Nicholas Stargardt

Tradução de Jorge Beleza

lisboa:
tinta‑da‑china
MMVII

Índice

© 2007, Edições tinta‑da‑china, Lda.
Rua João de Freitas Branco, 35A,
1500‑627 Lisboa
Tels: 21 726 90 28/9 | Fax: 21 726 90 30
E‑mail: tintadachina@netcabo.pt

Agradecimentos 9
O direito a um nome 13
Personagens 15

www.tintadachina.pt
© 2005, Nicholas Stargardt
Título original: Witnesses of War — Children’s Lives Under the Nazis
Autor: Nicholas Stargardt
Tradução: Jorge Beleza
Revisão: Paula Almeida
Composição e capa: Vera Tavares
Imagem da capa: AKG/Fotobanco
1.ª edição: Novembro de 2007
isbn 978-972‑8955‑44‑1
Depósito Legal n.º 266158/07

Introdução 17
primeira parte : a frente interna
Capítulo Primeiro
Os alemães em guerra 39
Capítulo Segundo
A juventude disciplinada 81
Capítulo Terceiro
O assassínio médico 1o9
segunda parte : a guerra racial
Capítulo Quarto
O lebensraum 137
Capítulo Quinto
A grande cruzada 177
Capítulo Sexto
A deportação 211
Capítulo Sétimo
«O campo das famílias» 245
terceira parte : a guerra chega à pátria
Capítulo Oitavo
Os bombardeamentos 281

Capítulo Nono
Obrigados a sair 317
Capítulo Décimo
O sacrifício final 353
quarta parte : depois da guerra
Capítulo Décimo Primeiro
Os derrotados 383
Capítulo Décimo Segundo
Os libertados 423
Iconografia 459
Notas 479
Glossário de topónimos 537
Bibliografia 541
Índice onomástico 565

Mapas
(Desenhados por Paul Simmons)

A divisão da Polónia em 1939 155
Principais locais onde os nazis
efectuaram perseguições e assassínios 223
Impacto dos bombardeamentos nas cidades alemãs (até 1944) 311
A frente oriental (1944‑45) 319
O avanço das forças soviéticas sobre a Silésia (Janeiro de 1945) 319
A conquista da Prússia Oriental pelas
forças soviéticas (Janeiro‑Abril de 1945) 338

Agradecimentos

Na Primavera de 1994, visitei o Museu Judaico de Praga para estu‑
dar a sua colecção de desenhos feitos pelas crianças do gueto nazi
de Theresienstadt. No ano anterior tinha visto alguns deles numa
pequena exposição na mesma cidade sobre o assassínio dos judeus
checoslovacos, e conhecia outros através das publicações do museu.
Porém, não fazia ideia do seu número nem da diversidade que apre‑
sentavam. Uns tinham sido feitos em papel de embrulho reciclado,
outros em antigos impressos checoslovacos que datavam da época
anterior à guerra, quando a cidade era uma fortificação militar. As co‑
res não eram tão vivas como nas reproduções que vira, e ficou claro
que seria muito fácil confundir as cores de que as crianças num gueto
judaico dispunham com aquelas que tinham escolhido para exprimir
emoções particulares. Dei por mim cada vez mais fascinado com os
desenhos a traço de cenas da vida quotidiana das crianças, que na
sua grande maioria nunca tinham sido apresentados ao público. Para
compreendê‑los, precisava de conhecer muito melhor as condições
em que as crianças tinham vivido, e aqui dois investigadores que tam‑
bém tinham sobrevivido à guerra, Anita Franková, em Praga, e Erik
Polák, em Terezín, foram guias imprescindíveis no que toca à docu‑
mentação de arquivo do gueto.
Ao explorar inicialmente o que significa escrever história do
ponto de vista de uma criança, convenci‑me de que valia a pena fazê
‑lo, e perguntei‑me então que tipo de fontes existiriam sobre outros
grupos de crianças que viveram durante o mesmo período na Alema‑
nha nazi. Uma licença de um ano na Alemanha, em 1997‑98, deu‑me
a oportunidade de as descobrir. Algumas pistas não trouxeram bons
resultados: a leitura dos arquivos da polícia de trânsito referentes aos
anos 30 e 40 com o fim de ver como é que as crianças tinham esta‑
do a brincar quando se viam envolvidas em acidentes na rua acabou
por ser uma maneira bastante morosa de verificar algo de que muitos
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Recordando a infância, Katrin Thiele não conseguia conciliar as
suas memórias felizes com o que ficara a saber sobre a Alemanha
nazi: «Será que todos os nazis que conheci, no fundo quase toda a
gente de quem gostava, eram mesmo os animais nojentos mais tarde
retratados?», perguntava‑se. Como muitas outras crianças da sua
geração, Katrin não era capaz de equiparar a esmagadora evidên‑
cia do assassínio em massa a todos aqueles ideais nazis que «tinha
sido ensinada a respeitar, noções como a abnegação e a dedicação
ao dever»1.
No caso de Katrin, o fim da guerra tinha destruído abruptamen‑
te um mundo familiar estável e confortável. O seu pai, que duran‑
te 12 anos fora um funcionário nazi e depois oficial da Wehrmacht,
era procurado quer pela polícia militar americana quer pela polícia
civil alemã. Preso por razões de que ela não poderia suspeitar, desa‑
pareceu da vida de Katrin nos três anos que se seguiram. Entretan‑
to, a mãe de Katrin — nascida em Londres antes da Primeira Guerra
Mundial — foi «repatriada» com os dois filhos para um país que estes
sempre tinham visto como o seu inimigo nacional. Em 1946, com dez
anos, Katrin deixou a Alemanha para ir viver em Inglaterra. De um
dia para o outro, passou de Katrin Thiele a Kay Norris. A mudan‑
ça de nome trazia consigo uma mudança em larga escala de língua,
de identidade nacional, de tópicos de conversa admissíveis e de refe‑
rências sociais à medida que Kay aprendia a ser uma aluna inglesa.
As memórias, sobretudo da guerra, que irromperam quando Katrin
contava apenas três anos, tiveram de ser guardadas na sua mente e
bloqueadas até chegar o momento em que já as conseguisse explorar
com maior segurança.
Apesar de os seus pais se terem posteriormente divorciado,
Katrin teve oportunidade de visitar o pai por duas vezes e tentar
compreender a súbita destruição da sua família. Em 1949, já com 13
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anos, ela e o seu irmão mais velho, Udo, passaram um fim‑de‑semana
com ele e a sua nova mulher durante as férias do Natal. Embora tenha
sido uma reunião feliz em muitos aspectos, também a chocou pro‑
fundamente. Tanto o seu domínio do alemão como a relação emo‑
cional com o pai tinham parado no ponto em que partira, três anos
antes. Não conseguia exprimir as novas ideias e os novos conceitos
que tinha adquirido em Inglaterra, ao passo que o pai parecia dar‑se
por satisfeito por voltar a ver a menina que tinha deixado. A imagem
do pai também parecia bastante diferente da que Katrin guardava nas
suas memórias e na sua imaginação. Já não era aquele homem enérgi‑
co, de feições duras e de uniforme, a pregar uma dedicação fanática à
causa, mas também não era o prisioneiro destruído e sem esperança
que ela imaginara durante os dois anos de encarceramento do pai.
Em vez disso, tinha diante de si um homem calvo, com um ar mais
cansado e mais pesado do que antes, mas que não parecia precisar da
sua ajuda. Tinha refeito a sua vida, arranjado um bom emprego e uma
encantadora casa nas montanhas de Harz, onde se tinha instalado
com uma bela mulher — uma velha amiga da família — que há muito
o adorava.
Katrin descobriu que não conseguia sondar aquilo em que o seu
pai acreditava. O que tinha acontecido às profundas convicções que
tão zelosamente tinha instilado nos seus filhos? Mesmo quando Katrin
o foi visitar em 1956, durante as primeiras férias de Verão enquanto
estudante em Oxford, deu por si a retroceder de novo para a trama
emocional do «papá e a sua menina». Segundo o que via, do antigo
nazi não restava senão uma profunda nostalgia pelo Terceiro Reich,
em especial pelo tempo em que tinha sido soldado, e além disso
recusava‑se a aceitar a escala do genocídio cometido contra os judeus.
Agora estabelecido no Canadá, parecia simplesmente ter adoptado
um novo conjunto de princípios, tendo‑se transformado num traba‑
lhador e ambicioso novo membro da comunidade de imigrantes ale‑
mães. Katrin sentiu‑se incompreendida. Ele não parecia perceber que
a sua filha continuava a ser fiel às virtudes que nela tinha inculcado.
Embora ela ainda reconhecesse as virtudes colectivas nazis do pflicht,
da treue, da wille e do serviço prestado ao volk — o dever, a lealdade,
a vontade e o serviço da nação — na boa conduta inglesa quotidiana
do «respeito pelas regras», da «integridade», da «determinação» e do
«fazer do mundo um lugar melhor», ele fazia pouco do seu idealis‑
mo sonhador. Nos seus dois países de língua inglesa de cada lado do
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Oceano Atlântico, a geração que tinha construído a Alemanha nazi e
a geração que por ela tinha sido formada estavam tão afastadas quan‑
to é possível para um pai e uma filha que se amam2.
Em alguns aspectos, a experiência de Katrin era menos diferente
da dos seus contemporâneos que tinham ficado na Alemanha do que
ela pensava. Muitas crianças alemãs da guerra também tinham difi‑
culdade em falar com os seus pais, e especialmente em estabelecer
contacto emocional com pais que tinham passado os anos de 1939 a
1948 na guerra ou em campos de prisioneiros de guerra. Durante a
década de 50, havia muitos tópicos que eram evitados pelas famílias.
Tratava‑se da geração que tinha ficado mais profundamente marca‑
da pelo Terceiro Reich. Frequentemente, os homens e as mulheres
que tinham transportado a suástica pela Europa recordavam as suas
memórias de infância sem a mácula dos emblemas e dos slogans nazis.
Como o pai de Katrin, posteriormente muitos acharam mais fácil
libertar‑se desses valores e desses princípios que não teriam êxito no
mundo do pós‑guerra. Durante os seus anos mais formativos, os seus
filhos só tinham conhecido aquele mundo e muitas vezes tinham
assimilado valores e ditos que coexistiam com exortações para que
se lavassem com cuidado, que olhassem pelas suas roupas e que fos‑
sem educados. Não admira que os membros desta geração sentissem
que qualquer confronto sério durante o pós‑guerra com o mundo que
os seus pais tinham ajudado a construir ameaçava a sua identidade
enquanto indivíduos responsáveis. Para muitos era mais fácil conti‑
nuar a respeitar as regras e a servir os outros no seio das novas insti‑
tuições da Alemanha Oriental e Ocidental3.
Na verdade, Katrin só resolveu investigar a história da sua família
no início dos anos 90 e neste aspecto também não se distinguiu dos
outros membros da sua geração. Tanto os filhos dos nazis em viagem
como as crianças judias que sobreviveram aos guetos e aos campos da
«solução final», muitas vezes, só escreveram as suas memórias quan‑
do se reformaram e começaram a pensar sobre a melhor maneira de
falar aos seus netos nos acontecimentos que frequentemente tenta‑
ram esconder dos filhos.

Em 1988, os alemães ocidentais assinalaram o quinquagésimo
aniversário do pogrom nazi contra os judeus alemães ocorrido na
noite de 9 de Novembro de 1938, uma noite de violência popular e
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assassínio, queima de sinagogas e pilhagem de casas e lojas, que
totalizou quase cem mortos e viu 25 mil judeus serem enviados para
os campos de concentração. Em 1988, de uma maneira hesitante
e desajeitada, o governo da Alemanha Ocidental patrocinou uma
comemoração nacional completa do aniversário, instigando muitas
localidades a fazer o mesmo. No decurso do aniversário, Lore Walb,
uma conhecida jornalista do sul da Alemanha, era mais do que nunca
atormentada por sonhos com os judeus. Num sonho recorrente, era
de novo uma jovem estudante em Heidelberg durante a guerra e um
colega judeu dos tempos de escola aparecia‑lhe à porta pedindo‑lhe
abrigo só por um dia ou dois. De cada vez que Lore Walb acordava do
sonho, ainda não tinha tomado uma decisão. Filha de nazis convic‑
tos, tinha saído incólume da guerra, e depressa iniciara uma carreira
na rádio, no sul da Alemanha.
Em 27 de Novembro de 1988, menos de três semanas após as
comemorações principais da Noite de Cristal, Lore escrevia sobre
um sonho diferente no seu diário. Tendo voltado a ser jovem, deu por
si a andar pela rua ao lado de um homem judeu mais velho vestido
com um casaco comprido, de chapéu de abas largas e com uma pêra
no seu rosto delgado e simpático. Posando a mão no ombro ossudo
do homem, Lore Walb apoiou a cabeça nele e disse, quase a chorar de
alívio e alegria: «Estou tão contente por teres voltado!» Como tantos
sonhos‑desejos, o de Lore Walb apresentava o problema, não a solu‑
ção. Os judeus não tinham voltado e ela não lhes podia pedir o seu
perdão. E nem ela tinha ajustado contas consigo mesma nem se tinha
perdoado. Em vez de encerrar este capítulo da sua vida, a jornalista
reformada de 69 anos dava início àquilo a que, numa expressão suges‑
tiva e carregada de remorso, chamava «as estações no caminho para o
trabalho da memória»4.
O resultado da viagem de Lore Walb era uma espécie de confis‑
são pública pela via da auto‑análise privada, em que a mulher mais
velha relia e comentava os seus próprios diários da juventude. Havia
o álbum de fotografias de família que continha aquele momento de
orgulho em 1932, quando a rapariga de 13 anos estivera diante do
führer, no estádio local, debaixo do olhar de uma multidão de 25 mil
pessoas. Depois, em Novembro de 1933, por ocasião do décimo ani‑
versário do putsch da cervejaria de Hitler, havia a fotografia de um
outro momento público, quando recitara um poema na presença dos
mais importantes membros do governo da província responsáveis
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pela educação. Quando a guerra eclodiu, deu início aos seus estudos
universitários. Como quase toda a gente, Lore Walb celebrou a queda
da França em Junho de 1940, compartilhando também o sentimento
geral de ódio à Inglaterra por ter prolongado a guerra desnecessaria‑
mente. «Desta vez, o führer não devia ter compaixão», escreveu a 17
de Junho, «e devia deixar aos ingleses um forte aviso, pois eles e só
eles são os culpados de toda a infelicidade e miséria em que tantas
nações mergulharam.»
Depois de ter relido as entradas do seu diário, Lore Walb
apercebeu‑se de que na altura não possuía uma barreira interna que
a impedisse de absorver e tornar suas essas frases cruciais de propa‑
ganda nazi. Após o ataque à União Soviética, até evitou falar sobre a
morte dos rapazes do seu círculo de amigos, insistindo na importância
militar e política da causa por que tinham morrido. O «bolchevismo»,
os «sub‑humanos russos», os «fabulosos êxitos dos japoneses» contra
a frota do Pacífico dos Estados Unidos, as suas próprias ideias sobre
como convencer a mãe a deixá‑la fazer um doutoramento e a sua sim‑
patia pelos soldados alemães que congelavam na frente oriental — os
clichés sucediam‑se ao longo da página. A cada passo retirava dos
media as frases cruciais de que precisava para enquadrar os aconteci‑
mentos, apropriando‑se dos slogans e epigramas de Goebbels como se
fossem as suas próprias reflexões pessoais. Meio século depois, mer‑
gulhada nos valores e realidades completamente opostos de outra
época, esta confrontação com o seu passado nazi que aparentava
não ter registado grandes acontecimentos foi um profundo choque
moral5.
O diário de Lore Walb oferecia um abundante testemunho dessa
atitude de envolvimento moral interno de que Katrin Thiele achava
muito mais difícil desembaraçar‑se em comparação com o seu nome,
a sua nacionalidade e a sua língua. Até no final da guerra, quando soube
que a sua vila tinha sido entregue aos franceses para evitar mais derra‑
mamento de sangue, Lore escreveu sobre a sua desilusão e não sobre
o seu alívio. Independentemente do que a sua cabeça lhe ordenasse,
o seu coração ainda estava apegado ao romantismo da lealdade e do
sacrifício nacional. Quando, por fim, as autoridades locais desfral‑
daram bandeiras brancas, sentiu‑se «profundamente envergonhada
e humilhada»; escrevendo a 26 de Abril de 1945, demonstrava o seu
pesar pelos «milhões de soldados que lutaram durante anos e ainda
continuam a lutar para nada». Naquele momento nada fazia sentido6.

[22]

testemunhas da guerra

Quando Lore Walb inventariou aquilo de que tinha tomado
conhecimento nas décadas após a guerra mas que não constava do
seu diário — coisas como as centenas de milhares de detidos dos
campos de concentração enviados para «marchas da morte» cada
vez mais sem sentido pelos seus captores, nos meses finais —, ten‑
tou imaginar a difícil situação dos que tiveram a sorte de sobreviver.
E, no entanto, os rostos que a sua memória evocava quando pensa‑
va na guerra eram os dos jovens alemães que tinham morrido: Rolf,
Günther, os irmãos Gerhard e Heinz, e Walter, outrora seu namora‑
do, morto em combate em Viena durante a última semana da guerra.
Como tantas outras mulheres nascidas entre 1909 e 1929, Lore Walb
tinha outra razão para os recordar: não tinha sobrado ninguém com
quem pudesse casar7.
Em Março de 1988, Martin Bergau juntou‑se a outras crianças da
guerra, agora de meia‑idade, numa tranquila reunião de fim‑de‑semana
em Colónia. Tratava‑se do encontro anual das famílias de Palmnicken,
uma pequena cidade que pertencera à Prússia Oriental, na península
de Samland. A maior parte delas tinha fugido para ocidente antes da
chegada do Exército Vermelho em 1945, e outras mais tarde; entre essas
pessoas, Martin conheceu uma mulher que o fazia lembrar aconteci‑
mentos que tinha testemunhado quando tinha 15 anos e era membro
da Juventude Hitleriana, naqueles dias fatídicos do início do ano de
1945. A mãe dela, Bertha Pulver, tinha escondido uma jovem mulher
judia que sobrevivera a um massacre de prisioneiros — na maioria
judeus — de um campo de concentração. Este massacre fora efectuado pela SS, com a ajuda das forças milicianas locais da Volkssturm,
na orla do Báltico gelado. Após o massacre, a SS e a milícia local per‑
seguiram as mulheres judias que tinham conseguido fugir da praia.
Armados como se fossem membros da Volkssturm, Martin e alguns
dos seus amigos adolescentes, todos eles membros da Juventude Hitle‑
riana, tinham sido chamados pela SS para ajudar a vigiar uma fileira de
mulheres judias numa mina abandonada, enquanto estas eram condu‑
zidas aos pares para a parte lateral do edifício. Martin conseguia ouvir
os tiros disparados pelos dois homens da SS que as matavam. Por fim,
a fileira ficou tão curta que ele próprio, então com 15 anos, também
as acompanhou até ao local. Enquanto observava as execuções, viu
um dos seus camaradas da Juventude Hitleriana a caminhar por entre
os corpos prostrados, disparando um revólver sobre todo aquele que
ainda se movesse. Algumas mulheres que escaparam ao massacre no
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gelo conseguiram evitar a captura e sobreviveram. Uma delas era a
jovem mulher que Bertha Pulver tinha escondido8.
Instigado pelo seu encontro fortuito com a filha de Bertha
Pulver, Martin Bergau começou a escrever as suas memórias dos anos
da guerra e dos três anos em que foi prisioneiro de guerra na União
Soviética. Ao contrário da resposta reflexa, ainda bastante comum
na Alemanha, do «não saber nem ter visto nada» no que dizia respei‑
to aos campos ou aos assassínios reais, Martin fez questão de incluir
a descrição pormenorizada deste massacre dos prisioneiros de um
campo de concentração no seu relato. Escreveu para os arquivos Yad
Vashem, em Jerusalém, a pedir testemunhos de sobreviventes, que
incluiu num apêndice especial das suas memórias. O livro não se tor‑
nou num best‑seller.
Destes três memorialistas alemães, Martin Bergau foi o único
caso em que a fase da adolescência coincidiu com o final assassino da
guerra. A sua tarefa consistiu em registar a maneira como entendia o
seu próprio envolvimento íntimo com a causa alemã, não no exame
minucioso desse entendimento. O sentimento de culpa de Lore Walb
resultou do facto de ela própria, então uma talentosa adolescente e
jovem mulher, ter reconhecido que se tinha dedicado livremente aos
preceitos e aos objectivos nazis, permanecendo‑lhes fiel até ao fim.
À medida que foi crescendo, o sentimento de culpa de Katrin não
foi alimentado por algo que tivesse feito enquanto criança e durante
a guerra, mas pelos seus receios relativamente àquilo que o seu pai
poderia ter feito e que fosse a causa de ele ter sido preso. Nos anos
80, quando os historiadores começaram a entrevistar as crianças do
Terceiro Reich, também eles se preocuparam principalmente com a
exploração dos sentimentos de culpa que Katrin Thiele, Lore Walb e
Martin Bergau tentavam abordar. Contudo, estavam mais interessa‑
dos na resposta das crianças ao que os seus pais tinham feito durante
a guerra do que nas suas próprias experiências individuais9.
Em todas as guerras, as crianças são vítimas. A única diferença
que existe relativamente à Segunda Guerra Mundial foi o alcance
sem precedentes desta evidência. Uma das fotografias mais famosas
do Holocausto é aquela imagem da criança de mãos no ar que, sob a
ameaça de uma arma, é conduzida ao umschlagsplatz do gueto de Var‑
sóvia. Era apenas uma de entre 1,1 milhões de crianças que morreram
na «solução final». Na Polónia ocupada e na União Soviética, milha‑
res de crianças foram alvejadas por soldados e milicianos. Por toda a
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Europa ocupada, e em especial no Leste, a fome e a doença mataram
os mais idosos e os mais jovens. Em Hamburgo, Dresden, Elberfeld,
Darmastadt e em muitas outras cidades alemãs, crianças e suas mães
foram carbonizadas nos incêndios causados pelos bombardeamen‑
tos, ou morreram de frio durante as fugas em massa de civis alemães
ao longo das estradas bloqueadas pela neve, a partir da Silésia e da
Prússia Oriental, em 1945.
Uma parte do sofrimento das crianças tornou‑se conhecida, mas
há aspectos que permanecem relativamente desconhecidos. Uma vez
que muitas pessoas só escrevem as suas memórias depois de estarem
reformadas e dos seus filhos terem crescido, os anos 90 marcaram
um ponto de viragem. Isto aplica‑se quer às crianças austríacas que
permaneceram junto das suas mães durante a guerra, quer às crianças
judias que perderam toda a sua família no Holocausto. Para a primei‑
ra geração das crianças da guerra, o momento de contarem as suas
histórias chegou durante os últimos dez anos.
Em 2002, foram publicados três livros que trouxeram de novo as
dimensões do sofrimento alemão para a ordem do dia da discussão
pública na Alemanha. A Queda de Berlim, de Antony Beevor, gerou
celeuma em torno das violações perpetradas pelos soldados do Exér‑
cito Vermelho no final da guerra. A Passo de Caranguejo, o romance de
Günter Grass, chamou a atenção devido ao seu tratamento da fuga
em massa, ao passo que Der Brand , de Jörg Friedrich, se centrava no
bombardeamento das cidades. Nenhum destes livros focou pela pri‑
meira vez o assunto tratado, mas todos captaram a imaginação públi‑
ca alemã de uma maneira que os seus antecessores não tinham con‑
seguido. Friedrich foi o único a falar do sofrimento alemão durante a
guerra em termos que o igualavam ao Holocausto, retratando Wins‑
ton Churchill como um «criminoso de guerra», referindo‑se às caves
asfixiantes que serviam de abrigos antiaéreos como «câmaras de
gás», e chamando «einsatzgruppen» ao Comando de Bombardeiros
da Royal Air Force, como se de assassinos da SS se tratassem. Após
tanta discussão pública sobre a responsabilidade alemã no assassínio
dos judeus, a maior parte dos comentadores considerou esses termos
inaceitáveis e rejeitou veementemente qualquer tentativa de igualar
o sofrimento dos alemães ao dos judeus. Porém, outros elementos do
vocabulário de Friedrich, em especial a sua ênfase mais geral na ino‑
 O Incêndio, sem edição portuguesa (n. do t.).
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cência, na vitimização e no trauma, foram objecto de uma aceitação
generalizada, o que deu o tom à panóplia de obras agora publicadas
baseadas em entrevistas com crianças da guerra. Pela primeira vez,
os entrevistadores quiseram que elas falassem das suas próprias his‑
tórias, e não ouvir o que tinham a dizer acerca dos feitos dos pais,
a maioria dos quais já morreu. No meio da conversa acerca de «que‑
brar o silêncio», a nova ênfase tem recaído sobre os piores momentos
das suas guerras, sobre os bombardeamentos, as fugas e a fome. Dar
voz ao sofrimento das crianças alemãs inocentes pode fazer com que
as suas memórias soem como as dos sobreviventes do Holocausto,
dando azo ao «fortalecimento» das vítimas, ao conceder‑lhes uma
posição moral elevada e um reconhecimento político10.
Em muitos aspectos, esta evocação do sofrimento das crianças
inocentes não é tão nova como parece. Na Alemanha Ocidental, a fu‑
ga em massa das províncias de leste e as violações em massa perpetra‑
das pelo Exército Vermelho receberam uma enorme cobertura nos
anos 50. Embora, na Alemanha Ocidental, o bombardeamento em
massa pelos novos aliados ingleses e americanos do país se tenha tor‑
nado rapidamente num assunto que não era abordado, na Alemanha
Oriental fez parte das comemorações da Guerra Fria. No início dos
anos 50, a perspectiva da criança também era apelativa para escri‑
tores da Alemanha Ocidental como Heinrich Böll, que procuravam
símbolos de esperança no mundo do pós‑guerra. Mas como Marcel
Reich‑Ranicki — crítico literário e sobrevivente do gueto de Var‑
sóvia — observou, numa crítica mordaz às primeiras obras de Böll,
o horizonte limitado da criança também podia servir de desculpa
para fugir a todas aquelas questões mais importantes levantadas pela
guerra de aniquilação que os nazis travaram no leste11.
Nos anos 50, à medida que novas identidades nacionais iam sendo
encorajadas na Polónia, em Israel e na Alemanha Ocidental, o sofri‑
mento dos inocentes constituía, com frequência, a matéria‑prima
para parábolas de renovação moralmente edificantes. Na Polónia,
esta maneira de encarar as enormes perdas do país durante a guerra e a
ocupação alemã ligava‑se a uma tradição mais antiga, que via a nação,
o seu martírio e ressurreição nos termos da Paixão de Cristo. Esta
tradição era, no entanto, atacada pelo partido estalinista no poder,
que preferia centrar‑se no heroísmo da resistência e que ao mesmo
tempo hostilizava os testemunhos de forças nacionalistas muito mais
numerosas, como o exército nacional. Na Alemanha Ocidental, as
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histórias das pessoas de etnia alemã que foram expulsas da Europa
de Leste e dos prisioneiros de guerra que passavam fome nos campos
soviéticos eram por vezes formuladas como uma espécie de expia‑
ção protestante. Com o seu sofrimento, muitos alemães dos anos 50
sentiam que já tinham pago as suas dívidas morais, geralmente não
especificadas. No novo estado de Israel, o genocídio, enquanto facto,
estava na base da sua própria fundação, mas num país que considerava
as forças armadas vitais para a sua existência, muitos israelitas tam‑
bém temiam que os judeus europeus aquiescessem passivamente à sua
própria chacina; assim, durante a primeira década e mesmo depois, as
comemorações recaíram exclusivamente sobre a resistência heróica,
como no caso da sublevação do gueto de Varsóvia. Pouco depois do
fim da guerra, na Polónia e na Alemanha, procedeu‑se à recolha dos
escritos das crianças e à exposição dos seus desenhos; em Israel, as
comemorações far‑se‑iam esperar: a própria escala da tragédia deverá
ter sido demasiado dolorosa para poder ser contemplada12.
Confrontados com tal sofrimento, é natural que recorramos a
uma noção como o trauma para compreendermos o seu impacto.
É certo que muitas crianças, bem como muitos adultos, devem ter
ficado traumatizados com as suas experiências, mas também é ver‑
dade que é muito difícil aplicar o trauma ao passado. Como a vitimi‑
zação, sua vizinha cultural, o trauma é frequentemente tratado como
um absoluto psicológico e moral. Ambos barram o passado, dizendo
‑nos o que vamos encontrar antes de começarmos a procurar. Além
disso, o trauma é um conceito que foi concebido para compreender
indivíduos, não sociedades inteiras. Quando historiadores que se
dedicam à história oral e que trabalham sobre outros temas ouvem
histórias e conduzem entrevistas, os mais dados à auto‑reflexão
notam semelhanças entre o seu trabalho e o dos psicanalistas e psico‑
terapeutas, o que em geral fez com que se tornassem mais cautelosos
(e não menos) relativamente ao carácter final e definitivo dos relatos
dos seus entrevistados. Também aqui essa cautela é aconselhável13.
Em vez disso, a partir dos anos 60 houve uma forte tendência na
República Federal da Alemanha para tratar o próprio debate públi‑
co como uma espécie de terapia social, como se, por si só, discutir
o passado nazi, o Holocausto, a colaboração com a Stasi na antiga
Alemanha de Leste, ou — mais recentemente — o sofrimento dos
alemães durante a guerra vá expurgar e curar a sociedade dos seus
efeitos. Quando Lore Walb e Martin Bergau se debruçaram sobre as
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questões da responsabilidade relativamente ao nazismo e ao Holo‑
causto, fizeram a si próprios perguntas muito difíceis que envolviam
um equilibrismo precário entre as memórias recônditas da infância
e as posições morais da idade adulta. Ao contrário, pouco autoques‑
tionamento é exigido às testemunhas quando ao sofrimento da sua
infância é atribuído o estatuto inquestionável de «testemunho de um
sobrevivente», o que acaba por resvalar facilmente para perspecti‑
vas redentoras como as que eram correntes nos anos 50, fundadas
na crença de que o sofrimento enobrece as pessoas ao ajudá‑las a
emendarem‑se, uma afirmação duvidosa quando aplicada a um con‑
flito tão destrutivo como a Segunda Guerra Mundial14.
Toda esta ênfase no sofrimento inocente também pode fazer
com que as crianças pareçam estranhamente passivas nos relatos do
mal que lhes fizeram, sendo os objectos e não os sujeitos da história.
No entanto, a maior parte delas foi ainda assim capaz de interagir
com o meio onde se encontrava, vivendo a guerra envoltas numa teia
de relações sociais: se quisermos encontrar os seus desejos e as suas
respostas aos acontecimentos, é aqui que devemos procurar. De um
ponto de vista histórico, é preferível limitar o emprego do «trauma»
a casos extremos que não podem ser explicados de outra maneira —
como o caso da menina alemã que só pensava em resgatar os seus
sapatos dos escombros da casa, ou o da menina polaca de cinco anos
que teve de ser ensinada a falar depois de ter sido libertada de um
campo de concentração 15.
As crianças criaram as suas próprias cronologias da guerra
baseando‑se em momentos‑chave — os momentos em que a sua
guerra se tornou real. O instante exacto em que o seu mundo desa‑
bou transformou‑se num momento definidor, separando a guerra de
uma «época de ouro» anterior. Para as crianças judias na Alemanha,
na Áustria e nos territórios da Checoslováquia, é quase certo que
esse momento tenha chegado antes da guerra, frequentemente com
a emigração, em especial se implicou separações no seio da família.
Para as polacas, esta situação foi comum nos anos de 1939‑40 com os
fuzilamentos em massa, as deportações e — no caso dos judeus pola‑
cos — a «guetificação». Para as crianças alemãs nas cidades da Renânia
e do Rur, chegou com os pesados bombardeamentos de 1942. Para as
crianças nas províncias alemãs de leste, terá normalmente ocorrido
com as fugas em massa de 1945. Para muitas outras crianças alemãs e
austríacas, o seu mundo intacto e seguro só acabou com a ocupação
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e com a queda do Terceiro Reich: para elas, os acontecimentos que
mais provavelmente deram forma ao seu sentido interno do tempo
terão sido a capitulação de 8 de Maio de 1945 e os anos de fome que
se seguiram, e não tanto o período nazi propriamente dito.
Como as memórias das crianças em relação à Alemanha nazi as
separavam entre as que a recordavam como uma época de normali‑
dade e as que a relembravam com medo e horror, os acontecimentos
exactos que evocavam eram importantes, na medida em que eram as
datas e os acontecimentos que delimitavam essa fronteira emocio‑
nal. Muitas vezes, a transposição da fronteira anunciava o momento
em que as crianças tiveram de assumir as responsabilidades dos seus
pais cuidando dos irmãos, dos pais, ou tornando‑se pedintes ou con‑
trabandistas para alimentarem as suas famílias. Num dado momen‑
to — quando os pais sucumbiram à fome nos guetos judaicos, quando
fugiram à frente do Exército Vermelho durante os nevões de 1945 ou
enquanto se escondiam nas suas caves durante os bombardeamen‑
tos —, muitas crianças arcaram com responsabilidades prematuras.
Essa consciencialização fez com que ficassem ligadas às famílias — e
em especial às mães — por muito mais tempo do que aconteceria em
circunstâncias normais16.
A maioria das crianças não vivenciou estas coisas isoladamente,
e, em especial no caso das mais novas, as memórias desses momentos
decisivos seriam moldadas pelas histórias que mais tarde lhes conta‑
ram sobre elas próprias. Tal não aconteceu a muitas crianças judias,
pois, das que sobreviveram à guerra, poucas eram as que tinham
ainda familiares próximos e a maior parte emigraria da Europa Con‑
tinental, embarcando em viagens rumo ao autoconhecimento, que
teriam de cartografar por meio de línguas e tradições que não lhes
eram familiares. Contudo, para a maior parte das crianças europeias
e para as suas famílias, a reconstrução do pós‑guerra foi um assun‑
to nacional e familiar, e as suas memórias e muita da sua capacida‑
de para a empatia seriam exclusivamente veiculadas através das suas
comunidades nacionais e étnicas do tempo da guerra: não haveria um
consenso europeu relativamente ao que significavam os anos de 1939,
1940, 1941 ou 1945, ou ao que representava uma vitória, uma derrota
ou uma libertação. O verdadeiro impacto do Terceiro Reich pode ser
medido pela maneira como os hábitos de pensamento permanece‑
ram intactos muito depois dos seus símbolos exteriores e estruturas
terem sido desmantelados.
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Os objectivos dos nazis eram acima de tudo racistas e naciona‑
listas, mas eles projectaram‑nos no futuro através da enorme impor‑
tância que atribuíam à infância. As crianças constituíam uma medida
crucial do êxito dos nazis na realização das suas visões utópicas. Viam
na criança alemã de raça pura, com uma boa instrução e proba, o fu‑
turo racial da nação, e estavam bem cientes de que esta era a primeira
geração que poderiam educar e formar a partir da infância. Duran‑
te a guerra, este processo implicou todo um conjunto de medidas,
desde inscrever crianças de dez anos nos ramos juniores da Juventude
Hitleriana e da Liga das Raparigas Alemãs — a Jungvolk e a Jungmä‑
del —, crianças estas que eram mandadas apanhar ervas medicinais,
até arranjar lugar para os deslocados nos lares para crianças e dar‑lhes
suplementos alimentares especiais. Em termos mais gerais, o regi‑
me tentou escudar a frente interna e torná‑la tão «normal» quanto
possível.
A educação dos jovens alemães também implicava protegê‑los
das influências prejudiciais. Os que abandonavam a escola e os delin‑
quentes tinham de ser retirados da sociedade até serem reeducados
com vista a levarem uma vida de dever e diligência. As crianças defi‑
cientes tinham de ser excluídas, e no Verão de 1939 Hitler lançou
uma campanha em que ordenava ao pessoal médico que as matasse
nos asilos do país. Uma vez que o futuro racial da Alemanha passou
a ser a única medida do valor e da utilidade, os nazis abandonaram
todos os outros critérios éticos no seu tratamento das crianças.
As campanhas no Leste, primeiro na Polónia, em 1939, e depois
na União Soviética, a partir de 1941, abriram o caminho à colonização
por parte de alemães, uma colonização que se pretendia tão perma‑
nente como a colonização branca na América, na Australásia ou na
África do Sul. Os adolescentes podiam preferir ler romances exóti‑
cos sobre a África colonial, mas os rapazes e as raparigas da Liga das
Raparigas Alemãs, da Juventude Hitleriana, da Liga dos Estudantes
e do Serviço de Trabalho ajudaram a polícia e a SS a expulsar cam‑
poneses polacos e a estabelecer pessoas de etnia alemã nas terras
desses camponeses. As crianças de escola deslocadas para os territó‑
rios recentemente anexados da Polónia Ocidental, da Boémia e da
Morávia efectuaram as suas próprias marchas pelas vilas polacas e
checoslovacas, demonstrando simbolicamente a presença alemã em
todos os seus dias nacionais. E ai dos habitantes locais que não des‑
cobrissem as cabeças perante as bandeiras da Jungfolk ou da Juven‑
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tude Hitleriana enquanto estas marchavam a cantar «Deutschland,
Deutschland über alles».
Para as crianças polacas e polacas judias, a colonização destruiu
toda a estrutura de normas legais, substituindo‑a por uma lei arbi‑
trária, por decreto. Assistiram à humilhação dos idosos, e foram fre‑
quentemente obrigadas a trabalhar na limpeza da neve no Inverno e
na reparação das estradas no Verão. Em vez de receberem instrução,
passaram a conhecer um sistema racial de racionamento e segregação.
Em ambos os lados do fosso cada vez mais profundo entre gentios
e judeus, as crianças faziam contrabando de comida e negociavam
no mercado negro, e as redes que os jovens contrabandistas judeus
montaram em Varsóvia e noutras cidades constituíram um dos pou‑
cos meios de fuga que eles possuíam. Na altura em que Martin Ber‑
gau testemunhou o massacre das mulheres judias em Palmnicken, em
Janeiro de 1945, até as crianças alemãs nos locais mais recônditos da
Prússia Oriental rural se tinham familiarizado com os extremos da
violência racial nazi.
No final, o regime «devoraria» algumas das próprias crianças
que tinha procurado proteger da poluição racial e dos raides aéreos.
Na última fase da guerra, o regime nazi convocaria os adolescentes
alemães para que se sacrificassem no «altar da pátria», enviando rapa‑
rigas adolescentes para as baterias antiaéreas e rapazes para comba‑
ter os tanques soviéticos. Com este clímax suicidário do culto nazi
do romantismo gótico, o regime convocou as últimas reservas de
idealismo juvenil que tinha cultivado e enviou os jovens para a morte.
Na sua destruição obstinada residiam algumas das sementes do mito
do pós‑guerra segundo o qual a nação alemã tinha sido vítima dos
nazis. Porém, como o diário de Lore Walb testemunhava, a atracção
por gestos heróicos e funestos transcendia em muito o bunker do
führer em Berlim. Com a quebra do pilar do poder do estado, esta
destruição não podia ter acontecido sem o apoio tácito e a coopera‑
ção de muitas pessoas, incluindo, com bastante frequência, as pró‑
prias famílias dos jovens.
De que maneira esta transformação ocorreu? Como é que um
número considerável de alemães pôde acreditar que o esforço nacio‑
nal valia o preço das vidas dos seus filhos adolescentes? Uma das res‑
postas poderá ser que não acreditavam, que o regime nazi se baseou
unicamente no terror até ao fim. Há alguma verdade nisto, pois das
16 mil execuções judiciais levadas a cabo na Alemanha nazi, mais
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de 14 mil tiveram lugar após 1941. Mas os alvos principais foram os
polacos e os checoslovacos, não os alemães. Os alemães que foram
executados seriam provavelmente pequenos criminosos apanhados a
roubar após os raides aéreos e não opositores políticos ou adeptos do
derrotismo. Desde o início da guerra, a disciplina militar alemã fora
muito mais draconiana do que a das potências ocidentais ou a prática
alemã durante a Primeira Guerra Mundial: durante a guerra foram
executados aproximadamente 33 mil soldados alemães — a maior
parte desertores, e provavelmente metade nos 12 a 18 meses finais da
guerra. Quer contra soldados quer contra civis alemães, o terror atin‑
giu o seu auge nos meses finais da guerra, quando o regime e as suas
forças armadas se esforçavam para conseguir conquistar mais terri‑
tório alemão, região a região. Mas nem só o terror fazia os alemães
continuar a lutar: mesmo nesta fase final, frequentemente, tanto
soldados adultos como adolescentes continuavam a combater em
pequenos destacamentos, sem ninguém mais que não os seus oficiais
e os seus pares para impedir que fugissem. Nos últimos quatro meses
da guerra morreu mais de um milhão de soldados alemães. O Terceiro
Reich só desabou quando foi militarmente vencido17.
Este clímax não poderia ter sido previsto a partir das respostas
dos alemães aos primeiros anos da guerra. As vitórias fáceis de 1939
e 1940 sobre a Polónia, a Dinamarca, a Noruega, os Países Baixos,
a França, a Bélgica e o Luxemburgo eram motivo de júbilo, mas tam‑
bém de alívio pelo facto de a guerra ter sido mais breve e ter custado
muito menos baixas do que se receava. Os bombardeamentos dos
Aliados e a guerra na frente oriental vieram mudar tudo isto, confron‑
tando a sociedade alemã com um doloroso e terrível teste à sua resis‑
tência no final de 1942. A norte e a oeste, os raides aéreos em massa
afectaram todos os habitantes das vilas e cidades que se encontravam
na sua rota. O ruído plangente das sirenes dos raides aéreos enviava
as famílias, trôpegas, para caves claustrofóbicas e apertadas, frequen‑
temente várias vezes durante a noite, onde ficavam à espera de ouvir
se da próxima vez os aviões atacariam. À medida que as cidades ale‑
mãs ardiam, ficavam reduzidas a escombros, o número de militares e
civis mortos crescia, e muitos adultos e adolescentes convenciam‑se
de que estavam de facto perante uma guerra de aniquilação travada
contra o povo alemão por inimigos implacáveis. O tom apocalíptico
do «tudo ou nada» que os discursos de Hitler sempre tinham paten‑
teado adequava‑se agora mais do que nunca às circunstâncias da
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«guerra total». Enquanto adolescentes e jovens adultos como Lore
Walb juravam fidelidade e dedicação nos seus diários de civis, muitas
pessoas mais velhas sentiam que estavam irremediavelmente presas
ao destino da sua nação. Mas muitas daquelas que poderiam ter desa‑
provado o pogrom contra os judeus em Novembro de 1938, estavam
agora prontas para concordar com os media alemães e atribuir os
bombardeamentos à influência dos judeus em Washington e Lon‑
dres. E sabiam que a «guerra total» exigiria sacrifícios: já em Fevereiro
de 1943, os pais aceitavam que os seus filhos de 15 anos manobrassem
baterias antiaéreas ao longo da costa do Mar do Norte ou em cidades
como Essen, Berlim e Hamburgo. Muitos desses jovens morreram
em combate antes da frente interna alemã ter sido submetida ao ter‑
ror nazi.
A «comunidade nacional» nazi deixava‑se atravessar por contra‑
dições reais e retóricas. As exigências de sangue e de sacrifício militar
por parte do regime eram absolutas, e no entanto o mesmo regime
era extraordinariamente tímido quando se tratava do moral dos civis.
Desesperado por evitar a repetição do colapso da frente interna de
1918, o regime de Hitler esforçava‑se por assegurar uma espécie de
pseudonormalidade, mantendo as rações dos civis ao nível mais ele‑
vado da Europa dos tempos da guerra. Na frente interna, cada vez
mais, a mão‑de‑obra sujeita a trabalhos forçados e os prisioneiros do
Leste teriam de suportar os «sacrifícios desumanos» a que os civis ale‑
mães eram poupados. Muitos dos alemães retratados em fotografias
tiradas nas cidades bombardeadas aparecem de uniforme, vigiando
os prisioneiros dos campos de concentração e as pessoas sujeitas a
trabalhos forçados que tinham de se encarregar da limpeza após os
raides aéreos. Quanto mais a guerra durava e piorava, mais traba‑
lhadores estrangeiros eram executados em público, primeiro pelas
forças de segurança, e nas semanas finais da guerra em linchamen‑
tos populares. O racismo nazi precisava do medo da derrota e dos
«bombardeamentos de terror» para convencer os outros a compar‑
tilhar a sua perspectiva maniqueísta do «matar ou ser morto». Atra‑
vés da exposição diária à violência racial numa sociedade que lutava
pela sua sobrevivência, aqueles sectores da frente interna alemã que
tinham sido menos nazis durante os anos 30 — as cidades industriais
do norte, o Rur e a Saxónia — foram absorvendo gradualmente esses
valores que desde o início tinham estado no âmago do conceito de
conquista racial de Hitler18.
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Quando as crianças tomaram consciência da guerra, registaram
‑na como um conjunto de acontecimentos físicos sem precedentes,
ao mesmo tempo espectaculares e aterrorizadores. Com um sentido
do perigo e da ameaça diferente do dos adultos, ficavam frequente‑
mente maravilhadas ante o panorama dos fogos que consumiam as
cidades onde viviam, e até os adolescentes competiam entre si para
ver quem apanhava mais estilhaços de bombas quando iam para a
escola na manhã seguinte. A sua idade e a sua capacidade de assimilar
o que tinham visto dividiam‑nas em grupos bem distintos. Enquan‑
to as mais novas pareciam muitas vezes ter ficado com imagens rea‑
listas mas fragmentárias, as mais velhas esforçavam‑se por formar
ideias abstractas sobre o que lhes estava a acontecer: fazendo uso das
informações que recolhiam da rádio, da Juventude Hitleriana, dos
seus pais e professores, retiravam uma moral da situação difícil em
que a sua nação se encontrava, redobrando muitas vezes os esforços
para ajudar a combater incêndios ou a organizar «sopas dos pobres»
para os refugiados dos bombardeamentos. É frequente dizer‑se que,
ao apresentarem um conjunto predefinido de preceitos autoritários
aos adolescentes, os nazis impediram‑nos de desenvolver o sentido
da responsabilidade; mas também se poderia afirmar que inculcaram
um sentido excessivo de obrigação moral, uma responsabilidade pes‑
soal para contribuir para o esforço de guerra que veio a culminar na
vontade de sacrificarem as suas vidas e as de outros durante os meses
finais da guerra19.

Graças à capacidade de pressentir o futuro própria das crianças,
o meu irmão chamava aos nazis «os maus», e foi como tal que ouvi
falar deles pela primeira vez. O meu pai nascera numa família socia‑
lista e judia assimilada, em Berlim. A cidade de onde por fim emigrou,
em 1939, continuou a ser a sua grande paixão. Fazíamos‑lhe muitas
vezes perguntas sobre a sua infância durante o final dos anos 20 e
o início dos anos 30. As suas próprias memórias políticas mais anti‑
gas datavam de quando se sentava dentro da estante do avô a ouvir
atentamente os adultos que se encontravam na sala — entre os quais
se contavam sociais‑democratas eminentes —, que discutiam como
deveriam reagir ao golpe de Von Papen na Prússia, em 1932, e de que
maneira poderiam defender a República. Quando Hitler chegou ao
poder, o meu pai estava em plena adolescência, e num determinado
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dia foi severamente repreendido por se ter distraído e assobiado
«A Marselhesa» enquanto subia as escadas para ir visitar um primo
que se tinha juntado a um grupo de resistentes de esquerda. Como
muitos refugiados e exilados, conservara grande parte do seu univer‑
so moral e intelectual intacto. Durante o resto da sua vida, continuou
a identificar‑se com as causas da esquerda e com a «outra Alemanha»
que não tinha votado nos nazis em 1933 e que os historiadores sociais
tanto fizeram para redescobrir desde os anos 7020.
O meu irmão e eu gostávamos de dizer a brincar que, se não fosse
Hitler, nunca teríamos nascido, pois nesse caso os nossos pais não se
teriam conhecido na Austrália, nos anos 50. Também sabíamos que o
nosso pai tinha tido a sorte de sobreviver a Hitler, mas só quando li
uma análise estatística das baixas militares alemãs é que me apercebi
do que significava sobreviver a Hitler para os homens da sua geração
que não eram judeus. Dos seus contemporâneos nascidos em 1920,
40 por cento morreram na guerra, sendo que metade desses homens
morreram em 1944 e 1945: 1920 foi o pior ano do século xx para se
nascer na Alemanha. Este livro começa depois de o meu pai já ter
deixado a Alemanha, e depois de o seu amigo não judeu mais pró‑
ximo que deixou para trás — com quem tinha assinalado a verme‑
lho todos os erros gramaticais de uma antiga edição de Mein Kampf,
de Hitler — ter servido no exército alemão. Foi morto por uma mina
terrestre no início de 1945. Mas não é desta geração que este livro se
ocupa em primeiro lugar.
Aquilo de que aqui me ocupo prende‑se com algo que as his‑
tórias do meu pai despertaram em mim: uma procura de empatia e
compreensão na história. Quanto mais dava por mim em desacor‑
do com alguns dos meus temas, mais exigente essa procura se tor‑
nava. Mas o esforço também parecia ser mais compensador: é fácil
identificarmo‑nos com vítimas nobres, mas é difícil colocarmo‑nos
na pele e na mente de um rapazinho que se dedica ao mercado negro,
ou de uma rapariga que se imagina pronta para sacrificar a sua vida e
a do seu irmão no «altar da pátria». É difícil imaginar em que pensaria
um rapaz de 15 anos enquanto vigiava mulheres que esperavam para
ser fuziladas.
Enquanto pensava como poderia recuperar o que significava ser
criança sob o domínio alemão durante a Segunda Guerra Mundial,
senti a necessidade de confrontar aquilo que os adultos recordavam
das suas infâncias com fontes contemporâneas. De que outro modo
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podemos saber o que foi retido e o que foi esquecido? Como pode‑
ríamos distinguir entre aquilo que eram os significados e os valores
que as crianças tinham atribuído aos acontecimentos da época e o
que o mundo adulto à sua volta as tinha induzido a pensar? Ao longo
da última década, tentei localizar trabalhos de escola feitos por crian‑
ças, diários de jovens, cartas enviadas de campos de evacuação, cartas
destinadas a pais na frente de combate, cartas enviadas de reforma‑
tórios e asilos psiquiátricos, arte infantil do gueto judaico de There‑
sienstadt e das aldeias alemãs da Floresta Negra, bem como relatos
das brincadeiras das crianças feitos por adultos. Este tipo de fontes
é sempre fragmentário, pois ilustra realisticamente alguns aspectos
das actividades das crianças enquanto deixa outros na penumbra.
Mas também é particularmente valioso, pois incorpora experiências
e emoções sob a forma em que foram exprimidas na época, e não ape‑
nas tal como mais tarde foram recordadas.
Os romancistas podem «saber» coisas sobre os temas que abor‑
dam de que os historiadores não têm conhecimento. Enquanto aque‑
les podem ter certezas sobre a lógica emocional que está em jogo
nas suas personagens, o historiador tem de ter em conta o carácter
aberto das vidas dos protagonistas reais. Afinal, os romancistas não
precisam de confrontar as suas intuições com uma panóplia de fontes
incompletas. Estes constrangimentos dão à compreensão histórica
uma qualidade diferente, e dei por mim constantemente a pensar que
as testemunhas não estão ali só para ilustrar os argumentos favoritos
dos historiadores, mas obrigam‑nos a questionar de novo aquilo que
pensamos que sabemos. Estas coisas são importantes, pois de outro
modo não podemos dar a forma apropriada a fragmentos de socieda‑
des despedaçadas pelas suas experiências da guerra e do Holocausto.
Grande parte dessa destruição foi completamente intencional:
os nazis punham em prática uma visão utópica da colonização alemã
na qual as crianças seriam salvas ou condenadas de acordo com o
seu valor racial. Mas reconstruir o que aconteceu às crianças, já para
não falar do que sentiram, é uma tarefa complexa e delicada. E que
também implica quebrar um tabu académico. Por boas razões de
empatia e de justiça moral, no geral, os historiadores do Holocaus‑
to centraram‑se sempre exclusivamente ou nas vítimas ou nos per‑
petradores. Mas como os historiadores do nazismo se têm vindo a
aperceber, o Holocausto permeou a sociedade alemã mesmo quan‑
do era quase completamente invisível para pessoas da época, como
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Lore Walb. Só poderemos entender a dimensão das transformações
operadas sobre os colonizadores e os colonizados se atribuirmos a
mesma importância às suas vidas e aos seus pontos de vista. Uma vez
que o Terceiro Reich marcou as suas vidas de uma maneira tão pro‑
funda, as crianças são sujeitos particularmente apropriados para essa
história. A sua capacidade de encarar o excepcional como normal
revela quão profundamente o nazismo se entranhou na sociedade,
dividindo‑as entre as que estavam destinadas a comandar e as que
estavam destinadas a servir, e em última instância entre as que vive‑
riam e as que morreriam. As experiências das crianças merecem ser
compreendidas transversalmente às divisões raciais e nacionais, não
pelas suas semelhanças, mas porque os seus contrastes extremos nos
ajudam a ver a ordem social nazi como um todo. Elas não foram só as
testemunhas mudas e traumatizadas desta guerra ou as suas vítimas
inocentes. Também viveram na guerra, brincaram e apaixonaram‑se
durante a guerra: a guerra invadiu‑lhes a imaginação e foi travada
dentro delas.

Primeira Parte
A Frente Interna

8. Aleksandra Łabanowskia, 9 anos, Inowrocław, Polónia:
«As recordações tristes da mamã em Ravensbrück».

11. Crianças judias brincam aos polícias dos
guetos no gueto de Łódź.
9. S. Kwiatkowski, 13 anos, Varsóvia, Polónia: «Execução».

10. Campo alemão para crianças polacas em Łódź.

12. Crianças judias brincam na rua Krochmalna, no gueto de Varsóvia.
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