encontramos como sinônimo o termo 

“universalidade”, também é um conjunto de instituições de ensino superior, bem como o 

conjunto do corpo de professores ou dos alunos. Os termos escolhidos pelos dois autores 

referem-se a um aprendizado de algo, ao um lugar onde se aprende, ao algo que se aprende, a 

um conjunto de conhecimentos, a um sistema de pensamento. Vamos ver, ao longo desse 

trabalho, quais camadas de significados as concepções dos dois autores sobre sua experiência 

no campo trazem.  

 

Comecemos fazendo uma reflexão sobre a ideia de aprendizado como algo negativo. O 

trecho destacado de Chalámov traz muito forte a ideia de sofrimento. Na tradição literária 

russa, sobretudo, mas também na prosa de prisão, mais especificamente, há uma ligação entre 

sofrimento e aprendizado, começando com Dostoiévski, que sentiu seus anos de prisão, base 

para Recordações da Casa dos Mortos, como uma experiência de “regeneração”. Mesmo 
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autores do século XX, que viveram o horror do Gulag e escreveram sobre essa experiência, 

como Soljenítsin e Evgenia Ginzburg, também encontraram no sofrimento vivido nos campos 

um caminho para o crescimento pessoal.  

 Chalámov se insurge contra toda essa tradição humanista: pensar que o sofrimento do 

campo pode ser bom, de alguma maneira, seria um desrespeito aos presos. O sofrimento 

engendrado pelo campo não leva ao crescimento pessoal nem regenera. Destrói. Para 

Chalámov, os humanistas haviam criado um mito a respeito do homem, levando as pessoas a 

acreditarem em algo inexistente, pregando uma fé cega nas virtudes inatas do homem e na ideia 

de que o sofrimento eleva para um plano superior, com a concepção de que o mal é transitório 

(MIKHAILIK. 2000). Radical, o escritor afirma que teriam sido eles, os humanistas, os grandes 

responsáveis por Auschwitz, Hiroshima, Kolimá. O campo que Chalámov conheceu não 

deixava espaço para as virtudes inatas do homem:  

 

No campo de prisioneiros, para que um jovem saudável, que tivesse começado 
sua carreira na lavra de ouro, trabalhando ao ar livre no inverno, seja 
transformado em dokhodiaga, são necessários, pelo menos, vinte a trinta dias 
de dezesseis horas de trabalho diário, sem folga, passando fome regularmente, 
com roupas rasgadas e pernoite em barracas de lona esburacada, sob 
temperaturas de menos 60 graus e surra dos capatazes, do chefe da 
bandidagem, da escolta (CHALÁMOV. 2015. PP. 145-146).  
 

 Os criminosos eram os responsáveis por tornar a experiência no campo o mais dolorosa 

possível, pois eram utilizados pelas autoridades para reprimir os presos “políticos”: surravam-

nos até a morte, obrigavam-nos a trabalhar, tiravam deles o último pedaço de pão, além de 

corromperem a todos com sua ideologia, que dominava o campo. Remetendo-nos aos 

significados presentes no dicionário, é nesse contexto que o campo torna-se uma “escola”. O 

campo, visto como local de aprendizado, uma instituição de ensino, tem seus professores e suas 

lições. Avançando na metáfora, podemos dizer que fazem parte do corpo docente, 

principalmente, os bandidos. Sobre o que se aprende, é o próprio Chalámov quem nos conta: no 

campo, o preso aprende “a odiar o trabalho”; aprende “lições de bajulação, mentira, grandes e 

pequenas vilezas, torna-se um egoísta”. Outra coisa, quando “volta a ser livre, ele vê que não 

apenas não cresceu durante sua permanência no campo, como também os seus interesses 

estreitaram-se, tornaram-se pobres e grosseiros”. Além disso, aprende a colocar as barreiras 

morais de lado: aprende que “é possível cometer vilezas e ainda assim viver”, que “é possível 

mentir _ e viver”; “é possível prometer, não cumprir as promessas e mesmo assim viver”, 

também “é possível beber todo o dinheiro do camarada”, “é possível implorar misericórdia e 
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viver!”, assim como “esmolar e viver”. O sujeito “se acostuma com a vadiagem, a fraude, a 

aversão a tudo e a todos. Ele culpa o mundo todo, lamentando o próprio destino”. Aprende 

também a valorizar “demais os próprios sofrimentos, esquecendo-se de que cada ser humano 

tem a sua dor”, não sabe mais olhar a dor do outro com compaixão. A melhor das heranças do 

campo é o ceticismo. O preso “aprende a odiar as pessoas”. Aprende a ter medo “das repetições 

do destino _ medo de delações, medo dos vizinhos, medo de tudo aquilo que o homem não 

deve temer”. No campo, o preso “se abateu moralmente” (CHALÁMOV. 2015. Pp. 239-240). 

Essa sequência de lições nos mostra uma espécie de processo de transformação em negativo: o 

prisioneiro que entra no campo vai abandonando, pouco a pouco, todos os atributos morais que 

o tornam um homem. O que o preso aprende é a luta pela sobrevivência e, para sobreviver, 

deve deixar de ser homem, é isso o que parece estar implícito nessas lições do campo.  

 

 Levi passou um ano em Monowitz, um dos cem campos que faziam parte de Auschwitz. 

Tentando encontrar algo de positivo em sua experiência, viu o campo como um lugar 

privilegiado para conhecer os homens. Com seu olhar de químico, tentou estudá-los como 

“amostras”: nesse sentido pôde dizer que o campo foi uma “universidade”, pois ali ele 

aprendeu a conhecer os homens, tirando lições que lhe serviriam para a vida. Se nos atentarmos 

para o trecho de Levi destacado acima, podemos pensar que ele não está se referindo às 

mesmas lições de Chalámov, mas ao conhecimento sobre o que é o ser humano. Para 

Chalámov, o saber que o campo traz é o oposto: ele não dá a conhecer o que é o homem, mas 

sim o que não é o homem. Por isso, de certa forma, a experiência do campo é válida para Levi; 

é isto o que justifica lembrar e escrever:  

 

Poderíamos, então, perguntar-nos se vale mesmo a pena, se convém que de tal 
situação humana reste alguma memória.  
A essa pergunta, tenho a convicção de poder responder que sim. Estamos 
convencidos de que nenhuma experiência humana é vazia de conteúdo, de que 
todas merecem ser analisadas; de que se podem extrair valores fundamentais 
(ainda que nem sempre positivos) desse mundo particular que estamos 
descrevendo. Desejaríamos chamar a atenção sobre o fato de que o Campo foi 
também (e marcadamente) uma notável experiência biológica e social (LEVI. 
1988. P. 88). 
 
 

A experiência do campo ensina sobre valores humanos, fundamentais. Levi tenta fazer 

com que a experiência no campo tenha algum aspecto positivo, tenta torná-la, de alguma 

maneira, útil. Sem querer dizer com isso que ele considere o sofrimento como algo positivo: 

Levi está bem longe da ideia de sofrimento como redenção ou regeneração dos humanistas do 
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XIX. Ele faz do campo, talvez mais que uma “universidade”, um laboratório, um ambiente para 

observação de como o homem reage diante dos horrores impostos por Auschwitz. Mais que 

isso, essa investigação a respeito do homem, que se inicia no campo e continua depois na 

escrita sobre o campo, foi praticamente uma estratégia de sobrevivência. Observar para poder 

contar depois; contar para não esquecer, para não esquecermos: uma forma de luta contra o mal 

vivido ali, contra o próprio esquecimento imposto pelos algozes, contra o apagamento dos 

vestígios. 

 

 Ainda que seja bem mais radical que Levi e veja sua experiência como apenas 

destrutiva, é ela que dá a Chalámov _ não só como testemunha, mas sobretudo como artista _ 

material para conduzir uma investigação a respeito da alma humana. Essa investigação 

transcende a “escola negativa”, a supera, de certa forma. Na verdade, ele investiga as 

consequências dessa “escola” no homem.  O que o escritor russo tenta encontrar em sua obra é 

aquilo que faz do homem um homem; qual o limite, em que momento o homem deixa de ser 

homem, será que existe esse momento? Ele pesquisa, em Contos de Kolimá, as “novas leis 

psicológicas, o que há de novo no comportamento do homem quando rebaixado à condição 

animal” (CHALÁMOV. 2016a. P. 395). Será que o criminoso continua sendo um homem? Ou 

o dokhodiaga, quando não há mais carne sobre seus ossos capaz de suportar qualquer tipo de 

sentimento além da raiva ou de uma grande indiferença, ainda assim, continua sendo um 

homem? Assim como Levi, Chalámov também quer saber: é isto um homem? 

 

Para os dois autores, a experiência vivida nos campos conduz ao dever de escrever: 

quem sobreviveu deve testemunhar pelos que não podem mais falar, pelos milhões que 

pereceram nos campos: “Pois em cada família, tanto na aldeia quanto na cidade, entre a 

intelligentsia, trabalhadores e camponeses, havia pessoas _ ou parentes, ou conhecidos _ que 

pereceram na prisão. É justamente esse leitor russo, e não apenas russo, que espera de nós uma 

resposta” (CHALÁMOV. 2016a. P. 396).  

Além de um dever, escrever era uma necessidade para Chalámov:  

 

Chega um momento, em que um insuperável desejo de externar essa opinião, 
dar-lhe vida real, domina o homem. Essa vontade obsessiva adquire caráter de 
intenção resoluta. E você não pensa mais sobre outra coisa. E quando você 
percebe que se sente novamente com aquela força, como no tempo em que 
lidava na vida real com os acontecimentos, pessoas, ideias (...), é aí que o 
sangue volta a correr quente pelas veias...(CHALÁMOV. 2015. PP. 396-397). 
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Testemunhar é também uma forma de lutar para que o Lager nunca mais se repita. Para 

Levi, não “é lícito esquecer, não é lícito calar. Se calarmos, quem falará? Certamente não os 

culpados e seus cúmplices. Se não dermos nosso testemunho, num futuro próximo as ações da 

barbárie nazista, por sua própria enormidade, poderão ser relegadas às lendas” (LEVI. 2015. P. 

66). 

Testemunhar sim, mas a quem? Afinal, nem todos estão dispostos a ouvir assuntos tão 

dolorosos. Levi tinha um sonho recorrente no campo, que expressa a necessidade de comunicar 

e, ao mesmo tempo, o medo de não ser ouvido:  

 

Aqui está minha irmã, e algum amigo (qual??), e muitas outras pessoas. Todos 
me escutam, enquanto conto do apito em três notas, da cama dura, do vizinho 
que gostaria de empurrar para o lado, mas tenho medo de acordá-lo porque é 
mais forte que eu. Conto também a história da nossa fome, e do controle dos 
piolhos, e do Kapo que me deu um soco no nariz e logo mandou que me 
lavasse porque sangrava. É uma felicidade interna, física, inefável, estar em 
minha casa, entre pessoas amigas, e ter tanta coisa para contar, mas bem que 
me apercebo de que eles não me escutam. Parecem indiferentes: falam entre si 
de outras coisas, como seu eu não estivesse. Minha irmã olha para mim, 
levanta, vai embora em silêncio (LEVI. 1988. P. 60). 

 

Dez anos depois do fim da segunda guerra, Levi constata o silêncio em torno do 

assunto, silêncio que parece concretizar o sonho: “Atualmente é indelicado falar nos Campos 

de concentração. Corremos o risco de sermos acusados, na melhor das hipóteses, de vitimismo 

ou de amor gratuito pelo macabro; na pior, de pura e simples mentira ou, talvez, de ultraje ao 

pudor” (LEVI. 2015. P 65). E o silêncio não vem apenas dos fascistas, mas da sociedade e até 

mesmo dos sobreviventes. Levi levanta uma hipótese sobre a dificuldade de contar do ex-

prisioneiro:  

 

É a vergonha. Somos homens, pertencemos à mesma família humana de 
nossos carrascos. Diante da enormidade de sua culpa, também nos sentimos 
cidadãos de Sodoma e Gomorra; não conseguimos ser alheios à acusação de 
um juiz extraterreno que, na esteira de nosso próprio testemunho, levantaria 
contra a humanidade toda. (LEVI. 2015. P. 67).  

 

Chalámov também sente a ruptura na comunicação causada pelo campo, sentimento que 

o leva escolher a prisão como um lugar desejado para retornar, um lugar  de maior liberdade até 

do que a própria casa:  

 

_ (...) Seria melhor voltar para a prisão. Não estou brincando. Não gostaria de 
voltar agora para minha família. Nunca me entenderiam lá, não conseguiriam 
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entender. O que parece importante para eles, eu sei que são ninharias. O que é 
importante para mim, o pouco que me restou, eles não seriam capazes de 
entender, de sentir. Eu traria a eles um novo terror, mais um terror em meio 
aos milhares de terrores de que está repleta a vida deles. O que eu vi, um 
homem não deveria ver, nem deveria saber. A prisão é outra coisa. A prisão é 
a liberdade. É o único lugar que eu conheço em que as pessoas não tinham 
medo de dizer tudo o que pensavam. Onde descansavam a alma. Descansavam 
o corpo, porque não trabalhavam. Lá, cada hora de existência tinha sentido 
(CHALÁMOV. 2016. PP. 29-30). 

 

O autor contrapõe aqui a prisão ao que o homem não “deveria ver, nem deveria saber”. 

Voltando à “escola negativa”, ela se encontra no campo, não na prisão. E, nesse trecho, dentro 

do campo, é o trabalho o grande causador de sofrimentos. O trabalho, em algum grau, estrutura 

o campo como uma “escola negativa”, junto com a violência e moralidade imposta pelos 

bandidos, como vimos acima. O sofrimento causado pelo campo leva à ruptura na 

comunicação, ruptura que é para sempre: é impossível, muitas vezes, reatar laços perdidos, é 

impossível esquecer, é muito difícil testemunhar. Nesse contexto, como comunicar essa 

experiência? Será que isso está ao alcance de todos que passaram pelos campos?  

A principal dificuldade para Levi reside no fato de que o único que estaria autorizado a 

fazer a verdadeira narrativa sobre o campo seria o “muçulmano”, expressão que designa o 

prisioneiro em estado terminal, um correlato do dokhodiaga dos campos russos. O muçulmano, 

derrubado pela fome, doença, surras, trabalhos pesados, já não tem mais forças para sentir, 

desejar, agir, “é o preso sem rosto que abdicou da luta, que não pode mais nem ser chamado de 

vivo nem de ter uma morte que mereceria esse nome. Figura da extrema desfiguração, o 

‘muçulmano’ é o não-homem que habita e ameaça todo ser humano, a redução sinistra da vida 

humana à vida nua” (AGAMBEN. 2008. P. 14). É o emblema do campo (P. 55). Para Levi, é a 

imagem de nosso tempo.  

Mas, segundo Levi, o muçulmano não volta para contar: “(...) hoje se pode bem afirmar 

que a história dos Lager foi escrita quase exclusivamente por aqueles que, como eu próprio, 

não tatearam seu fundo. Quem o fez não voltou, ou então sua capacidade de observação ficou 

paralisada pelo sofrimento e pela incompreensão” (LEVI. 2004. P. 14). Levi conseguiu 

sobreviver por sorte e por isso não “tateou o fundo”: em primeiro lugar, ele falava alemão o 

suficiente para compreender as ordens dadas nessa língua, fator fundamental para a 

sobrevivência. Era químico e conseguiu, durante algum tempo, trabalhar em um laboratório, o 

que o protegeu do trabalho mais duro. Também recebeu uma sopa de um pedreiro italiano, 

todos os dias durante seis meses, pois só a ração do lager matava.  
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Então, os que podem narrar, não podem narrar a experiência até o fim, enquanto que os 

que a viveram não podem mais falar: “o testemunho do sobrevivente somente repousa sobre 

essa impossibilidade de autenticidade e sobre o reconhecimento dessa impossibilidade, sobre a 

consciência aguda de que aquilo que pode _ e deve _ ser narrado não é essencial, pois o 

essencial não pode ser dito” (AGAMBEN. 2008. P. 16). Para Levi, nenhum sobrevivente pode 

narrar, mas todos devem narrar. 

A questão de Chalámov é outra, já que ele próprio foi um dokhodiaga que voltou para 

contar. A princípio, testemunhar estaria ao alcance de todos os que passaram pelos campos: em 

“Pela neve”, pela metáfora da construção de uma estrada _ onde um homem deve ir à frente 

pisoteando o caminho, acompanhado de outros logo atrás que devem pisar onde o primeiro não 

pisou para tornar mais larga a estrada _ o escritor convida todos a narrarem suas memórias: 

mesmo o mais fraco pode ajudar a construir o caminho, por onde passarão não tratores ou 

cavalos, mas leitores. Portanto, qualquer um pode, e deve, narrar. Por outro lado, Chalámov 

exige que o escritor encontre uma forma artística para suas memórias, como se apenas a arte 

pudesse dar conta de expressar o horror. É preciso ter talento para comunicar a experiência do 

mal. Nesse sentido então, não, nem todos podem escrever. A arte, para o escritor, é a ponte de 

comunicação possível sobre a ruptura causada pelo campo, é a única que pode atravessar o 

arame farpado. 

A “escola negativa” de Chalámov, que ensina o homem a sobreviver deixando de ser 

homem, ou a ‘universidade” de Levi, que ensina sobre o que é um homem, causam a ruptura 

entre o homem e seu passado, entre o homem e o não homem. Mas, ao mesmo tempo, são o 

material que constrói a ponte para transpor essa ruptura. É da experiência do horror que vem a 

arte de Levi e Chalámov, arte que aponta para a vida, para que não seja esquecido o que não 

pode ser esquecido: pois a pele se renova, mas a alma não, como disse certa vez o autor russo.  
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