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Prefácio 

Em 1991, Os Filhos de Hitler foi um dos primeiros livros a estudar a 
descendência dos assassinos nazistas.1 Os autores de duas outras obras publi-
cadas na mesma época garantiram o anonimato dos personagens. Achei isso 
uma falha gritante. Se não conhecermos a identidade do pai ou aquilo que ele 
fez durante a guerra, teremos dificuldade em entender plenamente o que o 
filho teve de suportar. Ser filha do chefe supremo da SS, Heinrich Himmler, 
é bem diferente de ser filho do coronel Claus von Stauffenberg, o oficial res-
ponsável pela explosão da bomba que quase matou Hitler. Acho importante 
também saber como o filho ou a filha conheceu seu pai. Por exemplo: o filho 
de Mengele, Rolf, nasceu em 1944; Mengele deixou a Alemanha quando o 
menino mal havia completado 5 anos. Rolf só foi informado de que ele es-
tava vivo quando tinha 16 anos e, como adulto, o encontrou apenas uma vez. 
A filha do grande almirante Karl Dönitz, por outro lado, estava na quadra 
dos trinta anos durante a guerra e era muito próxima do pai, a quem visitava 
regularmente. Um filho que nunca conheceu de fato o pai acharia mais fácil 
condená-lo do que uma filha que conheceu o seu já adulta?

Os Filhos de Hitler foi o primeiro livro a insistir com os filhos entrevis-
tados para que o fizessem com seus próprios nomes e identificassem clara-
mente seus pais.

Desde sua publicação, ele gerou mais livros, artigos, entrevistas de televi-
são e mesmo um documentário cinematográfico – indo de estudos eruditos a 
tabloides sensacionalistas. O que eles têm em comum é o enfoque invariável 
nos descendentes de nazistas que recriminaram os pais, condenaram seus 
crimes e se desculparam pelo que estes haviam feito no Holocausto.

Em Os Filhos de Hitler, preferi incluir filhos que não apenas deplora-
ram a atuação de seus pais no Terceiro Reich, mas também os defenderam. 
Em um caso – o de dois irmãos que cresceram com seu pai criminoso de 
guerra quando este era o governador-geral nazista da Polônia ocupada –, as 
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opiniões se dividiram. Um deles fez o que pôde para proteger a reputação 
do pai, enquanto o outro não hesitou em denunciá-lo. Raciocinei assim: 
apenas uma investigação da ampla diversidade de opiniões, na segunda ge-
ração dos criminosos, poderá haver uma ideia clara dos motivos que leva-
ram homens comuns a perpetrarem tamanhas atrocidades.

Quando iniciei o trabalho, pensava-se geralmente que alguns nazistas 
– como o doutor Josef Mengele, o “Anjo da Morte” de Auschwitz; Hans 
Frank, o brutal governador-geral da Polônia; Herman Göring, o capanga 
número um de Hitler; e Rudolf Hess, o vice-Führer – eram sádicos patológi-
cos. Isso me parecia simples demais. Justificar nazistas da cúpula ou os subal-
ternos pessoalmente envolvidos no genocídio classificando-os de monstros 
dementes minimizava a complexidade e tornava difícil entender por que fo-
ram capazes de desempenhar um papel duplo como nazistas fanáticos e pais 
carinhosos. Como pôde Mengele despachar, no outono de 1944, centenas 
de milhares de judeus húngaros para as câmaras de gás e, ao mesmo tempo, 
gozar uma segunda lua de mel em Auschwitz com a esposa? O que permitiu 
a Hans Frank2 supervisionar, de dia, a burocracia da matança incessante na 
Polônia e, à noite, assumir o papel de pai afetuoso, que ficava horas e horas 
tirando acordes com o filho mais velho no piano da família?

Minha esperança era que um olhar diferente à dinâmica familiar de 
alguns nazistas de destaque pudesse fornecer pistas capazes de ajudar his-
toriadores e acadêmicos a entender melhor homens que, em alguns casos, 
se tornaram símbolos de crimes contra a humanidade.

No outono de 1991, poucos meses após a publicação do livro, dois dos 
filhos que eu havia entrevistado me ligaram. O motivo dos telefonemas foi 
o encontro amplamente divulgado do papa João Paulo II com um grupo de 
judeus húngaros em Budapeste. O papa se valeu da ocasião para classificar 
o antissemitismo como pecado. Pela primeira vez, um pontífice denuncia-
va, sem meias-palavras, o ódio aos judeus – ódio que, durante séculos, fora 
um postulado básico da doutrina e da liturgia da Igreja Católica Romana. 
A Hungria pareceu um lugar particularmente adequado para essa procla-
mação histórica. Seus bispos e clérigos haviam permanecido, pela maioria, 
silenciosos quando os nazistas mandaram cerca de 800 mil judeus húngaros 
para a morte nas câmaras de gás de Auschwitz, em 1944. Alguns foram 
ativos na política fascista nacional; outros incentivaram o massacre civil 
rezando missas para que as cidades húngaras ficassem “livres de judeus”.
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Uma das pessoas que me telefonaram, Norman, era o filho mais velho 
de Hans Frank. Esforçava-se há tempos para reconciliar o fervoroso catoli-
cismo do pai com as palestras que ele dera a seus oficiais da SS e aos fami-
liares destes, instando-os a “destruir os judeus onde quer que se encontrem 
e sempre que para isso houver oportunidade”. Talvez, ponderava Norman, 
se o papa da época da guerra, Pio XII, tivesse proferido uma condenação 
igualmente inequívoca do antissemitismo, taxando-o de pecado, homens 
como seu pai hesitassem em sua zelosa e firme determinação de exterminar 
todos os judeus da Europa.

“O papa era o representante de Cristo na Terra”, assegurou-me 
Norman. “Meu pai foi criado para ver nele uma autoridade inquestionável.”

Sem dúvida, nos anos 1940, a maioria dos católicos europeus ainda 
obedecia cegamente às diretrizes papais. Norman tocou num ponto im-
portante, muitas vezes subestimado: vários nazistas da elite eram católicos, 
à semelhança de uma significativa porcentagem dos milhares de guardas e 
membros da SS que levaram a cabo os horrendos assassinatos nos campos 
de concentração. Esses nazistas, de um modo ou de outro, reconciliaram 
sua fé inabalável na Igreja com seu papel sinistro no genocídio. Um de-
creto explícito de Pio XII, declarando pecado mortal o extermínio de ju-
deus, teria anulado a falácia adotada por muitos desses assassinos, segundo 
a qual era possível ser um bom católico e, ao mesmo tempo, implementar a 
Solução Final. Dissuadir milhares e milhares de católicos da noção de que 
poderiam fazer as duas coisas talvez vibrasse um golpe contundente nos 
planos de Hitler de eliminar os judeus da Europa.

“Essa declaração do papa já devia ter sido feita há muito tempo”, asse-
gurou-me Ingeborg Scheer-Mochar, alguns dias depois de minha conversa 
com Norman. O pai de Ingeborg foi um dos primeiros membros do Partido 
Nazista, que deixou a Igreja por achar hipócrita ser leal tanto ao papa quan-
to a Hitler. “A declaração de João Paulo é sinal de que a mais antiga das ins-
tituições está mudando. Os nacional-socialistas perderam sua guerra contra 
os judeus. O papa demonstra que o sentimento contra o antissemitismo 
vingou, implantando-se de vez na consciência europeia. Talvez tenhamos, 
todos nós, aprendido alguma coisa das duras lições do passado.”

Em 1991, havia motivos para partilhar o otimismo de Ingeborg, de que 
o velho ódio contra os judeus na Europa estava finalmente se extinguindo. 
Dois anos antes, o Muro de Berlim fora posto abaixo, aliviando décadas de 
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inquietação social latente na Europa Oriental comunista. Um ano antes da 
declaração do papa, de que o antissemitismo é pecado, governos autocrá-
ticos na Hungria, Polônia, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Romênia 
e Bulgária foram substituídos por regimes ainda frágeis, democraticamente 
eleitos pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Eram os mesmos 
países que os nazistas haviam escolhido como “ponto zero” para executar a 
Solução Final.

Apenas seis meses depois de João Paulo II condenar veementemente 
o antissemitismo, a União Soviética veio abaixo, com Mikhail Gorbachev 
renunciando ao cargo de presidente e declarando-o extinto. Essa dissolução 
resultou em quinze novos países. Estônia, Bielorrússia, Geórgia, Letônia, 
Lituânia, Moldávia e Ucrânia foram os lugares em que os Einsatzgruppen 
– esquadrões móveis de extermínio organizados pelos nazistas – massacra-
ram mais de 1 milhão de judeus.

A democratização firmemente em curso em todos esses países recém-
-independentes promoveu uma vigorosa liberalização nas atitudes sociais 
pelo resto da década de 1990. Os judeus começaram a sair das sombras. 
Devido à Solução Final, seu número era chocantemente diminuto. Antes 
da Segunda Guerra Mundial, quase 10 milhões de judeus viviam na Europa 
(cerca de 60% dos 16,6 milhões de judeus do mundo).3 No fim da guer-
ra, sobraram apenas 3,8 milhões, cerca de 35% dos 11 milhões que ainda 
restavam no mundo inteiro. Comunidades instaladas há tempos naque-
les que viriam a ser os campos de extermínio da Europa Oriental tinham 
sido dizimadas. A Polônia foi o lar de uma das maiores e mais prósperas 
comunidades judaicas de antes da guerra, com cerca de 3,5 milhões de 
pessoas. Também foi o local onde se estabeleceram os maiores campos de 
extermínio (Auschwitz-Birkenau, Sobibor, Belzec, Treblinka e Chelmno). 
Depois da guerra, somente 45 mil judeus restavam na Polônia. Daqueles 
que viviam na Tchecoslováquia, 95% desapareceram e os da Hungria fica-
ram reduzidos a dois terços.

Embora seu número não passasse de uma fração do que tinha sido uma 
geração antes, os judeus da Europa Oriental e da Rússia prosperaram com a 
reforma do antigo bloco totalitário. Fundaram centenas de escolas e dezenas 
de periódicos, enquanto destacadas organizações internacionais sionistas e 
“Amigos de Israel” se estabeleciam em cada país.4 O fato parece extremamen-
te notável quando se considera que essas nações tinham uma longa e desa-
piedada história do mais arraigado antissemitismo. Não admira, pois, que até 
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alguns filhos e filhas de nazistas que entrevistei acreditassem numa histórica 
e permanente mudança no continente, com respeito ao antissemitismo.

Mas, obviamente, a maioria de nós não percebeu que as próprias forças da 
liberalização social e econômica inicialmente favoráveis ao ressurgimento das 
comunidades judaicas também deram rédea solta a correntes subterrâneas que 
por fim reacenderiam o sentimento nacionalista de direita até então adorme-
cido. Isso era algo que exigia, como combustível, o ódio aos judeus. Como tem 
sido o caso ao longo da história, o novo antissemitismo simplesmente usou 
os judeus como bodes expiatórios: a novidade foi apenas o motivo pelo qual 
passaram a ser vilipendiados. O capitalismo, por exemplo, criou vencedores e 
perdedores. Nos países em que a economia estatal havia banido a empresa pri-
vada por quarenta e cinco anos, a desigualdade financeira logo se tornou uma 
queixa insidiosa e generalizada. Em 2000, circulavam boatos de que os judeus 
encabeçavam a lista do pequeno número de milionários surgidos após a queda 
do comunismo. Eram boatos tão disseminados que pouco importava sua falsi-
dade óbvia. Acreditava-se que fossem verdadeiros e isso ajudava a alimentar, a 
reviver o preconceito profundamente enraizado de que os judeus controlavam 
as finanças internacionais (não bastasse, para isso, uma falsificação czarista do 
século XIX, Os Protocolos dos Sábios de Sião, que passava por ser um manual 
surrupiado de como a cabala sionista dominava o mundo).

O problema não era apenas a divulgação de teorias conspiratórias so-
bre os judeus. O ressurgimento do catolicismo nos países da antiga Cortina 
de Ferro se chocava cada vez mais com os judeus na questão de reabilitar 
líderes fascistas do tempo da guerra que haviam se oposto ao comunismo. 
A Igreja Ortodoxa Russa renascente voltava a inserir um obsoleto antis-
semitismo em seus ensinamentos, inclusive o conceito equivocado de que, 
em segredo, todos os judeus queriam se converter ao cristianismo. O con-
flito se agravou quando grupos internacionais, como o Congresso Mundial 
Judaico, começaram a pressionar governos e a recorrer a tribunais para rea-
ver propriedades, dinheiro e obras de arte que tinham sido roubados pelos 
nazistas e depois nacionalizados pelas autoridades comunistas.

Os novos democratas se mostraram lamentavelmente ineptos – e, 
às vezes, indiferentes – no combate ao antissemitismo em ascensão.  
No mínimo, demoravam a reagir. Observava-se um desejo compreensível 
de evitar a censura de pensamento e expressão que fora a marca do totali-
tarismo, mas isso permitia que prosperassem virulentos jornais, revistas e 
websites antissemitas.5
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Desde os primeiros e empolgantes dias da queda da Cortina de Ferro 
e da União Soviética, muitos desses países mostraram que o antissemitis-
mo podia florescer mesmo com suas comunidades judaicas desaparecen-
do. Após o fim do comunismo em 1990, os 45 mil judeus poloneses fica-
ram reduzidos a menos de 4 mil.6 A população judaica nos países bálticos, 
Croácia, Bulgária, Sérvia e República Tcheca diminuiu em 80%. Isso foi, 
em grande parte, resultado da emigração maciça para Israel e países oci-
dentais, além da assimilação por casamento. Mas os boatos sem base que 
alimentam o antissemitismo continuaram a criar raízes e a propagar-se, a 
despeito do tamanho cada vez menor das comunidades judaicas.

No início dos anos 2000, vários países da Europa Oriental se empe-
nharam em sanear suas tenebrosas histórias comunistas. Haveria culpa mais 
oportuna do que a historicamente mais confiável: os judeus vistos como dia-
bolicamente espertos e exercendo, nas sombras, um enorme poder sobre os 
acontecimentos do mundo?7 Inúmeros comentaristas de direita promoveram 
a visão segundo a qual seu passado comunista lhes fora imposto por um con-
luio secreto entre os judeus e os soviéticos (vermelhos). Enquanto isso, uma 
crescente minoria saudosa da ordem de seus antigos governos, bem diferente 
da incerteza e caos ocasional da democracia e do capitalismo, acusava os ju-
deus de terem, secretamente, orquestrado a queda do comunismo. Foi uma 
trama brilhante dos judeus, alegavam esses descontentes, para ganhar bilhões 
com a privatização das indústrias estatais à custa dos cidadãos comuns.

Desde 2010, o antissemitismo redivivo se misturou, numa aliança vo-
látil tanto na Europa quanto em todo o Ocidente, com um nacionalismo e 
populismo emergentes, de tendência política direitista. Boa parte dele se liga 
também, estreitamente, ao preconceito contra os imigrantes. Os antissemitas 
se aproveitaram ainda, com astúcia, do sentimento anti-Israel que se espa-
lhou pela Europa nos últimos anos devido às constantes crises e tumultos do 
conflito palestino-israelense. 

Resultado?
“A pior época desde a era nazista”, segundo Dieter Graumann, presi-

dente do Conselho Central dos Judeus na Alemanha.8 Mas a revivescência 
do antissemitismo europeu já não se confina aos governos de direita da 
Europa Oriental. Espalhou-se pelos países ocidentais que sempre gabaram 
sua tolerância. Houve atentados a bomba contra sinagogas e centros cultu-
rais judaicos na França e na Alemanha, agressões a pedestres, vandalismo 
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e grafites antissemitas em restaurantes, escolas, cemitérios e mesmo em al-
guns dos campos de extermínio dos nazistas. Cenas impressionantes ocor-
reram durante eventos esportivos e manifestações, em que grandes massas 
entoavam palavras de ódio como “Morte aos judeus”, “Degolem os judeus” 
e “Judeus à câmara de gás”.9

A declaração do primeiro-ministro francês em 2014, de que “atacar um 
judeu porque ele é judeu é atacar a França; depredar uma sinagoga ou um 
mercado kosher é puro antissemitismo e racismo” pouco fez para estancar 
o surto de violência contra o meio milhão de judeus do país.10 Essa hosti-
lidade crescente se reflete nas medonhas estatísticas: sete vezes mais atos 
antissemitas que nos anos 1990 – e, embora os judeus constituam menos 
de 1% da população, 51% de todos os crimes motivados pelo ódio foram 
cometidos contra eles.11 Esses números explicam a emigração recorde dos 
judeus da França.

França e Alemanha não são os únicos países em que o novo antisse-
mitismo deitou raízes. Na Áustria, registrou-se um aumento considerável 
no número de crimes de antissemitismo e uma partida de futebol pro-
fissional teve de ser cancelada quando um bando, gritando “Gás neles!”, 
agrediu os jogadores judeus. Os atos criminosos de ódio contra os judeus 
se multiplicaram em 500% na Bélgica e na Dinamarca. Na Itália e na 
Espanha, triplicaram os incêndios em sinagogas e lojas das comunidades 
judaicas. Em uma pesquisa de âmbito nacional, 70% dos gregos revelaram 
opiniões antissemitas. Os países escandinavos relataram o maior núme-
ro de incidentes contra judeus desde que começaram a manter registros 
oficiais. No Reino Unido, os ataques antissemitas dobraram a cada ano, 
nos últimos três. Não é de admirar então que, em uma pesquisa de 2014, 
dois terços dos judeus britânicos questionassem seu futuro no país.12 Para 
agravar a crise em todo o continente, temos a incapacidade da polícia e 
dos governos de estancar a enxurrada de ódio que se infiltra na internet 
e nas mídias sociais.

Os judeus se sentem acossados, é claro. Em 2012 e 2013, a Agência 
dos Direitos Fundamentais da União Europeia entrevistou alguns deles em 
oito países europeus que abrigam 90% da população judaica do continente. 
Três quartos sentiam que o antissemitismo estava se intensificando em seus 
próprios países e na Europa inteira. Fato impressionante, 50% foram ver-
balmente agredidos em público pelo simples fato de serem judeus.
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Há pouco, viajando pela Alemanha, li que cerca de 14 mil cartas, faxes 
e e-mails odiosos haviam sido enviados à embaixada israelense em Berlim. 
Fiquei surpreso ao constatar que poucos eram anônimos e que os reme-
tentes pareciam orgulhosos em revelar seus nomes e endereços. Os novos 
semeadores de ódio representavam várias camadas da sociedade alemã, de 
médicos e advogados a professores universitários e mesmo sacerdotes.

“Acho que voltamos ao passado”, confessou-me um jornalista alemão. 
“Hoje, ninguém se envergonha de ser antissemita. Sim, voltamos aos velhos 
e maus tempos.”

A situação deteriorada dos judeus da Europa explica por que Os Filhos 
de Hitler é um livro tão importante hoje quanto na época em que o escrevi, 
há 26 anos. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas perfilharam 
com entusiasmo o antissemitismo mais mortalmente lógico e sem barrei-
ras. Seu ressurgimento na Europa ocorreu, em parte, porque as lições do 
Holocausto foram esquecidas e as novas gerações estão ansiosas para se 
livrar da culpa. As histórias neste livro, pelos olhos de filhos de nazistas, 
são uma tentativa de mostrar as tristes consequências de se permitir que o 
antissemitismo floresça impunemente. Estamos aceitando isso por nossa 
própria conta e risco.

– Gerald Posner
Miami, abril de 2017.
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