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“Depois de Auschwitz, 

não é mais possível escrever poema” 

(Theodor Adorno) 

 

“Além de inúmeras batalhas judiciais  

desagradáveis com Meyer Levin, Otto” – pai  

de Anne Frank e padrasto de Eva Schloss –  

“também esteve envolvido em uma série de  

processos contra antissemitas e com pessoas  

que negavam a existência do Holocausto, que  

desafiavam a veracidade do diário, alegando que se  

tratava de uma farsa escrita por Otto ou por Meyer  

Levin.” (ob. cit., p. 237) 

 

“Contei a ele sobre a fome, o frio e sobre o  

medo de ser assassinada. Contei também sobre  

a sujeira, sobre as doenças – e sobre a brutalidade  

da SS. Falei e falei durante a noite inteira. 

Mostrei a Tom a minha tatuagem no braço” (ob. cit., p. 188) 

 

 O livro do título acima, traduzido por Amanda Moura, traz, na capa e 

contracapa, ilustração das grades do mais conhecido campo de concentração do 

nazismo. A autora também assina a dedicatória da p. 3: “Este livro é dedicado à 

memória das vítimas do Holocausto e de outros genocídios que não puderam contar 

suas próprias histórias.” Segue-se ilustração de trecho de arame farpado, que se repetiria 

no sumário, no prólogo e nos capítulos seguintes. 

 

 Em seguida, Sumário, índice dos 28 capítulos, com Prólogo – Deixe a sua marca 

- e um Epílogo. Pela árvore genealógica, que antecede o Prólogo, a autora não é irmã de 

Anne Frank. Consta, literalmente, no informativo do Google: “A mãe de Anne Frank 

morreu de fome e seu pai foi o único sobrevivente.” 

 

 A parte interna da 2ª contracapa traz informe preciso: “Eva Schloss nasceu em 

Viena, Áustria, em 1929. A aterrorizante experiência no campo de concentração de 

Auschwitz-Birkenau foi narrada em seu primeiro livro, A história de Eva, lançado em 

1988. A obra foi adaptada para o teatro e já emocionou espectadores da Europa, dos 

Estados Unidos, da Austrália e até da Ásia. Em 2012, Eva recebeu do príncipe Charles o 

título de Membro do Império Britânico pelo seu trabalho com a Fundação Anne Frank e 

com outras entidades beneficentes relacionadas ao Holocausto, dando continuidade ao 

trabalho de seu padrasto Otto Frank, e garantindo que o legado de Anne nunca seja 

esquecido.” 

 

 A rigor, “Depois de Auschwitz” só começa, mesmo, no capítulo 13 – 

“Libertação” (pp. 128 e ss.). No inverno de 1944, a “guerra havia se transformado 

decisivamente contra os alemães. Enquanto as forças britânicas, norte-americanas e 



canadenses estavam avançando por toda a França e pela Bélgica, os soviéticos seguiam 

em direção à Frente Oriental, aproximando-se a cada dia mais de Auschwitz” (p. 129). 

 

 Os capítulos antecedentes confirmam a observação sobre o exato tema do título: 

“1 - Uma família vienense”, “2 - Infância”, “3 – Os nazistas estão chegando”, “4 – Uma 

garota indesejável”, “5 - Amsterdã”, “6 – Anne Frank”, “7 – A ocupação”, “8 – 

Esconderijos”, “9 – Traição”, “10 – Auschwitz-Birkenau”, “11 – A vida no campo” e 

“12 – O mais gélido dos invernos”. 

 

 Amostragem do capítulo 11 (“A vida no campo”): “Eu sabia que ‘Canadá’ era a 

mais valorizada de todas as unidades de trabalho. Era chamada assim por ser a ‘terra da 

plenitude’, uma vasta área atrás do campo onde enormes pilhas de posses dos 

prisioneiros esperavam para serem separadas e classificadas. As pessoas trabalhando no 

Canadá frequentemente recebiam alimento extra ou um cigarro, além de pequenos itens 

que poderiam trocar nos galpões por mais comida. Trabalhar lá significaria uma 

verdadeira melhora em nossa situação.” (p. 115) 

 

 Entre as páginas 144 e 161, páginas ilustradas exibem 60 fotos, em ordem 

cronológica, predominando as fotos familiares. Às vezes, com outras pessoas: a atriz 

Audrey Hepburn, a atriz Demi Moore, com estudantes, enfim, com o príncipe inglês 

Charles, entregando à autora do livro o título de “Membro do Império Britânico”, pelo 

seu “trabalho com a Fundação Anne Frank e com outras entidades beneficentes 

relacionadas ao Holocausto”. 

 

 A propósito da foto da mãe da escritora e do seu padrasto com Audrey Hepburn, 

aqueles queriam que esta “interpretasse  Anne no primeiro filme de O diário de Anne 

Frank”. Visitando, sempre com a Maria Lúcia, em 1996, o Museu de Anne Frank em 

Amsterdam, vimos o Oscar que a atriz Shelley Winters ganhou em 1959 e ofereceu ao 

referido museu. A atriz Millie Perkins fez o papel da Anne Frank no mesmo filme. 

 

 Na época, houve peça teatral de sucesso na Broadway. No Brasil, no final dos 

anos 1970, também, cabendo à atriz Miriam Mehler, então com 40 anos de idade, o 

papel da Anne Frank, no teatro Paiol. 

Já fiz referência à morte da mãe de Anne Frank e à sobrevivência do seu pai. 

Este foi o responsável pela publicação do diário da filha e teve importante participação 

na criação do Museu de Anne Frank. 

Destaque da última contracapa do livro: “Anne Frank escreveu no final de seu 

diário, pouco antes de ser capturada, que ainda acreditava que as pessoas tinham bons 

corações, mas eu me pergunto o que ela pensaria se tivesse sobrevivido aos campos de 

concentração de Auschwitz e Bergen-Belsen. Minhas experiências revelaram que as 

pessoas têm uma capacidade única para crueldade, brutalidade e completa indiferença 

aos sentimentos humanos. É fácil afirmar que o bem e o mal existem dentro de cada um 

de nós, mas eu vi a realidade de perto, e isso me levou a uma vida de questionamentos 

sobre a alma humana.” 

O capítulo 17 merece destaque, por dedicar-se aos anos que se seguiram ao final 

da 2ª guerra, com “o julgamento daqueles que nos entregaram aos nazistas”. Alguns 

destaques: no período da ocupação nazista, “milhares de pessoas” se dispuseram a 



deixar seus hábitos, “para trair os judeus”. No final dos anos 1940, essas pessoas não 

puderam evitar a ação da justiça.  

 Entre os casos lembrados, merece relevo “que Miep Braams foi responsável por 

entregar cerca de duzentas famílias judias, incluindo a nossa. Ela agia como parte de um 

grupo maior de informantes, sob o comando de um policial holandês extremamente 

antissemita, chamado Pieter Schaap. Duas das mulheres que trabalhavam com Schaap 

eram judias: Ans van Dijk e Branca Simons. Ans van Dijk se tornou conhecida na 

Holanda como a única mulher a receber pena de morte por seu papel na Ocupação, e 

acabou sendo executada em janeiro de 1948. Van Dijk tinha 37 anos e era assistente de 

vendas quando escapou da deportação em 1943, após concordar em entregar outros 

judeus – e aceitou sua tarefa com entusiasmo, denunciando mais de cem pessoas”. 

 Deixando de lado outros casos particulares, convém lembrar que o “governo 

holandês havia criado um sistema para trazer colaboradores à justiça mesmo enquanto 

ainda estavam no exílio. Mediante o Ato Especial de Justiça, uma série de tribunais era 

estabelecida por toda a Holanda, incluindo juizados especiais para os casos mais sérios. 

Na Holanda recém-libertada, o Departamento de Investigação Política, sob controle do 

gabinete do procurador-geral, analisou centenas de milhares de casos.” (p. 197) 

 De passagem, há no livro referências ao Natal (p. 234) e a sinagogas.  

 Mas a crença da autora se concentra na p. 199: “Eu gostaria de poder dizer que 

acredito que essas pessoas, especialmente Miep Braams, enfrentaram a verdadeira 

justiça após a morte, mas minhas experiências em Auschwitz me despiram de qualquer 

crença no poder de ‘Deus’ ou na vida após a morte.” 

 Antes do “Epílogo” (pp. 299/302), o capítulo 28, com a visita da autora em 

1995, e as impressões da autora sobre o campo de concentração onde estivera, 50 anos 

antes. A propósito, ela acrescenta: “Durante anos Auschwitz-Birkenau tinha apodrecido 

atrás da Cortina de Ferro e poucas pessoas tinham visitado o local. Agora ele estava 

sendo preparado para se tornar um ponto turístico. Sinalizações eram postas para indicar 

às pessoas os locais onde os horrores aconteciam: a câmara de gás, o alojamento dos 

judeus húngaros, o hospital”. 

 A pergunta que se faz, quase no final de tal capítulo: “O Holocausto foi um 

horror único ou apenas um entre muitos outros horrores que aconteceram?”. 

 Talvez o capítulo inicial – “Tragédias esquecidas” – do meu livro Cinema, 

Verdade e Fantasia (São Paulo : 2012, pp. 18/35) ajude na resposta. Também o meu 

artigo “Raoul Wallemberg (1912/1947), Grande Herói contra o Holocausto” (Artigos 

2014 – APMP, pp. 181/182).  

 Mais importante, mesmo, é que, com certas tentativas de apagar referências ao 

Holocausto e aos seus horrores, livros como este que acabo de comentar continuem 

divulgando a verdade histórica, para as necessárias reflexões. 

 Não posso evitar, como final deste comentário, a conclusão dele próprio: ela 

ocorreu “quando muitas das pessoas sobre as quais você leu aqui se reuniram em 

Londres para comemorar conosco o sexagésimo aniversário de meu casamento com Zvi. 



Era um belo dia ensolarado do começo de setembro, e Zvi e eu entramos na sala 

ouvindo nossa neta Lisa tocar uma versão de What a Wonderful World.” 

 Segue-se resumo das relações de parentesco e amizade que faziam a vida da 

autora do livro ficar completa. 

 E a referência às perguntas que foram feitas à autora, ao longo dos anos depois 

de Auschwitz. Especialmente aquela feita por certa “garota de olhos escuros da 

Somália”: 

 - “Você acha que isso pode voltar a acontecer? 

 Não posso responder isso, mas talvez você possa. Será que pode voltar a 

acontecer? Espero que não.” 

 Sobre as tentativas de proibição do assunto Holocausto, campos de concentração 

etc., a resposta à pergunta só pode consistir na importância da divulgação de tais 

horrores, para que não se repitam. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


