	
  

Livro reproduz lista de anônimos que
dedicaram suas vidas para salvar judeus do
Holocausto
Lançado na Inglaterra em 2010, Os Outros Schindlers chega ao Brasil pela
Editora Cultrix. A obra destaca valores de pessoas que, a exemplo do famoso
empresário alemão Oskar Schindler, se solidarizaram com o sofrimento de
milhares de judeus na Segunda Guerra Mundial e saíram da passividade de meros
espectadores para devolver a esperança aos exilados
Em 1993, o diretor Steven Spielberg apresentou ao mundo a história
surpreendente de Oskar Schindler, empresário alemão que,
horrorizado com o assassinato de milhares de judeus nos
campos de concentração nazistas, durante a Segunda
Guerra Mundial, escreveu uma lista com os nomes de 1200
trabalhadores que prestavam serviço em sua fábrica na
Polônia, preservando suas vidas do extermínio. O filme A
Lista de Schindler ganhou sete Oscars, incluindo a
categoria de Melhor Filme e outros 65 prêmios, inclusive o
Globo de Ouro e o Grammy, tornando a história do alemão
conhecida no mundo inteiro.
Porém, ele não foi o único a realizar tão digna tarefa de
salvar vidas inocentes das mãos dos cruéis soldados nazistas naquele período. A
descendente de judeus, Agnes Grunwald-Spier, fez uma minuciosa pesquisa e
descobriu mais de 30 pessoas que tiveram a mesma boa vontade, muitas vezes
colocando a própria vida em risco. As experiências destes corajosos heróis
anônimos estão relatadas em Os Outros Schindlers, livro que a Editora Cultrix
lança em setembro na XV Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro.
A obra divide os voluntários em três “categorias”: aqueles que resgataram
pessoas por motivos religiosos, os que o fizeram por motivos humanitários e
aqueles que tiveram outros motivos, seja por envolvimento com o grupo de
resistência nazista, por lealdade aos refugiados ou até mesmo por interesse
econômico – houve quem salvasse a vida de judeus em troca de pagamento. A
autora mostra que, independente da motivação, estas ações foram fundamentais
para a sobrevivência de milhares de pessoas – inclusive ela própria – e os
reflexos destes atos permanecem até hoje.
“Certa manhã, em Budapeste, um funcionário desconhecido encarregado de
deportar judeus húngaros para Auschwitz mandou todas as mulheres
acompanhadas de crianças de volta para suas casas. Não tenho meios de saber
quem foi esse funcionário e quais foram seus motivos para fazer o que fez, mas é
assustador pensar que, não fosse a atitude dele, eu teria sido atirada às chamas
com outros bebês”, descreve Agnes, no capítulo introdutório.
Anonimato
Além dos relatos históricos adquiridos por meio de recortes de jornal, entrevistas
com parentes e pessoas próximas aos resgatadores e depoimentos de judeus
salvos e/ou seus descendentes, o livro traz também diversas fotos desses
personagens anônimos e tabelas estimativas da quantidade de pessoas salvas por
cada um deles, mostrando a amplitude que um simples gesto altruísta pode
atingir. Segundo a autora, registrar estas histórias era uma tarefa urgente, antes

	
  

que esses benfeitores morressem sem que seus atos fossem narrados, deixando
um hiato na História do Holocausto.
Os Outros Schindlers é um documento histórico de homens e mulheres que,
independente de sua idade, profissão, religião ou nacionalidade, fizeram de suas
vidas um ato de amor ao próximo e de valorização do ser humano, numa época
em que qualquer ato de solidariedade aos perseguidos poderia ter consequências
trágicas tanto para o salvador como para seus familiares. Mas, muito mais do que
isso, o livro é uma forma de agradecimento a estes heróis ocultos que saíram de
seu comodismo e decidiram fazer a diferença no período mais negro da História
da Humanidade.

Sobre a autora
Agnes Grunwald-Spier nasceu na Hungria em plena Segunda Guerra Mundial.
Salva do Holocausto ainda bebê, graças a um funcionário encarregado de
deportar judeus para os campos de concentração, direcionou seus estudos para
este período da História e conquistou um mestrado em Estudos do Holocausto. É
administradora do Holocaust Memorial Day Trust (HMDT), entidade que realiza
anualmente, sempre em 27 de Janeiro, o Holocaust Memorial Day em todo o
Reino Unido, para lembrar ao mundo o extermínio de milhares de judeus pelos
nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. É autora do livro Os Outros
Schindlers, publicado pela Editora Cultrix.
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Sobre o Grupo Editorial Pensamento
O Grupo Editorial Pensamento, reconhecido pelo pioneirismo e inovação na
seleção de temas e títulos para publicação, nasceu em 1907 com a criação da
Editora Pensamento. Seus livros têm influenciado várias gerações ao abordar
temas como espiritualidade, autoajuda, esoterismo e saúde. Em 1956, foi
fundada a Editora Cultrix, com o objetivo de lançar títulos voltados para a área de
ciências sociais e humanas, especialmente literatura, linguística, sociologia,
psicologia, administração e marketing. Hoje, figura entre as editoras que mais
contribuem para o fortalecimento de uma cultura voltada à sustentabilidade. Em
2009, foi adquirida a Editora Seoman, que publica livros nas áreas de biografias,
moda e cultura pop. Esse ano, com o objetivo de alcançar novos espaços e
ampliar o público leitor, o Grupo Editorial Pensamento lança o selo Jangada, com
títulos nas áreas de ficção fantástica e histórica.
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