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RESUMO 

 
 

LAVEZO, Juliana. A língua conduz meu sentimento: Victor Klemperer e o testemunho da 

reconstrução. 2021. 153 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas. Departamento de Filosofia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

 

 

Victor Klemperer (1881 – 1960) foi um importante filólogo alemão, judeu assimilado, 

convertido ao protestantismo ainda jovem, professor universitário, foi casado com Eva 

Klemperer, pianista e “não judia”. O fato de não ser judia o protegeu diversas vezes de uma 

possível deportação a um campo de concentração. Também foi ela quem muitas vezes garantiu 

o mínimo para a sobrevivência do casal, uma vez que saía à rua para adquirir alimentos com os 

cupons fornecidos pelo governo. Klemperer escreveu vários diários, sendo esses: Curriculum 

Vitae (sem tradução para o português), que abrangem os anos de 1881 a 1918; Os diários de 

Victor Klemperer – testemunho clandestino de um judeu na Alemanha Nazista, que se referem 

ao período 1933 a 1945; e The diaries of Victor Klemperer – The Lesser Evil (também sem 

tradução para o português), que compreendem aos anos de 1945 a 1959. Publicou diversas obras 

importantes sobre literatura francesa do século XVIII e em sua obra principal LTI (Lingua Tertii 

Imperii) faz um minucioso estudo sobre o uso de termos nazistas e como estes usavam da 

linguagem como instrumento de manipulação do povo. Nessa pesquisa busca-se analisar seus 

diários do período pós-guerra a fim de compreender como se dá a retomada da vida de 

Klemperer após o final da Segunda Guerra Mundial e o contexto social e político da época a 

partir dos dados levantados. No entanto, também analisaremos partes dos seus diários do 

período nazista, uma vez que buscamos entender como se deu a destruição da cidade onde ele 

vivia, Dresden, e sua saída de lá, além de outros fatores. Como sua obra LTI fazia parte dos 

diários, ela também será utilizada como fonte. 
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ABSTRACT 

 
 

LAVEZO, Juliana. The language conducts my feeling: Victor Klemperer and the testimonial of 

the reconstruction. 2021. 153 f. Thesis (Doctoral) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas. Departamento de Filosofia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

 

 

Victor Klemperer (1881 – 1960) was an important german philologist, assimilated jew, 

converted to protestantismo at a young age, university professor, was married to Eva 

Klemperer, panist and “not jew”. The fact of not being jew protected him many times of a 

possible deportation to a concentration camp. It was also her who many times guaranteed the 

minimum to the couple’s survival, since she went out to the streets to acquire food with 

government provided vouchers. Klemperer wrote several diaries, being these: Curriculum Vitae 

(with no translation to Portuguese), which embrace the years from 1881 to 1918; The diaries 

of Victor Klemperer – clandestine testimony of a jew in Nazi Germany, which refer to the period 

from 1933 to 1945; and The diaries of Victor Klemperer – The Lesser Evil (also not translated 

to Portuguese), which comprise the years from 1945 to 1959; He published many important 

Works about french literature from the 18th century and in his magnum opus LTI (Lingua Tertii 

Imperii) he made a thorough study about the usage of nazi terms and how they used language 

as a means to manipulate the people. This research intends to analyze his diaries from the post-

war period to understand how does the resumption of life occur for Klemperer after the end of 

the Second World War  and the social and political contexts of the time from collected data. 

Nonetheless, we also analyze parts of his diaries from the nazi period, since we seek to 

understand how the city where he lived, Dresden, was destroyed, and his leaving from there, 

among other factors. Since his work LTI was part of the diaries, it will also be used as a source. 

 

 

 

Key Words: Germany, Post-War, Diaries, Testimony. 
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INTRODUÇÃO 

 “Ninguém pode se tornar aquilo que não pode encontrar nas suas memórias” 

(Jean Améry) 

Victor Klemperer foi um importante filólogo alemão, professor universitário que viveu 

na Alemanha durante o período do Nazismo e posterior a ele, registrando em seus diários seu 

cotidiano, mas não apenas isso, também sua visão crítica do mundo que o cercava. É 

considerado por muitos intelectuais um dos maiores escritores de diários de sua época. 

Desempenhou tal tarefa desde muito jovem e a fez até a sua morte, prestando testemunho de 

sua realidade, mesmo que sob riscos e adversidades. Como ele mesmo reforça: “Prestarei 

testemunho, testemunho exato. Esse é o meu verdadeiro heroísmo.” (KLEMPERER, 1999, p. 

466).  

Essa tese tem como objetivo principal compreender parte da vida do filólogo alemão, 

tendo como fonte principal seu diário do período pós-guerra, intitulado: The diaries of Victor 

Klemperer – the lesser evil (1945 – 1959), priorizando os primeiros anos dessa época, além de 

resgatar informações do seu diário anterior, Os diários de Victor Klemperer – testemunho 

clandestino de um judeu na Alemanha Nazista, outrora analisados em minha dissertação de 

mestrado, A linguagem revela: Victor Klemperer e a vara de equilibrista, defendida em 2015 

pela Universidade de São Paulo sob orientação da professora Drª Anita Novinsky e de sua obra 

LTI – A linguagem do terceiro Reich. Desse modo, buscamos analisar como se deu a retomada 

de seu trabalho intelectual e suas publicações, assim como sua visão crítica diante dos 

acontecimentos políticos na Alemanha Oriental, onde se localizava Dresden, sua cidade e 

também eventos internacionais.  

 Assim sendo, a pesquisa divide-se da seguinte forma: O primeiro capítulo se trata de um 

capítulo teórico acerca da literatura de testemunho, gênero biográfico, memória, narrativa e 

História, além de uma biografia sucinta sobre o filólogo. O segundo capítulo se apoia nas 

últimas páginas dos diários do período da guerra e aborda o bombardeio de Dresden (e a 

consequente saída do casal da cidade), sua destruição e o retorno dos Klemperer à sua casa. Já 

o terceiro capítulo traz autores que versam sobre o estado dos países europeus no imediato pós-

guerra, os campos de concentração, utilizando os diários e uma bibliografia secundária, assim 

como as memórias de sobreviventes dos campos. O quarto e último capítulo destina-se ao olhar 

do autor para os primeiros anos do período pós-guerra, seu retorno ao trabalho acadêmico, a 

publicação de sua LTI e seu olhar sobre os principais fatos do país e do mundo da época. 
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 É importante frisar que durante o desenvolvimento dessa pesquisa elencamos alguns 

temas a serem estudados em seus diários e não o analisamos como um todo, devido à dimensão 

deles, o conteúdo abrangente dos escritos dos diários pós-guerra, por exemplo, anotações 

generalistas, referentes ao cotidiano (muitas vezes repetitivas), saúde, entre outras pontos que 

não foram o foco, para podermos nos direcionar aos objetivos propostos já descritos aqui. 

 A  trajetória com Victor Klemperer se deu ainda na graduação, quando fui apresentada 

aos seus diários da época do Nazismo pela primeira vez e diante de uma leitura prévia sobre 

essa obra tive a certeza que deveria me debruçar com mais afinco em um possível mestrado. 

Anos depois, ao manifestar meu desejo de continuar com esse tema de pesquisa para uma futura 

dissertação à professora Anita Novinsky, ela acatou sem mais delongas e conheceu Klemperer, 

criando uma admiração por seu trabalho, mas não deixando de se instigar com sua 

personalidade no mínimo curiosa. Eis que chego na reta final, não que eu considere que a 

história de uma vida possa ser esgotada, mas ao que se refere à minha trajetória com Klemperer, 

talvez sim. A dedicação de anos de pesquisa a um intelectual como ele me levou a inúmeras 

indagações, por vezes, em contato com seu testemunho tão claro e incisivo, me questionei: 

como foi possível viver assim? Como me sentiria no seu lugar, se minha casa fosse retirada de 

mim? Como viver em uma sociedade que legaliza o racismo e sistematiza o genocídio? O que 

falar da destruição de sua cidade, como reuniu forças para fugir do bombardeio?  

 Todas essas perguntas e muitas outras só nos fazem concluir como seu testemunho é 

importante, como menciona Walter Nowojski no posfácio dos diários de guerra “As incontáveis 

vítimas não podem mais prestar depoimento; sua memória é resgatada no diário de Victor 

Klemperer” (apud KLEMPERER1, 1999, p. 840). Ele presta testemunho por aqueles que não 

puderam mais falar, aqueles que foram calados, os deportados para os campos, aqueles que 

foram confinados nos guetos, os que tiveram que deixar seu país após a Noite dos Cristais.  

 Nesse sentido, o testemunho cumpre seu papel de justiça histórica, pois 

ele possui um papel de aglutinador de um grupo de pessoas – antes de tudo, 

em se tratando da Shoah, dos próprios judeus – que constroem a sua identidade 

com base na identificação com essa “memória coletiva” de perseguições, de 

mortes e dos sobreviventes (SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 85 - 86) 

A autenticidade de sua obra se faz perante o olhar crítico do autor sobre os fatos, o 

detalhamento deles; sua escrita quase que diária e a preocupação em relatar tudo o que o lhe 

                                                             
1 KLEMPERER, Victor. Os diários de Victor Klemperer. Testemunho Clandestino de um Judeu na Alemanha 

Nazista 1933-1945. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.  
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cercava garantem espontainedade e, mais uma vez, o que Klemperer falava “cumpririam um 

papel educativo”. Não se trata, portanto, de uma obra qualquer, mas sim de o testemunho de 

um intelectual que viveu em uma Alemanha em um período particular, sobreviveu ao 

extermínio de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerral Mundial e à destruição quase que 

completa de sua cidade. No período pós-guerra, consegue se reestabelecer e voltar a trabalhar, 

analisa os impactos da guerra e o contexto político, muitas vezes compara a linguagem 

dominante, denominada por ele de LQI – Lingua Quarti Imperii (Linguagem do Quarto Reich) 

em alusão à LTI – Lingua Tertii Imperii (Linguagem do Terceiro Reich).  

Cabe ainda ressaltar que esse tema se mostra relevante à medida em que vemos o 

recrudescimento de grupos ligados a partidos da extrema direita na Europa e também nas 

Américas pautando-se em políticas racistas, muitas vezes antissemitas e xenófobas, fazendo 

apologia à tortura e a governos autoritários, contra os direitos humanos e negando genocídios, 

como por exemplo, a Shoah. Ele é, portanto, mais que necessário, urgente. Precisamos discutir 

e refletir a partir da óptica de Klemperer como foi possível que uma sociedade esclarecida em 

pleno século XX sucumbisse ao Nazismo para que isso não se repita. É preciso que estejamos 

sempre vigilantes e combatentes, insistindo em fazer lembrar aquilo que talvez alguns insistem 

em tentar esquecer. Que essa pesquisa ofereça espaço para novos debates e novos olhares e que 

ela possa também contribuir para futuros pesquisadores.  
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1 LITERATURA DE TESTEMUNHO: LIMITES E POSSIBILIDADES 

Da minha aldeia veio quanto da terra se pode ver no Universo...  

Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer  

Porque eu sou do tamanho do que vejo  

E não, do tamanho da minha altura...  

Nas cidades a vida é mais pequena  

Que aqui na minha casa no cimo deste outeiro.  

 

Na cidade as grandes casas fecham a vista à chave,  

Escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu,  

Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar,  

E tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver.  

Alberto Caeiro, in "O Guardador de Rebanhos - Poema VII" 

 Atualmente, observamos um mercado editorial crescente voltado para a publicação de 

diários, autobiografias e biografias, que se reportam à história do indivíduo, na esfera da micro-

análise. Tal boom editorial nos revela o interesse e a curiosidade de um público cada vez maior, 

de leigos e pesquisadores do assunto, sobre esse tipo de escrita. 

 É a partir do século XX que se faz crescente a importância dada ao testemunho pessoal. 

Tal relevância também é notada nos dias atuais visto a quantidade satisfatória de publicações 

com teor testemunhal. Essa sociedade é a mesma pós-moderna dos armênios, pós-Primeira 

Grande Guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Shoah, pós-Gulag, pós-guerras de 

descolonização. Sendo assim, a História passou ao longo desses últimos anos por várias 

mudanças provocadas pelas novas visões advindas do relato testemunhal. 

 Esse período em que vivemos é o período marcado pelas guerras, das mais diversas, é 

o tempo pós-catástrofe, e habitá-lo significa habitar essas catástrofes. Logo, a representação do 

elemento traumático no nosso presente se dá por meio de sua representação, seja pela TV, pelo 

jornal, cinema, artes, na fala cotidiana, em nossos gestos, sonhos e silêncios, enfim, a literatura 

(SELIGMANN- SILVA, 2005). 

Esse é o tempo que emudeceu soldados ao voltarem das trincheiras na Primeira Guerra 

Mundial pois estavam diante daquilo que não podiam mais representar através de palavras. 

Estiveram diante da experiência traumática, do choque, e que ao longo da Segunda Guerra 

Mundial e da Shoah, tantas pessoas sofrefram, vítimas da perseguição e mortas em campos de 

extermínio. 
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 O conceito do testemunho, presente nos discursos individuais, tem ganhado espaço no 

Brasil em estudos da Shoah (catástrofe em hebraico) e também do testimonio hispano-

americano. Esse gênero é filho da própria História, pois nunca houve tantos morticínios como 

neste século.  

  Esses estudos se fazem em uma perspectiva que associam diretamente o debate sobre a 

escrita e a reflexão sobre a exclusão social (GINZBURG, 2008). Nesse sentido, literatura e 

História se apresentam como campos indissociáveis, pois tal integração se faz necessária como 

via de investigação teórica.  

 A literatura está na vanguarda da linguagem, ela nos ensina a jogar com o simbólico. 

Quando analisamos a história do século XX, percebemos que é a história da barbárie: guerras, 

genocídios, campos de concentração, tudo isso faz com que o século XX resuma-se em um 

período de catástrofes.  

 Para compreender tais mudanças sentidas na literatura, primeiro, devemos tornar claro, 

conforme explicita Seligmann-Silva (2003), que a literatura de testemunho é mais do que um 

gênero: é uma face da literatura que vem à tona na nossa época de catástrofes. O testemunho 

encontra-se no vértice entre a literatura e a historiografia. A linguagem apresenta-se como 

metamorfose, transforma-se em “coisa” para a aparição do recalcado e esquecido, encena o que 

está fora de cena, o obsceno.  

“O testemunho não deve ser confundido nem com o gênero autobiográfico nem com a 

historiografia – ele apresenta uma outra voz, um “canto (ou lamento) paralelo”, que se junta à 

disciplina histórica no seu trabalho de colher os traços do passado.” (SELIGMANN-SILVA, 

2005) 

Ele não deve ser compreendido como uma descrição “realista” do ocorrido. De resto, 

irá se testemunhar sempre, como diria Walter Benjamin – uma cena traumática. O gênero 

memorialístico não exige uma linearidade cronológica. Benjamin (1998) salienta que não existe 

mais mundo do lado de fora da cerca. 

Recordações, mesmo quando são ampliadas, não representam sempre uma 

autobiografia [...] Pois a autobiografia tem a ver com o tempo, com o 

desenrolar e com aquilo que constitui o fluxo da vida. Mas aqui trata-se de um 

espaço, de momentos e do inconstante. Pois, mesmo que surjam aqui meses e 

anos, eles o fazem sob a figura que eles têm no momento da rememoração. 

(BENJAMIN, 1985, p. 488) 
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 O conceito de mártir está relacionado ao testemunho, uma vez que quem narra é o 

sobrevivente de uma provação. Entretanto, o valor do testemunho não está na sua capacidade 

de comprovação, tal como fosse posto à prova em termos científicos.   

 O testemunho é entendido tanto em termos jurídicos como de cunho histórico, é 

colocado como necessário e indizível ao mesmo tempo, sendo impossível exemplificar o vivido. 

Para Felman (2000), no testemunho, a linguagem está em processo e nunca se apresenta em si 

mesma como conclusão.  

 Seligmann-Silva (2005) elenca alguns pontos do discurso de teor testemunhal e da 

memória na Alemanha. São eles: 

1) O evento – Shoah é o evento central da teoria do testemunho. Não se deve quantificar a 

catástrofe, mas compreendê-la em termos qualitativos, pois esta nasce do ponto de vista 

subjetivo. O evento catastrófico é singular.  

2) A pessoa como testemunha: o real não pode ser simbolizado. A testemunha não consegue 

dar conta do vivido porque está traumatizada. 

3) O testemunho: literalização e fragmentação. Literalização é a incapacidade de 

transmitir/traduzir o vivido em imagem ou metáforas. 

4) A cena do testemunho: o testemunho cumpre um papel de justiça histórica. Ele é um 

aglutinador de um grupo de pessoas. 

5) A literatura de testemunho: alguns dos autores que encontramos a literatura de testemunho: 

Primo Levi, Paul Celan, Victor Klemperer, Jorge Semprun, Jean Améry, Adam Azerniakow, 

Robert Antelme, Georges Perec, Charlotte Delbo, Ruth Klüger, Maurice Blanchot, Jean Cayrol, 

David Rousset. 

 Nesta seleção mostrada acima, Victor Klemperer é mencionado como um dos autores 

relacionados à literatura de testemunho e seus diários, utilizados aqui como nossa principal 

fonte documental dessa pesquisa, servem como base para evidenciarmos os pontos 

mencionados por Seligmann-Silva (2005) e que, amparados por nossa bibliografia, suscitamos 

algumas reflexões mais abaixo. 

1.1 História e Narrativa: pensando algumas relações 

 Ricoeur escreve que a vida é vivida e a história é contada (BARBOSA, 1997). Ao 

comparar a narrativa e a História, Ricoeur irá mencionar que a História não se trata do que 
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realmente aconteceu, mas sim de uma interpretação do ser no mundo. A narrativa, enquanto 

construção de um enredo, não “cria” um tempo, mas apreende a temporalidade que a 

experiência registrou.  

 Benjamin2 (1980, p. 55-74  apud BARBOSA, 1997, p. 297) irá dizer que a narração é 

uma expressão de um ser coletivo, ela é resultado da interação entre narrador e ouvinte, e a 

narrativa é o resultado de uma cultura comum, uma vez que revela a apreensão dos sentidos 

dados ao mundo por aquele que narra e aqueles que o “escutam”, constituindo assim uma 

unidade de sentidos.  

 A escrita é importante como arte de escrever, ao lado da própria origem da linguagem, 

por outro lado, a escritura é importante enquanto arquétipo, no que respeita à tradução 

(CAMPOS, 1992). Michel de Certeau (2010) apresenta em sua obra A escrita da História dois 

tipos de História: aquela que é pensada e aquela que é vivida. Desta forma, sugere que o real 

pode ser entendido de duas formas também: como o real e o postulado e, sendo assim, são duas 

formas da realidade que não podem e nem devem ser reduzidas e nem eliminadas. A ciência 

histórica existe precisamente na sua relação e tem como objetivo próprio desenvolvê-la em um 

discurso.  

 Hartog (2013) faz uma importante observação sobre a História e o papel do historiador: 

“A história é para os homens o que a espécie é para os animais; em relação ao historiador, o 

mais importante aspecto de sua tarefa é, portanto, tornar-se historiador da espécie.” (HARTOG, 

2013, p. 25). 

 Reviver um  passado é restaurar um esquecimento e encontrar os homens através dos 

traços que eles deixaram. Barbosa (1997) escreve que pensar o passado não é como uma coisa, 

um objeto, mas sim como um reduto de experiências de outros indivíduos com os quais se 

estabelecem diálogos. Isso exige do historiador  

o abandono de concepções e conceitos cristalizados e a adoção de uma atitude 

crítica em relação não só aos seus próprios valores, como também aos valores 

vividos por outros sujeitos, situando-os em seu tempo, lugar e nas suas 

circunstâncias. O historiador surge “em meio a uma conversa que já começou” 

e nela intervém, com a sua experiência, com os seus valores, com as suas 

preocupações, enfim, como ser-no-mundo e, como tal é que formula 

problemáticas no presente projetando-as em direção ao passado, sem perder, 

no entanto, a noção de mudança, de ruptura entre o seu presente de historiador 

e o passado vivido por outros sujeitos com os quais dialoga. Esta noção de 

mudança e de ruptura é que dá o conteúdo de historicidade pois preserva a 

                                                             
2 BENJAMIN, W. O Narrador. SP, Abril Cultural, 1980. P. 57-74. Col. Os Pensadores. 
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distância entre o presente e o passado, mesmo quando o historiador, no seu 

trabalho de interpretação, torna “próximo o longínquo (temporal, geográfico, 

cultural e espiritual) (BARBOSA, 1997, p. 301-302). 

 Rüsen (2016) define que a História é uma interpretação da experiência do tempo e, nesse 

sentido, a narração é o processo de atribuir sentido à experiência do tempo. A narração histórica 

é um sistema de operações que definem o campo da consciência histórica. Ela é entendida como 

aquela que trabalha apenas com os fatos e não com ficção. O autor diz que essa definição é 

problemática. Ele define a narração com três qualidades: 

1 – A narrativa histórica está amarrada à mediação da memória. Mobiliza a experiência do 

tempo passado, que está gravada nos arquivos da memória; 

2 – Conceito de continuidade; 

3 – A identidade de seus autores e ouvintes. Esse conceito deve ser capaz de convencer os 

ouvintes da permanência e da estabilidade deles próprios na mudança temporal de seus mundos. 

 De acordo com Paul Veyne (1998), a História é, em essência, conhecimento por meio 

de documentos. Ela é uma narrativa de eventos e todo o resto resulta disso. Se ela é, portanto, 

uma narrativa, ela não faz reviver esses eventos e esta situa-se para além dos documentos, já 

que nenhum deles pode ser o próprio evento. “Ela não é um documentário em fotomontagem e 

não mostra o passado ao vivo ‘como se você estivesse lá’ (...) ela é diegesis e não mimesis.” 

(VEYNE, 1998, p. 18-19) Nesse sentido, completa dizendo que a História é filha da memória 

e sua singularidade está justamente no caráter de que seus fatos não se repetem, isso 

individualiza os eventos, os tornam únicos.  

 Para melhor compreendermos, Veyne (1998) lança mão de um exemplo: 

Se João sem Terra passasse duas vezes pelo mesmo lugar, o historiador não 

teria uma dupla amostra da mesma peregrinação, pois não lhe seria uma dupla 

amostra da peregrinação, pois não lhe seria indiferente o fato de que esse 

príncipe, que já sofreu tanto com a metodologia da história, tivesse tido que 

sofrer a desgraça suplementar de ter que tornar a passar por onde já passara; 

ao lhe ser anunciada a segunda passagem, o historiador não diria “já conheço”, 

como faz o naturalista quando lhe trazem um inseto que já possui. Isso não 

quer dizer que o historiador não pense mediante conceitos, como todo mundo 

(ele bem que se refere a “passagem”, nem que a explicação histórica não deva 

recorrer a modelos, como o “despotismo esclarecido” (já houve quem o 

sustentasse). Significa, simplesmente, que a alma do historiador é semelhante 

à do leitor das páginas policiais dos jornais; elas são sempre iguais e 

interessantes, pois o cachorro esmagado hoje não é o mesmo de ontem, e, de 

uma maneira mais geral, porque hoje não é ontem. (VEYNE, 1998, p. 22-23).  
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 Bohn (2014) apresenta algumas reflexões e tece ligações entre Burke, Benjamin e Stone 

para analisar o debate historiográfico em torno da narrativa histórica. Acerca disso, Bohn (2014) 

se apoia em Burke (1992) para distinguir o que ele chama de “explicação natural” de 

“explicação narrativa”. Ele o cita para dizer que além de a escolha dos historiadores estruturais 

e narrativos serem diferentes, também é diferente a forma como estes explicam os fatos.  

Os historiadores da narrativa tradicional tendem – e isto não é exatamente 

contigente – a exprimir suas explicações do tipo “as ordens chegaram tarde de 

Madri, porque Felipe II não conseguia decidir o que fazer”, em outras 

palavras, como diriam os filósofos: “a janela quebrou, porque Brown atirou 

nela uma pedra”. Os historiadores estruturais, por outro lado, preferem 

explicações que tomam a forma: “a janela quebrou porque o vidro era frágil” 

ou (citando o famoso exemplo de Braudel) “as ordens chegaram tarde de 

Madri porque os navios do século dezesseis demoravam várias semanas para 

cruzar o Mediterrâneo.” Como observa Stone, o chamado renascimento da 

narrativa tem muito a ver com uma crescente desconfiança do segundo modo 

de explicação histórica, frequentemente criticado como reducionista e 

determinista (BURKE3, 1992, p. 332 apud BOHN, 2014, p. 97) 

 Bohn (2014) diz que esse debate se manteve tão intenso que levou ao questionamento 

relacionado à validade da disciplina. Cita como um marco na historiografia da década de 1980 

François Hartog elaborando seu conceito de “regime de historicidade” repleto de 

“presentismo”, termo utilizado por ele mesmo.  

 Hartog (2013) apresenta o regime de historicidade e menciona que este é diferente de 

época – um corte no tempo linear, o regime seria algo mais ativo, uma expressão temporal que 

não marca o tempo de forma neutra. Ele reconhece que o passado não possa mais ser 

reconstituído em sua integralidade, nem o futuro seja previsível, tornando este momento um 

presente alargado e indeterminável.  

 Sobre a linguagem, em especial da narrativa, Benjamin (1985), irá mencionar que uma 

vez que o homem perde sua capacidade de narrar é porque sua experiência foi abalada. Tal 

experiência, em sua visão, está conciliada à memória. Benjamin enfatiza que a linguagem é a 

essência linguística do homem e que a partir desta o homem a transmite por palavras. O autor 

estabelece uma relação direta entre linguagem e história, na qual a linguagem tem o papel de 

testemunha e a história é o lugar de consumação dos fatos (CRUZ, 2007). 

  Considerando a afirmação de Cruz (2007), a linguagem possui entre seus pontos 

fundamentais o valor da narração oral; a interpretação teológica da arte; e a responsabilidade 

                                                             
3 BURKE, Peter. A história dos acontecimentos e o renascimento da narrativa. In: A escrita da História: novas 

perspectivas. BURKE, Peter (org.). São Paulo: Unesp, 1992. 
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ética na história. Percebemos, portanto, o quão necessário se faz a compreensão da literatura 

testemunhal em épocas catastróficas, a fim de entender uma época, um espaço e/ou a memória 

construída sobre fatos. 

 A narrativa presente em nossas fontes é permeada pelo evento que é descrito por Ricoeur 

(1994) como tudo o que possa provocar uma mudança no interior da narrativa, podendo pontuar 

o início de um processo, demarcar seu fim, produzir uma mudança de curso e ainda incorporar 

mais movimento a um processo em movimento. 

 O que são os elementos de sobra do discurso histórico? Em primeiro lugar, o sofrimento, 

o sofrimento indizível que a Segunda Guerra Mundial levaria ao auge, os campos de 

concentração. Em segundo lugar, aquilo que não tem nome, que não deixa rastros, aquilo que 

foi tão bem apagado que mesmo a memória de sua subsistência subsiste (BENJAMIN, 1985). 

 Os rastros, o trauma e o que mais a memória dos sobreviventes da Shoah conseguiram 

relatar, seja através de autobiografias, diários ou histórias de vidas, que começam a ser 

publicadas anos após o desfecho da Segunda Guerra Mundial, são o ponto que discutimos 

abaixo.  

1.2 Literatura e memória: conceitos e problematizações 

 Hoje existe uma grande preocupação com a questão da memória. Assistimos a uma 

grande produção de obras sobre memória, desmemória, resgate e tradições.  

 Nas mais diversas áreas, como História, Sociologia, Psicologia e Filosofia, a memória 

tornou-se não só um objeto de estudo, mas também uma tarefa ética, no sentido de resgatar 

tradições, salvar o desaparecido e também de preservá-la.  

 No século XIX o embate entre História e memória levava ao entendimento de que a 

História termina onde começa a memória. A partir da década de 1970, esta passa a ser 

considerada em objeto daquela (HARTOG, 2013). A lembrança é, em larga medida, uma 

reconstrução do passado com a ajuda de dados emprestados do presente e, além disso, preparada 

por outras reconstruções feitas em outras épocas anteriores e de onde a imagem de outrora 

manifestou-se já bem alterada.  

 A preocupação com a memória hoje assume traços muito específicos. Por não estarmos 

mais inseridos em uma rede de memória viva, oral e comunitária, é que precisamos nos munir 

de meios de conservação dessas memórias, tais como centros de memórias, organizações de 
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colóquios, livros, fotografias, recolhemos documentos e em contrapartida jogamos fora muitos 

papéis, esquecemos muitos nomes, não lembramos de tantas coisas.  

 Alguns estudiosos debatem acerca da memória e tentam classificá-la, utilizando ou não, 

outras ciências como auxiliares em suas análises. Barreneche-Corrales (2008), pautando-se em 

Benjamin, menciona que a memória teria dois aspectos: por um lado normativa e voluntária, 

cronológica, de fácil acesso; e de outro, a que lembra de forma involuntária. Ela utiliza o termo 

“fenômeno de Proust” para fazer referências às recordações passadas e distantes que vêm à 

memória através de cheiros, mas também por meio de outras sensações e situações que muitas 

vezes não se tem controle da memória voluntária.  

 É fundamental compreender a dimensão social na memória individual. Podemos viver 

experiências sozinhos, mas isso não quer dizer que são episódios só nossos. Tais impressões 

que tivemos e que nos marcaram de alguma forma estão circunscritas no âmbito das relações 

que mantivemos, dos grupos que integramos.  

 Quais seriam os elementos constitutivos da memória individual ou coletiva? Pollak 

(1992) menciona que primeiramente seriam os acontecimentos vividos pessoalmente e, em 

segundo lugar, aqueles que ele diz que foram vividos “por tabela”, por um grupo ou 

coletividade. Acontecimentos que a pessoa nem sempre participou mas que no seu imaginário 

ganharam relevo.  

 Para Halbwachs (1990), a História seria o fim da tradição, no momento em que se apaga 

a memória social, já o tempo da memória coletiva é uma corrente de pensamento. O indivíduo 

participaria de duas formas de memórias: as individuais e as coletivas, mas ainda assim, adotaria 

atitudes totalmente diferentes e até mesmo contrárias.  

Diríamos voluntariamente que cada memória individual é um ponto de vista 

sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda conforme o lugar que 

eu ali ocupo, e que este lugar mesmo muda segundo as relações que mantenho 

com outros meios (HALBWACHS, 1990, p. 51).  

  Ele distingue duas memórias, uma interior e outra exterior, ou ainda, uma pessoal e 

outra social e as qualifica como memória autobiográfica e memória histórica. Segundo 

Halbwachs, a primeira se apoiaria na segunda, pois toda história de nossa vida faz parte de um 

todo maior, da história em geral, mas a segunda seria mais ampla que a primeira. 

A história não é todo o passado, mas também não é tudo aquilo que resta do 

passado. Ou, se o quisermos, ao lado de uma história escrita, há uma história 

viva que se perpetua ou se renova através do tempo e onde é possível encontrar 
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um grande número dessas correntes antigas que haviam desaparecido somente 

na aparência (HALBWACHS,1990, p. 67) 

 Sobre a problemática dual de História e memória, a se referir aqui como fundamentação 

teórica e parte de nossa bibliografia, Nora (1998) explica: 

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela 

está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 

esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 

todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas 

revitalizações. A história é a reconstrução sempre problemática e incompleta 

do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo 

vivido no eterno presente; a história, uma representação do passado.(NORA, 

1998, p. 9) 

 Enriquez (2004) distingue lembrança e memória: a primeira é apresentada como 

vivências fragmentadas, rastros e experiências perdidas no tempo, elas estão localizadas no 

passado de forma estática. Já a memória significa para o autor experiências consistentes, 

ancoradas no tempo presente. Ela possui maior consistência do que a lembrança, uma vez que 

é representação produzida através e pela experiência. A memória muitas vezes está ligada à 

tradição, mas, mesmo assim, não perde sua complexidade. 

 A lembrança é uma grande combinação de influências, a qual não conseguimos definir 

muito bem a origem destas. Para Halbwachs (1990) a lembrança é, em larga escala, “uma 

reconstrução do passado com a ajuda de dados emprestados do presente, e além disso, preparada 

por outras reconstruções feitas em épocas anteriores e de onde a imagem de outrora manifestou-

se bem alterada” (HALBWACHS, 1990, p. 71). 

 A religião judaica é, ela própria, estruturada no culto da memória, sua cultura é marcada 

pelo pacto entre Deus e seu povo. A palavra hebraica zakhor significa “lembra-te”. É a partir 

da narrativa bíblica e do judaísmo que vem a ordem de lembrar-se e não ceder ao esquecimento. 

Talvez esteja aí a explicação para a cultura de rememorar e escrever as lembranças tão comuns 

entre o povo judeu. 

 A tarefa de recordar está ligada à subjetividade, recorda-se sob a forma da emoção, 

sentimentos e imagens, por isso critica-se o modelo textual utilizado atualmente para a 

memória. O que faz um historiador com um texto é muito diferente de uma pessoa que tenta 

recordar algo. A memória depende de encadeamentos, os elos são condições para recordar 

(HARRES, 2004). 

 É importante frisar que a memória é seletiva, nem tudo fica gravado, registrado. Trata-

se de um fenômeno construído, isso pode ser tanto consciente ou inconsciente – a memória 
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individual grava, seleciona, exclui, recalca, relembra, isto é um trabalho de organização 

(POLLAK, 1992).  

 Em História, Memória e Literatura, Seligmann-Silva (2003) menciona que Auschwitz 

pode ter sido a maior tentativa de “memoricídio” da História e é através desse evento que a 

literatura de testemunho ganha uma intensidade inaudita, nunca antes vivenciada. Através da 

historiografia de Auschwitz é possível perceber que esses dois campos mostram-se cada vez 

mais impossíveis de serem segmentados radicalmente.  

 Auschwitz se caracteriza como um evento tão singular e sem precedentes na história da 

humanidade que Habermas enfatiza que este mudou as bases para a continuidade das condições 

de vida na história (SELIGMANN-SILVA, 2000). 

 Cytrynowicz (2003), salienta que o papel do historiador em relação à memória da Shoah 

é o de recuperar as memórias e os fragmentos individuais e torná-los compreensíveis, não cabe 

a este apenas um papel descritivo dos fatos e contextos. É preciso valorizar os testemunhos dos 

sobreviventes, pois são eles que testemunharam fatos impossíveis de comparação na História. 

A Shoah é, sem dúvida, um evento singular. Neste caso, ele afirma que a literatura é o 

testemunho de sua própria possibilidade de sobrevivência e ainda ressalta que: 

 
A história deve resgatar as histórias de vida, as dores e as intensidades 

subjetivas, deve também problematizar a memória, sem jamais recusar a 

aproximação com a mais (aparentemente) incompreensível de destruição. É 

preciso que cada documento da barbárie seja recuperado, estudado, criticado, 

entendido, conservado, arquivado, publicado e exposto, de forma a tornar a 

história uma forma presente de resistência e de registro digno dos mortos, 

muitos sem nome conhecido e sem túmulo. (CYTRYNOWICZ, 2003, p.137)

  

 Para Friedländer, o extermínio dos judeus na Europa é um evento que exige uma 

memória que se apresente sem distorção ou banalização. Jorge Semprun menciona que não se 

trata de a experiência ser indizível, mas sim que ela foi invivível (SELIGMANN-SILVA, 2000).  

 Adorno enfatiza que não nos lembremos sempre de Auschwitz, mas sim que devemos 

fazer de tudo para que algo semelhante a isso não aconteça, para que Auschwitz não se repita. 

Ele não defende incessantes comemorações. Se há a luta contra o esquecimento, há também um 

desejo natural de esquecer o que aconteceu.  

 Para o autor, a tarefa de lembrar o passado não é apenas por lembrar, como numa espécie 

de culto ao passado, mas que se produza instrumentos esclarecedores para analisá-lo.  
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 Após a Segunda Guerra Mundial, as feridas dos sobreviventes continuam abertas e não 

podem ser curadas por encantamentos ou narrativas. O trauma é a ferida aberta na alma, ou no 

corpo, por acontecimentos violentos, recalcados ou não, mas que não conseguem ser elaborados 

simbolicamente, em particular sob a forma de palavra, pelo sujeito (GAGNEBIN, 2006). 

  A memória das feridas é mais longa e mais tenaz no plano coletivo do que no plano 

individual. O retorno constante à cena do trauma, principalmente nos sonhos, seria o resultado 

de um mecanismo de preparação para essa sobreexitação que, patologicamente, vem atrasado. 

Outra característica importante no que se refere ao trauma é a literalidade da recordação da cena 

traumática.  

 Aquele que testemunha é o mesmo que sobreviveu à morte, é importante que se 

compreenda que a arte da memória, assim como a literatura de testemunho, é uma arte da leitura 

de cicatrizes. A memória só existe ao lado do esquecimento: um complementa e alimenta o 

outro, um é o fundo sobre o qual o outro se inscreve. 

 Ricoeur (2003) menciona que o primeiro obstáculo a se combater na tarefa da memória 

é o esquecimento, aquele esquecimento que pretende apagar aquilo que foi vergonhoso, 

culposo, recordações penosas amargamente revividas e nasce a vontade do não querer saber, 

nem de procurar saber. 

 Ele confere às vítimas seu direito de justiça, o dever da memória é muitas vezes uma 

reivindicação. É a elas que cabem a justiça e que em todas as circunstâncias uma vida vale tanto 

como outra: nenhuma é mais importante do que outra.  

 Todorov (1999) menciona que quando os acontecimentos vividos por um indivíduo ou 

um grupo são de natureza excepcional ou trágica, o direito se converte num dever: o de lembrar 

e o de testemunhar. Assim seria com as vítimas da Shoah. A memória não seria responsável 

apenas pelas nossas convicções, mas também pelos nossos sentimentos.  

 O esquecimento está intimamente ligado ao trabalho de rememoração, a busca de 

reencontrar memórias perdidas. Gagnebin (2006) em Lembrar, escrever, esquecer  faz uma 

leitura de Adorno e Horkheimer, especificamente da Dialética do esclarecimento, que convém 

aqui frisar, no que diz respeito ao esquecimento. 

Adorno tenta pensar juntas as duas exigências paradoxais que são dirigidas à 

arte depois de Auschwitz: lutar contra o esquecimento e o recalque, isto é, 

lutar igualmente contra a repetição e pela rememoração; mas não transformar 

a lembrança do horror em mais um produto cultural a ser consumido; evitar, 

portanto, que “o princípio de estilização artístico” torne Auschwitz 
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representável, isto é, com sentido, assimilável, digerível, enfim, transforme 

Auschwitz em mercadoria que faz sucesso (como fazem sucesso, aliás, vários 

filmes sobre o Holocausto, para citar somente exemplos oriundos do cinema). 

A transformação de Auschwitz em “bem cultural” torna mais leve e mais fácil 

sua integração na cultura que o gerou, afirma Adorno algumas linhas abaixo. 

Desenha-se assim uma tarefa paradoxal de transmissão e de reconhecimento 

da irrepresentabilidade daquilo que, justamente, a de ser transmitido porque 

não pode ser esquecido. Um paradoxo que estrutura, aliás, as mais lúcidas 

obras de testemunho sobre a Shoah (e também sobre o Gulag), perpassadas 

pela necessidade absoluta do testemunho e, simultaneamente, por sua 

impossibilidade linguística e narrativa. (GAGNEBIN, 2006, p. 79) 

 Sendo assim, a tarefa do historiador seria a de libertar a memória, seu objetivo não é o 

de controlar o passado para prever o futuro, mas sim de libertar as esperanças contidas na 

experiência histórica do passado. Não é permitido ao historiador concluir, a sua preocupação 

se debruça em compreender, refletir, explicar e debater (RICOEUR, 2003). 

 Nesse sentido, nossa bibliografia também apontou para o fato da tentativa dos nazistas, 

logo após a derrota para os aliados, em apagar todos os vestígios, ou, para melhor ilustrar, os 

“rastros” dos crimes que haviam cometido na Europa. Rapidamente, cadáveres já em 

decomposição foram desenterrados e queimados a fim de que não indicassem qualquer morte 

provocada por eles, campos de concentração destruídos, documentos queimados, entre outras 

coisas. Dessa forma, a memória dos sobreviventes seria duvidosa, incrédula. 

1.3 O gênero biográfico: do passado ao presente 

 A biografia tem sido um gênero que ocupa cada vez mais as prateleiras das livrarias e 

despontam como best-sellers. Tal fato nos revela o interesse do público em saber mais sobre a 

vida alheia – uma curiosidade que fomenta o mercado editorial.  

 Há uma série de fenômenos contemporâneos que buscam revelar a vida privada, desde 

reality shows às revistas no estilo “Caras”, documentários e filmes biográficos que revelam a 

vida de pessoas famosas ou não.  

 Porém, a biografia não se trata de um gênero recente, ela remonta à Antiguidade 

Clássica, onde se distinguia da história, dita verdadeira. Hoje, acadêmicos, historiadores e 

jornalistas se debruçam na tarefa de escrever vidas.  

 Algumas problemáticas envolvem a biografia, como, por exemplo, uma possível história 

para o gênero, como frisa Schmidt (2000), mas ainda assim apresentaremos aqui um breve 

percurso percorrido por esta, a fim de observarmos como ela foi se configurando ao longo do 

tempo.  
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 Na Antiguidade, Políbio se preocupou em separar História e biografia, considerava que 

os historiadores deveriam evitar a dramatização na narrativa, algo tão comum no teatro trágico 

(LORIGA, 1998).  

 Nessa tentativa de diferenciar História como algo verdadeiro e biografia, Levillain 

(2003) menciona  

História e biografia divergiam aliás para os gregos em seu próprio modo de 

expressão: narrativo para a História destinada a mostrar a mudança; descritivo 

para a biografia dedicada a celebrar ou a estudar a natureza do homem, tarefa 

que a História de bom grado lhe deixava. (LEVILLAIN, 2003, p. 145) 

 A biografia manteve-se atrelada a narrar fatos individuais enquanto a História buscava 

a narrativa dos fatos, a história da nação. Nesse período, a biografia seria o discurso das virtudes 

e serviu como modelo moral edificante, que exercia a função de educar e transmitir valores às 

gerações futuras.  

 Durante a Idade Média, a hagiografia, a escrita da vida dos santos, surge. É o discurso 

das virtudes, que aproxima-se do maravilhoso e do extraordinário, mas apenas enquanto esses 

são signos. Para Dosse (2009), a hagiografia privilegia as encarnações humanas do sagrado e 

busca torná-las exemplares ao resto da humanidade. Nesta escrita, a vida dos santos não se 

refere ao que aconteceu, mas ao que se faz de exemplar no momento de sua redação (DOSSE, 

2009).  

 No entanto, algumas mudanças começam a surgir ao longo dos séculos XII e XV e as 

hagiografias dão espaço às biografias cavaleirescas que em geral eram obras feitas por 

encomenda, que tentavam celebrar as proezas militares e um estado de espírito dos cavaleiros, 

revelando suas histórias através de carreiras singulares e exemplares. “Essas biografias revelam 

a implantação progressiva de um individualismo que irrompe numa sociedade ainda 

estruturada, basicamente, por instituições fortes, de rituais intangíveis”. (DOSSE, 2009, p. 153) 

A figura do herói, presente na biografia, constitui para Dosse (2009) uma simbolização coletiva 

e abarca para si os valores da sociedade ou da época, ela é, portanto, uma resposta, ou ainda, 

uma representação das virtudes desejadas por determinada sociedade. O herói se cria à luz do 

seu tempo. 

 A individualização vai se tornando o cerne das biografias ao passar dos séculos XVI e 

XVII e o homem passa ser a somatória de seus atos. A realeza ganha destaque nas biografias, 

especialmente o rei.  
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 Porém, com o Iluminismo do século XVIII, o herói dá espaço a uma outra noção criada 

nesse período: o grande homem. Após 1789, a paixão revolucionária alimentou o culto do 

antigo herói e o revitalizou, vestindo-o com uma roupagem nova (DOSSE, 2009). Essa 

roupagem era fruto dos anseios da Revolução, pois esta apresentava-se como prolongamento 

da vontade do povo, logo, o retorno do herói não seria a mesma figura de antes.  

 Ao longo do século XIX, a biografia e a História se distanciam, sofrendo, assim, 

influência das ciências sociais emergentes. Deste modo, o herói presente nas biografias até 

então reforça características nacionalistas a partir da exaltação da coragem em combates e da 

disposição do sacrifício por uma República, ainda às voltas com a guerra.  

Se o século XIX aparece às vezes como a idade de ouro da biografia, isso 

acontece porque nos esquecemos de que ele é, acima de tudo, o século da 

história. A biografia não passa de um parente pobre, de um gênero menor, 

desdenhado e relegado a alguns polígrafos sem prestígio intelectual. Vê-se 

isso desde o começo do século, antes mesmo da profissionalização do ofício 

de historiador, que só ocorre de fato a partir dos anos 1880. O gênero 

biográfico é repudiado pelos historiadores liberais e românticos já nos anos da 

Restauração (1815-1830) (DOSSE, 2009, p.172) 

 Por influência das ciências humanas, a biografia é reduzida ao caráter de historieta no 

decorrer do dezenove, do relato puramente anedótico, com a finalidade apenas de entreter. 

 Com o surgimento da Revista dos Annales na década de 1920, e mais tarde escola,  

Lucien Febvre e Marc Bloch assimilariam o programa durkheimiano adaptando-o ao território 

do historiador. Fato é que a opção pelos fenômenos de massa acaba por diminuir o peso do 

indivíduo na História.  

 A terceira geração dos Annales em 1970 triunfa com a história das mentalidades, mas 

não aproxima os historiadores das lógicas individuais, pois privilegia os fenômenos estáveis, 

supostamente estruturais. Ela priorizou o caráter impessoal, que regula as práticas sociais, 

porém, a oposição entre individual e coletivo resultou em generalizações abusivas por parte dos 

historiadores em comparação às análises individuais. 

 Através dessa explanação, pode-se perceber que a biografia passou por algumas 

transformações ao longo do tempo, quer seja em relação ao conteúdo, o sujeito biografado – de 

heróis e grandes homens a “gente miúda” – até a posição em que ocupou enquanto literatura, 

detentora ou não de uma verdade histórica, vista como a história magistrae vitae ou ainda 

relegada simplesmente à apropriação inadequada da exposição de algumas personagens.  
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 Assim sendo, a biografia se revela para nós um meio eficaz de se compreender o passado 

e presente, memória e projeto, indivíduo e sociedade (LEVILLAIN, 2003). Ela pode, também, 

fazer parte de uma história da diferença, avançando do um ao múltiplo, do indivíduo ao grupo. 

Segundo Levillain (2003), é possível nesta biografia apontar diferenças, captar realidades, 

revelar constantes através de uma vida. “Tudo irá depender do nível significativo do 

personagem. E é certo que quanto menos ele se situar entre os protagonistas da história, mais o 

ensinamento tem chance de ser rico.” (LEVILLAIN, 2003, p. 175) 

Estuda-se através de uma vida com vistas a enxergar mais longe, mais 

profundo, mais densamente, de maneira mais complexa, ou porque o estudo 

desta vida permite enxergar a vida social em sua dinamicidade própria, não 

excluindo os seus aspectos caóticos e contraditórios (BARROS, 2004, p. 191). 

1.4 A autobiografia  

 A autobiografia no cenário “moderno” não é novidade, pois, assim como a biografia, já 

se tem notícias de produções análogas desde a Antiguidade. Pacheco-Silva (2007) menciona 

que esta pode ser caracterizada pelo “discurso direcionado ao leitor; preocupação com a 

sequência temporal e a intencionalidade.” O uso da descrição também se faz presente a fim de 

revelar os momentos da história de quem escreve.  

 De acordo com Loureiro (1991), “en el caso de la autobiografía puede afirmarse que 

hay vida fuera del discurso, pero esa vida no tiene sentido fuera de las construcciones 

autobiográficas.”4 O autor menciona que, ao se analisar uma escrita autobiográfica, se faz 

necessário comparar o narrador com informações provenientes de outras fontes. Loureiro 

(1991) ainda ressalta que: 

No se puede reconstruir el pasado como fue, tampoco la autobiografía puede 

alcanzar la recreación objetiva del pasado, sino que consiste en una lectura de 

la experiencia, lectura que es más verdadera que el mero recuerdo de unos 

hechos, por cuanto al escribir una autobiografia se da expresión a un ser más 

interior5. (LOUREIRO,1991, p. 3) 

 Philippe Lejeune (2008) lança a tese do pacto autobiográfico: o que caracteriza a 

autobiografia é a identidade entre narrador e o autor, como se assim ficasse definido o que é 

uma autobiografia. Ele compara outras modalidades semelhantes ao discurso autobiográfico, 

                                                             
4 “no caso da autobiografia pode-se dizer que há vida fora do discurso, mas essa vida não tem sentido fora das 

construções autobiográficas.” (Tradução nossa) 

 5 “Não se pode reconstruir o passado como foi, tampouco a autobiografia pode alcançar a recriação objetiva do 

passado, mas também consiste em uma leitura da experiência, leitura que é mais verdadeira que a simples 

lembrança dos fatos, porquanto ao escrever uma autobiografia se dá expressão a um ser mais interior.” (Tradução 

nossa) 
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tais como, memórias, romance pessoal, a biografia, o poema autobiográfico, o diário íntimo e 

o autorretrato ou ensaio. O pacto ocorre, portanto, quando a identidade entre autor, narrador e 

personagem é assumida e o autor deixa isso explícito. É devido a isso que uma autobiografia 

nunca é anônima.  

 O ponto de partida sempre será a vida do sujeito. Barreneche-Corrales (2008) salienta 

que nas pesquisas do gênero biográfico sempre haverá uma fusão entre subjetividade e estrutura 

social e que separar essa estrutura da vida que está sendo estudada é um equívoco, pois busca-

se apresentar com esta uma rede de significados (comportamentos, convicções e recordações) 

na qual está inserido o pesquisador que a está interpretando.  

 Tanto a biografia quanto a autobiografia apresentam o impulso da escrita e, por outro 

lado, o reconhecimento social da importância desse tipo de narrativa (BEZERRA, 2007). Essa 

forte presença do biógrafo na modernidade nos faz perceber que fazemos parte de uma grande 

coletividade e, dessa forma, nos sentirmos especiais, por comportamos o mesmo espaço que 

ídolos, heróis e celebridades, mas também mescla situações cotidianas e triviais, alimentando e 

recriando comunidades.  

 De acordo com Souza (2006), as histórias de vida comportam e adotam uma  

variedade de fontes e procedimentos de recolha, podendo ser agrupadas em 

duas dimensões, ou seja, os diversos documentos pessoais (autobiografias, 

diários, cartas, fotografias e objetos pessoais) e as entrevistas biográficas, que 

podem ser orais e escritas. (SOUZA, 2006, p. 24) 

 “Trabalhar com histórias de vida possibilita examinar a significação assumida pelo 

passado em termos individuais, mas tendo em conta a inserção e interação social em diferentes 

momentos da vida do depoente” (HARRES, 2004). A tensão entre o indivíduo e os múltiplos 

constrangimentos sociais pode ser mais bem examinada em uma pesquisa como essa. 

 Lejeune (2008) dirá que o discurso da memória é um labirinto. A fim de se orientar, o 

historiador, ao escrever uma vida, faz uso de dois eixos articuladores: o cronológico ou o 

temático. O indivíduo tem uma perspectiva de sua vida que não é unitária, mas 

compartimentada. É o historiador que tende a impor um calendário, dando sequências de antes 

e depois no relato.  

 O eixo temático se aproxima mais das experiências do sujeito: o trabalho, a vida 

familiar, a escola, as relações de amizade, de lazer, entre outras. Ainda assim, é normal que se 
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estabeleça alguma ordenação cronológica no interior de cada item desenvolvido (HARRES, 

2004). As repetições também podem aparecer e, para Lejeune (2008), são reveladoras da 

memória.  

As narrativas podem assumir vários formatos, fornecendo apenas no exame 

conjunto dos diversos depoimentos um todo mais coerente e inteligível. Isto 

também envolve a qualidade do depoimento e a relação de confiança e respeito 

estabelecida com o pesquisador. A construção da trajetória de vida pelo 

narrador, embora o pesquisador possa desaparecer nos trabalhos de edição 

textual, tem por base o diálogo entre ambos, é um ato de comunicação 

(HARRES, 2004, p. 153 – 154)  

1.5 Das problemáticas da biografia: limites e possibilidades 

 A biografia, além de ser um meio para se estudar a sociedade e também para se 

aprofundar e conhecer a vida de um indivíduo, possui um caráter pedagógico, na medida em 

que apresenta os “erros” e os “acertos” de uma vida.  

 Schmidt (1997) tece uma crítica no que diz respeito à narrativa quando se propõe a 

escrever uma biografia. É uma prática costumeira e, em sua opinião, inapropriada, de utilizar o 

panorama sócio-político como um capítulo à parte na biografia, como se esse fosse um recheio 

do trabalho, algo dissociado do texto. Tal panorama social se apresentaria, portanto, como pano 

de fundo para a história do indivíduo, desvinculando-se deste, como se fosse algo apartado ou 

ainda que devesse ser analisado desfocado do sujeito biografado, o que de fato, não acontece 

na “vida real”.  

 É importante frisar que os personagens biografados hoje não são apenas os “grandes 

homens” da História, mas também a “gente miúda”, as pessoas comuns, subalternas 

(SCHMIDT, 1997). Para além de realizar um estudo tradicional, sobre feitos notáveis das 

personagens e sua vida pública, vemos biógrafos que vão além – buscam facetas diferenciadas 

dessas vidas – o inconsciente, os sentimentos, a cultura, a dimensão privada e o cotidiano.  

 Também foi alvo de críticas de historiadores preocupados com o risco do abandono da 

“história-problema” para o retorno de uma história cronológica, baseada em uma conceituação 

frágil (LORIGA, 1998). De acordo com a autora, os historiadores sociais, descontentes com as 

categorias interpretativas estruturalistas, que buscavam uma explicação em uma dimensão 

coletiva, foram, aos poucos, refletindo sobre os destinos individuais.  

Assim como a ideia de contexto já comentada, Bourdieu (2006) atenta para outro fator 

importante que remete à uma suposta linearidade ao expor uma vida, como se esta fosse uma 
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sequência de fatos desencadeados e escritos como um caminho, uma estrada. A ilusão 

biográfica, como Bourdieu (2006) irá cunhar o termo, é a disposição de fatos em sentido linear, 

cronológico, criando a ideia de vida determinada, que resultaria no depois. A vida não tem uma 

história, o futuro é algo incerto e não possui um caráter determinável. Por isso, às vezes 

encontramos nas biografias frases ou termos de efeito, como “desde pequeno” ou “sempre”, 

que nos transmite uma noção determinista, como se o indivíduo biografado já nascesse 

predestinado àquilo.  

Quantos projetos interrompidos ou inacabados fazem parte de um homem? De quantas 

incoerências se constituem uma vida? Quantas histórias atravessam uma vida sem 

necessariamente convergirem para um mesmo fim? E quantas vezes tais indagações são 

aparadas ou mesmo esquecidas pelos biógrafos ao escrever uma vida? (BARROS, 2004) 

Uma vida não se trata de um conjunto coerente e organizado, não apresentará lógica do 

início ao fim. Não se tem uma ordem lógica do tempo.  

Produzir uma história de vida, tratar a vida como uma história, isto é, como o 

relato coerente de uma sequência de acontecimentos com significado e 

direção, talvez seja conformar-se com uma ilusão retórica, uma representação 

comum da existência que toda uma tradição literária não deixou e não deixa 

de reforçar. (BOURDIEU, 2006, p. 185) 

 Ele ainda ressalta que o biógrafo é cúmplice dessa ilusão. Escrever uma vida de forma 

coerente, linear, com fatos cronologicamente coesos, desperta o interesse do público e facilita 

a venda da obra. 

 Para Bourdieu (2006), é no nome próprio que está a identificação da noção de indivíduo: 

o nome, pessoal e privado, é o elemento de distinção do sujeito social. Além de seu uso 

significativo, não pode veicular nenhuma informação sobre aquilo que nomeia, é por isso que 

Bourdieu (2006) ressalta que ele só pode atestar a identidade da personalidade, “como uma 

individualidade socialmente constituída (...) o que evoca o uso habitual que Proust faz do nome 

próprio precedido do artigo definido (‘a Albertina de então’ ou ‘a Albertina encapotada dos dias 

de chuva).” (BOURDIEU, 2006, p. 187). 

 Quanto à narrativa biográfica, Borges (2005) assinala que devido à dificuldade em 

estabelecer os fatos, perante suas diversas versões, o importante é tentar sempre contrapô-las. 

Para Borges (2005), os fatos passam por uma seleção permanente de tudo aquilo que nos parece 

significativo, incluindo o que é percebido na vida da pessoa: fatos políticos, econômicos, 

culturais, etc, desde que tenham marcado a vida da pessoa. É também de particular relevância 
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as incertezas intuídas, as possibilidades perdidas presentes na biografia. “A sensibilidade e a 

intuição do historiador são muito importantes a fim de aproveitar ausências e vazios com os 

quais ele depara em seu trabalho de pesquisa para também interpretá-los.” (BORGES, 2005, p. 

221). 

 É um desafio para o historiador biógrafo trabalhar com uma cronologia linear, uma vez 

que uma vida não é assim. Esta é, por sua vez, cheia de altos e baixos, percalços e, portanto, 

não segue um roteiro pré-definido. 

Uma cronologia linear realmente existe em nossas vidas (nasci, fui crescendo 

etc., cotidianamente, acordo, me visto, me alimento etc.), mas também há um 

embaralhar contínuo e constante em nossa mente, pois enquanto me lavo no 

chuveiro, lembro-me de minha infância, de ontem à noite, penso no que farei 

daqui a pouco, temo pelo que pode me acontecer daqui a seis meses. 

(BORGES, 2005, p. 224) 

 Outra questão suscitada por Schmidt (1997) em relação à elaboração e publicação das 

biografias é a questão ética. Até que ponto nós, historiadores e estudiosos, estaríamos 

autorizados a expor segredos ou explicitar as mazelas de nossos biografados? Podemos nos 

apropriar da imagem de nosso biografado?  

 Sendo a biografia um gênero que possui também um caráter subjetivo que pode ser 

sempre alvo de discussões e disputas, deve-se considerar o respeito pela memória do sujeito 

biografado. Deve haver cumplicidade entre biógrafo e biografado, no sentido de se fazer jus à 

escrita de uma vida prestes a ser revelada ao mundo, de haver respeito pela memória do 

indivíduo retratado.  

 Alguns trabalhos atuais inovam no sentido de organização da biografia por corte 

temático, a partir de diferentes aspectos e não de seu desenvolvimento temporal. Buscamos 

aqui, sob essa perspectiva de organização do gênero biográfico por eixos temáticos, analisar a 

vida de nossa personagem baseando-se em seus diários, que comentaremos logo abaixo. 

1.6 A escrita do cotidiano: o diário 

 Afinal, quem escreve um diário? Ou, ainda, por que lançar-se à tarefa de escrever um 

diário? É nítida a grande relevância que tal gênero literário tem nos dias atuais, dado o vasto 

número de obras publicadas nesse sentido.  

 Calligaris (1998) menciona que os diários e as autobiografias são escritas por motivos 

diversos, seriam esses: necessidade de confissão, de justificação ou de invenção de um novo 

sentido, também pode haver uma combinação dos três fatores.  
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 O autor ainda ressalta que escrever sobre si mesmo - como reparou Foucault (1976) “é 

um dispositivo crucial da modernidade, uma necessidade cultural, já que a verdade é sempre e 

prioritariamente esperada do sujeito - subordinada à sua sinceridade” (CALLIGARIS, 1998, p. 

45).  

 É a partir da Escola Nova que cartas e diários, entre outras escritas de cunho pessoal, 

passaram a ser consideradas fontes documentais devido ao seu valor testemunhal 

(BARCELLOS, 2006).  

Das fontes que compreendem a escrita de vida, que por sua vez remontam a escritos da 

mais remota tradição, podem abranger (mas não se restringem a) relatos em prosa ou em verso 

(auto)biográficos, ficção (auto)biográfica, ficção de trauma, escrita memorialística, diários, 

testemunhos, cartas, dentre outros gêneros (ABREU, 2016).  

Segundo Andrade (2021), a escrita do eu também tem ressalvas, a memória é seletiva e 

só são salvos no papel relatos que fossem julgados importantes para arquivamento e define as 

autobiografias em três: o diário íntimo (vida interior), diário (dia a dia) e as memórias 

(anotações dos fatos com finalidade de preservação). 

Calligaris (1998) categoriza os diários da seguinte maneira: 

 a. a autobiografia no sentido restrito definido antes;  

b. o diário íntimo (journal): geralmente se afasta dos eventos externos, é meditativo e 

desenvolve uma imagem de vida interior;  

c. o diário (diary): anotações no dia-a-dia sem a ambição de estabelecer ou propor um 

padrão;  

d. as memórias (memoirs): anotações dos fatos, especialmente os acontecimentos 

externos, como para se lembrar e lembrar o que aconteceu.  

Os diários compreendem a construção do sujeito, o seu ponto de refúgio para a sua 

sinceridade ou não, é o momento de encontrar o seu eu. Assim, quando se julga a intenção 

desses escritos, devemos nos perguntar se o conceito de celebridade não é contemporâneo de 

quem o encontrou. Ele são construídos no cotidiano, onde os fatos costumeiros sobre os dias de 

determinado sujeito são escritos. É também do caráter comum e simples dos diários que podem 

nascer uma grande obra literária. 
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Silva (2016) reforça que o diário pode assumir a função de conservar a memória, 

sobreviver, desabafar, conhecer-se, deliberar, resistir, pensar e escrever. Quem escreve um 

diário, escreve também para sobreviver, para que sua vida não caia no esquecimento. O diário 

é um apelo para leitura póstuma, transmissão a algum alter ego perdido no futuro.  

Não há, no entanto, um consenso quanto à formatação do diário, geralmente repetitivo 

e fragmentado.  

Por ser uma escrita que visa marcar o tempo, a base do diário é a datação. Essa marca 

é fundamental para caracterizar o gênero, tanto que a sua ausência pode implicar a 

ocorrência de outro gênero da esfera autobiográfica como as memórias, por exemplo 

(LEJEUNE, 2014). Ainda que a data não esteja, a rigor, especificada no alto da 

página, ela deve ser indicada, mesmo que seja no decorrer do texto. Esse tipo de 

indicação tem o propósito de marcar a data de ocorrência de determinado fato 

(SILVA, 2016, p. 230). 

Cunha (2007) estabelece que os diários enquanto fontes históricas, dentro daquelas de 

origem memorialística, fornecem aos historiadores importantes indícios para compreender 

outros tempos. Eles seriam, portanto, uma forma de escrita autoral que servirão como base para 

se ter conhecimento sobre um modo de vida ou de pensamento de determinada época.  

Artières (1998) exemplifica bem a necessidade de registro no diário. Ele tece uma 

analogia ao álbum de fotografias em uma família 

Em toda família, existe com efeito o hábito de dedicar regularmente longas tardes a 

reunir e a organizar as fotos relacionadas com a vida de cada um dos seus membros. 

Um casamento, um nascimento, uma viagem são objeto de uma ou de várias páginas. 

Não colamos qualquer foto nos nossos álbuns. Escolhemos as mais bonitas ou 

aquelas que julgamos mais significativas; jogamos fora aquelas em que alguém está 

fazendo careta, ou em que aparece uma figura anônima. E depois as ordenamos 

esforçando-nos para reconstituir uma narrativa. Quando a foto é muito enigmática, 

acrescentamos um comentário. Quando uma visita chega, começa a cerimônia das 

fotos, fazem-se observações, viram-se algumas páginas rapidamente. Acontece 

também, com o tempo, de algumas fotos serem retiradas, porque são 

comprometedoras, porque não são condizentes com a imagem que queremos dar de 

nós mesmos e da nossa família. Pois o álbum de retratos constitui a memória oficial 

da família; só raramente os amigos tem um lugar nele. O essencial é que em alguns 

minutos, uma hora no máximo, possamos justificar o tempo passado e a sua 

coerência. Sob esse ponto de vista, as páginas dedicadas às viagens são muito 

significativas. Exibimos provas mostrando, por exemplo, a família au grand complet 

diante de um monumento. No álbum, fazemos figurarem também os nossos 

antepassados; aí também trata-se de comprovar que pertencemos a uma linhagem, 

que temos raízes (ARTIÈRES, 1998, p. 14) 

O autor aponta que passamos todo tempo a arquivar nossas vidas e, com isso, 

arrumamos, desarrumamos, organizamos, desclassificamos coisas. Vamos contruindo uma 

imagem para nós mesmos e às vezes para os outros.  
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Para o historiador, interessado em compreendê-lo como fonte de pesquisa, ele deverá 

aproveitar as informações escritas ali e saber ler nas entrelinhas os silêncios impostos ao texto 

por seu autor, para complementar as fontes tradicionais, e dessa forma, conseguir responder às 

questões sobre o passado. Hoje, portanto, a utilização de diários pessoais como fonte 

documental no trabalho de (re)construção histórica assume cada vez mais um duplo papel: o de 

possibilitar ao pesquisador analisar o momento em que foi escrito, ou pelo menos compreender 

algumas de suas características, e o de informá-lo sobre a trajetória de vida do diarista. “A obra 

é ela e seu próprio tempo. Ou melhor, o tempo de seu autor, enquanto representante de uma 

determinada sociedade, classe e época, e principalmente enquanto agente de enquadramento da 

memória” (MOREIRA, 1996, p. 183).  

1.7 Victor Klemperer  

 Victor Klemperer nasceu em 9 de outubro de 1881 em Landsberg, na Alemanha, filho 

do casal de primos, o doutor e também pregador Wilhelm Klemperer e de Henriette Klemperer 

(nascida Franke). Tinha nove irmãos. Victor era alemão, judeu e quando jovem se converteu ao 

Luteranismo. Era casado com Eva Klemperer, não-judia, fato que o fizera escapar da ira nazista 

inúmeras vezes. Faleceu em Dresden em 11 de fevereiro de 1960.  

 O pai de Klemperer viveu em uma fase do século XIX que se caracterizou por ser uma 

linha de corte na emancipação judaica, associada ao pensamento do poeta judeu alemão 

Heinrich Heine (1797-1856). Wilhelm Klemperer exerceu essa função em Landsberg até 1884 

e em Bromberg até 18906, ano que assumiu o cargo de segundo pregador da Congregação 

Judaica Reformista de Berlim, cidade em que a família viveria a partir de então7 (OELSNER, 

2002). Na mesma época, os irmãos de Victor, Georg e Felix, concluíam seu curso de medicina 

                                                             
6 Wilhelm era pregador em uma comunidade polonesa ortodoxa em Bromberg, o que indicava a ortodoxia da 

família Klemperer. A família de Klemperer não gostava que sua ortodoxia fosse vigiada pela comunidade polonesa 

de Bromberg. De fato, no momento em que o pai envia o telegrama de Berlim informando sobre o novo emprego, 

Henriette vai com Victor até um açougue e compra frios, como todo mundo e pela primeira vez comem carne não 

casher. 
7 O Movimento Judaico Reformista teve início na Alemanha em 1801 com a criação de escolas seculares, sob 

influência da emancipação na Europa e permaneceu neste formato até a ascensão de Hitler ao poder, em 1933. 

Deve-se a Moses Mendelssohn (1729-1786), filósofo judeu alemão, a popularização do conceito naquela época. 

Foi responsável também pelo desenvolvimento cultural do judaísmo naquela época. Mendelssohn mantinha 

correspondência com Kant, e defendeu o pensamento ateísta de Lessing. O Movimento Judaico Reformista 

caracterizava-se por introduzir as orações e prédicas no vernáculo, e a música de órgão durante as cerimônias 

religiosas. Não era necessário cobrir a cabeça durante os ritos (Hamburgo, 1817). Nos anos seguintes, os rabinos 

Aaron Chorin, Abraham Geiger, Samuel Holdheim e Leopold Löw criaram o que denominaram de pensamento 

desenvolvimentista no judaísmo. A sinagoga reformista instituída em Berlim em 1845 por Samuel Holdheim e 

Joseph Lehmann diferenciava-se das congregações liberais pela introdução do serviço religioso dominical e pela 

exclusão quase total do hebraico. Revisão constante do judaísmo e alemanismo, reforçada pelo antijudaísmo 

sempre presente, fortificaram o sentimento de patriotismo e a negação do sentimento sionista, a eliminação de 

todos os pontos de invocação de retorno a Sião, até 1933.  
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em Berlim, sendo Georg médico residente do hospital Charité. Enxergava nestes irmãos 

grandes exemplos e os denominava de “die Grossen” (os grandes), e exerceram forte influência 

em sua formação.  

 De todas as irmãs, tinha maior aproximação com Wally, a caçula, nascida após ele. 

Durante a adolescência, desenvolveu uma grande amizade com sua outra irmã, Grete, que se 

casaria tempos depois com um professor viúvo e teria se mudado para a Silésia do Norte.  

Figura 1 – Henriette Klemperer, mãe de Victor Klemperer, com seu filho Georg. 

 

Fonte: Klemperer (1996). 
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Figura 2 - Wilhelm Klemperer, pai de Victor Klemperer. 

 

Fonte: Klemperer (1996). 

 Começa a frequentar o Ginásio Francês de Berlim e menciona em seus escritos o 

tratamento rude que os professores tinham para com os alunos. Em 1900, já no colegial, 

Klemperer se torna presidente do Grêmio Estudantil e é neste período que ele se torna alvo do 

antissemitismo pela primeira vez.  

Um dos beberrões da turma propõe que a Burschenschaft, nome genérico das 

agremiações estudantis, deveria enviar um telegrama ao Kaiser pelo seu 

aniversário em 27 de janeiro de 1902. Como presidente, Klemperer se opõe 

terminantemente, pois não seria um gesto apropriado da parte de alunos de 

nível colegial. O colega, que tinha um grupo de alunos articulados a seu favor, 

retruca que Klemperer, que nem alemão por inteiro era, já que era judeu, não 

tinha direito a opinar. (OELSNER, 2002, p. 27) 

 Concluiu o colegial dois anos depois e logo ingressou nos estudos superiores em 

Munique, na Baviera8. Obteve sua livre docência sobre Montesquieu em 1914 sob a orientação 

do professor Karl Vossler9. Entre os anos de 1902 e 1905, Klemperer realizou seus diversos 

estudos sobre filosofia, filologia germânica e românica nas cidades de Munique, Genebra, Paris 

e Berlim (OELSNER, 2002).  

 

                                                             
8 Percebeu a diferença entre a Alemanha prussiana e a Alemanha bávara, como por exemplo, o catolicismo, 

praticamente ausente em Berlim. Sentiu essa diferença com maior intensidade do que o antissemitismo em si. 
9 Filólogo e crítico literário alemão (1872-1949), entre  suas principais obras estão: Dante; Positivismo e Idealismo 

na Ciência da Linguagem; Introdução à Literatura Espanhola do Século de Ouro.  
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Figura 3 - A admissão como estudante da Escola Secundária de Landsberg Real. 

 

Fonte: Moeck, Wilhelm (1900/1902). 

 Oelsner (2002) cita que ele percebeu desde cedo que o antissemitismo não era tão 

acirrado na Alemanha e viu o protestantismo como sinônimo de alemanidade.  

“Immer blieben mir deutsch und protestantisch gleiche Begriffe, ...Der Protestantismus sei so 

sehr die eigentliche Deutsche Denkform, dass selbst die deutschen Katholiken halbe 

Protestanten und Ketzer seien”.10 

 Dessa forma, se converteu ao protestantismo em 1903, na residência do pastor Nessler. 

Sentiu-se aliviado ao sair da casa do pastor pois sabia que a partir daquele momento tinha uma 

religião “correta” e deixava de ser uma piada para as outras pessoas (OELSNER, 2002).  

 Quando retornou a Berlim, se alistou no exército real e foi admitido no 36º Regimento 

de Artilharia e conseguiu conciliar seus estudos na capital alemã. Seguiu para a Itália a fim de 

realizar algum curso na Universidade de Roma, mas retornou à casa passado um mês. 

 Em maio de 1906, Klemperer se casou com Eva Schlemmer. Ela era pianista, não judia, 

nascida em Königsberg em 12 de julho de 1882. Em sua certidão de casamento, ele declarou 

ser cidadão de fé mosaica, ou seja, não sentiu mais necessidade de se afirmar como protestante 

(OELSNER, 2002) 

                                                             
10 “Para mim, ser protestante e ser alemão sempre permaneceram conceitos iguais... protestantismo representava 

de tal forma a maneira alemã de pensar que até mesmo os católicos alemães eram meio protestantes e hereges” 
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Figura 4 – Eva e Victor Klemperer. 

 

Fonte: Arquivo Aufbau-Verlag. 

 Em 1913, Klemperer obteve seu doutorado com o professor Dr. Franz Muncker. Em 

Paris, estudou já se preparando para sua livre-docência sobre Montesquieu, obtida com o 

professor Dr. Karl Vossler, em 1914. Entre os anos de 1914 e 1915, foi professor leitor na 

Universidade de Nápoles. Em 1920 obteve a cátedra em letras latinas na Universidade de 

Dresden. Nesta época, já era considerado um renomado escritor e pesquisador. 

Figura 5 - Eva e Victor Klemperer antes de uma viagem com seu novo carro, 1951. 

 

Fonte: www.deutsche-digitale-bibliothek.de  

 Ocupou o cargo de professor titular na Escola Técnica Superior de Dresden até 1935, 

ano que foi destituído de seu cargo. É autor de várias obras. Entre elas, destacam-se: Lingua 
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Tertti Imperii11 (A linguagem do Terceiro Reich), com sua primeira edição em Berlim em 1947, 

e publicada no Brasil em 2009, obra singular para o estudo do Nazismo, pois este analisa a 

linguagem nazista e História da literatura francesa do século XVIII: o século de Voltaire, 

publicado na Alemanha em 1954. Destaca-se mundialmente por ser um grande estudioso sobre 

a literatura francesa, tendo publicado várias obras sobre a temática. Em 1995, sua obra LTI 

recebeu o prêmio de literatura alemã Geschwister Scholl. 

 Tinha o hábito de escrever diários desde criança e esses dividem-se em Curriculum 

Vitae (sem tradução no Brasil) que abordam os anos de 1881 a 1918; Os diários de Victor 

Klemperer, referentes aos anos de 1933 a 1945, publicado no Brasil em 1999; e The diaries of 

Victor Klemperer – The Lesser Evil (também sem tradução para o português), que 

compreendem os anos de 1945 a 1959.  

Figura 6 – Foto dos diários originais de Victor Klemperer. 

 

Fotografia: Richter, Regine (2008). 

 Após a morte de sua esposa, Eva, em 1951, casou-se no ano seguinte com sua aluna 

Hadwig Kirchner. Voltou a lecionar em diversas universidades, como a Universidade 

Greifswald em 1948, Universidade de Halle, lecionando até 1960, ano de sua morte, e a 

Universidade de Berlim no período de 1951-1954. 

 Era considerado aos moldes da nova república alemã um homem rico e viajou várias 

vezes com sua jovem esposa para a Itália, França, Polônia, Romênia, Bulgária, Áustria, China.  

 

 

                                                             
11 O título do livro era uma paródia que Klemperer se referiu à típica mania do uso de siglas pelo regime nazista.  
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Figura 7 – Carteira de passe de Hadwig de maio de 1941. 

 

Fonte: Richter, Regine (2011). 

 Em nossa pesquisa de mestrado12, tivemos como fonte principal os diários de Victor 

Klemperer referentes aos anos da ascensão e queda do regime nazista na Alemanha (1933-

1945). Esboçamos um panorama histórico-político do que era a Alemanha Nazista sob a ótica 

de um intelectual judeu. Percorremos e traçamos um caminho que mostrava Klemperer 

enquanto intelectual, judeu e alemão, aprofundamo-nos em suas emoções e discorremos sobre 

sua saúde física e mental totalmente abalada nesses anos. Nessa época, mesmo diante das 

adversidades terríveis que sofreu, Klemperer tentou produzir estudos de filologia. Foi destituído 

de seu cargo na Escola Técnica de Dresden anos depois da ascensão do Nazismo e se dedica 

então aos seus escritos filológicos. O trabalho foi interrompido quando as leis antissemitas 

começaram a afunilar e ele não podia mais usar sua máquina de escrever e nem utilizar as 

bibliotecas públicas. 

 É digno de nota ressaltar aqui que a singularidade dos escritos de Victor Klemperer está 

no fato de que o filólogo permaneceu em solo alemão durante o regime Nazista enquanto muitas 

pessoas emigraram. Discutimos sobre as possíveis explicações para tal decisão e podemos 

mencionar que a frágil saúde da esposa somado ao sentimento de pertença à Alemanha o 

fizeram ficar. Ademais, Klemperer mencionava durante seus escritos cotidianos que “prestaria 

testemunho até o final”, pois via como uma obrigação ética relatar as atrocidades nazistas. 

Também é importante mencionar que seus diários possuíam uma “guardiã secreta” no caso de 

eventuais visitas da Gestapo e da possibilidade de descoberta destes. Annemarie Köhler, 

                                                             
12 LAVEZO, J. A linguagem revela: Victor Klemperer e a vara de equilibrista. 2015. 200f. Dissertação de 

mestrado. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
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também de origem judia, médica e amiga de Klemperer, cuidou de seus escritos até o fim da 

guerra.   

 De início, acreditava que por portar uma medalha ao mérito por ter estado no front entre 

novembro de 1915 e março de 1916, estaria protegido dos horrores do nazismo. Com exceção 

da irmã doente, Grete, somente Victor e Eva permanecem na Alemanha durante os anos de 

guerra. A irmã viera a falecer ainda nos anos de guerra, em 1942, em um sanatório em Berlim, 

onde estivera internada a fim de tratar de doenças nervosas. Georg abandonou a Alemanha logo 

no início do nazismo e se mudou, junto com a família, para Boston. Klemperer recebeu a notícia 

de seu falecimento em 1947, aos oitenta e dois anos. Felix e Berthold, seus outros irmãos, 

faleceram em 1932 e 1931, respectivamente. Hedwig, que morreu prematuramente, foi casada 

com Dr. Hermann Machol, morto em um campo de extermínio. Sua irmã Marta emigrou para 

o Uruguai com seu marido, Dr. Julius Jelski, em 1938. Wally faleceu em 1937 e seu marido, 

Dr. Martin Sussmann, médico, mudou-se para Estocolmo no ano seguinte da morte da esposa, 

falecendo seis anos depois.  

 Há ainda outros motivos para a permanência de Klemperer na Alemanha durante os anos 

do nazismo, ele escreveu em seus diário sobre o medo de não saber lecionar em língua 

estrangeira, pois, apesar de ser catedrático de letras latinas, tinha pouco domínio de inglês. 

Outrossim, não acreditava que o regime nazista pudesse desempenhar um genocídio sem 

tamanho. E ainda preocupava-se com a saúde da esposa que sofria de depressão nervosa. Seu 

casamento o protegeu de ser enviado a um campo de concentração, pois Eva era considerada 

uma “ariana” para os nazistas.  

 Uma figura singular a seu tempo, Klemperer não se sentia judeu, apesar do Estado assim 

o considerar. Era, antes de tudo, alemão. Essa germanidade o liga ao país tão fortemente que o 

faz permanecer nele. Era totalmente avesso ao Partido Nazista e também criticava o 

Comunismo. O Sionismo também era muito criticado por ele, movimento que jamais pensara 

em se associar.  

 Diante do exposto, o que pretendemos agora é ampliar o debate utilizando como fonte 

principal o diário do autor sobre o período posterior à guerra e compreender como se desenrolou 

sua vida e a de outros alemães que permaneceram na Alemanha depois do fim da guerra. Além 

dos diários, trataremos de outras fontes específicas acerca do nazismo, do período pós-guerra, 

trauma, literatura de testemunho, diários e biografias estiverem relacionados à temática.     
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 É no pós-guerra que Klemperer publica uma de suas maiores obras sobre o Nazismo, 

sua LTI. A obra é publicada pela primeira vez em 1947 pela editora Aufbauverlag, de Berlim. 

Após essa, seguem-se muitas edições, totalizando 318 mil exemplares vendidos na Alemanha 

nesse período. 

Para escrever LTI, Klemperer desmonta os Diários, quebra a sequência de 

datas e organiza o livro por temas que refletem vivências. Estrutura-o 

basicamente em duas partes: antes e depois de 19 de setembro de 1941, dia 

que o uso da estrela amarela com a insígnia Jude passou a ser obrigatório para 

todos os judeus, como castigo pelos reveses sofridos pelos alemães na Rússia 

a partir de junho daquele ano. (OELSNER, 2009, p. 15, apud Klemperer, 

2009) 

 

 The diaries of Victor Klemperer (1945-1959) - The lesser evil –  narra o cotidiano dos 

alemães do lado oriental que buscaram reerguer seu país (mesmo que dividido). Ademais, a 

obra nos fornece dados e informações sobre a vida do próprio Klemperer: o que mudou, como 

o casal Klemperer se restabeleceu em Dresden, como Klemperer voltou ao trabalho, entre 

outros pontos. 

Kitchen (2013) menciona que a história alemã também é a história dos historiadores 

alemães, pois foram eles que moldaram o passado. O resultado da guerra havia sido devastador. 

O cenário era de uma Alemanha devastada e faminta em meio aos escombros. Os números 

assustavam: mais de 9 milhões de pessoas mortas, 12 milhões de refugiados e 5 milhões de 

sem-teto.  

“Entre 1946 e 1949, os aliados ocidentais julgaram mais 5.025 pessoas: 4 mil foram 

sentenciadas, 806 foram condenadas à morte e 486 foram executadas.” (KITCHEN, 2013, p. 

433) Porém, mesmo diante de tais dados, anos depois muitos presos tiveram sua sentença 

revogada e ganharam liberdade pela República Federal. As quatro potências de ocupação se 

utilizaram de nazistas com qualificações desejáveis, fossem eles cientistas, administradores ou 

agentes publicitários. 

É válido ressaltar aqui que Klemperer, por residir em Dresden, esteve do lado alemão 

onde se formou a República Democrática Alemã (RDA). Ainda em seus diários do período da 

guerra, dizia-se contrário ao comunismo e após o fim do nazismo a situação se inverte, e 

menciona em seus escritos posteriores que se simpatizava com os russos, chegando até mesmo 

a entrar para o KPD.   

Segundo Kitchen (2013), o programa de desnazificação foi um fracasso dispendioso e 

demorado. Sobrariam poucos nazistas dedicados em 1945 e havia entre os alemães uma 
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necessidade grande de reconstruir o país que até mesmo aqueles com um pesado fardo de culpa 

seriam perdoados. O sentimento era de reconstrução, ninguém sofreu de amnésia pelas 

atrocidades cometidas durante a guerra, mas também a teoria da culpa coletiva foi rejeitada. 

Klemperer nos fornece um ponto de vista singular por ter sido, ao mesmo tempo, um 

sobrevivente da guerra que não emigrou, ou seja, presenciou os fatos de perto, deu seu 

testemunho o qual podemos hoje ter acesso e além disso, podemos percorrê-lo pelo tempo. As 

nuances de seu pensamento enquanto crítico político da Alemanha pré e pós-guerra podem ser 

examinados, afinal, a constituição do sujeito é sempre complexa, suas opiniões mudam com o 

tempo e diante das circunstâncias.  

Sobre o pós-guerra, Morin (2009) cita que o mundo real estava engolindo a Alemanha 

e que os dois mundos estavam se chocando sem penetrar um no outro. “Os alemães não sabem 

mais em que mundo se encontram: não sabem mais qual é o verdadeiro.” (MORIN, 2009, p. 

30)  

É nesse contexto que Klemperer continua a redigir seus diários, hábito que manteve sua 

consciência sã da loucura nazista durante tanto tempo. Afinal, completando Morin: que 

Alemanha era essa? O que Klemperer nos releva? 

1.8 Carreira e produção intelectual 

 Enquanto pesquisador da literatura francesa, Victor Klemperer produziu diversas obras 

de grande renome para a história da literatura, principalmente francesa. Após a ascensão do 

nazismo na Alemanha, Klemperer se vê impossibilitado de trabalhar, pois será destituído de seu 

cargo de professor universitário e, mais tarde, com as leis antissemitas, proibido de usar as 

bibliotecas, fato que abala sua produção intelectual. Até 1933, publicou inúmeras obras, mas 

esse número não se mantém nos anos seguintes. Seus diários seriam, portanto, uma forma de 

refúgio e, ao mesmo tempo, estudo. Ele só voltaria a publicar suas obras quando o nazismo 

findasse.  

 Na conclusão de seu doutoramento, em 1913, escreveu a tese Os antecessores de 

Friedrich Spielhagen, sob a orientação de Franz Muncker e Hermann Paul. Um ano depois, 

enquanto professor visitante na Universidade de Nápoles, publica Montesquieu em dois 

volumes. 

 Em 1920, ao se tornar professor titular da Escola Técnica Superior de Dresden, publica 

Introdução ao francês medieval: do século XIII ao século XVII. Em 1923, Prosa francesa 
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moderna: 1870-1920 é publicada e um ano depois publica Literaturas românicas: do 

Renascimento à Revolução Francesa. De 1925 a 1931, publica sua obra Literatura francesa: 

de Napoleão à época contemporânea em cinco volumes; a mesma obra foi reeditada em 1956 

com o título História da literatura francesa nos séculos XIX e XX.  

 Os anos correspondentes a 1926, 1928 e 1929 têm consecutivamente as publicações 

Especialidade românica – estudos filosóficos, Literaturas românicas – léxico da história da 

literatura e História idealista da literatura – estudos básicos e aplicados. 

 Seus estudos sobre literatura francesa lhe renderam publicações em dois compêndios: 

História da literatura francesa do século XVIII – o século de Voltaire e História da literatura 

francesa do século XVIII – o século de Rousseau. As duas obras tratam da história da literatura 

francesa com abordagem nos dois filósofos estudados e admirados por Klemperer. A obra sobre 

Voltaire remontava aos anos universitários e ao longo do tempo ele foi se especializando no 

filósofo francês. Em 1933, também publica Pierre Cornelle, que tratava da vida do dramaturgo 

francês que viveu no século XVII.  

 The diaries of Victor Klemperer – The Lesser Evil correspondem aos escritos de 1945 a 

1959, os anos posteriores à guerra. Seus escritos tratam dos anos de reconstrução – da Alemanha 

e de suas vidas. Os diários resumem seu retorno ao trabalho (difícil, mas progressivo), a 

precariedade dos serviços e da alimentação – resultado negativo da guerra para os alemães, a 

retomada de sua casa e dos diários, a conquista de seu cargo na universidade junto à tristeza da 

doença de Eva, entre outros fatos que essa tese abarca.  

 Em 1947, com o término da guerra, Klemperer volta a publicar suas obras, publica em 

Berlim sua LTI- Lingua Tertii Imperi (Linguagem do Terceiro Reich). Um ano depois, torna-

se professor em Greifswald. Recebe o título de doutor em pedagogia em 1951 pela Escola 

Técnica Superior de Dresden, mesmo ano em que Eva, sua esposa, faleceu.  

 Casou-se com Hadwig Kirchner em 1952 e recebe o Prêmio Nacional da República 

Democrática Alemã (RDA) para arte e literatura. É eleito para a Academia de Ciências da 

Alemanha em 1953. 
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Figura 8 - Casamento de Hadwig e Klemperer (da esquerda para a direita): Victor Klemperer, Hadwig 

Klemperer, Annemarie Kirchner, Adolf Kirchner (pais de Hadwig). 

 
Fonte: www.mgh.de 

 Em 1956, publica o livro de artigos Antes de 33 – após 45. Recebe pela RDA a Ordem 

de Prata de Reconhecimento da Pátria. Morre em 11 de fevereiro de 1960, é enterrado em 

Dölzschen e recebe postumamente o prêmio F. C. Weiskopf da Academia de Artes de Berlim. 

 Após sua morte, em 1966, é publicado o segundo volume de sua obra História da 

literatura francesa do século XVIII – o século de Rousseau e uma nova edição alemã da LTI é 

lançada com outro nome: Die unbewältigte Sprache: Aus dem Notizbuch eines Philologen (A 

linguagem não resolvida: do caderno de anotações de um filólogo). Respectivamente em 1969 

e 1975 novas edições da LTI são lançadas em Munique e Frankfurt. Em 1983 e 1984 novas 

edições na Polônia e na Hungria. 

 Em 1989 seu Curriculum Vitae. Recordações de um filólogo: 1881 a 1918, é publicado. 

Os diários de 1933-1945 são publicados em 1995 com o nome: Quero prestar testemunho até 

o fim. Em 1999 a edição brasileira seria lançada. 

 Ainda nos anos 2000 várias edições da LTI foram lançadas na Europa, como: Holanda, 

Espanha, Suécia, República Tcheca.  
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2 TECENDO RUÍNAS 

Como pode a voz que vem das casas 

Ser a da justiça 

Se os pátios estão desabrigados? 

Como pode não ser um embusteiro 

aquele que ensina aos famintos outras coisas 

Que não a maneira de abolir a fome? 

 

Quem não dá o pão ao faminto 

Quer a violência. 

Quem na canoa não tem 

Lugar para os que se afogam 

Não tem compaixão. 

Quem não sabe de ajuda 

Que cale. 

Bertold Brecht 

 Aqui, a retomada dos escritos de Klemperer. Após o pesadelo do bombardeio de sua 

cidade, o casal partiu a fim de salvar suas vidas. Encontrariam inúmeras dificuldades pelo 

caminho, a viagem foi extremamente cansativa e arriscada. Ao retornarem a Dresden encontram 

a cidade em ruínas. Na tentativa de se reestabelecerem, sabem que ali era o seu lugar, era ali 

que sentiam pertencer. Após reaver seus diários, ele voltou a escrever, da mesma forma que 

antes, quase cotidianamente.  

 No início, muita coisa ainda era incerta, em seus escritos é possível perceber que ele 

próprio muitas vezes não compreendia os fatos ao seu redor. É importante ressaltar que o 

primeiro ano de seus escritos ainda tratava de uma continuação da guerra, pois esta só havia 

acabado na Europa, basta lembrar que as bombas de Hiroshima e Nagasaki foram lançadas em 

agosto de 1945. Portanto, muitos acontecimentos se desenrolavam e muita coisa Klemperer vai 

relatar. 

 Aquela noite tinha sido terrível para o casal Klemperer, mais longa do que de fato 

marcara os ponteiros do relógio, se é que havia algum relógio funcionando naquele momento. 

A sirene de alarme soou. Dresden estava literalmente em chamas. Barulho de estilhaços, de 

janelas quebradas, a luz acabou e todos correram para o abrigo antiaéreo.  
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 Caíram no sono quando o alarme soou pela segunda vez. Eva o acordou e seguiram em 

direção ao abrigo, quando de repente uma pesada bomba caiu em direção deles. A partir daquele 

momento Klemperer não encontrou mais a esposa, passou a gritar seu nome, mas foi em vão. 

Dentro do abrigo, algo atingiu sua cabeça e ardeu feito brasa, mas não pode ver o que era, 

seguiu as pessoas que saíram do abrigo correndo movidas pelo medo e desespero até chegar em 

uma cratera onde ouviu alguém lhe chamando pelo nome, era Eisenmann. Buscaram um lugar 

onde estivessem mais protegidos e então Klemperer lhe disse que havia se perdido de Eva. 

Figura 9 - Vista aérea de Dresden (cidade velha) nos anos de 1930. 

 

Fonte: Mendes, 2009. 

 O cenário era lastimável. Não conseguiu reconhecer nada. O que se via eram somente 

clarões em meio à noite escura que se transformou em pesadelo. De repente, começou a chover. 

Ele e Eisenmann estavam ao lado do Elba, segurava sua bolsa preciosa nas mãos onde guardava 

seus diários e a valise de couro de Eva e não parava de pensar nela um minuto sequer. Naquele 

momento só desejava que a noite passasse o mais rápido possível. O fogo corroía a Academia 

de Belas Artes, o Belvedere, tudo era chamas. 

o ataque feroz à Dresden em 13 e 14 de fevereiro ganhou um lugar de 

destaque. As condições eram perfeitas para uma destruição aérea completa: 

tempo ideal para o arremesso de bombas, ausência quase absoluta de defesas 

contra ataques aéreos, falta de providências por parte da liderança nazista e 

até mesmo de abrigos razoáveis para a população, numa cidade 

sobrecarregada pela necessidade de acomodar milhares de refugiados, além 

de seus 640 mil habitantes (KERSHAW, 2015, pg. 283) 
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 Quando o dia finalmente amanhecera, conseguiu avistar um grupo de pessoas, 

reconheceu de longe, Eva. Estava aliviado. Para ele, os bens que havia perdido não importavam 

naquele momento diante da felicidade de reencontrá-la. Mais do que depressa se desfez da 

estrela fixada em seu paletó.  

Os judeus que permaneceram na cidade estavam à espera da iminente 

deportação e sabiam o que isso significava. Em meio ao caos, puderam se 

livrar de suas estrelas amarelas de identificação e unir-se às massas de 

“arianos” desabrigados, evitando assim a deportação para a morte 

(KERSHAW, 2015, p. 283). 

Figura 10 – A Frauenkirche sob o mesmo ponto de vista antes e depois do ataque de 1945. 

 

Fonte: Mendes (2009). 

 Pelo caminho, às margens do Elba, puderam observar a proporção da destruição que 

havia atingido Dresden, eram cápsulas vazias de bombas incendiárias, pessoas mortas pelo 

chão, um cenário incrivelmente triste. Pretendiam avançar, com sorte encontrar algum 

conhecido, um amigo, mas não faziam ideia de onde poderiam estar.  

 Uma ambulância parou próximo a eles, rodeada por pessoas, feridos. Um enfermeiro 

sentado à porta pingava colírio nos olhos das pessoas, havia muitos casos de pessoas com os 

olhos afetados. Ele se voltou a Klemperer para também fazer o mesmo, porém, foram 

interrompidos nesse momento. 

 De repente ouviram um zunido amedrontador, era um avião voando baixo. Correu 

próximo ao muro para se proteger com o rosto escondido entre os braços e ouviu um barulho 

de detonação, um cascalho caiu sobre ele. Por alguns segundos seu pensamento foi de que não 
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poderia morrer naquele momento, não ali, não daquele jeito, não depois de ter enfrentado tudo 

aquilo! Ao se levantar percebeu que Eva não estava ali e sentiu o mesmo temor de antes, só 

ficou mais calmo ao reencontrá-la. 

As pessoas que tentaram se proteger em abrigos provisórios ficaram 

sufocadas. Aquelas que estavam nas ruas foram sugadas pela violenta 

tempestade de fogo. Quando os sobreviventes saíram às ruas após o primeiro 

ataque, acabaram sendo atingidos pelo segundo, que aumentou enormemente, 

em intensidade, a tempestade de fogo e ampliou a área de devastação (...) Nas 

ruas em chamas, havia cadáveres carbonizados por toda parte. Porões e 

subsolos estavam repletos de corpos (KERSHAW, 2015, p. 283) 

 Uma ambulância se aproximou e junto a outros feridos os levaram a um hospital onde 

puderam receber atendimento médico e conseguiram alojamento. Estavam com fome, havia 

muito tempo que não comiam, estavam somente com o café da manhã. Falavam que logo teriam 

algo para comer, mas não chegou nada. Mais tarde, Klemperer recebeu pão dos soldados-

enfermeiros e estes lhe disse que eram porções a serem divididas a dois, ele então, dividiu com 

Eva. Sentiam sede, porém. Receberam chá e nada mais. Não havia água, nem mesmo para os 

feridos e eram muitas pessoas feridas, a cada instante mais feridos e mais enfermeiros surgiam.  

 O casal estava em um alojamento americano, durante a madrugada era possível ouvir os 

ataques aéreos. Na hora do almoço foram informados que todos os civis deveriam deixar a base 

aérea e que os desabrigados seriam transportados para as localidades próximas, decidiram 

seguir até Piskowitz. Acreditava que lá poderiam encontrar um esconderijo mais adequado e 

iniciar os preparativos para a partida. 

 Começava a avaliar suas perdas. Pensou em livros, seus dicionários, o exemplar 

datilografado de século 18 e do Curriculum. Temia que se algo de ruim acontecesse em Pirna13, 

todo seu trabalho de longos anos estaria destruído. Poderia até reescrever seu Curriculum 

através da memória, mais conciso e talvez até melhor, mas parte do material coletado para LTI 

teria sido perdido. 

 Chegaram em Piskowitz em 19 de fevereiro. Já havia retirado a estrela do peito, pudera 

andar de trem e de bonde, comer em restaurantes, coisas que tempos atrás seriam impensáveis. 

O prefeito da cidade indagou Klemperer sobre o motivo de estarem os dois ali. Disseram que 

Agnes havia trabalhado durante muito tempo em sua casa, o que fez o prefeito o reconhecer por 

nome. Perguntou então se não moravam em outro lugar antes e Klemperer simplesmente 

                                                             
13 Klemperer tinha uma amiga guardiã de seus diários, a médicaAnnemarie Köhler que morava em Pirna e 

durante os anos do nazismo escondeu seus escritos em sua casa para lhe manter a salvo.  
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concordou com tudo. Depois das perguntas pessoais, perguntou: “religião? Protestante. “O 

senhor não tem ascendência judia ou é mestiço?” “Não” (KLEMPERER, 1999, p. 769-770). E 

assim terminaram a conversa com um cordial aperto de mãos.  

 Ficaram hospedados na casa de Agnes, que trabalhara por um tempo na casa dos 

Klemperer, porém, segundo ele, a escassez era tremenda. Desaparecera qualquer rastro de 

civilização na cidade, tudo era caos e desordem.  

 Durante à noite, ainda na casa de Agnes, encontraram uma moradora de Dresden que 

também tinha sido vítima do bombardeio, ela pode descrever o horror da situação.  

Todo lugar é invadido por um horrível cheiro de cadáveres, anunciam-se 

oficialmente duzentos mil mortos, a água está racionada, só um fiozinho, não 

há gás nem jornais, em compensação, uma folha de instruções do Freikampf, 

ameaçando “tudo” com fuzilamento, cavaram passagens estreitas entre os 

escombros, vêem-se bilhetes de recado: estou salvo [...] procuro fulano e 

sicrano [...] (KLEMPERER, 1999, p. 774).   

 Após saírem para um passeio pela estrada Eva e ele avistaram uma família que seguia 

de carroça pela estrada. Perguntaram aos dois se haveria abrigo em Piskowitz. Já estavam 

caminhando há uma semana, tinham sido vítimas do bombardeio em Colônia. 

 De Piskowitz seguiram em uma carroça junto a outras pessoas e suas coisas, espremidos, 

rumo à Pirna, para a casa de Annemarie, à sua frente outra carroça, já lotada, seguia na frente. 

Chegaram na estação por volta das 16 horas, havia muito tumulto, Eva comprou as passagens 

para seguir viagem até que chegaram na casa de Annemarie, onde se hospedaram 

confortavelmente. Ela guardou os documentos de Klemperer e lhe emprestou uma quantia em 

dinheiro. 

 O casal seguiu viagem, tinham a intenção de chegar até a Baviera, viajavam de trem e 

mesmo ali era possível ouvir os ruídos dos aviões e detonações muito próximas, provavelmente 

bombas e isso os deixavam aflitos. Chegaram à casa de Scherner, exaustos, depois de uma longa 

caminhada e ficaram hospedados ali por alguns dias.  

 Na madrugada do dia 21 de março, ouviram a sirene de alarme soar. Logo após, um 

zunido ameaçador, segundo souberam tratava-se de formações de bombardeios que vinham da 

região da Turíngia em direção à Saxônia. Alguns dias depois, Scherner ouvira no rádio que os 

anglo-americanos estariam perto de Würzburg e de Fulda. Nos jornais, um comunicado do 

exército anunciava que as cidades de Aschaffenburg e Limburg tinham sido ocupadas pelo 
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inimigo. Compraram passagens para Falkenau para onde viajariam no dia 3 de abril e avisaram 

a polícia sobre a viagem.  

 No dia 3 de abril seguiram em uma viagem longa e passaram por diversas cidades como, 

Muldenbergm Zwotental, Graslitz, Falkenau, depois seguiram para Eger, e em Marktredwitz 

tiveram sua primeira noite de espera. No outro dia, continuaram viagem e seguiram para 

Regensburg e depois até Landshut, passaram por Munique e no dia 5 estariam em Dachau, 

Pfaffehofen, depois, Schweitenkirtchen, onde pernoitaram. No dia 12 chegaram em 

Inchenhofen, seguiram em um veículo militar para Aichach e à noite em Unterbernbach, onde 

dormiram na casa do dirigente de agricultores locais. Foram dez noites viajando, sete delas sem 

tirar a roupa do corpo, passadas em salas de espera, com alimentação insuficiente. 

 Klemperer descreveu Munique como uma cidade também arrasada, mas em comparação 

a Dresden estava menos destruída. Pelas cidades onde passaram, viram muita destruição, essas 

cidades vinham sendo atacadas constantemente. Ficaram hospedados em abrigos, hospitais, 

casas de amigos, estações, quartéis, lugares onde pudessem estar seguros naquele momento. 

 Em 20 de abril, aniversário de Hitler, Klemperer soube que a região de Ruhr estava 

totalmente perdida. Os russos se preparavam para o grande ataque, outros detinham Leipzig, 

Chemnitz e Plauen.  

 Finalmente o casal chegou na Baviera no dia 25 de abril e se hospedaram na casa dos 

Gruber, lá o cenário também não era diferente: barulho de tiros vindos do front, detonações de 

bombas, esquadrilhas em pleno voo, caças em voos rasantes, acreditavam ser os americanos. 

Cidades próximas a Berlim, como Ingolstadt e Siemensstadt já tinham caído.  

 No dia 3 de maio, a notícia: Hitler estava morto. Na casa onde estavam hospedados, 

amigos disseram ouvir no rádio que Hitler e Goebbels tinham se suicidado com um tiro e que 

os russos estavam ajudando os berlinenses a combater os incêndios. A guerra teria acabado, ao 

menos para a Alemanha.  

 Klemperer se perguntava quando poderia regressar a Dresden. Tudo ainda era envolto a 

uma névoa de incertezas e boatos obscuros. Alguns diziam que Hitler havia desaparecido e que 

Goebbels teria matado a família e se suicidado. Ouvira através de um dono de um moinho local 

que no dia 8 de maio foi assinada a capitulação absoluta pelo almirante alemão Dönitz e que 

todos os submarinos grandes e pequenos tinham sido entregues.  
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 Ele menciona que naquele momento era difícil encontrar alguém que defendesse o 

horror nazista, parecia que ninguém nunca houvesse estado ao lado deles. Indo para Aichach 

na praça principal, ao lado do velho portal, no mastro tão alto quanto os nazistas, tremulava a 

bandeira dos Estados Unidos. Klemperer viu aquilo com surpresa.   

 Buscou informações junto a policiais para saber se poderiam viajar para Munique, pois 

desejavam voltar para casa, porém ninguém tinha tal autorização. Decidiram voltar para casa e 

viajaram para Munique de carroça, junto com camponeses e outras pessoas. Quando chegaram 

na cidade, viram americanos andando pelas ruas empoeiradas, tudo destruído, nenhum bonde 

funcionando, restaurantes fechados, nenhum lugar adequado para comer.  

 A cidade estava reduzida a um amontoado de cinzas e ruínas, os destroços impediam as 

passagens pelas ruas, prédios eram montes de tijolos quebrados, judeus e alemães humilhados, 

os dois juntos. 

 No Hospital San Martin que era um asilo católico, cerca de 500 pessoas estavam 

recebendo acolhimento, eram homens e mulheres que tinham perdido tudo: judeus, não – 

judeus, pessoas vindas do campo de concentração de Dachau. O casal também estivera abrigado 

no mesmo hospital até seguirem viagem à Dresden.  

 Seguiram caminhando durante a viagem, o que lhes permitiu observar a cidade. Um 

bonde passara por eles e o tomaram, encurtando o caminho. Logo após, seguiram de carona em 

um veículo junto a outras pessoas. Ainda estavam em Munique, onde procuraram por uma 

delegacia e ficaram em um abrigo antiaéreo, a viagem se tornava cansativa não só pelas horas 

de caminhada mas também pelo calor excessivo.  

 Eles conseguiram almoçar em uma aldeia de Langenbach e depois seguiram sua 

caminhada e pegaram uma carona de carroça para Gammelsdorf onde se hospedaram na casa 

de Wagner Schmid, um camponês fabricante de carroças.  

 A situação pela qual estavam passando era calamitosa, alguns dias passavam por um 

jejum prolongado, em outros comiam, Klemperer se questionava sobre seus cupons e se eles 

tinham algo de errado. Escreve que já tinha até se acostumado com os jejuns desses dias.  

 Eva e Klemperer continuaram sua viagem caminhando, no quinto dia chegaram no 

trecho de Schierling-Regensburg que estava com o centro totalmente destruído e no sétimo dia 

avançaram cerca de quarenta quilômetros em direção à Regensburg-Schwandorf.  
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 Em 5 de junho eles chegaram em Falkenstein. Na prefeitura conseguiram alguns cartões 

de racionamento, mas não conseguiram comprar nada com eles devido à escassez de alimentos 

na cidade. Diante da impossibilidade de se obter qualquer tipo de alimento, Klemperer buscou 

auxílio de um advogado para tentar sair da cidade. Ele conseguiu um passaporte com um oficial 

russo que, por iniciativa própria, disse que a viagem deveria acontecer com veículos de uma 

transportadora.  

 No dia 8 de junho de 1945 chegaram em Chemnitz, a cena que presenciaram já se tornara 

habitual para eles. Escombros. Destruição. Cinzas. Foram até a estação de trem e souberam que 

o trem para Dresden partiria no dia seguinte às três horas da tarde, porém estavam superlotados 

e irregulares. Adormeceram nos fundos de um restaurante onde tinham comido, ali também se 

acomodaram alguns soldados, naquele espaço beliches estavam espalhadas pelos cantos. 

 Klemperer acordou no dia seguinte e foi até o barbeiro, cortou o cabelo e fez sua barba 

e então, seguiram para a estação. Finalmente conseguiram chegar em Dresden no dia 10 de 

junho, estavam cansados e seguiram até uma delegacia, onde um funcionário lhe disse para 

seguir até Dölzschen, ele acreditava ser quase impossível ter sua casa novamente. 

 Foram informados de um abrigo na Marggranfenstrasse, mas não estavam distribuindo 

alimentos e então seguiram pelas ruas. Encontraram a casa da senhora Glaser e entraram. Ela 

achava que eles estivessem mortos, os recebera emocionada, com beijos e abraços. Ali puderam 

descansar, comeram e no outro dia seguiram viagem para Dölzschen. 

 É dessa forma que Klemperer relata os últimos momentos da guerra em seus diários. 

Suas páginas são ricamente detalhadas e repletas de emoções que leva o leitor à Dresden 

arruinada.  

 Seguir em frente era tarefa certa, mas como recomeçar? Muitas perguntas lhe afligiam 

e o deixavam ansioso quanto ao seu futuro.  

2.1 Dresden: a cidade ameaçada 

 Muitos conhecem o pesadelo infligido a Dresden no final da Segunda Guerra Mundial, 

muito se escreveu e procurou-se quantificar sua tragédia no período pós-guerra. Alguns 

relativizaram sua importância histórica, comparando-a com outras cidades tão ou mais 

arrasadas que ela, outros deram luz e atenção especial ao investigar o que estaria por trás de 

números assombrosos e buscaram compreender uma cidade e um povo arrasados por um evento 

tão singular como uma guerra – esta, por sua vez, tão calamitosa. 
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 A cidade conhecida como a “Veneza do leste” por sua riqueza cultural, os vários prédios 

de arquitetura barroca que faziam parte do centro da cidade, possuía construções maravilhosas, 

assim como outras cidades alemães. Jörg Friedrich menciona em seu livro várias igrejas, 

palácios, casas históricas, bibliotecas e museus que foram destruídos pelas chamas nos dias 13 

e 14 de fevereiro de 1945 (TAYLOR, 2011). 

Figura 11 – Fotografia aérea de Dresden antes de 1945. 

 

Fonte: Mendes (2009).  

Muitos alemães não cogitavam que Dresden pudesse ser atacada, a cidade era vista como 

a cidade “virgem” pois mantivera-se intacta até 1944, porém, logo o pesadelo surgiria. Cedo ou 

tarde Dresden ficaria sujeita a severos ataques aéreos; e segundo, a densidade populacional no 

centro da cidade, as inadequadas defesas aéreas e a contínua ausência de abrigos antiaéreos – 

presumiam que as consequências seriam graves.  

Taylor menciona que 

Era mais fácil e barato gerar papelada e distribuir serviço a funcionários 

públicos do que realizar o vasto planejamento e a tarefa de construção 

acarretada pelo real oferecimento de abrigos antiaéreos para a população de 

Dresden em uma escala que desse o mesmo grau de proteção concedido aos 

habitantes de Berlim e do Ruhr (TAYLOR, 2011, p.236) 
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 O número de abrigos antiaéreos em Dresden era insuficiente caso a cidade fosse atacada, 

o mesmo não acontecia em outras cidades do mesmo porte que Dresden. 

 Sendo assim, Dresden recebeu o primeiro bombardeio ainda em 1944, pelos americanos. 

No final daquele ano, no dia 7 de outubro de 1944, a 8ª Força Aérea do Exército dos EUA 

planejou uma incursão contra as refinarias de combustíveis no centro e no leste do país. 

Dependendo das condições climáticas, a 1ª divisão, liderada pelo tenente-coronel Walter K. 

Shayler, poderiam atacar alvos urbanos, como Zwichau ou Dresden, e assim sendo, optou-se 

por Dresden. 

A cidade recebeu quase 300 bombas de 225 kg, que duraram alguns poucos minutos, 

das 12h35 às 12h40. Algumas escolas foram atingidas, mas tiveram poucos mortos, afinal era 

fim de semana. Ao todo, 50 construções destruídas, 20 seriamente danificadas, 25 com danos 

médios. “Dresden passara por seu batismo de fogo. Houve aproximadamente 270 vítimas no 

sinuoso rasto de destruição deixado pelo 303º nesse dia pela cidade.” (TAYLOR, 2011, p. 238) 

Klemperer escreveu sobre esse primeiro ataque, referiu-se a ele como tendo “escapado 

por pouco”. Às 11h45 havia soado o alarme de alerta de bombardeio, ao meio-dia, a sirene 

longa, logo após pode se ouvir tiros de bateria antiaérea, detonações fortes que ele calculava 

serem bombas. A luz se apagou no abrigo antiaéreo e Klemperer pode ouvir bombas caindo 

próximo dali. Ele não conseguiu conter a taquicardia. Por volta das 13h30, conseguiu sair do 

abrigo.  

Preocupado com Eva que havia saído e só retornaria algumas horas depois, Klemperer 

mencionou que ainda não sabia o que tinha sido atingido e qual era o número de mortos, mas 

que o fato era que Dresden foi bombardeada pela primeira vez.   

Porém, de acordo com Taylor (2011), as autoridades nazistas agiram como se esse 

ataque jamais tivesse acontecido. A partir desta data, até o início de novembro, a cada dia era 

autorizado que alguns civis tivessem seus nomes publicados em anúncios fúnebres, era uma 

forma de não chamar a atenção para o grande número de mortos. Ao todo, foram 600 civis. 

No dia 10 de outubro, Klemperer anotou em seus diários a leitura do jornais 

Freiheitskampf e Dresdener e que o ataque a Dresden em ambos os jornais nem foi mencionado. 

Citou apenas que o primeiro jornal publicou um artigo didático e grosseiro a respeito de como 

os moradores da cidade deveriam se comportar depois de um ataque aéreo.  



63 
 

Acerca dos mortos nesse primeiro bombardeio e a omissão da causa da morte, 

Klemperer relata que no Dresdener Zeitung dos dias 10 e 11 de outubro, aparecem 26 nomes 

no rol dos “heróis mortos pela Grande Alemanha”, dentre os quais, cerca de 20 eram mulheres. 

Junto disso, apenas a menção: “foram arrebatados de nós por um destino trágico” e comunica-

se a data do enterro.” (KLEMPERER, 1999, p. 731). 

Em anúncios fúnebres antigos, tanto no Dresdener Zeitung quanto no 

Deutsche Abendzeitung, vi repetidas vezes a informação: “durante o ataque 

terrorista a Munique”, ou coisa parecida (...) Dizem que das cidades grandes, 

apenas Dresden e Breslau foram poupadas. Breslau foi mencionada há dias no 

comunicado e estaria em ruínas. [...] (KLEMPERER, 1999, p. 731) 

Os dias que se seguiram não foram tranquilos, pelo contrário, eram constantes as sirenes 

de alarme avisando sobre ataques aéreos. Klemperer relata no dia 24 de outubro e novamente 

no dia 26 de novembro, neste dia, diz ouvir a grande distância artilharia pesada por meia hora 

sem parar. Concluiu que deveria ter sido um ataque severo e com certeza ocorreram destruição 

e mortes nas proximidades, mas que isso tampouco seria noticiado. 

 (Muito característico: nos anúncios fúnebres, depois do ataque a Dresden, a 

cidade nunca foi citada, dizia-se apenas “arrancado de nós por um destino 

trágico”. Agora, ao contrário, lê-se frequentemente que alguém perdeu um 

parente por ataque terrorista em Darmstadt ou Munique etc. De resto, também 

ficamos no escuro.) (KLEMPERER, 1999, p. 737). 

 Dresden sofreu um novo ataque em 16 de janeiro de 1945, que também durou apenas 

alguns minutos, mas que foram suficientes para deixar a população amedrontada e preocupada. 

Um bombardeio poderia ter sido acidente, mas dois, não.  

 Klemperer escreveu sobre esse ataque em seus diários 

(...) Salve, estamos vivos! Dresden sofreu pela terceira vez um forte 

bombardeio. O alarme soou às onze e trinta. Continuei calmamente a leitura 

do constrangedor Pleyer. Ao meio-dia, de novo a sirene, pensei que fosse o 

anúncio de fim do alerta, no entanto, foi o alarme longo. Lentamente, dirigi-

me ao abrigo quase vazio. Logo vieram outras pessoas: o rádio estaria 

anunciando uma esquadrilha a caminho, a cinquenta, a trinta quilômetros de 

distância (...) Ouvimos os aviões se aproximando, uma série de detonações, 

bombas solitárias, não o estrondo duplo dos canhões, a pressão do ar fez 

estremecer a porta do abrigo, por alguns segundos a luz se apagou, esperamos 

numa tensão desagradável. Voltamos para a entrada do abrigo. Fumaça no céu 

(KLEMPERER, 1999, p. 749-750) 

Após esses relatos, o autor escreveu que ouviram novos zunidos, porém, mais distantes. 

Os americanos tinham bombardeado a estação Friedrichstadt e também os trilhos da estação 

principal, as Pontes Hohen Brücke e Nossener Brücke.  
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O alarme voltaria a soar às 21h45 até quase 23h00 e durante todo esse período, 

Klemperer ficaria uma hora dentro do abrigo. 

Alguns teóricos acreditam que o ataque a Dresden foi uma soma infeliz de determinados 

fatores que levou, concomitantemente, ao sucesso dos Aliados, por exemplo: uma sequência 

inteira e mortífera de incurções maciças somadas ao clima e também falta de defesas, chocantes 

deficiências na proteção antiaérea para a população em geral. 

2.2 A noite sem fim (13 e 14 de fevereiro) 

Era noite de Carnaval quando Dresden foi surpreendida pelo ataque aéreo dos Aliados. 

Naquela noite a cidade se transformaria em um mar de chamas incendiárias que se prolongaria 

em horas de bombardeios e culminaria na destruição da cidade e resultaria na morte de muitas 

pessoas.  

 Assim, a primeira onda de ataque foi terrível, mas nem se compararia ao cataclisma que 

estava prestes a acontecer. 

(...) viam-se fincadas no solo revolvido enormes quantidades de cápsulas 

vazias das bombas incendiárias. Em muitas casas da rua as chamas ainda 

ardiam. De quando em quando, havia mortos espalhados no caminho, 

pequenos e, em geral, apenas uma trouxa de roupas. A parte superior do crânio 

de um deles fora arrancada, a cabeça parecia uma vasilha púrpura (..) 

Esqueletos de metal de carros destruídos, garagens incendiadas. As pessoas 

mais distantes do centro puderam salvar algumas coisas, conduziam carrinhos 

de mão com roupas de cama ou algo assim, ou ficavam sentadas sobre caixotes 

ou trouxas (KLEMPERER, 1999, p. 765). 

 Logo, os explosivos e incendiários caíram no coração de Dresden, a Altstadt. As bombas 

da RAF14 também acertaram bairros residenciais e governamentais da Neustadt, bem longe do 

rio. “Foi lançado uma enorme e muito bem balanceada mistura de bombas aéreas sobre 

Dresden. Isso forneceu a alta concentração exigida para concretizar a possibilidade de uma 

tempestade de fogo” (TAYLOR, 2011, p. 306). 

 

 

 

 

                                                             
14 Royal Air Force, ou Força Aérea Real era o braço aéreo das forças armadas do Reino Unido. 
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Figura 12 – Fotografia aérea soviétiva de 1953 mostra o centro de Dresden vazio, onde antes existiam 

casas. 

 

Fonte: Mendes (2009). 

 Ao todo, 881,1 toneladas de bombas caíram nos bairros centrais de Dresden entre 22h13 

e 22h18. 

Foram 172 minas aéreas de 1800 kg, 26 minas aéreas de 900 kg, 72 bombas 

de alto explosivo de 450 kg e 648 bombas de alto explosivo de 225 kg. Além 

disso, os aviões lançaram, geralmente como parte das mesmas cargas, 128.550 

bastões incendiários de 2kg (jogados individualmente), 8250 bastões 

incendiários dentro de recipientes para acomodação de múltiplas unidades. 

(TAYLOR, 2011, p. 307) 

 Os subúrbios mais distantes mal haviam sido tocados enquanto o centro da cidade ardia 

em chamas. Alguns bairros na região sul e sudoeste também tinham sido atingidos, mas de 

forma esparsa. 

 Para a elite do Reich, a destruição de Dresden representava a humilhação final. O uso 

de bombas incendiárias mostrava que as áreas residenciais e culturais foram atacadas e 

destruídas. Muitos morreram nas ruas tentando fugir – queimados, asfixiados. Muitos 

moradores estavam preocupados em salvar seus bens em vez de combater o fogo.  

 Na hauptbahnhof, a segunda onda de bombardeios causou danos terríveis. Os trens que 

estavam nas plataformas foram explodidos e queimados.  

Na maior parte dos casos, não foi o fogo nem o impacto que os matou. Pelo 

menos não diretamente. Foi o ar. Ou a sua falta. Sem o fornecimento de ar 

filtrado e com poucas saídas de emergência – de qualquer modo, a maioria 

encontrava-se bloqueada por corpos humanos e pertences pessoais -, enquanto 

a tempestade de fogo sugava o oxigênio do ambiente no complexo subterrâneo 
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superlotado, muitas centenas simplesmente morreram asfixiadas. Uns poucos 

conseguiram escapar do labirinto e cambalear até a superfície, mas não 

muitos. (TAYLOR, 2011, p. 337-338). 

 Falta de oxigênio, envenenamento por fumaça e por monóxido de carbono eram as 

principais causas. O asfalto das ruas derreteu os sapatos por causa do calor, os pés descalços 

das pessoas ficavam queimados. 

 Vários tanques foram cavados em Dresden, o maior deles, na Altmarkt, com cerca de 

40 metros por 20 metros e 3 de profundidade. O calor dentro do tanque tornou-se insuportável 

e o ar irrespirável.  

 O tanque, que não havia sido construído como uma piscina, tinha as bordas lisas, de 

cimento, o que impedia que as pessoas se segurassem ali. Somente aqueles nadadores mais 

fortes conseguiram, de fato, sobreviver. Ao amanhecer, o cenário que se pode observar era do 

reservatório repleto de corpos, alguns presos às suas margens, calcinados, mortos por não terem 

chegado sequer na água. 

Após o pesadelo, restava aos sobreviventes de Dresden, enterrar seus mortos, recolher 

os cacos, limpar os destroços, desbloquear as ruas, enfim, a lista de afazeres era imensa e não 

sobrava tempo para pensar que no que tinha acontecido ali. Era preciso força para recomeçar, 

era necessário trabalho intenso de todos. E assim foi feito. Destroços de carroças e veículos 

militares “bloqueavam as ruas”, o que tornava impossível a chegada de ajuda à Dresden.  

Em janeiro de 1945 a produção bélica da Alemanha reduziria significativamente – 

resultado dos incessantes bombardeios dos Aliados ainda em 1944. Calcularam 35% menos 

tanques, 31% menos aviões, 42% menos caminhões do que o planejado.  

 Nos primeiros anos do pós-guerra, as autoridades municipais dedicaram-se à remoção 

das ruínas e à nova ordem de apropriação de terrenos. No primeiro ano de ocupação soviética 

foi proibida a construção no centro da cidade por parte de investidores privados.  

As questões discutíveis e controversas do desenvolvimento urbano e as 

eventuais indemnizações foram adiadas para segundo plano. Do ponto de vista 

das autoridades estes procedimentos foram coroados de êxito: os habitantes 

do outrora centro da cidade, mudaram-se para os arrabaldes de Dresden que 

tinham sido menos destruídos, para aí procurar habitação. Contudo mesmo 

dez anos após o fi m da Segunda Guerra Mundial, eram poucos aqueles que 

pensavam num regresso ao centro para viver! (MENDES, 2009, p. 62) 

Quase todos os edifícios administrativos do centro tinham sido destruídos ou 

inutilizados, porém, não faltou amparo, desde o começo sempre havia um prato de sopa 
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disponível. Após 72 horas da destruição de Dresden, as autoridades já tinham distribuído 600 

mil refeições quentes por dia (TAYLOR, 2011). 

Em 16 de maio de 1945, o Exército Vermelho liberou 30 mil toneladas de batatas, 9500 

toneladas de trigo e 1100 de carne para cobrir as necessidades dos dresdenses. 

Em 17 de fevereiro, o jornal do partido apregoou que ninguém passava fome 

em Dresden. Ao mesmo tempo, foi declarada lei marcial, que incluía pena de 

morte para quem fizesse saques e ‘espalhasse boatos’. Setenta e nove pessoas 

seriam condenadas por saquearem. A grande maioria foi executada 

imediatamente. (TAYLOR, 2011, p. 402) 

A maioria dos corpos foi colocada em uma cova coletiva na periferia de Dresden. Entre 

21 de fevereiro e 5 de março, a última pira foi acesa, 6.865 corpos foram queimados no 

Altmarkt. Dentre os mortos constados na lista e suas causas, um número menor, mas não menos 

triste era esse, o suicídio.  

 A preocupação a partir de então, seria a sobrevivência. Dresden criou a heroína, a 

Trümmerfrau (mulher dos destroços), foram as mulheres que limparam a pior parte dos 

destroços, dos abrigos bombardeados, cavaram os escombros, fizeram triagem e preparavam 

pedras para serem reutilizadas. O trabalho de remoção de escombros foi realizado em grande 

parte por mulheres em cidades como Dresden, a estas mulheres vários monumentos foram 

erguidos. Calcula-se que cerca de 5% dos escombros foram removidos “a mão” com auxílio de 

pás e picaretas, como se fosse uma espécie de “serviço de honra a ser prestado” (MENDES, 

2009). 

 Onde deveria morar o povo de Dresden? Além da Altstadt, subúrbios inteiros tinham 

sido destruídos. De um total de 220 mil residências antes da guerra, 90 mil estavam em ruínas. 

Por um decreto oficial definitivo de 1962, a Frauenkirche foi deixada como 

uma ruína, para relembrar a todos dos males da guerra (embora talvez também 

porque a reconstrução seria caríssima). Nos anos 1980, a linha do horizonte 

no Elba havia sido restaurada na maior parte. O Teatro do Estado, o Terraço 

Brühl com a Academia de Artes, a Ópera, o Albertinum, a Nova Prefeitura e 

a Hofkirche estavam todos reconstruídos e – até que enfim, porque alguns no 

partido opuseram-se à sua restauração por motivos ideológicos – o vasto 

trabalho de recriar o Schloss real saxão havia sido iniciado. Até hoje ele ainda 

não está totalmente acabado  (TAYLOR, 2011, p. 457) 

 As perdas relativas aos prédios urbanos em Dresden podem ser contabilizadas da 

seguinte maneira: 86 mil apartamentos destruídos ou inabitáveis, antes havia 228 mil destes. 

Apenas 55 mil apartamentos foram considerados habitáveis, porém, no que se referia ao centro 
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da cidade, apenas mil apartamentos estavam aptos a serem usados. A população reduziu de 600 

mil habitantes para apenas 370 mil.  

Figura 13 - A Frauenkirche vista do sudoeste. Em segundo plano, o museu Johanneum, e a 

Ständehaus no Neumarkt. 1943. 

 

Fonte: Mendes (2009). 

Figura 14 - Terreno em volta da Frauenkirche a ser construído. Podem-se notar os espaços visíveis 

entre a Ständehaus e a Academia de Belas Artes. 1975. 

 

Fonte: Mendes (2009). 

Dresden não seria o último dos grandes ataques desferidos pela RAF contra as cidades 

alemãs nos primeiros meses de 1945. Mais 67 mil toneladas de bombas ainda seriam jogadas 

pelo Comando de Bombardeiros no mês de março na Alemanha. Chemnitz teve suas fábricas 

demolidas pelo Comando de Bombardeiros, o mesmo também aconteceu em Dortmund.  
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Em 27 de março, o último foguete V-2 caiu sobre Londres, matando 134 moradores, a 

maioria era judeus. Dois dias depois, os aviões americanos lançaram um ataque final e 

devastador a Dresden.  

Em 17 de abril, a incursão, maior ataque dos americanos – quase 600 aviões 

participaram. Nela, 1500 toneladas de bombas foram lançadas em Dresden. Foi uma força de 

precisão que mirou em alvos ferroviários. Cerca de 400/500 vítimas civis também morreram. 

Dresden, em ruínas, foi tomada pelos russos no dia 8 de maio, o Dia da Vitória (TAYLOR, 

2011).  

 Em 30 de abril de 1945, ao noticiarem a morte de Hitler, logo após, fora ordenado em 

várias cidades que as bandeiras fossem colocadas a meio mastro. Um relato de um pastor 

menciona que Dresden foi a única cidade que teve oito dias de Nacional-Socialismo sem Hitler.  

Figura 15 - Vista sudoeste das ruínas de Dresden, tirada a partir da torre da câmara municipal, 1945. 

 

Fonte: Mendes, 2009. 
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Figura 16 - Dresden pelo mesmo ângulo, dez anos depois. 

 

Fonte: Mendes (2009). 

  No dia 8 de maio de 1945 o Exército Vermelho marchava pela capital saxã devastada 

pela guerra. Dresden estava nas mãos dos soviéticos a partir daquele momento, eles 

encontraram resistência apenas de alguns fanáticos. O que os dresdenses não ganharam foi a 

liberdade política.  

 Não se falou nada sobre fábricas, trabalhadores escravos, guarnições em Dresden. 

Goebbels fez sua própria estimativa da guerra naquela altura: aproximadamente 40 mil mortos 

em Dresden. Havia um plano de vingança, logo abandonado, de executar prisioneiros de guerra 

dos Aliados.  

 Porém, mesmo com o fim da guerra, o horror ainda não tinha terminado. Eram vários 

os relatos de violência dos soldados soviéticos: saques, estupros contra mulheres e crianças. 

Tais atos de violência vieram a ocorrer ao longo de alguns meses.  

Um cálculo pós-guerra coloca o número de mulheres violentadas em toda a 

Zona de Ocupação Soviética em meio milhão – aproximadamente uma mulher 

em cada 13 da população. Em nível local, geralmente não há comprovação 

para as estimativas, embora em Pirna, perto de Dresden, o oficial médico 

municipal tenha examinado mais de oitocentas mulheres que foram atacadas 

sexualmente por soldados soviéticos, a maioria em maio de 1945. Mais de um 

terço das mulheres foram infectadas com gonorreia. (TAYLOR, 2011, p. 442) 

 Após 1945, alguns edifícios históricos foram passíveis de serem reconstruídos e 

recuperados. Porém, após 1950 muitos prédios e monumentos que poderiam ter sido salvos 

foram demolidos.  
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 De acordo com Mendes (2009), a maioria dos moradores apoiava a preservação do 

patrimônio, eram poucos os habitantes das cidades alemãs que queriam a remoção das ruínas e 

nesse ponto, tinham uma opinião contrária a da maioria dos arquitetos de manter a construção 

exatamente igual a do passado. 

Em numerosos outros locais por toda a Alemanha, foi escolhida uma terceira 

opção: preservar a ruína, como um monumento. Como exemplos podemos 

enumerar a St. Nikolai Kirche em Hamburgo, a Halle der Aegidienkirche em 

Hannover, a  Frauenkirche em Dresden (até 1990), a  LutherKirche em Kassel, 

e finalmente o exemplo mais conhecido de Berlim: a Kaiser Wilhelm-

Gedächtniskirche. Ao lado da torre arruinada desta igreja, foi construída uma 

nova igreja (1956-61) pelo arquitecto Egon Eiermann. Curioso é que nas duas 

primeiras fases do concurso, deixar uma das partes da igreja destruída como 

monumento não era uma opção. O objectivo era portanto deixar um 

monumento visível, que pretendia lembrar os autores e as vítimas da guerra. 

(MENDES, 2009, p.17) 

2.3 A problemática do saldo de mortos 

 Um ponto que nos chama atenção ao analisarmos o bombardeio de Dresden são os dados 

apresentados no que concerne ao número de mortos nos ataques dos dois dias de fevereiro de 

1945. Percebe-se que esses números variavam ao longo dos anos entre autoridades e até mesmo 

pesquisadores. Fruto da incapacidade de administrar esses dados logo após o término da guerra, 

ou ainda, consequência da manipulação vil da propaganga política, o fato é que encontramos as 

informações das mais variadas possíveis. “Interessava ao regime ter estimativas apocalípticas 

do número de vítimas de Dresden, com isso, conseguiram modificar a imprensa neutra a favor 

da Alemanha e talvez mesmo nesse estágio adiantado, pudessem moldar a opinião pública 

neutra.” (TAYLOR, 2011, p. 428)  

 Max Seydewitz foi o premiê comunista da Saxônia no período do imediato pós-guerra, 

e, posteriormente, diretor das coleções de arte de Dresden e autor de um livro sobre a destruição 

da cidade. Ele publicou o livro  Die unbesiegbare Stadt com a ajuda do governo alemão-oriental 

e apontou um número de 35 mil mortos, muito embora admitiu que poderia ser mais do que 

isso.  

 Em 1949, um jornal alemão declararia um número de aproximadamente 32 mil mortos, 

dos quais 13 mil enterrados, 5 mil incinerados no Altmarkt e 14 mil ainda soterrados nas ruínas. 

A última projeção se mostraria equivocada (TAYLOR, 2011). À comissão que teria investigado 

o assunto três anos antes e obteve o número de 35 mil mortos, não há hoje no Museu da Cidade, 

registros sobre tal comissão. 
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 Até 1950 a justificativa em linhas gerais era a de que os britânicos e os americanos 

haviam bombardeado Dresden por pura maldade. Os números das vítimas oscilavam, subiam e 

desciam. Hoje, o número aceito de mortos está entre 25 mil e 40 mil mortos, porém naquela 

época apresentaram-se muitos números, divergentes entre si.   

 Com a Guerra Fria em curso, houve uma mudança no tom do discurso, os comentários 

controlados pela imprensa. A partir daquele momento, os acusados pelas atrocidades ocorridas 

na cidade seriam os anglo-americanos, causadores de todo mal e aniquilação do povo dresdense. 

Na década de 1950 o termo utilizado por Goebbels, passou a ser utilizado para se referir aos 

aliados: “gângsteres aéreos anglo-americanos”, também começaram a utilizar “ataque de 

terror”.  

A linha geral em meados da década de 1950 era: os britânicos e os americanos 

haviam bombardeado Dresden em parte por causa de brutal maldade, mas 

também como elemento de uma campanha para destruir as áreas da Alemanha 

designadas como território da futura Zona Soviética. Essa linha a grosso modo 

permaneceria inalterada, enquanto os números de vítimas subiam e desceriam, 

conforme a temperatura da Guerra Fria, até os anos 1980 (TAYLOR, 2011, p. 

451) 

 As distorções com relação aos números aumentariam com o passar dos anos. Foi 

formado um comitê oficial na Berlim Oriental a fim de organizar encontros por toda RDA. A 

partir de então declarações extravagantes e números exagerados foram circulando rapidamente. 

“320 mil seres humanos, incluindo 150 mil reassentados, foram assassinados com bombas de 

fósforo e enxofre.” (TAYLOR, 2011, p. 450).   

 Em 1965 uma obra que causou grandes controvérsias foi o livro Inferno Dresden, do 

então prefeito comunista de Dresden e aspirante a historiador Walter Weidauer que foi 

publicada na Alemanha Oriental (TAYLOR, 2011).    

Taylor (2011) indica que o total de corpos enterrados no Heidefriedhof, cemitério de 

Dresden, entre os meses de fevereiro a abril de 1945 foi de 17.295, neste número inclui-se as 

cinzas das vítimas incineradas do Altmarkt. Além desse número, foram enterrados em outros 

cemitérios, como no Johannisfriedhof um total de 3.462  e 514 no Neue Annenfriedhof. O 

número total de sepultamentos registrados foi de 21.271, mas acredita-se que aproximadamente 

2 mil corpos foram enterrados em vários outros cemitérios espalhados pela cidade.  

Para o autor esses números, muitas vezes divergentes,  

Nada disso é para minimizar a chocante realidade de um número tão vasto de 

mortos, horrivelmente arrancados deste mundo no espaço de poucas horas, ou 

para esquecer que a maioria deles eram mulheres, crianças e idosos. Palpites 
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extravagantes – especialmente aqueles explorados para fins políticos – nem 

dignificam e nem fazem justiça àquilo que deve constar, por quaisquer 

parâmetros, como uma das mais terríveis ações individuais da Segunda Guerra 

Mundial (TAYLOR, 2011, p. 507) 
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3 O FIM OU O RECOMEÇO? 

Sonhávamos nas noites ferozes  

sonhos densos e violentos 

sonhados com alma e corpo: 

voltar, comer; contar o que aconteceu. 

Até que soava breve e abafada 

a voz de comando do amanhecer: 

“Wstawac”; 

e no peito se rompia o coração. 

Agora reencontramos a casa, 

o nosso estômago está saciado, 

acabamos de contar o que aconteceu. 

Chegou a hora. Logo ouviremos ainda 

a voz de comando estrangeira: 

“Wstawac”. 

Primo Levi em Os afogados e sobreviventes 

 A Segunda Guerra Mundial havia sido uma guerra total (JUDT, 2008). Um conflito 

longo que envolvera civis e militares e que, ao findar, pelo menos em solo europeu, em maio 

de 1945, deixou uma população miserável, exausta e desesperançosa.  O que se pode observar 

em seu desfecho foi um rastro de destruição jamais imaginado. O mundo havia presenciado a 

maior catástrofe do século XX (CARNEIRO, 2010).  

 Nenhum conflito registrado na História matou tanta gente em tão pouco tempo e o que 

causa maior espanto é o número de mortos entre os civis não-combatentes: cerca de 19 milhões, 

ou seja, mais da metade do total (JUDT, 2008). A causa do grande número de mortos entre civis 

está ligada aos massacres nos campos de extermínio e campos de batalha, sob os mais diversos 

meios, desde subnutrição e fome ao fuzilamento e incineração dos reféns. Além dos campos, 

inúmeros civis foram mortos pelos bombardeios que atingiram diversas cidades e campos, 

explosões, fuzilamento em filas de refugiados, sacrifício de indivíduos submetidos a trabalho 

forçado em indústrias e campos de prisioneiros de guerra (JUDT, 2008). 

 Muitos judeus foram removidos de seus países: da Áustria, 125 mil, sendo que somente 

4.500 retornaram depois da guerra; na Holanda, havia 140 mil judeus antes da guerra, 110 mil 

foram deportados e apenas 5 mil voltariam para casa. Na França, dos 76 mil judeus deportados 

entre 1940 e 1944, menos de 3% sobreviveram. Em uma população de mais de 3 milhões de 
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judeus na Polônia, 97,5% foram dizimados. Na Alemanha, dos 600 mil judeus que viviam no 

país, em maio de 1945 restavam apenas 21.450. E aqueles que regressaram não foram tão bem 

recebidos (JUDT, 2008).  

 Na Bélgica, os judeus não tiveram direito à assistência pública, somente aqueles que 

estivessem ligados ao movimento de resistência teriam direito.  

Após a derrota da Alemanha, muitos judeus no leste da Europa levaram 

adiante a estratégia de sobrevivência adotada durante a guerra: escondiam sua 

identidade judaica de colegas, vizinhos e até dos próprios filhos, esforçando-

se ao máximo para se integrar ao mundo do pós-guerra e assumindo ao menos 

a aparência de uma vida normal (JUDT, 2008, p. 792) 

O Exército Vermelho libertou Auschwitz em 27 de janeiro de 1945, ali 7.650 pessoas 

estavam vivas, cerca de 1,5 milhão de judeus e outros 100 mil não-judeus morreram 

(CARNEIRO, 2010). Houve uma tentativa de apagar os vestígios dos assassinatos cometidos 

nos campos, as instalações onde os prisioneiros eram mortos foram desmontadas. 

Segundo Sémelin (2009) quem tem responsabilidade por tal ato não quer, 

definitivamente, deixar provas disso. Após um massacre, procura-se inclusive, apagar 

totalmente os traços daquele crime. Dessa forma, justifica-se a tentativa apressada dos nazistas 

em acabar com todo e qualquer vestígio do que tinham feito. 

 Em abril de 1945, outros cinco campos foram libertados. A situação em que os 

sobreviventes foram encontrados era deplorável, eles estavam todos esqueléticos, resumiam-se 

a pele e osso, seus rostos expressivos, olhos que transpareciam o sofrimento e o medo. Kershaw 

(2015) menciona as longas marchas às quais os judeus foram submetidos após saírem dos 

campos nesse ínterim. As “marchas da morte” resultaram no prolongamento do sofrimento 

daqueles que tinham sobrevivido ao terror, basicamente a anulação de sua existência.  

 Cerca de 15 mil prisioneiros de Auschwitz foram mortos durante essas marchas, a 

maioria deles era judeus. Do campo de Groß-Rosen, 44 mil prisioneiros chegariam vivos a 

outros campos do Reich, mas muitos foram mortos, talvez mais de quinhentos em um grupo de 

3,5 mil pessoas foram assassinados à caminho da estação (KERSHAW, 2015).  

 Os presos de Buchenwald também foram cercados pelas mesmas condições assassinas 

no ano final da guerra. Dos 3 mil judeus que foram enviados para Theresienstadt, em abril o 

número reduziu para poucas centenas, assim como os 22 mil presos enviados à marcha para a 

Bavária ao mesmo tempo, cerca de 8 mil foram assassinados, enquanto os outros chegaram a 

Dachau e foram libertados pelos americanos. Dos 45 mil presos dos campos satélites de 
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Buchenwald, 13 mil a 15 mil perderam suas vidas durante a evacuação (FRIEDLÄNDER, 

2006). Em Belsen, apenas 500 crianças foram encontradas com vida na libertação do campo, 

algumas das quais sobreviventes da Marcha da Morte, desde Auschwitz.  

 O número de crianças perdidas era alarmante. Judt (2008) aponta que somente em 

Berlim, no final de 1945, eram 53 mil crianças. O cenário do pós-guerra também era de órfãos, 

por toda Europa se viam crianças sem pais, na Tchecoslováquia havia 49 mil crianças perdidas, 

na Holanda, 60 mil, na Polônia estimava-se que o número de crianças órfãs chegava a 200 mil, 

na Iugoslávia, 300 mil.  

 Outro problema que a população iria enfrentar era a fome e as doenças, consequência 

da subnutrição. Muitas dessas doenças provinham da carência de vitaminas e provocaram surtos 

em algumas regiões da Europa.  

Em Berlim, durante um surto de disenteria ocorrido em julho de 1945 – 

resultante de danos causados ao sistema de esgotos e de mananciais poluídos 

–, foram registradas 66 mortes em cada cem crianças nascidas (JUDT, 2008, 

pg. 35) 

 Em outubro de 1945, calculava-se uma média de 10 óbitos por dia em Berlim, em 

consequência da exaustão, subnutrição e doença. O índice de mortalidade entre crianças com 

menos de um ano era de uma entre cada quatro,  no mês de dezembro de 1945 houve 1.023 

casos de tifo e 2.193 de difteria. 

 Muitas doenças foram provocadas por causa dos cadáveres em decomposição. Casos 

como pessoas infectadas com tuberculose eram recorrentes. Em janeiro de 1946, estimava-se 

que cerca de 700 mil crianças carentes na Tchecoslováquia estivessem com a doença. Por toda 

a Europa, crianças contraíam enfermidades resultantes da escassez: raquitismo, pelagra15, 

disenteria e impetigo16. 

Todas as guerras afetam as vidas das populações civis: destruindo-lhes terras 

e lares, interferindo nos sistemas de comunicação, recrutando e matando 

maridos, pais, filhos. Mas, na Segunda Guerra Mundial, foi a política do 

Estado, não o conflito armado, que causou os maiores danos (JUDT, 2008, 

pg.36) 

 Após a queda do Terceiro Reich, em 1945, deslocamentos forçados ocorreram, cerca de 

16 milhões de alemães foram obrigados a abandonar os Estados da Europa central e oriental e 

se dirigirem à Alemanha, então dividida em duas. O mesmo caso de 3,5 milhões de alemães 

                                                             
15 Pelagra: doença nutricional caracterizada pela deficiência de niacina (vitamina B3) e triptofano, um 

aminoácido essencial. 
16 Impetigo: infecção cutânea altamente contagiosa causada por germes 
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dos Sudetos, que já viviam lá há séculos. Em um número menor, mas não menos importante, 

200 mil húngaros, no momento da recriação do Estado tchecoslovaco por Edvard Benes, foram 

forçados por este a atravessar o Danúbio e se dirigirem à Hungria (SÉMELIN, 2009).  

 A guerra provocou um rastro de destruição que deixou a Europa em um profundo estado 

de miséria, seja ela humana ou no próprio sentido da palavra. O grande de número de 

calamidades, as perdas econômicas, campos devastados, a fome, o número de mortos, 

transformou o cenário europeu em um desfecho apocalíptico que necessitaria de inúmeros 

esforços para anos mais tarde reverter a crise à qual se submetera.  

3.1 Os campos da morte 

 Os campos de concentração e extermínio nazistas talvez sejam o capítulo mais triste do 

século XX e compõem, junto à historiografia da Shoah, um dos assuntos mais abordados pelos 

historiadores, buscando refletir, a partir dos relatos dos sobreviventes, como funcionavam sua 

estrutura dentro do Estado nazista. Arendt (2017) enfatiza que não há paralelos à vida dentro 

dos campos de concentração.  

 É preciso discutir a Shoah para que ela não seja um assunto distante para as novas 

gerações, pois, para muitos jovens politicamente conscientes de hoje, Auschwitz já não é mais 

um tema razoável, se situa no outro século e, por isso, se mantém afastado de sua realidade 

(SCHOENBERNER, 1994). O mesmo autor defende 

O genocídio do povo judeu, relatado neste livro, não é um fato histórico 

isolado que pertence a uma outra época; trata de uma lição completamente 

atual. Sua mensagem diz que é uma obrigação humana tomar partido e intervir 

nos acontecimentos, antes que eles virem história (SCHOENBERNER, 1994, 

p. 294).  

 Klemperer tinha conhecimento dos campos de concentração já em 1938. Suas primeiras 

anotações sobre o assunto datam de 25 de novembro deste mesmo ano, em seu diário dos anos 

de 1933 a 1945. Na ocasião, Eva e ele foram para Berlim por conta de um problema de saúde 

de Klemperer17 e pernoitaram na casa de alguns amigos, os Jelski, onde ouviu falar sobre um 

campo de concentração perto de Weimar: Tratava-se de Buchenwald, que existia desde 1937. 

Ele voltaria a comentar sobre o campo, de que dez a vinte pessoas morriam diariamente lá e 

que temia pelos relatos que ouvia. 

                                                             
17 É nessa mesma viagem que durante o retorno para Dresden o casal sofre um acidente de carro. A rodovia estava 

escorregadia, em uma estrada vicinal, Klemperer se assustou com um motociclista que não parou no cruzamento, 

freiou e o carro deslizou para o lado. Tiveram apenas alguns ferimentos leves.  
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 No dia 1º de janeiro de 1939, ele soube que todos os professores do ginásio filantrópico 

estavam sendo enviados para o campo de Buchenwald. Percebia que sistematicamente a 

perseguição a diversos grupos estava se afunilando,  chegava muito próximo dele e todos os 

dias ao ir para a cama dormir se perguntava se seria levado naquela noite, se seria fuzilado, se 

iria para um campo de concentração. A cada dia que passava, novas leis surgiam expropriando 

e segregando os judeus. Sémelin (2009) cita que o confisco dos bens das vítimas não era o que 

motivava as execuções, deportações, mas, com certeza, estimulava.  

 Em suas anotações mais tarde, já em julho de 1942, Klemperer lembra 

Quando ouvi o nome Terezin18 pela primeira vez? (A existência do lugar, que 

deve localizar-se próximo a Leitmeritz, outrora uma pequena fortaleza, cidade 

minúscula, totalmente desconhecida para mim.) Deve ter sido neste inverno 

que Kreidl relataram a respeito de evacuações em Praga e em Viena, todos 

transportados para Terezin. Não deve fazer dois meses que se fala de 

transportes alemães para lá. Agora, Trude Scherk (há cerca de uma semana) 

utiliza a palavra como um vocábulo bem conhecido, uma instituição 

germânica comum que não carece de explicações. A gente vai, pois, para 

Terezin e se a gente tiver mais de setenta anos, fica-se por lá. E Kätchen 

menciona cifras de cinco algarismos: em Terezin haveria lugar para tantos 

judeus assim. [...] (KLEMPERER, 1999, p. 499) 

 Meses depois, já em junho de 1943, Klemperer soube que alguns conhecidos seus, 

judeus, seriam evacuados19. Ele comenta que, após o Pentecostes, os últimos judeus que não 

tinham casamentos mistos seriam transferidos para Terezin e que lá constava como um 

privilégio comparado a Polônia, muito embora também a deportação significasse a perda total 

dos bens e a escravidão. As notícias que recebiam de lá eram totalmente obscuras, então, não 

sabiam ao certo o que, de fato, acontecia.  

Arendt (2017) menciona que há três abordagens possíveis para a realidade do campo de 

concentração: a própria experiência de sofrimento do prisioneiro, a recordação do sobrevivente 

e o temor antecipado daqueles que têm o campo de concentração como uma possibilidade para 

o futuro. Viver na Alemanha Nazista sendo judeu era viver sob tensão e perigo, na constante 

ameaça de morte, ao passo em que não se podia prever o que aconteceria, esperava-se pelo pior. 

                                                             
18 Terezin era uma fortaleza que foi construída em território tcheco no século XVIII e durante a Segunda Guerra 

Mundial abrigou um campo de concentração colocado em funcionamento a partir de 1941. 
19 Tratavam-se de Kahlenberg e os Hirschel que tiveram sua chegada atestada pelo conselho judeu de anciãos em 

Terezin em 21 de junho de 1943. Em 28 de outubro de 1944, a família Hirschel e Kahlenberg, acompanhado de 

sua mãe, foram levados com o transporte familiar FV 1779 para Auschwtiz e lá – seus nomes não estão registrados 

nas listas dos recém-chegados nem em outros registros – provavelmente mortos imediatamente na câmara de gás 

(KLEMPERER, 1999, p. 875).  



79 
 

“O prisioneiro do campo de concentração não tem preço porque sempre pode ser substituído e 

não pertence a ninguém” (ARENDT, 2017, p. 288).  

 Primo Levi (2015) escreveu que haviam cerca de 300 mil pessoas nos campos em 1939, 

na maioria comunistas e social-democratas alemães, além, claro, de muitos judeus. A partir da 

ocupação da Polônia, 2,5 milhões de judeus foram capturados. Ele cita que o estrangeiro era 

visto como inimigo “e todo inimigo deve ser suprimido; qualquer um que seja visto como 

diferente, por língua, religião, costumes e ideias é estrangeiro” (LEVI, 2015, p. 110). 

 Até o início da guerra, o Estado Nazista agiria para que os judeus fossem embora e eles 

pudessem se apropriar de seus bens. Com a invasão da Polônia e a eclosão da guerra, os nazistas 

viram novas possibilidades para conquistar o espaço vital no leste.  

 Klemperer escreveu que muitos judeus estavam sendo deportados para o leste e para a 

Polônia em 1941. A partir dessa data seus relatos se intensificam e entre seu círculo de amizade 

o medo era constante, pois não sabiam o que o futuro lhes reservava. 

As deportações para a Polônia prosseguem, por toda parte, grande depressão 

entre os judeus. Encontrei os Neumann perto do instituto para professores da 

Teplitzer Strasse, essas pessoas sempre tão corajosamente otimistas estavam 

arrasadas, cogitam o suicídio. Surgiu-lhes há pouco a possibilidade de ir para 

Cuba, mas agora começou o bloqueio absoluto da emigração. Em Berlim, o 

tio da sra. Neumann, o irmão mais velho de Ätchen Fink, cometeu suicídio 

quase aos setenta anos, junto com a mulher, quando estavam para ser 

deportados. Preferiu a morte a ter a certeza de que sua mulher também 

morreria, disse-me Neumann, antes de vê-la “cheia de piolhos, trabalhando na 

reconstrução de Minsk” (KLEMPERER, 1999, p. 400 – 401). 

 Em seus relatos no dia 1º de março de 1942, escreveu sobre um fabricante de cigarros 

chamado Müller, de 72 anos, que tinha ido para o campo de concentração junto a outro colega 

chamado Estreicher. Depois de 3 dias, soube de sua morte através da congregação israelita. Ele 

menciona que o campo de concentração era equivalente à sentença de morte. A morte dos 

deportados era anunciada dias depois. 

 A cada saída de Eva, a despedida era sempre carinhosa, uma vez que temia seu próprio 

retorno. Não sabia o que poderia encontrar quando chegasse em casa, ou melhor, o que não 

encontraria. O medo já se tornava hábito diário entre o casal.  

 Diante das deportações dos judeus, Goebbels20 justificou em um artigo advertindo os 

alemães sobre qualquer contato com os judeus. O ministro da propaganda fazia jus ao discurso 

                                                             
20 Em um artigo de 16 de novembro de 1941, com o título de “Os judeus são culpados”, o ministro da propaganda, 

Joseph Goebbels, justificou as deportações em massa: Os judeus queriam sua guerra, e agora eles a têm. Porém, 
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do líder nazista quando, em 30 de janeiro de 1939, no Reichstag, disse sobre o aniquilamento 

da raça judia em toda Europa. Hitler julgava que os judeus fossem os culpados pela guerra e 

que deveriam pagar um preço caro pelo sangue alemão derramado.  

 Após a Conferência de Wannsee21, a questão judaica ganhou novos rumos e os judeus 

tiveram seu trágico destino definido: Seriam exterminados como militantes, era a solução 

final22. 

 Em anotações posteriores datadas de 16 de março de 1942, Klemperer soube do campo 

de Auschwitz. Ele registrou em seu diário que o campo ficava na Alta Silésia, perto de 

Königshütte. Ali, as pessoas trabalhavam e depois eram mortas. Soube de conhecidos, como o 

pai da senhora Seliksohn, Kornblum e também Stern e Müller tinham sido enviados para o 

campo. Estreicher teria ido para Buchenwald, de onde souberam que não seria imediatamente 

mortal, mas que era pior que a cadeia e que trabalhava-se doze horas sob a SS. No final de 

março, mais um colega enviado ao campo, Ernst Kreidl, marido de Elsa Kreidl. 

Em 26 de maio de 1940, Klemperer e Eva tiveram a casa confiscada pelo governo e 

passaram a morar em uma casa de judeus23, esta seria a primeira das três que viriam a morar 

durante os anos de guerra. Todos os judeus da casa realizavam trabalho em fábricas e o mesmo 

ocorreu com Klemperer. Ele trabalhou como gari e em uma fábrica, onde fez alguns amigos. 

Neste relato de 1942, ele contou sobre dois colegas que estiveram em campos de concentração: 

Kretzchmar, seis meses em Dachau e Noack, ambos comunistas. Um deles descreveu o campo 

Não há cerca em torno do campo, apenas uma faixa branca, diante dela, a cada 

dez metros, posiciona-se um homemm da SS com a metralhadora, se alguém 

avançar sobre a faixa, a metralhadora o estraçalha. O sentinela dá tal tapa no 

sujeito que o boné cai rolando para fora da faixa. ‘Vá buscar o boné!’ A 

metralhadora dispara e o sujeito foi fuzilado ‘durante a fuga’. Os judeus ficam 

junto com os arianos. Conversas proibidas no dormitório, apenas durante o 

                                                             
confirma-se neles também a profecia que o Führes proclamou no Reichstag em 30 de janeiro de 1939 de que, caso 

o judaísmo financeiro internacional fosse bem-sucedido ao lançar os povos mais uma vez em uma guerra mundial, 

o resultado não seria a bolchevização do planeta e, portanto, a vitória do judaísmo, e sim a aniquilação da raça 

judia na Europa. Vivenciamos agora o cumprimento dessa promessa e cumpre-se com isso um destino para o 

judaísmo que, embora duro, é mais do que merecido. Compaixão ou mesmo lástima é, nessa caso, totalmente 

despropositada (KLEMPERER, 1999, p. 869).  
21 A Conferência de Wannsee ocorreu no dia 20 de janeiro de 1942 em Berlim reunindo membros superiores do 

governo nazista a fim de assegurar a cooperação dos líderes de vários departamentos do governo na implementação 

da solução final para a questão judaica, pela qual grande parte dos judeus das regiões europeias da Alemanha 

ocupada seriam deportados para a Polônia e eliminados.  
22 A Solução Final refere-se ao plano nazista de genocídio da população judia de todos os territórios ocupados pela 

Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial.  
23 As chamadas Judenhäuser ou casa de judeus, onde o casal viveu durante algum tempo, eram habitações 

coletivas, praticamente só com judeus que viviam em condições precárias. No final do ano de 1942, o casal já 

passaria pela segunda casa de judeus. 
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trabalho pode-se sussurrar alguma coisa. Aí se pode falar de ‘levantes’. Um 

grupo grande tem de cavar uma sepultura, colocar-se diante dela – a 

metralhadora dispara... O trabalho: cultivar o pântano de Dachau: diariamente, 

uma área de dez metros por dois metros e meio e um metro e vinte de 

profundidade, com machados, pás, serrotes. Quem não cumprir a tarefa diária, 

não importa a idade: exercícios como castigo, carregando sacos de areia, 

envoltos com panos pesados. E a comida! ‘Batatas com anéis’ – apenas uma 

tira é descascada; quem não engolir a casca restante – castigo (KLEMPERER, 

1999, p. 645). 

 Schoenberner (1994) é incisivo ao dizer que o assassinato dos judeus era um negócio 

lucrativo para o governo nazista.  

Roubavam-se suas roupas e objetos de valor, matavam-se seus familiares 

incapacitados ao trabalho, utilizava-se sua força de trabalho até o esgotamente 

físico total, ou mutilavam-se seus corpos com experiências médicas; extraíam-

se ainda dentes de ouro dos defuntos e transformavam-se suas cinzas em 

fertilizantes (SCHOENBERNER, 1994, p. 186).  

 Até mesmo os cabelos dos corpos das vítimas eram utilizados pela indústria alemã e os 

dentes ouro eram extraídos.  

 Para a organização do assassínio em massa há de se considerar dois agentes violentos, 

envolvidos na execução dos massacres. O primeiro seria o aparelho do Estado no qual 

encontram-se exército e polícia, assumindo a ideia de que destruir um ou outro grupo civil faz 

parte das suas funções de defesa da ordem da segurança. Trata-se de corpos especializados de 

matadores.  

 O horror, de fato, teria se dado quando a SS assumiu a administração dos campos. A 

morte era evitada e adiada indefinidamente. Roubaram da morte o significado que ela sempre 

teve e lhe atribuíram um novo significado. Arendt (2017) salienta que o totalitarismo aspira não 

ao domínio despótico sobre os homens, mas, pelo contrário, a um sistema no qual os homens 

tornassem supérfluos.  

 Hilberg24 (2009, apud SÉMELIN, p. 259) menciona que o processo de destruição dos 

judeus da Europa se deu primeiramente com a elaboração da definição do judeu, depois, com a 

expropriação, e mais ainda, com a concentração em guetos, e depois, com a aniquilação de 

todos os judeus da Europa (SÉMELIN, 2009).   

                                                             
24 HILBERG, Raul. La destruction des juifs d’Europe, op. cit., t, I, p. 51. 
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 Mann25 (2009, apud SÉMELIN, p. 476) discorre sobre o gradual processo de destruição 

de um povo e o classifica em seis níveis, chegando até o extermínio físico deste: 

1) a assimilação forçada; 

2) a assimilação biológica (leis restringindo casamentos, esterilização); 

3) a emigração forçada; 

4) a deportação; 

5) a depuração por assassínio e assassinatos organizados; 

6) o genocídio. 

 Dessarte, como o autor expõe, percebe-se que os judeus passaram por tais “etapas” até 

serem enviados aos campos de extermínio quando a solução final foi de fato decretada.  

 Em abril de 1942, alguns meses depois de receber a notícia da deportação de Ernst 

Kreidl, Klemperer registra em seus diários o primeiro contato que receberam dele, após cinco 

meses de sua partida: um cartão-postal de Buchenwald. Ele relatou a alegria que todos ficaram 

na casa de judeus. “Está vivo, não está em Auschwitz, pode escrever a cada quinze dias e 

receber correspondência, pode receber quinze marcos por mês” (KLEMPERER, 1999, p. 446).  

 Cerca de um mês após receberem o telegrama, Klemperer escreveu que a suposição que 

tinham realmente se concretizou, o telegrama de Ernst Kreidl para Ida era de um oficial 

qualquer. Ele lamentou que provavelmente nunca saberiam a causa da morte de Ernst e que a 

meio ano atrás ele foi intimado a comparecer na Gestapo e nunca mais voltou. Alguns dias 

depois, escreveu: 

Ernst Kreidl “foi fuzilado durante uma tentativa de fuga”, às catorze horas e 

cinquenta minutos, portanto em plena luz do dia. Eva viu lá em cima no quarto 

de Elsa Kreidl o formulário impresso, preenchido à máquina. “Cremação no 

crematório Weimar-Buchenwald”, a urna está à disposição. Impossível uma 

mentira mais deslavada. O homem não deve ter pensado na fuga, 

absolutamente impraticável, nem um átimo de segundo. Sessenta e três anos, 

enfranquecido, uniforme do campo de concentração, sem dinheiro [...] E à luz 

do dia [...] Assassinato puro e simples. Mais um entre milhares 

(KLEMPERER, 1999, p. 465).  

 Soube, meses mais tarde, a notícia da morte de duas mulheres no campo de 

concentração. Para ele, o fato causava certo espanto, pois, até aquele momento, só tinha ouvido 

                                                             
25 MANN, Michael. The Dark Side of Democracy. Explaining Ethnic Cleansing. Cambridge, Cambridge 

University Press, 2005. 
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relatos de mortes de homens. Nesse episódio, especificamente, os “crimes” cometidos pelas 

duas foram ter guardado um peixe proibido na geladeira e a outra de ter utilizado o bonde a 

caminho do médico quando o permitido é somente na ida ao trabalho. 

Para o Estado nazista, os judeus estavam fadados a morrer, porém, deveriam morrer 

trabalhando. Por isso, o campo de concentração era o lugar onde se trabalhava e morria, diante 

das tarefas extenuantes, das condições climáticas, da subnutrição, etc.  

Levi (2016) infere que reproduzia-se dentro dos campos, porém, em escala menor, a 

mesma estrutura hierárquica do Estado totalitário, onde o poder emana do alto e um controle de 

baixo para cima é quase impossível. O autor reforça, ainda, que, diante da escassez de mão de 

obra, ocorre no campo uma transformação que é a formação de um exército gigantesco de 

escravos não remunerados e obrigados a trabalhar até a morte.  

 A utilização de várias técnicas de morte em massa foram colocadas em prática, como a 

fuzilaria com a metralhadora, os caminhões a gás (óxido de carbono) que teve seu início 

marcado em Chelmno, em 1941 e depois, em 1942, a entrada em atividade de diversas câmaras 

de gás (Zyklon B) em Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz-Birkenau e Majdanek.  

 De acordo com Schoerberner (1994), a mortandade diária era tão grande em 

Buchenwald e Bergen-Belsen que os fornos crematórios erguidos para a cremação dos 

cadáveres não davam conta do trabalho. Ao chegarem em Belsen, os britânicos se depararam 

com inúmeras pilhas de cadáveres ao lado de grandes valas cheias de restos de ossos 

carbonizados. Em cada pilha dessas havia mais de cem desnudos, já em estado de 

decomposição.  

 Em Buchenwald poucos dias antes da chegada das tropas americanas, os nazistas tiraram 

do campo cerca de 18.000 a 22.000 prisioneiros. Dos que ficaram no campo, muitos eram 

judeus e não-judeus alemães, poloneses, húngaros, tchecos, franceses, belgas, russos, entre 

outras nacionalidades.  

 “Auschwitz é o campo piloto, onde as experiências feitas em outros lugares são 

reunidas, comparadas e aprimoradas à perfeição” (LEVI, 2015, p. 112) Levi menciona que em 

Auschwitz entre abril e maio de 1944 foram mortos cerca de 60 mil pessoas por dia. Ali, 95% 

dos prisioneiros eram judeus e cerca de 5% entre políticos e os chamados “triângulos verdes”, 

ou seja, criminosos comuns. Geralmente, os políticos e os triângulos verdes eram quase todos 

alemães.  
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 Em fevereiro de 1943, em Birkenau, inauguraram novas instalações de um crematório 

e de uma câmara de gás. “Eram compostos de três partes: a câmara de espera, a “a sala das 

duchas” e os “fornos” (LEVI, 2015, p. 31). Os campos mudam sua natureza e se tornam 

instrumentos de terror e intimidação política. 

 Nos diários de Klemperer, nos anos finais da guerra, em especial já a partir de 1944, 

começam a receber anotações do avanço dos aliados. Klemperer soube que muitos judeus 

idosos foram retirados de Terezin e que durante o transporte haviam morrido todos asfixiados 

por gás.  

 As notícias dos jornais traziam novidades: ataque aéreo sobre o campo de concentração 

de Auschwitz e Buchenwald26, perto de Weimar. Klemperer soube que entre os mortos estavam 

Thälmann e Breitscheld.  

 No final de janeiro de 1945, com a Alemanha já em derrocada, Klemperer anotou em 

seu diário sobre o discurso de Thomas Mann, segundo o qual, os alemães teriam assassinado 

cerca de um milhão e meio de de pessoas e algumas centenas de milhares de judeus na câmara 

de gás (KLEMPERER, 1999).  

 O referido discurso de Thomas Mann em 14 de janeiro de 1945 à rádio BBC de Londres, 

denunciava  

É inacreditável, mas é verdade. Você que está me ouvindo conhece Maidanek, 

perto de Lublin, na Polônia, um campo de extermínio de Hitler? Não era um 

campo de concentração, mas um gigantesco estabelecimento de assassinato. 

Lá existe um grande prédio de pedra com uma chaminé de fábrica, o maior 

crematório do mundo. Seu pessoal bem que gostaria de tê-lo destruído 

completamente assim que os russos chegaram, mas em sua maior parte ele 

está lá, um monumento, o monumento do Terceiro Reich. Mais de meio 

milhão de europeus, homens, mulheres e crianças, foram envenenados com 

cloro e depois queimados, 1.400 por dia. A fábrica da morte funcionava dia e 

noite; suas chaminés nunca deixaram de soltar fumaça [...] ossos humanos, 

barris de cal, encanamentos de gás e crematórios; além disso, a pilha de roupas 

e sapatos tirados das vítimas, muitos sapatos pequenos, sapatos de criança [...] 

De 15 de abril de 1942 a 15 de abril de 1944, apenas nesses dois 

estabelecimentos alemães foram mortos 1.715.000 judeus. De onde tiro os 

números? Pois seus soldados faziam a contabilidade, com aquele senso de 

ordem alemão! (MANN, 2009, p. 191-192). 

                                                             
26 Num ataque aéreo sobre Weimar e o campo de concentração de Buchenwald em 24 de agosto de 1944, morreu 

Rudolf Breitscheid, líder social-democrata, entregue pelo governo de Vichy à Gestapo em 1940. Ernst Thälmann, 

presidente do Partido Comunista Alemão (KPD), foi assassinado em Buchenwald em 18 de agosto de 1944, depois 

de onze anos de prisão em solitária (KLEMPERER, 1999, p. 878).  
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 Em seu diário pós-guerra, Klemperer anotou informações importantes dadas por Elsa 

Kreidl27 no dia 10 de agosto de 1945. Ele se espantou por ela estar muito magra na ocasião, 

com aparência de doente. Elsa o relatou que então, os judeus (ou quase eles) que foram levados 

da casa onde viviam para a Polônia ou para Theresienstadt estavam mortos: Ida Kreidl, Paul 

Kreidl (enforcado), Kätchen Sara Voss, the Hirschels, the Kahlenbergs28. Com eles 

provavelmente também foram Frau Ziegler, Lissy Meyerhof e Caroli Stern29. 

 Levi (2015) nomeia os campos de concentação como “moinhos de ossos”, por se 

tratarem de máquinas de extermínio na escala de milhões. Ele cita que os fornos crematórios 

eram do tamanho de catedrais e tinham a capacidade de incinerar até 24 mil cadáveres por dia 

só em Auschwitz, a capital do império dos campos de concentração.  

3.2 As condições sanitárias dos campos e a saúde dos prisioneiros 

 É comum na literatura sobre os campos de concentração encontrar o termo mussulmen 

(traduzido como muçulmano). Primo Levi, Agamben, Lengyel, entre outros sobreviventes e 

também escritores falam da figura do muçulmano. Por conta da debilidade que se encontravam, 

dobravam os joelhos de frio e dessa forma, pareciam estar em oração, daí a origem do nome. 

Acreditavam que o termo tinha origem no campo de Auschwitz. Agamben o denomina de 

“cadáver ambulante” por conta da sua aparência degradante.  

  Heidegger30 (1994, p. 56, apud AGAMBEN, 2008, p. 80) refere-se ao campo de 

extermínio como lugar de “fabricação de cadáveres”.  

O campo seria o lugar em que é impossível fazer a experiência da morte como 

possibilidade mais própria e insuperável, como possibilidade do impossível. 

Ou seja, o lugar em que não acontece apropriação do impróprio e o domínio 

fático do inautêntico não conhece nem inversões nem exceções.  Por isso, nos 

campos (como de resto, segundo o filósofo, na época do triunfo 

                                                             
27 Elsa Kreidl foi uma companheira que ocupou a Casa de Judeus na rua Caspar David Friedrich 15b. Ela foi casada 

com o antigo dono da propriedade, Ernst Kreidl, que foi assassinado em Buchenwald em 1942. 
28 Ida Kreidl – viúva judia do irmão de Ernst Kreidl, também com o filho dela, Paul, em 1939, foi deportada para 

o gueto de Riga no fim de janeiro de 1942; Ida Kreidl para Theresienstadt no fim de agosto de 1942. Kätchen Sara 

Voss – Kätche Voss, também da mesma casa de judeus, viúva de um diretor de uma companhia de seguros foi 

deportada para Auschwitz em 3 de março de 1943 com o último grande transporte de judeus de Dresden. Kurt 

Hirschel, líder da Comunidade judaica de Dresden, com sua esposa Elsa e seus dois filhos, tanto Adolf Kahlenberg, 

funcionário da Comunidade Judaica, e a mãe de Kahlenberg, foram deportados para Theresienstadt em 21 de junho 

de 1943 e depois eles foram para Auschwitz.,  
29 Rosa Ziegler – companheira que ocupou a Casa de Judeus na 2 Lothringer Weg, enfermeira na Comunidade 

judaica, foi deportada na mesma época que Kätche Voss, Lissy Meyerhof, irmã de Hans Meyerhof, o melhor amigo 

de Klemperer nos dias de juventude; Carola Stern, prima dos irmãos Meyerhof foi deportada de Berlim em 

fevereiro de 1943. 
30 HEIDEGGER, M. Bremer und Freiburger Vorträge. Frankfurt a. M., Kloestermann, 1994. GA, v. 79. 
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incondicionado da técnica) o ser da morte está interditado e os homens não 

morrem, mas são produzidos como cadáveres (AGAMBEN, 2008, p. 81) 

 No campo, eram muitas as doenças que assolavam os prisioneiros, principalmente 

aquelas relacionadas à desnutrição. Na primeira fase, o doente passava por um profundo 

emagrecimento e astenia muscular. A mudança para a segunda fase era perceptível quando o 

indivíduo havia perdido um terço do seu peso normal. O doente respirava lentamente, falava 

baixo e sempre com grande fadiga.  

 Há um relatório sobre a organização higiênico-sanitária do campo de concentração para 

judeus de Monowitz no livro Assim foi Auschwitz de Primo Levi (2015) que detalha, para além 

das condições sanitárias do campo, os problemas de saúde enfrentados ali por muitos dos 

prisioneiros. 

 O campo de Monowitz era uma alçada administrativa de Auschwitz. Ele foi construído 

em meados de 1942 e tinha a finalidade de fornecer mão de obra para a construção do complexo 

industrial Buna-Werke, subordinado à IG-Farben. Monowitz era um “arbeitslager”, ou seja, 

um campo de trabalho.  

 Nos blocos que comportavam cerca de 150 a 170 pessoas, chegavam não menos que 

200 e até 250. Em quase todas as camas dormiam 2 pessoas. Faltava água potável, esta, de 

origem fluvial, chegava ao campo sem ser filtrada – o que gerava muitas doenças. As doenças 

mais frequentes que atingiam os prisioneiros eram: 

1) Doenças distróficas; 

2) Doenças do trato gastrointestinal; 

3) Doenças por frio; 

4) Doenças infecciosas gerais e cutâneas; 

5) Doenças cirúrgicas; 

6) Doenças de trabalho. 

 As doenças distróficas eram resultantes da carência de proteína e gordura da má 

alimentação que os prisioneiros que recebiam, isso fazia com que eles emagrecessem 

rapidamente e que muitos apresentassem edemas cutâneos no rosto e nos membros inferiores. 

Também eram comuns os furúnculos, as úlceras e diversos casos de diarreia.  
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 As doenças do trato gastrointestinal, como a diarreia, eram associadas à indigestão 

crônica e à distrofia alimentar. As doenças do frio, como as reumáticas, ligadas ao sistema 

respiratório e às articulações, as nevralgias e congelamentos também ocorriam. Bronquites, 

pneumonias e broncopneumonias aconteciam mesmo em outras estações do ano. Nos casos de 

congelamento, a parte afetada do corpo era amputada.  

 Das doenças infecciosas que ocorriam com frequência no campo estavam a escarlatina, 

a varicela, a erisipela31 e a difteria e, de vez em quando, tifo abdominal. A sarna aparece entre 

as doenças cutâneas mais comuns. 

 As cirurgias aconteciam no campo, geralmente no abdômen, cirurgias para remover 

úlceras, no apêndice. 

Figura 17 - Deformado pela desnutrição, um prisioneiro de Buchenwald se encosta em seu beliche 

depois de tentar andar. Como outros trabalhadores escravos presos, ele trabalhou em uma fábrica 

nazista até ficar muito fraco. 

 

Fonte: Revista Time. 

 O hospital do campo foi criado apenas no final de fevereiro de 1944, os medicamentos 

eram de uso reduzido, eram poucos. Os médicos eram escolhidos entre os que estavam no 

campo, de preferência aqueles que falassem alemão ou polonês. Para recompensá-los pelos 

                                                             
31 É um processo infeccioso da pele, que pode atingir a gordura do tecido celular causado por uma bactéria que se 

propaga pelos vasos linfáticos.  
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serviços prestados, recebiam roupas, calçados e alimentos melhores. No entanto, enfermeiros e 

auxiliares eram escolhidos sem qualquer experiência profissional prévia.  

 Levi (2016) revela que o resfriado e a gripe eram desconhecidos no campo, mas que se 

morria subitamente, por males que os médicos jamais tiveram oportunidade de estudar e 

conhecer. Outras doenças como as úlceras gástricas e as doenças mentais eram curadas.  

 No momento da libertação do campo de Buchenwald, foi necessário que primeiro se 

cuidasse da saúde dos poucos sobreviventes encontrados ali e também com a limpeza do campo. 

Os americanos cuidaram da alimentação e prestaram atendimento médico aos sobreviventes.  

 As condições eram deploráveis: o fedor da decomposição e doença tomava conta do 

ambiente. Cabanas foram criadas a fim de atender aqueles que necessitavam de primeiros 

socorros, até mesmo casos graves de desnutrição. Alguns em estado pré-comatoso, outros com 

feridas, graves esfolamentos e inchações, certamente provocados por chutes e pancadas 

(SCHOENBERNER, 1994).  

3.3 A libertação dos campos 

 Os relatos sobre os últimos dias até a libertação total dos campos pelos aliados são 

estarrecedores. Os alemães, coagidos diante do avanço dos aliados, iniciaram as chamadas 

“marchas da morte”, onde deslocaram forçosamente os prisioneiros dos campos para outros 

locais dentro da própria Alemanha ou locais com maior resistência nazista.  

 Klemperer relata o avanço dos russos na fronteira de Varsóvia, por Larusha, onde 

encontraram homens da SS em vias de fuzilar mil judeus, entre eles, homens, mulheres e 

crianças. Soube que os judeus foram libertados pelos russos e os homens da SS, colocados no 

paredão (KLEMPERER, 1999).  

 Schoenberner (1994) discorre sobre como aconteceram essas marchas a partir de 

depoimentos e declarações de pessoas que vivenciaram tal situação. Em Mauthausen, o coronel-

general da SS Pohl ordenou ao comandante Franz Ziereis que 6.000 mulheres e crianças 

deveriam ser postas em marcha para Bergen-Belsen. Elas já vinham sendo transportadas havia 

cerca de dez dias sem alimentação em vagões carvoeiros abertos, no inverno, em dezembro de 

1944, sem qualquer previsão contra o frio.  

 Os judeus do canteiro de obras “sudeste” deveriam ser colocados em movimento, ou 

seja, em marcha. O destino era Mauthausen e as ordens partiam de Himmler: 60.000 judeus, 

apenas uma parte desses sobreviveu.  
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 Após a ocupação do campo de Buchenwald pelos americanos, as tropas britânicas 

chegaram em Bergen-Belsen e encontraram ali 28.000 mulheres, 11.000 homens e 500 crianças. 

No entanto, não era somente a fome que dominava o campo, mas também o tifo.  

 Em julho de 1944, o campo de concentração de Majdanek foi libertado. No final de 

novembro, a SS explodiu os crematórios, destruiu as atas de campo e incendiou os imensos 

depósitos que guardavam os objetos das vítimas mortas por gás. A intenção era de não deixar 

rastros do horror que haviam provocado. 

 À medida que as tropas aliadas foram atacando a Alemanha, os campos do Leste foram 

evacuados. Os trens deslocavam-se de um campo para o outro na última semana de guerra: de 

Auschwitz para Buchenwald, de Buchenwald para Dachau, de Dachau para Belsen.  Quando 

os vagões dos trens se abriam, quase sempre a cena que se via era a de um necrotério.  

Figura 18 - Sobreviventes olham para a fotógrafa Margaret Bourke-White e as equipes de resgate do 

Terceiro Exército dos Estados Unidos durante a libertação de Buchenwald, abril de 1945. 

 

Fonte: Revista Time. 

 Daqueles que sobreviveram, muitos não tinham força para um novo começo, milhares 

de prisioneiros morriam nas primeiras semanas após a libertação – não havia nenhum tipo de 

tratamento para poder ajudá-los.  

 Alguns, ainda muitos fracos, poderiam ter sido salvos se não tivessem entre os cadáveres 

e não foram percebidos como vivos. Mais de um milhão pereceu por fome e epidemias, quase 

o mesmo tanto morreu sob as armas dos comandos de execução.  
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Figura 19 - Um médico tcheco (à direita) se prepara para examinar um interno do campo de 

concentração de Buchenwald enquanto outros internos o cercam, aguardando tratamento, abril de 

1945. 

 

Fonte: Revista Time. 

 Em 15 de abril de 1945, tropas britânicas descobrem o campo de Bergen-Belsen, porém, 

era tarde demais. As imagens logo espalharam-se, mas elas em nada tinham relação com a 

destruição dos judeus. “Não era um campo de extermínio, nem sequer um campo de 

concentração, mas um krankenlager, um suposto campo de doentes que eram deixados para 

morrer de fome e de frio” (SÉMELIN, 2009, p. 215).  

 De acordo com Schoenberner (1994), um major da SS, chamado Wilhelm Hoettl, 

informante e substituto de liderança de grupos da Divisão VI do Departamento de Segurança 

Nacional que esteve com Eichmann, cerca de 4 milhões de judeus foram mortos em diversos 

campos de extermínio e outros 2 milhões morreram de outra forma, a maioria fuzilada pelos 

Comandos de Tarefa da Polícia de Segurança.  

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Figura 20 - Examinando prisioneiros de Buchenwald após a libertação do campo pelas tropas dos 

EUA, abril de 1945. 

 

Fonte: Revista Time. 

 Conforme o relato de Zdenka Vantlova 

Os cadávares ficavam estendidos entre os vivos. Era difícil discernir quem 

estava morto e quem vivia. Éramos muito idênticos uns aos outros. Corpos 

esqueléticos, e nos aquela expressão enigmática e apavorada. Ninguém 

enterrava os mortos. Quem ainda respirava esperava o milagre em sua alma 

ainda acesa: uma faísca de esperança. Muitos, porém, sucumbiam, apesar de 

seu esforço para permanecerem vivos e, morriam em poucos dias, às vezes 

poucas horas antes da libertação (SCHOENBERNER, p. 271,1994). 

 O peso dos prisioneiros era de 28 a 36 kg. A maioria tinha perdido entre 50, 60% de seu 

peso normal. Lengyel (2018) cita que as pessoas encolhiam de tamanho. Após o fim da guerra, 

aqueles que ocupavam cargos superiores não assumiram a culpa – diziam não saber de nada.  

Figura 21 - Os mortos em Buchenwald, abril de 1945. 

 

Fonte: Revista Time. 
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 No momento de sua libertação, Levi (2016) confessa que para ele não foi nem alegre 

nem despreocupado, pois era um contexto trágico de destruição, massacre e sofrimento. Ele e 

tantos outros voltavam a se sentir homens, mas retornavam também às angústias dos homens: 

a dor universal, a vida a ser recomeçada em meio às ruínas, a família dispersa ou perdida.  

Ainda durante a guerra, começou-se a exumação das vítimas nos territórios 

libertados. 

Alguns meses mais tarde, as tropas aliadas, em sua marcha progressiva através 

da Polônia e Alemanha, esbarraram em grandes campos de concentração, onde 

um exército de seres vivos deformados por doenças e carências esperava a 

libertação. Frequentemente, os soldados aliados chegavam tarde demais. 

Muitos prisioneiros morreram nos últimos dias antes da libertação, muitos 

morreram poucas semanas após (SCHOENBERNER, 1994, p. 265).  

 Levi (2016) expõe que os historiadores do Lager32 observam que os casos de suicídio 

durante o cativeiro eram raros e apresenta algumas explicações para isso. Ele refere-se ao 

suicídio como algo próprio do homem e não do animal, e desta forma, trata-se de um ato 

meditado, uma escolha instintiva, que não é natural. Reforça que, no Lager, tinham poucas 

oportunidades de escolher e viviam como animais subjugados, que às vezes se deixavam 

morrer, mas não se matam. Outro ponto destacado pelo autor é que “havia mais no que se 

pensar”, como se fala comumente, o dia era bastante ocupado: pensavam primeiro em satisfazer 

a fome, em evitar de algum modo o cansaço e o frio, em escapar dos golpes, justamente pela 

constante iminiência da morte, eis porque faltava o tempo para concentrar-se nessa ideia.  

 Para finalizar, o autor reforça o pensamento de que na maior parte dos casos o suicídio 

surge de um sentimento de culpa, estava relegado ao segundo plano, reaparecendo após a 

libertação. Em outros termos, não era preciso punir-se com o suicídio por uma culpa, seja ela 

verdadeira ou suposta, pois já se pagava com o sofrimento diário. Menciona que o objetivo 

último dos perpretadores era a desumanização dos adversários e questionou-se: até que ponto 

os nazistas lograram seu intuito? 

3.4 A memória do campo 

 Testis em latim significa testemunha: aquele que se põe como terceiro em um processo, 

ou ainda, cabe um outro significado e talvez mais apropriado aqui, o superstes aquele que viveu 

algo, atravessou até o final um evento e, desse modo, pode, portanto, dar testemunho disso.  

                                                             
32 Campo de concentração. 
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 Testemunhar se torna essencial, e o mais rapidamente possível, para que “façam alguma 

coisa”, para que se dê fim à carnificina. O depoimento da testemunha é capital para que se cesse 

o massacre enquanto for tempo.  

 Agamben (2008) discorre sobre a testemunha da Shoah, a qual ao relatar o que 

aconteceu com ela, estaria se vingando. Há, sobretudo, aqueles que preferiram se manter em 

silêncio. É passível de nota lembrar que as testemunhas são, sobretudo, sobreviventes.  

Talvez cada palavra, cada escritura nasce, nesse sentido, como testemunho. E, 

por isso mesmo, aquilo que dá testemunho não pode ser já língua, já escritura: 

pode ser somente um não-testemunhado. Isso é o som que provém da lacuna, 

a não-língua que se fala sozinho, de que a língua responde, em que nasce a 

língua. E é sobre a natureza deste não-testemunhado sobre a não-língua que é 

preciso interrogar-se (AGAMBEN, 2008, p. 47).  

 Para as vítimas, o trauma produz um lapso ou ruptura na memória que interrompe a 

continuidade com o passado. “A história não pode ser confundida com o testemunho, tampouco 

a ação pode se confundir ou limitar-se ao testemunho (LACAPRA, 2009, p. 26).   

 Primo Levi afirmava não se sentir um escritor, mas tornou-se um para testemunhar o 

que tinha vivido. Ele sentia-se culpado por ter sobrevivido, mas não por ter testemunhado. A 

vergonha de se estar vivo no lugar de outro. Era impossível para ele evitar essa sensação, 

repassava suas lembranças esperando encontrar algo e  em nenhuma delas algo que se tenha 

mascarado ou travestido, não via transgressões evidentes, não tinha espancado ninguém, não 

aceitou encargos, não roubou o pão de ninguém (LEVI, 2016).   

 Para ele o Lager foi como uma universidade, o ensinou a olhar ao redor e a medir os 

homens (LEVI, 2016).  

 O manuscrito É isto um homem? de Primo Levi foi encaminhado à editora em 1946 e 

rejeitado. Somente anos depois foi publicado por uma editora menor com apenas 2.500 

exemplares. Na Grã-Bretanha, só seria publicado em 1959 e na França só após sua morte e a 

partir de então teve sua importância reconhecida.  

 Os diários de Anne Frank foi o livro de bolso mais vendido na Alemanha com mais de 

700.000 exemplares vendidos até 1960. Na década de 1970, a série estadunidense Holocausto, 

dirigida por Marvin Chomsky, coincidiu com o julgamento de ex-guardas do campo de 

extermínio de Majdanek, o impacto foi enorme. A transmissão serviu para lembrar aos 

telespectadores de que o assunto não havia se esgotado (JUDT, 2008).  
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 LaCapra (2009) atesta que a memória é uma fonte fundamental para a História e, apesar 

de sua relação complicada com as fontes documentais, ela pode ser informativa, não em termos 

de uma representação empírica exata de um objeto, mas de uma assimilação  de um objeto pelos 

participantes do acontecimento ou daqueles que nasceram depois.  

 As recordações dos sobreviventes, em geral, começam com eles escrevendo sobre o 

choque da realidade concentracionária que coincide com a agressão. Levi (2016) ressalta que 

cada um viveu o Lager à sua maneira.  

 Jean Améry não se considerava judeu, não conhecia hebraico e nem a cultura hebraica. 

Religiosamente era agnóstico, mas isso não o poupou de em 1943 cair nas mãos da Gestapo.  

 Ele esteve em várias prisões nazistas e depois de Auschwitz vai para Buchenwald e 

Bergen-Belsen. Porém, suas lembranças se limitam a Auschwitz. “Ser um intelectual em 

Auschwitz era uma vantagem ou uma desvantagem?” (LEVI, 2016, p. 106). Ele iria sofrer por 

conta da mutilação da linguagem, porque era de língua alemã, era um filólogo e amante de sua 

língua.  

Assim, o sofrimento do intelectual era diferente, neste caso, daquele do 

estrangeiro inculto: para este, o alemão do Lager era uma linguagem que ele 

não compreendia, com risco de sua vida, para aquele, era um jargão bárbaro, 

que ele esfolava a boca se tentava falá-lo. Um era deportado, outro, um 

estrangeiro na pátria (LEVI, 2016, p. 109).  

 Levi (2016) enfatiza que os traumas deixados pela experiência no campo não eram 

apenas os cerebrais e que estes causavam danos irreversíveis. Améry se suicidou em 1978. 

“Quando se é livre – escreveu Améry, pensando em Heidegger – é possível 

pensar na morte sem forçosamente pensar no morrer, sem estar angustiado 

pelo morrer”. Isso seria impossível no campo e não porque o pensamento 

sobre os modos de morrer tornasse supérfluo o pensamento sobre a morte 

como tal. E sim porque o pensamento da morte foi materialmente realizado, 

onde a morte “era trivial, burocrática e cotidiana”, tanto a morte como o 

morrer, tanto o morrer como os seus modos, tanto a morte como a fabricação 

de cadáveres se tornam indiscerníveis (LEVI, 2016, p. 80) 

 Olga Lengyel morava na cidade de Cluj, capital da Transilvânia, na Romênia, com o 

marido, os pais e o padrinho. O marido era médico e ela também havia estudado medicina. Até 

1943, soube das atrocidades cometidas nos campos de concentração, mas julgava estar longe 

de tais acontecimentos.  

 Em 1944, seu marido foi chamado à delegacia para um interrogatório da SS, depois foi 

enviado para a Alemanha. A princípio ela achava que, como médico, ele iria suprir a falta de 

profissionais no país devido à guerra, porém, o pior ainda a aguardava.  
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 Diante da prisão do marido e sua ida forçada à Alemanha, Olga não relutou em 

acompanhá-lo. Carregou consigo alguns de seus pertences, mas também aqueles que lhe seriam 

os mais valiosos: seus pais e os filhos. Todos embarcaram em direção à Alemanha. Já no trem, 

a calamitosa situação em que foram colocados todos os passageiros lhe revelou que aquela 

viagem seria um pesadelo interminável.  

 Olga só se deu conta da gravidade de sua situação e da de sua família quando o trem 

chegou finalmente no campo. Em seu livro, Os fornos de Hitler (2018) que trata de sua 

experiência no campo de Auschwitz-Birkenau, ela expõe com riqueza de detalhes como era o 

tratamento no campo e seu funcionamento. 

 O Lager ocupava um amplo espaço entre 9 e 12 quilômetros, cercado por postes de 

cimentos, de 3 a 4 metros de altura e cerca de 40 centímetros de diâmetro. Estavam dispostos 

em intervalos de 3 metros e meio, ligados por uma rede dupla de arame farpado. Em cada poste 

havia uma lâmpada, um enorme olho brilhante, voltado para os prisioneiros, que nunca se 

apagava. Dentro do espaço imenso, havia muitos campos, cada um designado por uma letra.  

É preciso explicar que havia diferenças entre Birkenau e Auschwitz, nomes 

infames e uma mancha na história da humanidade. A ferrovia separava um 

campo do outro. Quando os selecionadores separavam os deportados na 

plataforma da estação para “direita” ou “esquerda”, mandavam-nos para 

Birkenau ou Auschwitz. Auschwitz era um campo de escravos. Por pior que 

fosse a vida lá, era melhor que em Birkenau. Porque Birkenau era, sem dúvida, 

um campo de extermínio, e isso nunca foi mencionado em relatórios. Fazia 

parte da colossal culpa dos governantes alemães e raramente era citado, nem 

sua existência era sequer admitida, até que as tropas aliadas de libertação 

expuseram o segredo ao mundo (LENGYEL, 2018, p. 42) 

 Depois de 1941 foram postos em funcionamento 4 fornos crematórios. 
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Figura 22: Os restos mortais de um prisioneiro incinerado dentro de um forno crematório de 

Buchenwald, abril de 1945. 

 

Fonte: Revista Time. 

Lengyel (2018) cita que, no começo, judeus e não judeus eram igualmente mandados 

para os crematórios, sem distinção. Ela ainda reforça que os judeus e os russos eram tratados 

com crueldade e que isso era um pouco amortecido com criminosos comuns, prisioneiros 

alemães, presos políticos que eram beneficiados com alguns privilégios.  

Depois de junho de 1943, as câmaras de gás e os fornos crematórios eram reservados 

somente para judeus e ciganos. Ela comenta que eram quatro unidades de crematórios em 

Birkenau, dessas, duas eram enormes e consumiam um número muito grande de corpos. As 

outras duas menores eram compostas por um saguão e uma câmara de gás. A capacidade de 

cada forno era tão grande que em cada um, com suas 120 bocas, podiam ser colocados três 

cadáveres por vez, ou seja, 360 cadáveres poderiam ser queimados por operação.  

“Trezentos e sessenta cadáveres a cada meia hora, que era o tempo necessário para 

reduzir a carne humana a cinzas, perfaziam 720 por hora, ou 17.280 cadáveres a cada turno de 

24 horas. E os fornos, com assassina eficiência, funcionavam dia e noite” (LENGYEL, 2018, 

p. 104).  
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Figura 23: Um prisioneiro recém-libertado está ao lado de uma pilha de cinzas e ossos humanos, 

Buchenwald, abril de 1945. 

 

Fonte: Revista Time. 

As valas da morte também constituíam outra estratégia para eliminação dos cadáveres 

dos prisioneiros. Na verdade, eram trincheiras com cerca de 60 metros de comprimento por 4 

metros de largura. Lengyel (2018) as descreve com capacidade para 8 mil mortos por dia, cerca 

de 24 mil pessoas eram mortas diariamente.  

Nas câmaras de gás, após as portas se abrirem, Lengyel (2018) comenta que o 

sofrimento era visível.  

Os condenados tentavam rastejar uns sobre os outros. Durante a agonia, alguns 

cravavam as unhas na carne de seus companheiros. Como regra geral, os 

cadáveres estavam tão comprimidos e enredados que era impossível separá-

los. Os técnicos alemães inventavam varas com ganchos que eram cravados 

na carne dos cadáveres para puxá-los (LENGYEL, 2018, p. 113). 

 

 Diante da atrocidade da Shoah petrificada nos Lager é impossível não se indignar com 

sua amplitude destrutiva, alicerçada sobre um Estado que legitimava a violência e sistematiza 

o assassínio: segregando para depois aniquilá-lo. Como pensar aquela esclarecida tão disposta 

a matar? Seligmann-Silva nos inquieta 

Onde estava a fronteira entre o genocídio, câmaras de gás matando até 24 mil 

pessoas por dia, depois cremadas em fornos crematórios, e, de outra parte, as 

tramas do cotidiano, pessoas trabalhando, passeando, vivendo em suas casas? 

Esta fronteira nunca existiu; a vida normal (de um mundo em guerra) 

continuava fora do campo, enquanto dentro do campo o genocídio era operado 

sob uma terrível aparência de “normalidade” (SELIGMANN-SILVA, 2003, 

p. 129). 
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4 REFAZENDO A VIDA: A CHEGADA EM DRESDEN  

Lança na cova ao morto as palavras 

que ele falava para viver. 

Deita sua cabeça entre elas, 

deixa-o sentir 

as línguas da saudade, 

as tenazes. 

Lança nas pálpebras do morto a palavra 

que ele recusou àquele 

que o tratou por tu, 

a palavra 

na qual verteu o sangue de seu coração, 

quando uma mão, tão nua quanto a dele, 

atou aquele que o tratou por tu 

nas árvores do futuro. 

Lança-lhe esta palavra nas pálpebras: 

talvez 

penetre em seu olho, que ainda é azul, 

um segundo, mais desconhecido azul, 

e aquele que o tratou por tu 

sonhe junto com ele: Nós 

Paul Celan 

 Victor Klemperer retomou seus escritos em 17 de junho de 1945. A guerra havia 

acabado e Eva e ele estavam vivos, conseguem reaver sua antiga casa em Dölzschen no dia 10 

de junho e quando chegam lá foram surpreendidos com um bunker no jardim. Os dias que se 

seguiram são de muito trabalho, principalmente, no que diz respeito à remoção do abrigo 

antiaéreo no jardim.   

Os primeiros parágrafos de seus diários são dedicados ao título que o autor dá: tempo. 

Klemperer menciona os diferentes horários das cidades alemães, quando se anunciava que era 

8 da noite em Berlim, era 7 da noite em Dölzschen e 9 em Bremen. Citou que os russos tinham 

o horário de Moscou em Berlim e o horário de verão em Dresden e ele não tinha mais seu 

relógio, então,  questionava-se sobre quando poderia ter um novamente. 
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 Suas impressões sobre a política em geral eram de completo caos. Ele relatou algumas 

ruas em completa destruição, desolação, na área da estação Plauen33 viu por várias vezes 

refugiados andando agachados tão miseravelmente com seus pertences, mas também viu o 

contrário, pessoas alegres e calmas de todas as idades. Nessa ocasião ele menciona que tinham 

quase o suficiente para comer, que o medo das bombas já não mais existia e de que os saques 

dos russos havia praticamente cessado. 

The situation with respect to health and illness immediately after the war was 

dire. Those who had survived the war within Germany were shattered 

physically and mentally by their experiences of shortages, bombing raids, 

injuries and illnesses, as well as of living among ruins and daily confronting 

death. Massive numbers of adult males had been killed in the Second World 

War, and many others returned from the front or from internment suffering 

from severe war wounds and near-starvation. ‘Dealing with the past’ was for 

many Germans at this time not so much a matter of confronting the crimes 

committed by the Nazis, as one of sheer physical survival (FULBROOK, 

2008, p. 118)34. 

 Muitos voltaram em busca de seus antigos lares mas o que encontraram foram ruínas, 

prisioneiros de guerras voltando do encarceramento e refugiados que fugiam do avanço do 

Exército Vermelho nos territórios do leste ou que tinham sido expulsos por conta das novas 

fronteiras redesenhadas no pós-guerra. Cerca de 11 a 18 milhões de pessoas se deslocaram de 

suas antigas pátrias na Europa Oriental rumo ao Ocidente (FULBROOK, 2008). 

Os meios de transporte e comunicação são relatados como alguns dos problemas nesse 

período pós-guerra. Klemperer escreveu sobre o problema das correspondências e diz que uma 

carta de Neumark35 para ele de Reickerstrasse para Kirschberg levou três dias para chegar ao 

seu destino, algo que deveria ser rápido. Telefonar para os departamentos dos governos locais 

era impossível, pois eles não forneciam o número do telefone. A telegrafia parecia estar 

completamente ausente e os trens, assim como em Munique, funcionavam somente de distritos 

mais distantes a outros cantos da cidade.  

                                                             
33 Estação Plauen – estação de trem em Dresden, distrito de Plauen, do qual a aldeia Dölzschen era uma parte 

administrativa. 
34 “A situação a respeito da saúde e da doença imediatamente após a guerra era terrível. Aqueles que sobreviveram 

a guerra dentro da Alemanha estavam destruídos física e mentalmente por suas experiências de escassez, 

bombardeios, ferimentos e doenças, e também por viverem entre ruínas e diariamente confrontar a morte. Um alto 

número de adultos do sexo masculino foram mortos na Segunda Guerra Mundial, e muitos outros retornaram do 

front ou do internamento sofrendo de severas feridas de guerra e próximos da inanição. "Lidar com o passado" foi 

para muitos alemães dessa época nem tanto uma questão de confrontar os crimes cometidos pelos nazistas, mas 

sim uma questão puramente de sobrevivência física” (tradução nossa). 
35 Ernst Neumark, advogado. As autoridades alemãs o tinha nomeado porta-voz local de Dresden na Associação 

Nacional de Judeus na Alemanha para atuar como um elo entre a comunidade judaica cada vez menor e os outros 

e demandas do Partido Nazista e do Estado. 
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 Ele ironizou escrevendo que de um lado da cidade não sabia o que se passava do outro 

lado, pois estava tudo isolado. Uma série de mudanças era percebida: havia  o estado de 

Dresden, o estado de Dölzschen, tudo seguindo as regras do prefeito.  

 Segundo Fulbrook (2008) os meios de transporte e comunicações, assim como o 

abastecimento alimentar nesse princípio do pós-guerra eram totalmente inadequados.  

Não se sentia menos isolado quanto estivera em Unterbernbach36, mas estava mais triste 

do que estivera lá. Nesse momento, não recebia notícias dos amigos e conhecidos. 

 A partir da leitura do Berliner Volkszeitung alega que foi o primeiro jornal digno de 

nome e que este apresentava uma petição do KPD37 que falava sobre um bloco democrático, 

dos partidos anti-fascistas e que era baseado na ordem número dois do Alto Comando Russo 

que permitiam eleições, mas ele questionava qual seria a extensão dessa liberdade e quais 

decisões seriam permitidas de serem tomadas. 

 O KPD e outros partidos recém-fundados formaram uma plataforma para o chamado 

“Bloco de Partidos Democráticos Antifascistas”, estabelecido em 14 de julho de 1945 

compunham o SPD (Partido Social-Democrata da Alemanha), o CDU (União Democrática 

Cristã) – um novo partido que reunia católicos e protestantes a fim de substituir o antigo Partido 

do Centro Católico, e o LDP (Partido Liberal Democrático) (SPILKER, 2006).  

De acordo com Spilker (2006) o Partido Comunista da Alemanha, ou KPD, como era 

conhecido, após o colapso do Terceiro Reich, buscou implementar seus planos para uma nova 

sociedade e estado alemães. O KPD recebeu apoio da União Soviética e para a surpresa de 

muitos, em 11 de junho de 1945 um recurso do partido teria rejeitado a ideia de impor uma 

“ditadura soviética”, no lugar disso propôs a criação de uma “república democrática 

parlamentar” que resguardaria todas as liberdades e direitos do povo (SPILKER, 2006). 

 Segundo Kitchen (2013) o KPD foi o primeiro partido formalmente reconstituído no 

imediato pós-guerra. Em 11 de junho de 1945, o partido divulgou um programa de reformas 

moderadas que preservavam os direitos da propriedade privada, da empresa privada e do livre-

comércio. “Proclamando que seria um grave erro impor um sistema de governo soviético ao 

                                                             
36 Uma vila na região da Bavária a Nordeste de Augsburg. Foi a última parada do voo dos Klemperer depois do 

bombardeio de Dresden em 13-14 de fevereiro de 1945 (e depois de Klemperer retirar sua estrela de judeu). Os 

Klemperer estiveram em Unterbernbach do meio de abril ao meio de maio de 1945 antes de retornarem para 

Dresden. 
37 Em alemão Kommunistische Partei Deutschlands – Partido Comunista da Alemanha. 
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povo alemão, o partido preconizou um regime antifascista, democrático e parlamentar que 

garantiria a liberdade para todos” (KITCHEN, 2013, p. 436). 

 A estratégia do KPD seria uma tentativa de levar os sociais-democratas a apoiar uma 

frente unida, criando uma falsa aparência de uma Alemanha democrática pós Potsdam. O 

partido evitou usar a palavra “socialismo” e enfatizou que defendia uma república democrática 

parlamentar, na qual todos os cidadãos gozariam de plenos direitos (KITCHEN, 2013).  

Klemperer escreveu que alguns artigos negavam vociferozmente que o objetivo do 

Partido Comunista Russo fosse uma ditadura, implantar o “Bolchevismo na Alemanha”. Mas 

havia o alerta repetido de que deveria ter uma limpeza geral e de que a libertação se deu graças 

a Rússia e também de que os administradores naturais e oficiais de ligação dos russos era o 

Partido Comunista Alemão. Ao mesmo tempo, Klemperer sentia-se inseguro quanto ao futuro 

dos judeus na Alemanha.  

No dia 21 de junho de 1945 escreveu que soube que na casa de judeus Sporergasse os 

Riegers e os Feders tinham falecido, mas não lamentava a morte de Feders. Citou a senhora 

Kornblum e sua filha que não eram pessoas tão agradáveis. Ele também se referiu a um jovem 

homem que viu sentado na sala de estar com uma barba bem aparada mas que em um primeiro 

momento não reconheceu, até que foi apresentado a ele: era Adolf Bauer38.  

 Adolf trabalhava com Konrad39, porém não nos negócios. Klemperer contou que ele 

gostaria de publicar seus diários. Soube depois por Konrad que Bauer tinha de fato comprado 

seus judeus, que tinham sido destinados para deportação em 16 de fevereiro, da Gestapo por 

500 marcos cada, e agora assinaturas judias estavam sendo coletadas para ele. 

Ele defendeu que tudo o que foi dito a respeito do Hitlerismo era verdade, o que foi dito 

sobre os esforços dos russos em reconstrução e atos de humanidade estava 90% certo e os 10% 

escondido era a constante repetição – porque eram outras notícias, eram temas sempre ausentes 

– porque tudo era politizado, tudo afundava sem deixar vestígios? 

                                                             
38 Adolf Bauer era dono de uma empresa de caixa de papelão. Klemperer foi forçado a trabalhar com ele de 1 de 

novembro de 1943 a 23 de junho de 1944 (antes de trabalhar nessa fábrica, trabalhou em uma fábrica de chá). Com 

as limitações dadas pela supervisão nazista e as deportações, os donos dessas fábricas fizeram o que puderam para 

alocar os judeus. 
39 Albert Konrad antes um empresário de um açougue em Dresden, representante dos trabalhadores judeus em 

Schlüter. 
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Escreveu a respeito de Maria Kube40, sobre quando ela ainda usava a estrela de Davi. 

Seu marido era prisioneiro na Tchecoslováquia e Klemperer queria ajudá-la. Ela havia dito a 

ele que Agnes41 perdera sua casa em Piskowitz nos anos finais da luta. Citou em seus relatos 

também um companheiro de prisão42 chamado Schwarz que pediu para visitá-lo. Eles se 

encontraram em Freital, Klemperer não imaginava que a cidade fosse tão longe. Eles trocaram 

experiências e memórias, Klemperer conseguiu comprar um pão e Schwarz respondeu que 

estavam sendo amplamente providos com grãos pela Rússia e que não precisava temer. O que 

se pode perceber nesse trecho do diário é a dificuldade de provisão que se tinha nesses primeiros 

anos para se obter um simples pão. Conseguiu oito cartões de pães com Frau Pick43.  

Judt (2008) revela que no ano de 1945 na zona de ocupação norte-americana, a ração 

diária oficial disponível para os consumidores alemães não passava de 860 calorias, o que não 

era tão diferente de outras cidades europeias, como Viena, por exemplo.  

O problema decorria, em parte, da destruição de fazendas, bem como de falhas 

no sistema de comunicação e, sobretudo, do número elevado de pessoas 

desprotegidas e improdutivas que precisavam ser alimentadas. Em locais onde 

conseguiam cultivar alimentos, os fazendeiros europeus relutavam em 

fornecer a produção para as cidades vizinhas. A maioria das moedas europeias 

estava totalmente desvalorizada; e mesmo que houvesse recursos necessários 

para pagar os camponeses pela produção, dinheiro pouco lhes interessava – 

nada havia para comprar. Portanto, a comida aparecia no mercado parelo, mas 

a preços que somente os criminosos, os ricos e as forças de ocupação podiam 

pagar (JUDT, 2008, p. 35). 

Fulbrook (2008) menciona que durante esse período a fome era uma ameaça real e havia 

uma predominância de várias doenças virulentas decorrentes da desnutrição. Outro ponto 

ressaltado pela autora é a escassez de moradias habitáveis, todos esses itens corroboravam para 

recente crise que a Alemanha Oriental iria enfrentar nesses primeiros anos.  

Em uma página do diário, Klemperer anotou: “a LTI vive...um escritório sobre a 

linguagem anti-fascista deve ser construído”. Constantemente, ele tecia analogias entre o 

                                                             
40 Sorb: eslava – Klemperer usa essa designação para Maria Kube. Os Sorbs era uma minoria eslava que vivia ao 

redor de Bautzen e Kamenz, perto de Dresden. Foi empregada dos Klemperer de 1929-1931. Ela permaneceu em 

contato com o casal durante os anos do nazismo. 
41 Agnes Scholze: era também uma “sorb”, foi empregada dos Klemperer entre 1925 a 1929. Os Klemperer 

encontraram abrigo com ela em seu voo em Dresden em 18 de fevereiro a 04 de março de 1945. 
42 Klemperer chegou a ser preso duas vezes pela Gestapo. Uma, durante a semana, em 1941, denunciado por um 

vizinho, por ter esquecido uma luz acesa, durante o horário do blackout. Outra, durante algumas horas, em janeiro 

de 1942, por ter entrado no bonde sem ter ficado no espaço externo, restrito aos judeus (OELSNER, 2009, p. 7 

apud Klemperer, 2009).   
43 Frau Pick: escriturária em uma fábrica de pão. De maio de 1940 a setembro de 1942 os Klemperers viveram na 

casa de judeus na 15b. Julia Pick, uma das outras ocupantes da casa, foi quem às vezes foi visitada por seu amigo, 

ex-funcionário do banco, Karl Steininger. Diante da deportação para Theresienstadt, Julia Pick cometeu suicídio 

em 20 de agosto de 1942. 
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Nazismo e a linguagem bolchevique, defendia que no discurso de Stalin extratos dele aparecem 

regurlamente, reitera que Hitler e Ribbentrop eram canibais e monstros. 

 São vários os relatos em que Klemperer descreve a dificuldade em adquirir mantimentos 

nesse período. Neste dia em seus escritos ele escreveu sobre a dificuldade em obter gordura e 

carne e que o pão que consumiam era somente “pão seco”. Ele se diz com os nervos 

enfraquecidos e entristecido. 

Famine was a serious problem. The post-war rationing system provided, as 

many bitterly complained, too little to survive, too much to die: in the winter 

of 1945, the basic rations amounted to around 750 to 1,200 calories on average 

per day, about half of what an average adult person needs.1 Brigitte Reimann, 

in a letter of August 1947 to a schoolfriend in the West, describes graphically 

how hungry and thin everyone was, so much so that, when her brother fell 

badly and grazed his abdomen, each sticking-out rib had a separate graze.2 

People who had work often complained, even as late as 1949, that what they 

were given to eat even on relatively privileged ration cards was insufficient 

and that having to work prevented them from going on ‘hamstering’ 

expeditions for food in the countryside.3 Much energy was devoted to 

considerations of how to increase the food to which one was entitled, leading, 

for example, to unseemly squabbles about who qualified for what sort of 

‘victim of Nazi persecution’ status, if this was to bring additional rations 

(FULBROOK, 2008, p. 118)44.  

 Sem dúvidas, tanto a alimentação quanto a moradia, roupas e cuidados médicos aos civis 

europeus, no geral, foram problemas agravantes nesse período do pós-guerra. Qualquer guerra 

causa danos às vidas das populações civis, destroem seus lares e suas terras, dificultando ou, 

muitas vezes até impossibilitando-as de retomarem suas vidas, interferem nos sistemas de 

comunicação, recrutam e dizimam pais, maridos e filhos. Porém, no caso da Segunda Guerra 

Mundial, foi a política estatal e não o conflito armado que causou maiores danos (JUDT, 2008).  

While post-war West Germany had money and know-how pumped into the 

economy through the Marshall Plan45 and managed within a couple of decades 

to rebuild and renovate the housing stock, East Germany – whose major urban 

centres had been hit far harder by bomb damage, most notably of course in the 

                                                             
44 “A fome era um problema sério. O sistema de racionamento do pós-guerra providenciava, como muitos 

amargamente reclamavam, muito pouco para sobreviver, muito para morrer: no inverno de 1945, as rações básicas 

giravam em torno de 750 a 1200 calorias em média por dia, cerca de metade do que um adulto médio precisa. 

Brigitte Reimann, em uma carta em agosto de 1947 para um colega de escola no Ocidente, descreve graficamente 

quão faminto e magro todo mundo estava, tanto que, quando seu irmão caiu gravemente e arranhou seu abdome, 

cada costela saliente tinha um arranhão separado. Pessoas que tinham trabalho muitas vezes reclamavam, mesmo 

em 1949, que foi quando foram dados a eles cartões de ração relativamente privilegiados que era insuficiente e 

que ter que ir trabalhar os preveniu de "acumular" expedições para comida na zona rural. Muita energia era 

devotada a considerações de como aumentar a comida para quem era intitulada, levando, por exemplo, a disputas 

impróprias sobre quem tinha o status qualificado para qual tipo de "vítima da perseguição nazista", se isso 

significava ganhar rações adicionais” (tradução nossa). 
45 O Plano Marshall foi o Programa de Recuperação Europeia principal plano dos Estados Unidos para 

reconstrução dos países aliados da Europa no pós-guerra. O plano recebeu o nome do Secretário de Estado dos 

EUA, George Marshall. 
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case of Dresden – found its economic recovery hampered by Soviet policy's 

focus on reparations rather than investment (FULBROOK, 2008, p. 73)46. 

A habitação era um dos problemas centrais para o SED e uma das principais causas da 

insatisfação popular, havia dois principais desafios a serem solucionados: reparo e reconstrução 

do estoque habitacional em áreas que tinham sido fortemente atingidas por bombardeios ou 

envelhecimento e negligência. Em grandes cidades como Berlim e Dresden que sofreram com 

pesados bombardeios durante a guerra, trataram como prioridade no imediato pós-guerra: 

limpar os destroços, restaurar o saneamento, assegurar que tetos e paredes estavam à prova de 

vazamentos (FULBROOK, 2008). 

Figura 24 - Nós queremos trabalhar ativamente - nós votamos SED. 

 

Fonte: www.europeana.eu 

                                                             
46 “Enquanto a Alemanha Ocidental do pós-guerra teve dinheiro e o know-how esquentava a economia através do 

Plano Marshall e conseguiu em algumas décadas reconstruir e renovar os estoques habitacionais, a Alemanha 

Oriental - cujos maiores centros urbanos foram atingidos mais duramente por danos de bombas, mais notadamente 

é claro no caso de Dresden - encontrou sua recuperação econômica dificuldade pelo foco da política soviética mais 

em reparação do que em investimento” (tradução nossa).  
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Durante os dias 17 de julho até 2 de agosto de 1945, Klemperer anotou a Conferência 

de Potsdam47 onde, conforme ele mesmo se referiu, os “três grandes” se reuniram.  

Quando Stalin, Truman e Churchill se encontraram em Potsdam (de 17 de 

julho a 2 de agosto de 1945, sendo que Attlee substituiu Churchill depois da 

vitória do Partido Trabalhista nas eleições gerais britânicas), foi possível 

chegar a um acordo quanto à expulsão dos alemães da Europa Oriental, à 

subdivisão administrativa da Alemanha para fins de ocupação, bem como às 

metas de “democratização”, “desnazificação” e “descartelização” (JUDT, 

2008, p. 136). 

Klemperer relatou que estavam sem gordura há algumas semanas, 90% do que eles 

comiam era pão seco, dizia que felizmente era o que se tinha em abundância e o que se ouvia 

do populacho era de que a culpa era dos russos. 

 Alguns dias depois escreveu também que um menino de 12 a 14 anos bateu em sua porta 

pedindo algo para comer e ele respondeu que infelizmente não tinha nada. Após ter escrito isso, 

mencionou que não havia ficado com a consciência tranquila e que poderia ter dado um pedaço 

de pão seco ao menino.  

Ele dizia que os americanos não eram melhores que os russos, mas um pouco pior e que 

eles não tinham ido até Dresden e que não fariam uma aliança com a Alemanha.  

Os rumores da Rússia contra os EUA não paravam. Klemperer percebeu que a 

propaganda nazista ainda surtia efeito. Ele se perguntava se era somente em Dresden que isso 

acontecia ou se era em toda a Alemanha – especialmente “nazista”. Para ele, o lado Ocidental 

tinha permitido que nazistas vivessem ali livremente, por isso, pensava que no lado oriental as 

coisas desenrolassem de forma diferente. 

As notícias ainda eram sobre a Conferência de Potsdam e ele citou que nada sugeria que 

os aliados estivessem olhando para os judeus alemães. Klemperer falou de seu contato em 

Nestler onde falou com Wengler – que em setembro faria uma prévia de 90 a 120 minutos sobre 

algumas linhas de sua LTI. 

 

 

                                                             
47 A Conferência de Potsdam ocorreu em Potsdam, Alemanha, entre 17 de julho e 2 de agosto de 1945. Os 

participantes foram os vitoriosos aliados da Segunda Guerra Mundial, que se juntaram para decidir como 

administrar a Alemanha, que tinha se rendido incondicionalmente nove semanas antes, no dia 8 de maio, Dia da 

Vitória na Europa. Os objetivos da conferência incluíram igualmente o estabelecimento da ordem pós-guerra, 

assuntos relacionados com tratados de paz e contornar os efeitos da guerra. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_da_Vit%C3%B3ria_na_Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_da_Vit%C3%B3ria_na_Europa
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Figura 25 - Churchill, Truman e Stalin reunidos na Conferência de Potsdam. 

 

Fonte: https://www.dw.com/pt-br [acesso em 20/08/2021] 

Klemperer traçava um pouco do panorama político da época, por um lado, mais distante, 

o Partido Comunista e a Rússia, do outro lado a liberdade. Ele citou a bomba atômica48 pela 

primeira vez. Havia rumores de que os americanos estavam por ali, que eles iriam chegar ali. 

Ele dizia que sentia isso como uma boa propaganda de Goebbels. 

Segundo Nakagawa (2015) a bomba caiu na cidade de Hiroshima em 6 de agosto de 

1945, ela caiu por 43 segundos e explodiu a 600 metros de altura em relação ao solo, próximo 

ao hospital Shima.  

A explosão da bomba atômica liberou gigantescas quantidades de energia, que 

fizeram reluzir no céu um flash muito intenso, descrito por muitos 

sobreviventes como semelhante a um flash de magnésio como os utilizados 

pelas máquinas fotográficas, mas em proporções monstruosas. A luz emitida 

era tão forte que pôde ser vista a quilômetros de distância do epicentro 

(NAKAGAWA, 2015, p. 244 – 245). 

 Logo após a explosão, uma grande nuvem em formato de cogumelo se formou, ela podia 

ser observada no ar a quilômetros de distância. Diante da magnitude de sua destruição, muitos 

sobreviventes relatam que perderam a consciência bem depois da detonação e se surpreenderam 

ao acordarem na mais profunda escuridão (NAKAGAWA, 2015).  

 Calcula-se que cerca de 350 mil pessoas que estavam em Hiroshima naquele momento 

morreram e a cidade faz uma estimativa de que até dezembro de 1945 tenham morrido mais 

140 mil pessoas. Os dados são assustadores: 80 mil civis teriam morrido instantaneamente ou 

                                                             
48 A primeira bomba caiu em Hiroshima em 6 de agosto de 1945. 
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ficado com feridas letais, dos 200 médicos atuantes na cidade, apenas 20 sobreviveram. Dos 

1.780 enfermeiros, 1.654 morreram e somente 3 dos 55 hospitais que existiam na cidade 

puderam atender aos feridos (NAKAGAWA, 2015). 

Figura 26 - Nuvem atômica provocada pelo bomba na cidade de Nagasaki no Japão. 

 

Fonte: Wikipedia. Acesso: 20/08/2021. 

 Alguns dias depois, as notícias que circulavam entre as pessoas, o assunto principal era 

o Japão49. Nagasaki também foi alvo do mesmo ataque, de uma bomba atômica de plutônio 

chamada pelos militares estadunidenses de Fat Man, na segunda cidade, a bomba matou, de 

imediato, cerca de 70 mil pessoas (FILHO e BEZERRA, 2019).  

 O Japão se rendeu dias após o segundo ataque em Nagasaki, em 2 de setembro, 

assinando o acordo de rendição.  

Jamais a face do globo e a vida humana foram tão dramaticamente 

transformadas quanto na era que começou sob as nuvens em cogumelo de 

Hiroxima e Nagasaki. Mas como sempre a história tomou apenas consciência 

marginal das intenções humanas, mesmo as dos formuladores de decisões 

nacionais. A verdadeira transformação social não foi pretendida nem 

planejada. E de qualquer modo, a primeira contingência que se teve de 

enfrentar foi o imediato colapso da grande aliança antifascista. Assim que não 

mais houve um fascismo para uni-los contra si, capitalismo e comunismo mais 

uma vez se prepararam para enfrentar um ao outro como inimigos mortais 

(HOBSBAWM, 2001, p. 177).  

                                                             
49 A segunda bomba caiu em Nagasaki em 9 de agosto de 1945. As negociações sobre a rendição japonesa 

começaram no dia seguinte.  
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Figura 27 - Hiroshima antes e depois do bombardeio. 

 

Fonte: Wikipedia. Acesso: 20/08/2021. 

 Os principais eventos políticos eram a capitulação do Japão e Pétain50 que fora 

sentenciado à morte. Ele também contou que alguns refugiados miseráveis foram expulsos da 

Polônia e da República Tcheca. A situação do casal não havia mudado, continuavam vivendo 

literalmente de pão seco. 

 O cenário comum era de filas que eram formadas em frente as padarias para se comprar 

pão o tanto quanto se podia ou se conseguia. Klemperer relatou que os novos cupons tinham 

sido emitidos no dia anterior e que na realidade só teriam validade até no outro dia, mas que 

todos estavam famintos. Fome e tifóide, vacinação geral tinha sido ordenada primeiro em 

Berlim e depois em Dresden. 

 A fome teve um impacto muito grande no sistema imunológico das pessoas e contribuiu 

para que elas adoecessem. Fulbrook (2008) enumera entre os anos de 1945 e 1946 129.000 

casos de tifo, dos quais 16.830 pessoas morreram, 56.780 casos de tuberculose infecciosa, onde 

23.600 resultaram em morte, 149.580 casos de difteria, entre outras doenças infecciosas.  

 Klemperer soube que talvez os russos estivessem negociando Dresden por Hamburgo e 

os ingleses ou os americanos estariam chegando ali e “tudo ficaria melhor”. Ele dizia ser tão 

impossível argumentar contra esse rumor como contra os rumores das novas armas no estágio 

final da guerra e dos alemães e americanos juntando-se contra os russos. 

                                                             
50 Marshal Philippe Pétain (1856-1951), o cabeça do governo colaboracionista francês Vichy, foi sentenciado à 

morte por alta traição em 15 de agosto de 1945, a sentença foi comutada para prisão perpétua por causa de sua 

idade avançada. Ele foi exilado em Île d’Yeu. 
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 Nesses primeiros anos do pós-guerra era muito comum o racionamento de energia, 

Klemperer narrou diversos momentos em que isso ocorreu. Como, por exemplo, em uma manhã 

do dia 30 de setembro, das 7h00 às 9h00 e depois, cerca de quase um mês, no final de outubro, 

ele anotou o mesmo problema.  

 Klemperer descreveu que no dia anterior ocorreu uma cerimônia para as “vítimas do 

fascismo” na Karl Marxplatz (formalmente chamada de Wilhelmplatz – ele diz que a praça 

deveria se chamar: Hitlerplatz).  

 Ele menciona a Conferência de Londres51 – ela ocorreu em 2 de outubro e reuniu as 5 

grandes potências (EUA, China, França, URSS, Grã Bretanha) a fim de solucionar as 

reparações alemães e resolver as questões de paz, porém nada foi resolvido.  

 Na Albertplatz uma imagem do “Marechal Stalin” que, segundo Klemperer, poderia ser 

trocada por Hermann Goering.  

 Ele escreveu sobre os comentários que são sempre os mesmos: como os aliados os 

ajudavam! (aqui percebe-se a ironia com que Klemperer escreveu) que eles devem aos 

antifascistas e democratas! Eles pregam contra todo tipo de militarismo e as palavras eram 

basicamente as mesmas. Klemperer as comparava, a LTI à LQI (Linguagem do Quarto Reich): 

palavras como, militante, alinhar, democracia verdadeira, assim como os nazistas sendo 

utilizadas massivamente pelos soviéticos. De fato, Klemperer muitas vezes comparou os 

soviéticos aos nazistas, segundo ele LTI e LQI, hitlerismo e novos democratas – ele os 

colocavam no mesmo lugar. 

Em 7 de novembro de 1945 estava acontecendo uma  comemoração em razão da 

Revolução Russa de 1917 na estação Berlim-Leipzig. Ele escreveu que talvez algumas coisas 

boas ditas sobre os russos fossem verdade: a humanidade, a justiça, o sucesso do espírito 

bolchevique. Mas que ali era constantemente demonstrado o contrário, a escassez, o caos 

administrativo, os ultrajes diários, atos arbitrários por comandantes individuais oficialmente 

sancionados por pilhagens.  

                                                             
51 Provavelmente é uma referência à Conferência dos Ministros Estrangeiros que aconteceu em Moscou de março 

a abril de 1947 e estava planejada para acontecer em Londres em dezembro de 1947. 
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 Katz falou a Klemperer sobre um dos dois cães de caça da Gestapo – Weser, o menor 

deles, de olhos negros rancorosos, o cuspidor. Não tinha notícias sobre Clemens, o boxeador, e 

de Köhler, o papa judeu.52  

 Klemperer escreveu que Seidemann esteve em sua casa e o incitou a participar do 

Partido Comunista. Ele diz que sua situação muda fundamentalmente na medida em que ele 

deva participar de um dos 4 partidos, se ele aceitar como vítima do fascismo racialmente 

perseguido53. Sobre seu ingresso no KPD em novembro de 1945, ele escreveu 

Am I a coward, if I do not join – (Seidemann says so); am I a cowar, if I do 

join? Are my reasons for joining solely egoistical? No! If I have to join a party, 

then this one is a lesser evil. For the present at least. It alone is really pressing 

for radical exclusion of the Nazis54 (KLEMPERER, 2004, p. 72) 

 Nos autores que dissertam sobre Klemperer, é comum encontrar a mesma opinião sobre 

tal fato. Eles afirmam que seu ingresso no KPD se deu por interesse próprio, ou seja, a fim de 

encontrar melhores oportunidades para viver na Alemanha Oriental pertencendo a um partido, 

então, que esse partido fosse o KPD. Klemperer os via como o próprio excerto do diário 

demonstra, como aqueles capazes de combater os nazistas. 

 Para o leitor de Klemperer, cria-se uma indagação, pois em seus diários do período 

nazista, o filólogo criticava o comunismo e sempre se definiu na política enquanto um liberal.  

No período pós-guerra, no entanto, nos deparamos com sua filiação ao KPD, mas ainda assim, 

ao ler e analisar os diários, Klemperer não deixou de criticar os abusos do governo soviético na 

Alemanha Oriental. É interessante perceber as anotações ao longo do tempo e também entendê-

las como algo que compõem um conjunto de percepções da vida de um sujeito, vida essa que 

                                                             
52 Comissário da Gestapo (inspetor) Arno Weser, ‘o cuspidor’, cometeu suícidio. Após seus deveres em Dresden, 

SS Hauptsturmführer Johannes Clemens, ‘o boxeador’, foi deputado na Alemanha, chefe da polícia em Roma, 

Herbert Kappler, foi sentenciado após o massacre nas cavernas Ardeatinas em Roma em 1944. Em 1951, Clemens, 

então um agente soviético, entrou na organização Gehlen, base do serviço de inteligência da Alemanha Ocidental. 

Foi dada uma sentença de 10 anos de prisão por alta traição em 1963. Há numerosas referências nos diários 

anteriores de Klemperer a Weser, Clemens e Köhler. 
53 Em 1945 a SMAD - Administração Soviética Militar na Alemanha permitiu 4 partidos, KPD (Partido Comunista 

da Alemanha), SPD (Partido Social Democrata da Alemanha), CDU (União Democrática Cristã) e LDPD (Partido 

Liberal Democrata da Alemanha). O KPD e o SPD foram brevemente amalgamados sobre o controle Comunista 

na forma do SED (Partido da Unidade Socialista) que passou a ser o partido governante permanente da República 

Democrática Alemã.  O SED e os outros dois partidos, depois de ligarem-se ao NDPD (Partido Nacional 

Democrático da Alemanha) e o Partido Camponês, constituiu a Frente Nacional, que deveria reunir todas as seções 

da sociedade em apoio ao regime como uma espécie de frente popular compulsória. Esses partidos subordinados 

foram efitivamente parte do aparato do estado. 
54 “Eu sou um covarde, se eu não me filiar - (Seidemann diz isso); eu sou um covarde, se eu me filiar? Minhas 

razões para me filiar são puramente egoístas? Não! Se eu tiver que me filiar a um partido, então isso é um mal 

menor. Para o presente pelo menos. Ele sozinho está realmente pressionando para a exclusão radical dos nazistas.” 

(tradução nossa) 
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muitas vezes não precisa nos parecer muito lógica. É nessa escrita, permeada por contradições 

e permanências, rupturas, recortes e seleções que um diário é escrito. Cabe ter um olhar atento.  

Diante da dificuldade em obter alimentos, ele mencionou que havia conseguido comprar 

10 kg de grão de centeio de Pfeifer e que trocou por 7 kg de farinha e 2 kg de pães no Hainsberg 

Mill. 

 Pelas ruas o que se notavam eram bandeiras, muitas bandeiras vermelhas com imagens 

de Lênin, Marx, Stalin. Acreditava que estava vivendo outra onda antissemita, maior do que a 

primeira, e que vivia espontaneamente das pessoas. Porque ali em Dresden antes de 1933 havia 

uma comunidade judaica numerosa e que foi exterminada, deveria ter menos de 100 judeus 

vivendo ali naquele momento. Mas muitos deles ocupavam posições importantes! Ele citou que 

Lang era ministro, Katz era conselheiro médico sênior, Glaser juiz da província sênior, 

Neumark estava no comitê de advogados orientando a nova legislação. 

The SED's policies towards Jews were always somewhat double-edged: Jews 

were passive ‘victims’ of fascism, rather than active ‘fighters against’ fascism, 

as communists had been; and the SED was extremely anti-Zionist as far as 

foreign policy was concerned55 (FULBROOK, 2008, p. 317). 

 No início de janeiro de 1946, ele relatou que havia escassez de carvão. Após um mês, 

em fevereiro de 1946, Klemperer escreveu que do lado soviético tudo era dominado pela ideia 

da unidade alemã, falava-se da unidade do bloco anti-fascista e da unidade dos partidos SPD-

KPD. Mas não lhe parecia se essa unidade seria permanente ou se iria passar.  

 Ele não acreditava em uma Alemanha unida, uma pátria. Ele julgava que poderiam 

muito bem cultivar uma cultura alemã com o estado soviético sobre a liderança russa.   

 Em abril de 1946, uma conferência foi realizada em conjunto com os delegados do KPD 

e do SPD que acabou originando o Partido Socialista Unido (SED). O novo partido não 

representava um partido stalinista, pois os principais cargos eram distribuídos igualitariamente, 

ainda que inicialmente o SPD tivesse um número de membros um pouco maior. 

 No sábado de manhã do dia 19 de maio na sede do KPD, uma longa conversa com 

Gertrud K e Staffel, que ele conheceu com ela. Ela disse que “ tinham que educar o SPD para 

                                                             
55 “As políticas do SED em relação aos judeus sempre foram um tanto ambígua: judeus sempre foram “vítimas” 

passivas do fascismo, ao invés de ativos “lutadores contra” o fascismo como os comunistas haviam sido; e o SED 

foi extremamente anti-sionista no que diz respeito à política externa.” (tradução nossa) 
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ser um Partido Marxista”. Disse também que o próximo plebiscito da expropriação das fábricas 

demandaria muito trabalho de cada funcionário56.  

Worry about the plebiscite also comes under the heading of Reaction. It is only 

about expropriating the industry responsible for the war (but where is the 

boundary? Elastic!). But the petty bourgeoisie (and who here does not belong 

to the petty bourgeoisie??) fears for its property, fears for private property, 

fears the Communists per se. And the KPD is undoubtedly behaving in a two-

faced and clumsy and unconfident manner. In the newspaper, it preaches that 

no one wants to touch private property, it emphasizes the same in its meetings. 

But at the same time […] it nevertheless emphasizes, that we want a socialist 

state, that we only put up with the democratic state for the time being. […] 

The outcome of the plebiscite is quite uncertain57 (KLEMPERER, 2004, p. 

125). 

 Do mais a mesma situação de sempre, escassez de comida. Tinha comido sopa de cevada 

que acabou neste mesmo dia em que estava escrevendo. Ele se indagava sobre o próprio futuro. 

“A vida cotidiana na zona de ocupação soviética ainda era sombria. O mercado negro 

despontava, mas as coisas estavam melhorando aos poucos e as condições no lado ocidental 

ainda não eram visivelmente boas”. (KITCHEN, 2013, p. 467) 

 Em meados de agosto de 1946, Klemperer descreveu a visita de Frau Neumark em sua 

casa na segunda-feira e ele teve uma visão sombria de seu caso, pois, no “ponto de vista russo”, 

a Lei dos crimes contra a humanidade também se aplicava a ele, que agiu sob ordens, porém 

deveria ter se recusado a cumpri-las, pois eram desumanas. No caso Neumark: nas ordens da 

Gestapo, ele tinha elaborado listas de “judeus isolados privilegiados” (judeus protegidos por 

casamentos “arianos”, mas, recentemente viúvos ou vivendo separadamente, ou quem teve 

proteção de criança “ariana” menor de 16 anos de idade e que vivia com a família, e agora a 

criança tinha mais de 16 anos ou não estava mais em casa). Klemperer diz que sem ajuda da 

senhora Neumark, a Gestapo poderia ter esquecido esta ou aquela pessoa. Em Berlim, um 

número de judeus “desapareceu” meses atrás por causa de acusações similares. Entre eles, 

reconhecidamente “cães de caça”, por exemplo, judeus que deveriam isolar ruas durante 

ataques. 

                                                             
56 Um plebiscito de um projeto de lei para ‘transferir empresas possuídas pela guerra e criminosos nazistas para a 

propriedade das pessoas’ foi convocado para 30 de junho de 1946. 
57 “A preocupação com o plebiscito também vem sob a liderança da Reação. É somente sobre expropriar a indústria 

responsável pela guerra (mas onde está o limite? Elástico!). Mas a pequena burguesia (e quem aqui não pertence 

à pequena burguesia??) teme por suas propriedades, teme por suas propriedades privadas, teme os comunistas em 

si. E a KPD está indubitavelmente se comportando de uma maneira duas-caras, desleixada e desconfiada. No 

jornal, ela prega que ninguém quer tocar na propriedade privada, e enfatiza o mesmo em reuniões. Mas ao mesmo 

tempo [...] no entanto, enfatiza que nós queremos um estado socialista, que apenas toleramos o estado democrático 

por enquanto. O resultado do plebiscito é bastante incerto” (tradução nossa).   
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 Em 2 de setembro de 1946, Klemperer escreveu sobre as eleições que ocorreram na 

semana.58 Ele diz que depois de ter escutado que o SED no geral, na Saxônia, mal gerenciou 

50%, e, portanto, em todo lugar era dependente de coalizões com blocos de partidos. Isso 

significava, para ele, que seus planos para dar aulas em Leipzig não iriam dar em nada. O SED 

iria ser ainda mais tímido e não fazer nada, segundo ele, absolutamente nada, sobre a arrogância 

da Academia.  

O SMAD pôs-se imediatamente em campo para reviver a vida cultural, 

particularmente em Berlim. Dois meses depois da guerra, o setor soviético de 

Berlim contava com uma dúzia de teatros, vários cabarés, dois teatros líricos, 

cinco importantes orquestras sinfônicas e várias menores (KITCHEN, 2013, 

p. 467).  

 No dia 24 de outubro a luz foi cortada por horas neste dia (das 17:30 às 21h45).59 Dias 

depois, ele comenta sobre as eleições de Berlim.60   

Quatro ou cinco vezes por semana eles tinham a energia cortada, das 17:00 às 20:00. 

Ele acabava utilizando esse tempo para cochilar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
58 Nas eleições locais, de 1º de setembro de 1946, na Saxônia, o SED obteve 48% dos votos, e era, antes de tudo, 

o partido mais forte, mas quase falhou em alcançar a maioria absoluta.  
59 No dia 22 de outubro de 1946, sob ordens das autoridades de ocupação soviética, cerca de 10 mil cientistas 

alemães, engenheiros e trabalhadores qualificados foram levados para a União Soviética com seus familiares. Eles 

foram requisitados para reconstruir uma usina desmontada na Zona Soviética da Alemanha e e para treinar 

especialistas soviéticos.  
60 Na eleição do Conselho da Cidade de Berlim (dos quatro setores) do dia 20 de outubro de 1946, o SED não teve 

o mesmo sucesso como na Saxônia. (A maioria dos membros do SPD da cidade não se deu bem com a fusão com 

o KPD). O SPD emergiu como o maior partido, com 48,7% dos votos, CDU, 22,2%, SED, 19,8% e LDP, 9,39%. 

No Setor Leste, o SPD teve 43,6%, o SED, 29,9%. 
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Figura 28 - Use a energia de forma eficiente! Sua causa - nosso benefício. Pôster sobre o racionamento 

de energia na Alemanha Oriental. 

 

Fonte: www.europeana.eu.  

Traços da LQI: escreveu que Frankfurt da Alemanha de Vichy ou do Governo de Vichy, 

líderes do monopólio, a Bizônia estava criada.61  

A criação da Bizona é uma consequência de terem sido negadas aos 

soviéticos as reparações das zonas industriais no lado ocidental e de seu 

receio de que as zonas orientais potencialmente abastadas fossem 

absorvidas no “campo imperialista” (KITCHEN, 2013, p. 467). 

No dia 3 de abril de 1946, em comemoração da páscoa, ganharam um pacote da páscoa 

Russa que foi trazido pelo chofer. Continha várias coisas: farinha, manteiga, açúcar, cigarros. 

Klemperer descreveu que estava feliz como uma criança. 

                                                             
61 Em janeiro de 1947, regiões de ocupação americana e inglesa foram amalgamadas no Território da Economia 

Unida, a chamada Bizônia. A sede do “Conselho de Economia” da Bizônia era em Frankfurt Main. Ao passo que 

os Estados Unidos e a Inglaterra apresentaram a Bizônia como um passo em direção ao estabelecimento da unidade 

econômica da Alemanha, o SED acusou os políticos da Alemanha Ocidental no Conselho Econômico de serem 

traidores de seu país, comparando-os com a o regime francês de Vichy, que colaborou com os nazistas. 



115 
 

Ele comentou que os americanos tinham permissão de instalar um Partido Monarquista 

Bávaro onde desejava-se um reino bávaro ao modelo inglês. Este partido seria o mais poderoso 

da Bavária junto com a União Social Cristã e significaria o fim da unidade do Reich. Ele diz 

que era estranho que ninguém expressava uma opinião sobre isso, exceto o SPD e o KPD, 

constantemente davam ênfase ao patriotismo e unidade do Reich. 

 Em setembro de 1947, anotou em seu diário sobre a conferência da terra saxã que para 

ele era muito questionável a semi-hipocrisia, a meia medida da posição do SED: “We are 

sincerely pursuing bloc politics, we want real democracy, for we are not yet ripe for a Socialist 

republic, we must prepare for it, in fact through real democracy!62” (KLEMPERER, 2004, p. 

217).  

É importante ressaltar que ainda em 1948 alguns itens eram escassos, Klemperer 

reclamou da falta de alimentos, principalmente açúcar, chá, café e salsichas. Em 20 de junho 

desse mesmo ano, a Alemanha passou por uma reforma monetária que introduziu o marco 

alemão (Deutschmark – DM) e extinguiu o controle de preços e o racionamento de comida, 

colocando fim ao mercado negro. Klemperer mencionou a perda: “We have been badly caught 

out, are losing a good 5.000M. To blame is the perfidy which prevented us buying furniture63” 

(KLEMPERER, 2005, p. 256). A reforma monetária foi uma determinação extrema: todos 

receberam um pagamento único de 40 DM, com 20 DM adicionais após um mês.  

As remunerações, os salários e os aluguéis ficaram equivalentes. As 

poupanças foram trocadas à razão de 10 Reichsmarks para 1 Deutschmark. 

Aqueles que tinham bens materiais, como propriedades imobiliárias, foram os 

grandes favorecidos por essas medidas. Os resultados imediatos foram 

desalentadores. Entre junho e dezembro de 1948, os preços subiram 15%, 

enquanto o desemprego havia aumentado para 13,5%. Com os preços se 

elevando mais rapidamente do que os salários, junto com o desemprego em 

massa, o SPD teve uma excelente oportunidade para atacar essa medida 

impopular, mas a economia se estabilizou dentro de um intervalo de tempo 

relativamente curto e os críticos logo silenciaram com o início do grande 

avanço causado pela Guerra da Coreia (KITCHEN, 2013, p. 439). 

Klemperer demonstrou sua posição diante da fundação da República Democrática 

Alemã em 7 de outubro de 1949. Ele citou que tanto a eleição presidencial quanto os discursos 

e as paradas não lhe faziam bem e que era algo previamente preparado, compara todo o processo 

aos nazistas dizendo que seria do mesmo modo. Para ele, os números apresentados nas eleições 

                                                             
62 “Nós estamos sinceramente perseguindo políticas de bloco, nós queremos democracia de verdade, pois nós 

não estamos ainda preparados para uma república socialista, nós precisamos nos preparar para ela, de fato pela 

real democracia!” (tradução nossa). 
63 "Nós fomos pegos, estamos perdendo uns bons 5000M. O culpado é a perfídia que nos impediu de comprar 

móveis" (tradução nossa).  
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não correspondiam à realidade alemã, ou ainda ao desejo dos alemães, pois havia muitos deles 

que eram contra os soviéticos. Reforçou ainda que a Alemanha Oriental era uma mentira e que 

o SED desejava uma república socialista, mas não confiava nos partidos da classe média e esses, 

por sua vez, não confiavam no SED. Acreditava que em algum momento haveria uma guerra 

civil.  

 No início de 1951, após uma declaração do governo de Otto Grotewohl, o Volkskammer 

(Parlamento da República Democrática Alemã) adotou um apelo do Bundestag (Parlamento da 

República Federal da Alemanha) que propunha a criação de um Conselho Constituinte de toda 

a Alemanha a fim de acordar medidas para o estabelecimento de um governo único.  

Em maio, Klemperer comentou a respeito do referendo contra o rearmamento que havia 

sido marcado para o mês de junho. Kitchen (2013) informa que o debate sobre o rearmamento 

iria durar longos anos. O SPD se opunha ao rearmamento.  

A invasão da Coreia do Sul pelo Norte comunista em 1950, aliada à incisiva 

comparação de Ulbricht da República Federal com a Coreia do Sul, impeliu o 

chanceler a propor a formação de um exército alemão ocidental com um 

efetivo de 150 mil homens (KITCHEN, 2013, p. 445). 

 Todavia, com a Guerra da Coreia sendo noticiada nos jornais e a memória da última 

guerra ainda latente, um sentimento pacifista era exaltado. Outro problema também seria de 

como um futuro exército alemão iria se integrar a uma estrutura de defesa europeia.  

 No dia 18 de junho de 1953, Klemperer presenciou em Berlim a Revolta de 1953 da 

Alemanha Oriental. O motivo da revolta seria denunciar o aumento da cadência de 10% no 

volume e horas de trabalho sem compensação. O trabalhador tinha que produzir 10% a mais na 

mesma carga horária.  

Na ocasião Klemperer estava em Berlim e ele logo suspeitou de que algo estava 

acontecendo, pois viu grupos de trabalhadores pelas ruas e alguns nos portões de algumas 

fábricas e logo deduziu se tratar de uma greve.  

[...] At a crossroads two policemen, one bent over a shiny gun barrel. Lindner, 

a minute later: ‘Did you see? He was loading his submachine gun.’ We drove 

the usual route to the Institute past Marx Engels Platz – I did not notice any 

large crowds, the scene was hardly any different from usual. Then at the 

Institute the news. […] We sat here quietly all day listening to the wireless 

reports, then later [heard] the clanking of the tanks and the sound of the 

warming shots64 (KLEMPERER, 2009, p. 417). 

                                                             
64 “Em um cruzamento, dois policiais, um debruçado sobre um canhão brilhante. Lindner, um minuto depois: 

"Você viu? Ele estava carregando sua submetralhadora." Nós dirigimos a rota de sempre para o Instituto depois 
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 Mais tarde, soube que tratava-se de uma manifestação de trabalhadores da construção 

civil e lhe informaram de início que era pacífico, mas até o meio do dia já havia sido decretado 

estado de emergência. Havia relatos que os tanques soviéticos tinham esmagado dois 

trabalhadores, o transporte público estava suspenso, não se tinha trânsito.  

Figura 29 - Levante popular na RDA em 17 de junho de 1953, Leipzig. 

 

Fonte: Wikipedia. 

 No dia seguinte as coisas não se acalmaram, pelo contrário, permaneceram agitadas. 

Klemperer descreveu: “In Berlin matters had taken a more violent course than we had been 

aware of and believed: storm on the ministry, looting, fires, shooting65” (KLEMPERER, 2004, 

p. 418). Em outras cidades, como Magdeburg e Halle, houve sérias agitações, no último caso, 

por exemplo, no dia 17 de junho a prisão foi ocupada e alguns presos foram libertados, incluindo 

uma ex-guarda da SS do campo de concentração de Ravensbrück, Erna Dorn, que estava 

cumprindo uma sentença de 15 anos de prisão. Ela estava envolvida em protestos posteriores 

na cidade. Por isso, o SED utilizou o termo “personagem fascista” ao evento de 17 de junho. 

Erna foi condenada à morte em 2 de junho de 1953.  

                                                             
da Praça Marx Engels - eu não notei nenhuma multidão grande, a cena dificilmente era diferente do normal. Então 

no Instituto, as notícias. (...) Nós sentamos aqui silenciosamente o dia todo ouvindo as reportagens sem fio, então 

depois (ouvimos) o barulho dos tanques e o som de tiros de aviso” (tradução nossa).  
65 “Em Berlim, as coisas tomaram um rumo mais violento do que sabíamos e acreditávamos: tempestade no 

ministério, saques, incêndios, tiroteios” (tradução nossa).  



118 
 

 Klemperer anotou que a palavra de ordem era “Dia X”, era assim que se dirigiam ao 

fatídico dia 17 de junho e ele não poderia deixar de observar os traços da LQI. A “aventura 

fascista”, acha nauseante a situação que o partido colocava a “vitória” da manifestação 

(KLEMPERER, 2004).   

 Meses depois, em 7 de setembro de 1953, vitória para Adenauer, o CDU (União 

Democrata Cristã) junto ao CSU (União Social Cristã) obtiveram a maioria no Parlamento, ao 

todo 45,2% dos votos impressos, e o SPD 28,8%, o KPD não conseguiu entrar no Parlamento, 

assim como o partido totalmente alemão de Joseph Wirth e Wilhelm Elfes, que defendia uma 

Alemanha reunificada, mas neutralizada, uma posição possivelmente reconciliável com as 

ofertas soviéticas sobre o futuro do país.  

Figura 30 - Outdoor em frente às ruínas: “Paz através da amizade com a União Soviética " Dresden, 

1950. 

 

Fonte: www.europeana.eu 

 O novo estatuto básico que reunia os “14 pontos” havia sido atacado pela liderança do 

partido, segundo Klemperer. Os “14 pontos” foram publicados ainda em 12 de julho de 1953 

no jornal Sonntag e defendia a “liberdade de expressão” na discussão artística e acadêmica, a 
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responsabilidade de escritores e editores e artistas. Segundo o partido, essas propostas 

liquidariam sua liderança nessa área e estimulariam tendências para as conquitas “da luta por 

uma arte nacional realista” (KLEMPERER, 2004).  

 É interessante reportar um caso pessoal de Klemperer que ele registrou em seu diário em 

junho de 1955, pois nos fornece uma percepção do contexto da época. Ele relatou que estavam 

a procura de uma geladeira há algum tempo e passaram diante de uma loja e viram o produto 

por um ótimo preço. No entanto, tiveram dificuldades para pagá-lo, custava 665 marcos e ele 

não tinha toda aquela quantia, ele relata a dificuldade em pagar pelo produto pois só permitiam 

que pagassem até um determinado valor em cheque, o que o fez completar o pagamento em 

dinheiro (retirado da poupança). Segundo ele: “pobre Oriente”. 

 De 18 a 23 de julho de 1955, em Genebra, na Suíça, os chefes de governo e os ministros 

das Relações Exteriores dos Quatro Poderes se reuniram para uma conferência de cúpula pela 

primeira vez desde a Conferência de Potsdam de 1945. Ainda que não houvesse resultados 

concretos com relação aos principais problemas, por exemplo, Alemanha, segurança europeia, 

o desarmamento, havia uma sensação de progresso, a qual Klemperer registrou em seu diário.  

 Klemperer redigiu seus diários até outubro de 1959, alguns meses antes de falecer em  

fevereiro de 1960. Ele não presenciaria, portanto, a construção do Muro de Berlim que começou 

a ser erguido em agosto de 1961.  

4.1 A retomada da vida acadêmica 

 Os primeiros escritos dos diários de Klemperer do período pós-guerra dividem-se entre 

as preocupações cotidianas, suas provisões e dificuldades da recuperação dos danos causados 

pela guerra, assim como seu retorno ao trabalho e sua situação perante à Escola Técnica de 

Dresden.  

No início de janeiro de 1946, o reitor do Universidade Técnica de Dresden, Heidebroek 

havia relatado a Klemperer que as universidades na zona soviética não estavam funcionando 

até aquele momento. 

 Klemperer estava se preparando para aulas na "Dresden's People High School 1946". 

Ele teve um pedido de anúncio de 5 aulas: 1 hora sobre Petrarco, 4 horas sobre o século XVIII 

e 2 horas de seminários.  

 No início de fevereiro de 1946, os russos concederam a abertura de uma faculdade de 

educação, depois de alguns pedidos permitiram os cursos de silvicultura e engenharia estrutural, 
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mas não engenharia elétrica e mecânica, segundo Klemperer, eles temiam um renascimento da 

indústria de armamentos. Klemperer sentiria aqui o medo que pairaria esse período? 

 Na manhã do dia 26 de fevereiro chegou um telegrama da Administração Central da 

Educação Popular em Berlim pedindo a Klemperer para contatar o reitor de Jena e o 

‘Lindemann State Office Popular Education Weimar’ que dizia a respeito da cadeira na 

Universidade de Jena. Mais tarde recebeu também outro telegrama da People’s High School. 

 A administração central da Educação Popular em Berlim o informou do interesse de 

emprego na Universidade de Jena ou na esfera da educação popular em geral, para que enviasse 

um currículo a eles e uma lista de suas publicações. 

No início de março a People’s High School permanecia fechada, ainda não tinham 

permissão para abrir.  

Klemperer escreveu que na noite de terça para quarta-feira ele teve seu primeiro ataque 

sério de angina, descreveu que não foi uma dor forte, mas que teve dificuldade de respirar, 

faltou ar e teve crise de ansiedade por muito tempo que chegou até acordar Eva. No outro dia, 

acordou lavado de suor. A Drª Frenzel foi até ele. Pediu que ele repousasse – 4 dias de cama, o 

trabalho intelectual e as leituras estavam liberados, mas ele não poderia fazer esforço físico. 

 Constantemente, Klemperer reclamava da falta de um carro em seus escritos e dizia que 

não poderia ir até o TH, PHS ou a Administração do Estado sem um carro.  

 Ele recebeu uma mensagem da Administração do Estado para que no outro dia fosse 

negociar em Berlim o cargo na faculdade de educação. Escreveu um artigo: “LTI e a história 

do conhecimento”, resultado das últimas semanas de estudo. 

 No PHS participou de uma palestra proferida por Weidauer, prefeito de Dresden, sobre 

o Nazismo e conhecimento, para ele, pura propaganda no hall da Melanchthon. Ele fez algumas 

observações na introdução e elogiou Weidauer como reconstrutor de Dresden. O número de 

aulas foram canceladas por falta de alunos e no meio disso sua LTI estava apenas com 3 

inscritos. O que estava indo bem, segundo Klemperer, era o ensino de línguas: inglês, seguido 

de russo, nada de francês. A engenharia também progredia. Estavam esperando a exposição do 

dia 28 de abril para ter um efeito positivo. 

University staff – and indeed also students – were not easily satisfied 

with their conditions of work, for reasons that will be recognisable to 

academics everywhere. University teachers wanted to be able to confer 

with colleagues across borders, on the grounds that ‘science knows no 
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[geographical] boundaries’. They wanted more foreign language 

teaching – particularly English, as the international language of 

academic specialisation – and more chances for ‘world-

openness’66(FULBROOK, 2008, p. 252). 

Em abril de 1946 soube que a Escola Técnica (Techical High School Berlin 

Charlottenburg) reabriu sob o nome de Universidade Técnica de Berlim. Ele mencionou um 

artigo no jornal e diz que a razão profunda do desmantelamento e do remodelamento dos TH’s 

era porque no exterior eles eram temidos pelo seu potencial militar.  

 Depois disso, incerteza e lamentos sobre o estado do TH ali. Ele diz que precisavam de 

engenheiros e que havia escassez de novos recrutas de profissões. Diz também que eles 

deveriam ter indústrias.   

No dia 28 de abril Klemperer escreveu que às 2 da tarde o PHS foi oficialmente 

inaugurado em Tonhalle.  

 Conversando com o motorista do PHS, ele lhe indagou sobre o motivo dos russos  

desmantelarem tudo. Segundo ele, arrancavam cada interruptor, cada maçaneta.  

 Ele encontrou Kussi, vindo de uma viagem do Ocidente, ele o informou de que na zona 

inglesa a situação de comida não era melhor do que ali mas que na zona americana era 

verdadeiramente melhor. 

 Neste dia, Eva e Klemperer completavam 40 anos de casados. Ele escreveu que não 

houve nada de especial, nenhuma comemo: nenhuma festa, nenhum presente, nenhuma 

possibilidade de uma comida melhor.  

Ele teve um encontro no Kulturbund67 em Schillerst. Com frequência iria às reuniões no 

Kulturbund, ministrando palestras e participando de reuniões com os mais diferentes temas.  

Ele recebeu a primeira carta de Georg, datada de 9 de abril. De uma caligrafia e inglês 

impecável. Ele estava com 11 netos, o 12º a caminho. Otto Klemperer, seu filho mais velho, 

estava começando os estudos médicos em Oxford. Os Jelskis estavam vivendo em 

                                                             
66 “Corpo da universidade - e também estudantes - não eram facilmente satisfeitos com suas condições de trabalho, 

por razões que serão reconhecidas por acadêmicos em todo lugar. Professores universitários queriam ser capazes 

de conferenciar com colegas através das fronteiras, pela razão de que "a ciência não conhece fronteiras 

[geográficas]". Eles queriam mais ensino de língua estrangeira - particularmente inglês, por ser a língua 

internacional de especialização acadêmica - e mais oportunidades de "abertura de mundo"(tradução nossa).  
67 Kulturbund ou União Cultural. “Liga cultural para a renovação democrática da Alemanhã” Criada em agosto de 

1945 na zona de ocupação soviética, visava a desenvolver uma “cultura socialista nacional”, estabelecendo 

relações entre a classe operária e os intelectuais (OELSNER, 2009, p. 38). 
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‘circunstâncias difíceis’ em Montevidéu. No dia 9 de junho ele respondeu para Georg e Marta 

em duas longas cartas. 

 Descreveu a sessão na administração do estado no dia 16 de junho contou com uma 

noite de música, dança, orquestra, piano, vinho, algo para fumar e falou de seu discurso que 

seguiu o de boas vindas de Krause. Chénier, Corneille, Racine, Voltaire, Montesquieu, 

Rousseau, Chateaubriand, Lamartine, Hugo, Claudel – tudo em uma hora. O exílio de Victor 

Hugo e seu retorno em 4 de setembro de 1870 – polemicamente Gerhart Hauptmann não tinha 

ido para o exílio, Thomas Mann não voltara. Muitos aplausos, ele escreve.  

 E por volta da meia noite, retornando de carro para casa, eles ganharam um pacote com 

um pouco de gordura de bife, seis ovos, farinha e açúcar. 

 Ouviu as histórias de Krause, que trabalhou no campo, falou de uma linha de tiroteio de 

crianças judias.  Eles eram trazidos de um caminhão, vestindo camisolas. As crianças eram 

atiradas na nuca. Uma das crianças se virou e o atirador perdeu a cabeça e atirou para todos os 

lados, arrancando o olho de um judeu. No buraco, colocaram algodão e o fizeram trabalhar. 

 Klemperer referiu-se ao dia anterior onde teve uma conferência com um jovem prefeito 

russo.  

Os cursos começariam na segunda e na terça-feira, era meados de junho de 1946. Ele 

estaria atrás do púlpito na Evening Grammar School ensinando apenas alemão, o que, segundo 

ele, o trazia problemas e o distraía das reais questões.  

 Ele diz que seu trabalho foi interrompido inúmeras vezes naquela semana por três longas 

cartas, uma de Hilde Sussmann, outra de Berthold Meyerhof que tinha enviado uma carta ao 

“professor Klemperer do TH”. Ele também tinha, de alguma forma, palavras do anúncio de sua 

nomeação como diretor de Dresden PHS e tinha interpretado isso de forma tão equivocada 

quanto Blumenfeld em Lima, de quem Wilhelm Jelski, oboísta, na Casa de Ópera de Lima, de 

quem obteve de George.  

 Klemperer soube que o maestro Otto Klemperer estava voltando à Alemanha e regendo 

em Baden-Baden. Achou estranho. Questionou porque ele não foi nomeado há tempos junto 

com outros músicos emigrados. Chegou a pensar que já estivesse morto.  

 Realizou uma viagem a Berlim durante os dias 6 a 7 de julho, no dia 12 foi aniversário 

de Eva. Ele escreveu que a viagem foi mais difícil do que a que fez para o Rio de Janeiro e 

Buenos Aires. 
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 Klemperer conheceu seu sobrinho Peter e prometeu visitar sua sobrinha Anny ao 

retornar de viagem.  

 Ele queixava-se dos problemas cardíacos, que lhes eram constantes. Dizia que no dia 31 

de julho iria presidir um debate da juventude: “O que é humanidade?” Ele estava escolhendo 

alguns temas para esse debate.  

 Ele diz que era a primeira vez que estava livre da pressão do inacabado. “Raiz alemã”, 

a primeira nova parte da LTI desde 8 de junho. Klemperer mencionou quando tomou 

conhecimento das câmaras de gás e dos campos de concentração e, relacionou, portanto, três 

características do Terceiro Reich que o tornava, como dizia, sui generis. 

 O antissemitismo moderno não se apresentava como levantes populares ou massacres, 

mas sim como expressão de uma organização primorosa – naquele momento, as câmaras de gás 

de Auschwitz refletiam isso. 

Existiam casos isolados de distúrbios antissemitas antes de 1933, havia esporadicamente 

casos de cólera e peste em portos europeus. Da mesma forma que poderia se supor impossível 

o retorno dessas epidemias, também seria inimaginável o retorno da perseguição aos judeus e 

da usurpação de seus direitos nos moldes medievais (KLEMPERER, 2009). 

 Outra característica se relacionava ao ódio com a ideia de raça. Ele escreveu que o que 

diferencia o nacional-socialismo das outras formas de fascismo é justamente a ideia de raça. 

Tudo é o “judeu”, bolchevismo judeu, os franceses eram “enegrecidos” e “judaizados”. 

Klemperer destacou esses termos a fim de demonstrar que os nazistas os utilizavam para 

desqualificar os judeus. 

 Em sua LTI, nesse capítulo, relatou 

Uma obsessão me perseguiu durante anos: será que eu não superestimava o 

papel do antissemitismo no sistema nazista, já que essa questão me toca 

pessoalmente? Não, eu não superestimava. Hoje percebo que o antissemitismo 

foi o aspecto central do nazismo, um fator decisivo sob qualquer ponto de vista 

pequeno-burguês austríaco rancoroso e depravado [...] Antissemitismo e 

doutrina racial tornaram-se sinônimos. E o racismo científico – ou melhor – 

pseudo científico – permitia justificar o descomedimento, a conquista, a 

tirania, a crueldade e o genocídio (KLEMPERER, 2009, pg. 217) 

 No início de agosto de 1946 participou de um congresso que, segundo ele, agitou o PHS. 

Klemperer escreveu que recebeu, no dia anterior no período da tarde, Eva Schulze-Knabe, viúva 

do pintor executado ali, citou que ela gostaria de pintá-lo “com a bandagem!”. Nesse momento 

Klemperer estava com problemas na pele e utilizava uma bandagem na cabeça. Ele repetiu as 
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palavras de Eva ainda, que dizia que achava Dresden mais bonita naquele momento do que 

antes.  

Segundo comentários, o TH iria abrir oficialmente no dia 14 de setembro. Ao longo dos 

dias, Klemperer relatou o processo de escolha do reitor do TH. 

 Nos dias que se seguiram, ele relatou escreveu um artigo para o jornal Tägliche 

Rundschau, “Humanismo e Kulturbund”, havia passado noites em claro redigindo. 

 Ele escreveu que trabalhou o dia todo na leitura de “Literatura e Política”, que depois 

ele entregou aos “Intelectuais”. À tarde, ele e Eva foram ao SED em Luisenhof. Jantaram em 

um restaurante elegante, cuja beleza do sol se pondo não permitiu ver a destruição do lugar ao 

redor.  

 Seu dia, porém, foi azedado pela carta de Georg. Klemperer deve se conter de toda 

aparição pública, descansar muito, restringir-se da cadeira do TH, evitar andar e subir escadas 

muito pouco, ou seria um caso perdido. Ele ironiza que seu irmão era especialista em angina. 

 Ele escreveu sobre a Primeira Exibição Geral de Arte Alemã. Contou que, depois de 

alguns discursos, dar uma volta não foi um grande prazer, pois havia muito expressionismo e 

cubismo do Século XX. 

 No dia anterior, 1º de setembro, Klemperer viajou para Kamenz. Segundo ele, Kamenz 

tinha cerca de 13 mil habitantes, e ali havia encontros políticos. Ao mesmo tempo, ele dizia que 

havia cartazes espalhados indicando o Kulturbund e o local das eleições – tudo misturado. Ele 

ironizou a forma como ele é anunciado: “Doutor Klemperer, do Dresden TH e da Universidade 

de Leipzig, Diretor do PHS”.  

 Ele falou sobre cultura e humanismo. A discussão sobre seu tema não se prolongou, mas 

voltou somente para a campanha eleitoral. Comentou que uma jovem moça acusou a verdadeira 

igreja, o SED, de ataques pessoais injustos, mas Eva Büttner respondeu rapidamente.   

 Klemperer relatou sobre as eleições que ocorreram nesse dia.68 Ele citou que depois de 

ter escutado que o SED no geral, na Saxônia, mal gerenciou 50%, e, portanto, em todo lugar 

era dependente de coalizões com blocos de partidos. Isso significava, para ele, que seus planos 

                                                             
68 Nas eleições locais, de 1º de setembro de 1946, na Saxônia, o SED obteve 48% dos votos, e era, antes de tudo, 

o partido mais forte, mas quase falhou em alcançar a maioria absoluta.  
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para a Universidade de Leipzig não iriam dar em nada. O SED iria ser ainda mais tímido e não 

fazer nada, absolutamente nada, sobre a arrogância da Academia.  

Klemperer escreveu que discutiu em uma carta para Simon e Janentzky sua intenção de 

entrar no Parlamento Saxão com Woldt. 

 Ele contou de uma ligação que recebeu de Kretzschmar-Neumark, que tinha telefonado 

à tarde no dia 6 de setembro e que Neumark tinha passado uma mensagem para ele através do 

barbeiro Gustl: ele perguntou por pão e casaco de inverno, estava com fome e frio. Ele tinha 

recebido a acusação de crime contra a humanidade, por elaboração de lista de deportação – ele 

acreditava que a condenação era certa. Nada mais era sabido, a ajuda era impossível.  

 Ele escreveu que, depois de alguns dias sem progresso, finalmente conseguiu avançar a 

“passos largos” em um artigo de sua LTI, intitulado primeiramente de “Europa”, que ele já 

havia interrompido duas vezes. Depois, ele mudou o nome para “Café Europa”.  

 Neste capítulo de sua obra, Klemperer faz menção à Walter e Grete Blumenfeld – que 

também são citados nos diários – pois neste dia em que escrevia chegaram notícias deles, as 

primeiras desde que partiram, ele acreditava que já deviam estar em Lima, no Peru.  

 Ele diz que os invejava, pois seu horizonte era mais amplo que o dele e também pela 

sua capacidade de influenciar pessoas. 

O autor explanou sobre o conceito de Europa – pré, pós e na época de Hitler e fez essa 

análise a partir da lembrança da carta de seu sobrinho Walter, que pedia para endereçar as cartas 

para o Café Europa, em Jerusalém, onde ele estava vivendo nos anos de 1930. 

 Ele escreveu que, no dia de seu aniversário, 9 de outubro, várias pessoas o 

cumprimentaram, e que recebeu alguns presentes, como flores da administração do Estado, do 

SED e do Departamento de Cultura do PHS.  

 Ele relatou que, no dia 21 do mesmo mês, teve um encontro na faculdade onde um reitor 

foi exposto. Resultado: para ele, não há nenhum espaço na atual faculdade de educação, os 

russos estavam tornando o TH mais ou menos como uma escola.  

 No final de outubro, um registro sobre o corte de energia, em seus escritos é comum 

encontrar esse tipo de anotação. Ficaram sem luz das 17:30 às 21h45.69  

                                                             
69 No dia 22 de outubro de 1946, sob ordens das autoridades de ocupação soviética, cerca de 10 mil cientistas 

alemães, engenheiros e trabalhadores qualificados foram levados para a União Soviética com seus familiares. Eles 
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Figura 31 – Conferência distrital do SED. Setembro de 1947, Dresden. 

 

Fonte: Foto: SLUB / Deutsche Fotothek 

 Depois de algumas linhas, ainda na mesma semana, Klemperer comentou sobre as 

eleições de Berlim.70 Estava dispensado do PHS e mesmo assim se queixava que durante 

aqueles dias sua escrita com a LTI não progredia.  

 Algumas dores durante a madrugada: problemas cardíacos, reumatismo, inoculação, 

sentia-se um pouco tonto. Estava cheio de correspondências para ler e responder e um 

emaranhado de distrações. Ele mergulhava na LTI: “A Guerra Judaica” quase completa. 

Preocupava-se com os artigos de um jornal do ocidente: “Linguagem da Besta”71. Ele menciona 

que sua LTI será como nada, porém tem medo que nunca seja publicada. 

                                                             
foram requisitados para reconstruir uma usina desmontada na Zona Soviética da Alemanha e e para treinar 

especialistas soviéticos.  
70 Na eleição do Conselho da Cidade de Berlim (dos quatro setores) do dia 20 de outubro de 1946, o SED não teve 

o mesmo sucesso como na Saxônia. (A maioria dos membros do SPD da cidade não se deu bem com a fusão com 

o KPD). O SPD emergiu como o maior partido, com 48,7% dos votos, CDU, 22,2%, SED, 19,8% e LDP, 9,39%. 

No Setor Leste, o SPD teve 43,6%, o SED, 29,9%. 
71 “Aus dem Wörterbuch des Unmenschen” (Do Dicionário da Besta) era uma coluna regular do periódico de 

Heidelberg Die Wandlung (ed. novembro de 1945 – abril de 1948 por Dolf Sternberger com a colaboração de Karl 

Jaspers, Alfred Weber e Werner Krauss). Os textos sobre termos como “Einsatz” (Comprometimento) e 

“fanatisch” (fanático) foram rubricados. Eles foram escritos por Dolf Sternberger (1907 – 1989), jornalista, 

historiador e cientista político; Gerhard Storz (1898 – 1983), jornalista e escritor; e W. E. Süskind, (1901 – 1970), 

novelista ensaísta e tradutor. Em 1952, antes da versão do livro com alguns artigos adicionais, apareceram termos 

como Aus dem Wörterbuch des Unmenschen.  
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Klemperer escreveu que suas vidas estavam tomando uma nova fase séria. Ele diz que 

Eva estava enfrentando um câncer. Ela queria ser examinada em Pirna, de modo que foram até 

lá. 

 Como foram até Pirna, por conta do problema de saúde de Eva, visitaram a amiga 

Annemarie, Klemperer mencionou que o clima não era dos melhores, seu rosto estava inchado, 

ela estava depressiva pela prisão e expropriação de seu irmão.  

 Após alguns impeditivos de sua rotina, Klemperer terminou seu capítulo “Zion” da LTI 

– o mais difícil para ele. O livro todo deveria ser terminado nas próximas semanas. 

Em “Zion” ele falou de seu contato com o sionismo: primeiramente em Munique, no 

início do século, numa associação judaica, mas diz que foi algo que lhe pareceu muito distante. 

Depois, anos antes da Primeira Guerra Mundial, em “Caminho para a liberdade” de Schnitzler, 

em uma palestra que proferiu em Praga. Por fim, quando esteve na Áustria, com estudantes 

sionistas em um café e ali ficou convencido de que se tratava de uma “questão austríaca”.  

 Klemperer disse que conversava com Markwald sobre sionismo e ele também conhecia 

o movimento austríaco, diferente da Alemanha, que não era um “Movimento no Reich alemão”.  

Aqui sempre foi um movimento de uma pequena minoria, de um grupo. A 

maior parte dos judeus alemães não podia mais se separar da cultura alemã. 

Não conseguíamos imaginar que a assimilação pudesse sofrer um revés ou ser 

desfeita. Os judeus alemães poderiam ser exterminados, mas não entdeutschen 

[“desalemanizados’], ainda que eles mesmos se esforçassem para isso 

(KLEMPERER, 2009, pg. 319). 

Diante da questão que Klemperer expôs no início desse capítulo em sua conversa com 

Seliksohn, e ainda mais ferozmente na equiparação que este último faz de Herzl e Hitler, 

Klemperer demonstrou-se inquieto e culpou-se por nunca ter lido nada do autor. Questionou 

Markwald sobre o assunto que também diz não conhecer o autor (Klemperer respirou aliviado 

por saber que não era o único!). E mais tarde, retornou aos seus diários, aos escritos de Hitler, 

Goebbels e Rosenberg para analisar o material. Diz que Herzl nunca teve qualquer pensamento 

opressor, muito menos pensou em exterminar povos estrangeiros (KLEMPERER, 2009). 

 No dia 13 ele falou, no encontro distrital do SED, em Plauen, na Escola Elementar, perto 

da prefeitura, para noventa intelectuais, o tema do seu discurso era: “Quem faz a História?”. 

 Completamente fora do PHS, ninguém pensava como fazê-lo diretor honorário. Sem 

emprego no TH, Leipzig para ele era algo inatingível.  
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 Seus dias estavam inteiramente tomados pela LTI. Todo o resto foi posto à margem. 

Eva estava inteiramente ocupada com a radioterapia no Hospital Johannstädter. Ele tinha 

acabado os capítulos “Dedicação”, “Heroísmo” e “Superlativo”.  

Klemperer mencionou nesse capítulo de sua obra LTI, o congresso do Partido Nazista 

em Nuremberg no verão de 1937. Klemperer, então, fez uma analogia a uma propaganda de um 

laxante em um jornal que publicara um artigo seu, o qual iniciava a propaganda se referindo ao 

tamanho do intestino de um homem: 10 metros.  

 Na ocasião do congresso nazista, ele se recordou da propaganda do laxante, pois, artigos 

eram publicados acerca da quantidade de tecidos utilizados na fabricação de bandeiras para 

decorar as ruas: 40 metros. No exterior, tudo era desmentido.  

O hábito da LTI de usar números pode ser uma imitação dos usos e costumes 

americanos. Entretanto distingue-se de duas maneiras, não só pelo uso 

descabido do superlativo como pela crueldade consciente e a impostura sem 

escrúpulos. Os comunicados do Exército mostram números gigantescos de 

inimigos capturados; canhões, aviões e tanques contam-se aos milhares e 

dezenas de milhares, o número de prisioneiros chega a centenas de milhares 

(...) Quando a referência é ao número de inimigos mortos, então se abandona 

a exatidão dos dados e surgem expressões que mostram a falta de imaginação: 

unvorstellbar [inimaginável] e zahllos [incontável] (KLEMPERER, 2009, p. 

331).  

Outra observação feita pelo autor é em relação ao adjetivo ewig (eterno) que é usado 

com frequência, por exemplo: “eterna vigilância”, “duração eterna das instituições nazistas”  

 Algumas palavras com o sufixo groß, como:  großzügig (magnânimo) e großdeutsch 

(grande alemão), großkundgebung (grande manifestação), großoffensive (grande ofensiva), 

großkampftag (dia da grande batalha) foram utilizadas em demasia durante o período do 

nazismo e obviamente, esvaziadas de sentido por serem aplicadas de forma banal.  

 Historisch (histórico) é outra palavra usada em exagero e carregada de sentido 

superlativo. “Para os discursos e decretos de Hitler tem-se à disposição o supersuperlativo 

welthistorisch (de importância histórica mundial)” (KLEMPERER, 2009, p. 337). Segundo ele, 

qualquer alarde servia para usar frases inteiras com teor superlativo. 

O início de seu prefácio, ao qual intitulou Heroísmo, Klemperer discorreu sobre o uso 

do prefixo ent [des] em alemão, mencionando alguns exemplos de palavras, a fim de chegar em 

sua análise de fato, a palavra: entnazifizierung (desnazificação). Mencionou que talvez fosse 

um termo que não permaneceria em voga por tanto tempo, pois o mesmo aconteceu com outros 



129 
 

termos durante a guerra. Expressões como: Blitzkrieg [guerra relâmpago], 

Vernichtungsschlachten [batalhas de aniquilação].  

O mesmo deverá ocorrer com a palavra mais importante e decisiva de todas – 

“desnazificação” -, que desaparecerá quando deixar de existir a situação a que 

se refere. Ainda levará tempo. Não apenas a ação nazista terá de desaparecer, 

mas também a mentalidade nazista, o hábito de pensar nazista e justamente o 

seu solo mais fértil, a linguagem nazista (KLEMPERER, 2009, p. 38).  

Klemperer também faz uma analogia em relação ao heroísmo trazido do mundo dos 

esportes, em especial do automobilismo e do boxe, para a guerra, nesse caso, o carro de corrida 

foi substituído pelo tanque e o corredor de automóveis pelo Panzerfahrer (motorista de 

tanques). “A doutrina da guerra total se voltava contra os seus criadores de maneira terrível: 

tudo é espetáculo bélico, o heroísmo militar pode ser encontrado em qualquer fábrica, em 

qualquer porão” (KLEMPERER, 2009, p. 42) 

No mesmo capítulo, o autor ainda discorre sobre o termo heroísmo e o quanto, nesse 

caso, os judeus foram os verdadeiros heróis durante o nazismo. 

- O senhor afirma que nos anos do hitlerismo não houve nenhum tipo de 

heroísmo puro e silencioso? 

- Nos anos do hitlerismo, ao contrário, o heroísmo autêntico foi aperfeiçoado, 

só que pelo lado contrário, por assim dizer. Penso em todas as pessoas 

corajosas nos campos de concentração, todos os que se sujeitaram a viver na 

ilegalidade. Para eles, os riscos de vida e o sofrimento foram 

incomparavelmente piores do que no front, em a auréola do prestígio! O que 

se tinha em mente não era a “morte gloriosa no campo de honra”, mas, no 

melhor dos casos, a guilhotina. Sem exibicionismos, esses heróis verdadeiros 

possuíam uma fonte de força e de bem-estar interior. Também se sentiam 

integrantes de um exército, acreditavam que sua causa, no fim, seria vitoriosa. 

Podiam levar para o túmulo um orgulho verdadeiro: quanto mais ignominioso 

fosse o seu assassinato, tanto mais o seu nome receberia um dia as devidas 

honras...(KLEMPERER, 2009, p. 44). 

E ainda reforçou o heroísmo das mulheres não-judias que tiveram que suportar muitas 

adversidades e humilhações junto a seus maridos ao longo dos anos do nazismo. Klemperer 

escreveu isso até mesmo por conta de sua própria história e de Eva, sua esposa, que o garantiu 

sobrevivência.  

[...] Falo das poucas mulheres arianas – de fato, poucas – que se mantiveram 

firmes contra toda pressão a que estavam sujeitas para que se separassem dos 

maridos judeus. O que não foi o cotidiano dessas mulheres! Quantos 

xingamentos aguentaram, quantas ameças, pancadas e cusparadas. Quanto 

despojamento, ao compartilhar com os maridos os cartões da alimentação 

racionada, pois eles recebiam rações abaixo do normal, enquanto os colegas 

arianos na fábrica recebiam um suplemento alimentar para compensar o 

trabalho pesado [...] Pois elas mantiveram-se fortes, tão fortes a ponto de ser 

capazes de influenciar continuamente o outro, convencê-lo de que era 
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obrigação aguardar a hora, que haveria de chegar. Manter-se tão forte, sabendo 

que só podemos contar conosco; perceber como somos solitários, pois os 

moradores da Judenhaus [casa de judeus] não constituíam um grupo, apesar 

do inimigo comum, do destino comum, da língua comum – eis aí o verdadeiro 

heroísmo, acima de qualquer outro (KLEMPERER, 2009, p. 45).  

 No dia 16 de dezembro, pela primeira vez em onze anos e meio, ele devia falar no TH. 

Para o Kulturbund sobre a LTI, no Grande Auditório de palestras de Química.  

 Dia de Natal. Ele diz que, no sábado, dia 21, escreveu a última parte da LTI. Lembra 

que começou a escrever em 25 de julho de 1945, e que estudou seu diário ao máximo, desde o 

dia em que chegara.  

 Ele se preocupava mais com a saúde de Eva do que com ele próprio. O tratamento de 

radioterapia foi interrompido por alguns dias por causa de uma inflamação na pele. Ele disse 

que ela estava bem magra e pálida. 

 Era noite de ano novo. O tratamento de radioterapia de Eva terminou neste dia, depois 

de um intervalo de quatro semanas. Ela seria encaminhada para Dressel para cirurgia. Foi 

encontrado um nódulo maligno do lado direito. O da esquerda era o motivo de preocupação, no 

entanto, o tratamento transcorreu bem. 

 Após alguns meses dividindo-se entre às idas para Pirna para fazer o tratamento e 

Dresden, Eva se recuperou do câncer que não mais apresentou sintomas.  

4.2 A LTI vive: a publicação de sua obra 

 Para o leitor de Victor Klemperer e de seus diários não há um divisor de águas entre seu 

livro Lingua Tertii Imperii – LTI (A Linguagem do Terceiro Reich) e suas anotações cotidianas, 

pois originalmente os textos que viriam compor sua obra faziam parte de seus diários.  

 Suas observações e constantes análises que nunca lhes passaram despercebidas e eram 

anotadas em seus diários durante o período nazista, o qual dispendeu grande parte de seu tempo 

para estudar termos, discursos, estes presentes em jornais ou no que ouvia por meio do rádio ou 

nas ruas, muitas vezes repetidos sistematicamente e à revelia do próprio povo.  

Sua obra LTI foi publicada em 1947, mesmo ano em que Eva descobriu um tumor 

cancerígeno no seio e iniciou tratamento em Pirna. Constantemente iam com o carro de um 

amigo chamado Wolf para lá para Eva fazer seu tratamento.  
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  Entre os dias 8 a 9 de janeiro de 1947, estiveram em Kamenz-Piskowitz para um evento 

no qual Klemperer iria apresentar seus estudos sobre a LTI, regressaram à Dresden ainda de 

noite e foram surpreendidos pela falta de energia.  

 Os Wolfs havia lhe dito que estava proibido importar jornais dos outros setores, tais 

como: Berlim-Kurier, Telegraf, Tagesspiegel. Neste último, Klemperer escreveu tinha escrito 

em 1º de dezembro. 

 Klemperer recebeu no dia 13 de janeiro um telegrama de Anny Klemperer, avisando 

que seu irmão Georg Klemperer72 havia falecido. Ele se sentia isolado e estremecido com a 

notícia que havia recebido.  

 Eva precisava ir até Pirna realizar um procedimento cirúrgico, ela passaria a noite lá, e 

seria operada no dia seguinte, sob uma leve anestesia. Os médicos haviam encontrado dois 

tumores muito pequenos que necessitavam ser removidos, assim como o tecido que deveria ser 

examinado.  

Ele diz que, depois do retorno deles de Pirna, no dia 1º de fevereiro, Eva sentia fortes 

dores. Permanecia sempre deitada, gemendo por conta das dores, menciona que trazia tudo para 

ela. 

Nesse mesmo período, Klemperer também passou por uma pequena intervenção 

cirúrgica por conta de sua verruga. Segundo ele, a cirurgia não o machucou, mas o deixou 

nervoso. A viagem de volta não foi prazerosa para Eva. Nesse retorno descreveu que Eva estava 

melhor, mas ainda sentia dores e estava cansada por causa da viagem. Alguns dias depois 

retornariam a Pirna para Eva retirar os pontos da cirurgia. 

A versão preliminar da LTI chegou pelo correio da manhã no dia 3 de fevereiro. No 

domingo, ele realizou meia hora de palestra introdutória na academia. Anotou que as editoras 

estavam imprimindo em um ritmo alucinante, e que em breve a versão preliminar estaria ali.  

 Dressel, o médico de Eva, telefonou para ele com o resultado do exame da esposa: ela 

estava bem, sem vestígio de algo mais grave; e quanto à sua verruga disse que estava em um 

processo de ser maligno, mas que poderia ser removida. 

                                                             
72 Georg Klemperer, irmão mais velho de Klemperer, morreu no dia 24 de dezembro de 1946. 
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 Na terça-feira, dia 27 de fevereiro, ele anotou sobre a VVN - Associação das Vítimas 

do Regime Nazista -, e até aquela tarde, tinha escrito um pequeno ensaio para a VVN – porém, 

a data da publicação era incerta.  

Do dia 20 a 23 de fevereiro, viajou para Berlim, ele resumiu alguns contatos que fizera 

lá. De sua viagem, resultara um artigo sobre Kulturkunde, assistiu a várias apresentações e 

palestras e no retorno a Dresden teria uma palestra na inauguração de uma Escola Secundária 

do Povo de Dresden. 

 Pela manhã, no TH, uma mudança drástica em sua situação, desde outubro tinha treinado 

vários professores. A partir daquele momento, havia uma possibilidade de separação do TH e 

da universidade. Estavam ali para serem treinados somente técnicos, professores vocacionais e 

cientistas naturais e todas as cadeiras de historiadores da educação (exceto alemães) tinham 

sido excluídas.  

 Na sexta-feira de páscoa, pela manhã, participou de um encontro sobre as vítimas do 

Nazismo, nesse caso, aquelas que estiveram no campo de Buchenwald, escreveu que ouviu 

relatos horríveis. Uma segunda prova de sua LTI havia chegado e estava trabalhando nela.  

 Um dos grandes interesses de Klemperer nesse período era o de lecionar em uma 

universidade e tal preocupação viria a persistir por esses anos até que alcançasse o almejado 

trabalho. Nas primeiras páginas de seu diário ele escreveu incansavelmente sobre esse desejo e 

se frustrava a cada oportunidade que não dava certo.  

Eis que surgiu uma possibilidade de lecionar em Leipzig, porém, Klemperer ficou 

desapontado diante da notícia que outro professor ocuparia a cadeira em Leipzig, escreveu que 

era uma farsa. Ele mencionou que quem havia ocupado a cadeira era o professor Johannes 

Kühn. Ouviu boatos sobre a democratização e desnazificação das universidades e, pelos jornais, 

que a Universidade de Leipzig, estava ganhando inúmeros estudiosos com reputações 

internacionais.  

There was thus a very high turnover of teaching personnel in the early postwar years, 

with the extremely rapid training and appointment of young and inexperienced 

individuals. Some of these were young men returning from the front, often without 

any relevant higher education or training; others were raw school leavers, equipped 

merely with the knowledge acquired in their own education in the Third Reich. In 

March 1947, there were still 16,332 former Nazis working as teachers in the Soviet 

zone; but by April 1949, Neulehrer made up over half of the teaching profession, 

and by 1950, around 80 per cent of all teachers were newly trained. The effect was 

a radical change in the age profile of the teaching profession: while 70 per cent of 

the male teachers already in post at the end of the war were over fifty years old, in 
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the Jena area, for example, the average age of the teachers was around twenty-five 

or twenty-six, and only 9 per cent of Neulehrer were over thirty-five years of age73 

(FULBROOK, 2008, p. 241-242).  

Figura 32 - Neuelehrer fur die neue schule. Novos professores para a nova escola. 

 

Fonte: www.europeana.eu 

No dia anterior, 10 de maio, Klemperer citou alguns eventos que ocorreram em razão 

do “dia da queima de livros - 10 de maio de 193374”, segundo ele, não passava de grande 

propaganda do governo. Ele ressaltou que havia se apresentado três vezes naquela tarde, na 

estação de transmissão de Dresden, para 90 pessoas, no Museu de Arte e Trabalhos Manuais; e 

em Freital, onde também falou para cerca de 60 pessoas.  

                                                             
73 “Lá estava, portanto, uma grande reviravolta no pessoal de ensino nos primeiros anos do pós-guerra, com 

treinamento extremamente rápido e indicações de jovens e inexperientes indivíduos. Alguns desses jovems homens 

estavam voltando do front, muitas vezes sem nenhuma educação superior ou treinamento semelhantes; outros eram 

dissidentes escolares crus, equipados meramente com o conhecimento adquirido em sua própria educação no 

Terceiro Reich. Em março de 1947, havia ainda 16.322 ex nazistas trabalhando como professores na zona 

soviética; mas por abril de 1949, Neulehrer representou mais da metade da profissão docente, e por 1950, cerca de 

80% de todos os professores eram recém treinados. O efeito era uma mudança radical no perfil de idade da 

profissão docente: enquanto 70% dos professores do sexo masculino já no posto no fim da guerra tinham mais de 

cinquenta anos de idade, na área de Jena, por exemplo, a média de idade dos professores era por volta de vinte e 

cinco ou vinte e seis, e apenas 9% dos Neulehrer tinham acima de trinta e cinco anos de idade”(tradução nossa). 

74 No dia 10 de maio de 1933 em toda a Alemanha, mas, principalmente nas cidades universitárias, os nazistas 

realizaram um dos maiores atos de perseguição de seu governo: queimaram centenas de milhares de livros que 

consideravam contrários à ideologia nazista. Nomes como Stefan Zweig, Thomas Mann e  Sigmund Freud tiveram 

suas obras transformadas em cinzas pelos nazistas.  
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Entre os dias 15 a 19 de maio, Klemperer participou de um congresso sobre as vítimas 

da perseguição nazista e se desloca até Munique/Dachau. Após esse evento, ele estaria em um 

outro nos dias 20 a 23 de maio, era o Congresso Nacional e Eleição do Comitê Executivo do 

Kulturbund em Berlim. Nesse segundo evento, se descreveu feliz por fazer parte da comissão 

executiva. Cerca de 175 pessoas, destas 153 delegadas de votar. Klaus Gysi teve o maior 

número de votos, 140, Klemperer, 106, Gadamer, 53.  

 Elaborou seu plano de atividades por Willmann 10 semanas na França com Eva. Seriam 

compostas por sua História da Resistência, palestras, sua História Literária até 1945.  

 Durante os dias 31 de maio a 01 de junho Klemperer esteve em viagem para Berlim com 

o comitê executivo, ele diz que estava ocorrendo um encontro no Salão Vermelho, o qual 

participou, soube por Willmann que os americanos estavam tornando as coisas difíceis para o 

Kulturbund. Foi noticiado que o possível sucessor de Friedrich poderia ser Zeigner. Klemperer 

ouviu sobre a morte de Friedrich, aos 55 anos, de angina75. 

  Do dia 19 a 21 de junho fez uma viagem a Greifswald, ao longo do caminho, Klemperer 

vai descrevendo a paisagem do entorno até à estação de trem, e até à universidade. Descreveu 

mercados, velhas casas imponentes, cumes barrocos e bálticos. Diz que, a princípio, na 

universidade, ninguém o conhecia.  

 Ele lamentou em seus registros por quase não ter trabalhos realizados, mas diz que após 

rejeitar Greifswald, era preciso manter seus pés ali, havia a possibilidade de cooperação, 

intermediado via Steininger, do léxico do jornalista emigrado nos Estados Unidos Weiskopf76. 

 No dia 29 de junho, Klemperer escreveu que ele e Eva completavam 43 anos juntos. 

Havia feito uma viagem até Berlim durante os dias 26 à 28 de junho, anotou em seu diário 

algumas percepções da viagem, disse estar irritado, pois sua História Literária não havia sido 

aceita ainda, dependia de um editor, também sentia-se não suficientemente respeitado pelo 

Kulturbund. Klemperer relatou que durante a viagem um jovem teve sua pintura confiscada no 

trem pois não portar um recibo ou qualquer evidência documental por tê-la produzida.  

                                                             
75 As circunstâncias da morte de Friedrich nunca foram totalmente claras e foi sugerido um bloqueio problemático 

repentino no caminho de um completo controle comunista. Ele foi vítima da polícia secreta soviética. Erich Zeigner 

(1866 – 1949) entrou no SPD em 1919, primeiro ministro do governo de coalizão do SPD/KPD na Saxônia em 

1923; forçadamente removido sob ordens do governo central, ele foi sentenciado a 3 anos de prisão em 1924. No 

campo de concentração de Buchenwald, 1944; prefeito de Leipzig de 1945 a 1949. 
76 Franz Karl Weiskopf, 1900 – 1955, escritor alemão e jornalista de Praga, emigrou para os Estados Unidos em 

1939 a serviço diplomático da República Tchecoslováquia depois de 1945. Estabeleceu-se, então, na GDR, em 

1953. O léxico foi publicado em Berlim em 1948. 
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 No dia anterior, Klemperer teve um encontro sobre o estatuto da universidade. Em 

Kalshorst, sua cadeira havia sido cortada no momento, e se o SMA não deixasse o treinamento 

de professor para o TH, ele teria que ir. Para ele, isso tinha um gosto amargo. Faculdade e 

governo estavam em conflito com o reitor Heidebroek – ele mantinha seu poder executivo e seu 

estabelecimento exclusivamente técnico, enquanto outros, incluindo Klemperer, desejavam a 

democracia. Ao mesmo tempo, Trinks e Woldt, as pessoas do SED, defendiam os direitos 

acadêmicos contra o reitor e contra o governo, por meio do qual, davam ajuda ao nepotismo 

dos professores reacionários. E o governo estava paralisado porque não queria se separar do 

Ocidente. Ele se via em uma situação ruim, e dizia ser complicado estar assim.  

 Na tarde do mesmo dia 7, o encontro do Comitê Distrital VVN em Bautzenerst tinha 14 

pessoas do Comitê Distrital que discutiram sobre o caso Glaser, Klemperer ressaltou que todos 

o condenaram. Ele relatou que tratou-se de um longo debate, falaram a respeito da eutanásia 

praticada nos anos do nazismo.77 

 Eva falou no café de Dölzschen, porém, ele não pôde estar presente. Sua apresentação 

tratava-se de uma tradução de “Gouverneus de la Rosée”78.  

 No dia anterior, Heidebroek o disse em uma sessão aberta que sua cadeira estava 

cortada, o TH estava pagando pela instrução do ministério. Ele queixou-se, porque de sua parte, 

presumivelmente, seria seu fim. Anotou suas insatisfações: Kühn era professor em Leipzig, 

Wildführ, que estava sentado, zombando perto dele, era professor em Leipzig, e ele não era 

mais nada, nem na universidade, nem na política.   

 Na quarta-feira, ele foi chamado pelo direitor Assmann para ver a biblioteca do Estado, 

que estava prestes a abrir. Estava sendo transferida da Eisenacherst para o norte da cidade, de 

acordo com Assmann, devido ao despeito por parte da cidade de Dresden, pois essa nova e 

muito difícil movimentação não era necessária. Ele diz que havia escassez de trabalhadores e 

bibliotecários, de materiais e de máquinas, e seguiu descrevendo sobre o material que havia na 

biblioteca. 

                                                             
77 No verão de 1947, o julgamento de alguns dos acusados dos assassinatos de eutanásia ocorridos no sanatório de 

Sonnestein e no hospital psiquiátrico de Pirna aconteceu em Dresden. 

 
78 Jacques Roumain (1907 – 1944), escritor haitiano, um dos mais importantes expoentes da “negritude”. Fundou 

o Partido Comunista Haitiano em 1934. A novela Gouverneus de la Rosée (1944) fez sua reputação. A tradução 

de Eva Klemperer apareceu em 1947, sob o título “Herrüber dem Tau” (“O Senhor do Orvalho” [em uma tradução 

própria, não oficial, da doutoranda]). 
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Klemperer foi até Leipzig, na universidade. Recebeu um telegrama de Teubner, falando 

sobre a licença para a publicação que tinha sido concedida. Uma boa notícia: sua obra Prosa 

Francesa seria publicada até o final de setembro.  

 Em Leipzig, depois de uma leitura, tomou uma cerveja com um senhor grisalho, gentil 

e um tanto aflito chamado Riepke. Como companheiro de espírito e seu amigo, o oficial do bem 

estar. As reclamações durante a conversa eram de que os russos confiscaram toda a simpatia, 

as pessoas estavam sendo intimidadas, espionadas, desaparecendo, sendo levadas embora e de 

que havia uma maior liberdade no Ocidente; outro ponto seria a não-reclamação: por que havia, 

ainda, uma fenda no SED? Por que eles, SPD’s, continuavam oprimidos, discriminados contra 

amordaçados? Eram tratados como heréticos, se não eram os mais materialistas no esconderijo; 

se não ignoravam completamente personalidades, ideias de sua visão da História?  

 Ambas reclamações mexeram com ele igualmente. Klemperer se sentia exausto. A 

conferência da Saxônia tinha sido cheia de oscilações desde o dia anterior, à tarde em um calor 

entorpecedor com repetidas discussões, onde ele acabou cochilando e acordando em vários 

momentos, uma tarde vazia e monótona. Ele se questionou sobre a “semi-hipocrisia” do SED, 

sua “meia-medida”, mencionou que estavam buscando a política do bloco e que queriam a 

verdadeira democracia, mas ainda não estavam maduros o suficiente para uma república 

socialista e que deveriam se preparar para ela através da democracia.  

When I speak in Berlin at the Party Congress, I shall seriously quote, what one 

of the educationalists in Leipzig recently said to me in all seriousness: ‘You 

still here? Anyone who has a good opinion of himself goes to the West (He 

was thinking of Gadamer and Litt79)80 (KLEMPERER, 2004, p. 217).  

Em 27 de setembro, continuou trabalhando em sua Prosa Moderna francesa, segundo 

ele, em vão. Estava com dúvidas em relação à sua obra, escreveu que tratava-se de um estudo 

de 1926 que enfatizava “a religião nacional” de modo tão forte, e o humanismo tipicamente 

francês, a crueldade deles, questionava-se em fazer mudanças em seu texto. 

 No dia 22 de setembro relatou em seu diário sua participação em Berlim do VVN 

(Associação das Vítimas do Nazismo). Eva estava acompanhando o evento no Teatro Apollo, 

transmissão de uma composição dela havia acontecido no sábado. As colunas estavam 

                                                             
79 Gadamer tinha ido para Frankfurt/Main, Litt para Bonn durante 1947. 
80 “Quando eu falar em Berlim no Congresso do Partido, citarei seriamente, o que um dos educadores em 

Leipzig disse-me recentemente com toda seriedade: Você ainda aqui? Quem tem uma boa opinião sobre si 

mesmo vai para o Ocidente. (Ele estava pensando em Gadamer e Litt).” (tradução nossa) 
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montadas com bandeiras e cartazes com as seguintes denominações: “Veteranos da Espanha”, 

“Buchenwald”, “Auschwitz”, “Emigrés”, “Mauthausen”.  

 Recebeu 10 mil cópias de sua LTI da editora Volk und Welt, Eva entregou uma parte da 

tradução de seu Roumain. No retorno, na estação Stettin, Klemperer anotou sobre uma situação 

de apuro por seus assentos não terem sido reconhecidos a princípio.  

 No dia 16 de setembro estiveram em Greifswald. Foram recebidos por Jacoby, o reitor, 

e Wohlgemuth81, o arquivista. Klemperer, então, citou a proposta que lhe foi feita, no dia 

posterior e fecharam o acordo. A oferta que fizeram era muito boa e ele não poderia recusá-la. 

Ele descreveu que a vila ficava em frente a um jardim, um lote de terra na proximidade, móveis 

e equipamentos de cozinha, que poderiam ser sua propriedade, pajok e entregas de batatas, teria 

mais dinheiro que em Dresden. “Only literary history lecture courses, no more than six hours a 

week. I am to be appointed to the chair of ‘Romance Literatures’”82(KLEMPERER, 2004, p. 

219). No entanto, sua decisão pareceu não agradar a esposa, Eva se mostrava ora satisfeita ora 

depressiva. 

 Em sua organização para as novas aulas, o cronograma para Prosa moderna francesa 

estava definido, iniciaria em 15 de novembro. Ele referiu-se à sua obra Século XVIII, ainda em 

discussão com a editora, havia aceitado reduzi-la para 800 páginas, quanto à sua História 

Literária estava no processo de publicação.   

 No dia anterior, Klemperer escreveu que foi comemorado “os 30 anos da União 

Soviética” em Vier Jaherszeiten. Ele considerava que algumas dessas celebrações eram 

inoportunas. Elas o deixavam com o humor péssimo ou, e que até aquele momento, serviam 

apenas para “cegar as pessoas”. 

 No dia 2 de novembro, recebeu Shottländer em sua casa, ele era seu inquilino, havia ido 

cavar o jardim e Klemperer anotou a conversa que tiveram a respeito de uma palestra que havia 

realizado na Casa do Estudante. Shottländer havia lhe dito que sua palestra em Berlim tinha 

sido boa, mas que a última estava muito ruim. Ele recebeu a crítica de forma negativa, sentiu-

se depressivo, especialmente devido a tantas dificuldades no momento. À tarde Sussmann os 

                                                             
81 Franz Wohlgemuth (1915 - ?) foi, posteriormente, entre 1957 e 1958, professor de Socialismo Científico em 

Halle. 
82 “Apenas aulas de história literária, não mais do que seis horas semanais. Eu devo ser nomeado para a cadeira de 

Literaturas Românicas” (tradução nossa).  
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visitaram, lhesr disseram coisas boas a respeito de seu livro da LTI, sobre o capítulo Zion, e 

isso o consolou. 

No dia 8 de novembro, na manhã de sábado viajaram para Berlim, sobre os negócios do 

Kulturbund. O KB havia sido banido no setor americano de Berlim desde 05 de novembro. Na 

zona inglesa de Berlim o KB também havia sido banido, soube horas depois. Indicou que, 

provavelmente, poderia ser algo bom. Que isso seria algo mais enfatidicamente pró-Rússia.  

 “Yesterday [...] afternoon commemoration of ‘Crystal Night’ (who invented the 

phrase?83) organized by the VVN in the Hygiene Museum”84 (KLEMPERER, 2004, p. 224). 

 Ele relatou um caso que Lisl Stühler disse a ele em uma carta recebida no dia 10 de 

novembro que ela teria ouvido, em um trem em Munique, “judeu sujo”. Klemperer se perguntou 

sobre qual era, então, a necessidade das comemorações da Noite dos Cristais, obviamente uma 

comemoração como essa e atitudes antissemitas como a descrita por Lisl não faziam sentido, 

provavam que eram celebrações vazias de significado. 

 Ele escreveu que, no dia 24, esteve TH (sua última aparição) na eleição reitorial disse 

que era um evento para Heidebroek, reiterou que o detestava, porque ele era, definitivamente, 

o responsável pela eliminação de sua cadeira. Ele insinuou que as sedes soviéticas em 

Harlshorst não precisavam de um linguista, era uma faculdade de filosofia, uma universidade 

técnica. Klemperer ressaltou que, graças a Heidebroek, ele havia se tornado um inimigo para 

toda a faculdade. Ele, evidentemente, não queria sua eleição.  

 O resultado da eleição foram 49 votos válidos. Dos votos, 40 para Straub, o reitor da 

educação, CDU, 6 para Heidebroek. Ele diz que Heidebroek se tornava pró reitor, mas que em 

pouco tempo se houvesse outra eleição poderia também perder esse cargo.  

Em 3 de dezembro durante sua viagem para Berlim Klemperer ressaltou a ênfase dada 

para a proibição do Kulturbund na zona americana, menciona que foi apenas um pretexto e que 

os americanos simplesmente não queriam a orientação do SED. Ele escreveu que não eram pró-

                                                             
83 O pogrom contra instituições e negócios judaicos começou na noite de 09/10 de novembro de 1939 durante o 

qual 267 sinagogas foram destruídas, quase 100 judeus assassinados, 7.500 negócios destruídos e 26.000 homens 

judeus levados para campos de concentração. Quem quer que tenha sido o responsável pela frase um tanto 

trivializante "Noite de Cristal" (a alusão é aos vidros quebrados das vitrines das lojas judaicas), ela estava em uso 

quase imediatamente (KLEMPERER, 2004, p. 572).  
84 “Ontem […] à tarde, comemoração da ‘Noite dos Cristais’ (quem inventou a frase?) organizada pelo VVN no 

Museu da Higiene” (tradução nossa). 
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russos em suas atitudes, mas que estes eram os únicos que tinham sido pró-alemães e pró-

Kulturbund.   

 Era fins de dezembro, dia 27. O casal chegou em Greifswald, o tempo que passaram ali, 

não foi feliz para eles. Aos 66 anos, Klemperer tinha alcançado seu objetivo de ter uma cadeira 

em uma determinada universidade, e Greifswald foi uma breve temporada de sua vida - apesar 

de desapontamentos e perdas suficientes - academicamente e de outra forma. 

 Em uma anotação de data incerta, mas referente a esse período em Greifswald, ele 

escreveu: “I have always told myself: one day after the wedding you know it all! I know today, 

I’ve known it since 9 Dec., the first day here: it was the worst mistake, I have gambled away 

the evening of both our lives”85 (KLEMPERER, 2004, p. 230). 

 Em uma nota do tradutor ele infere que, para o aumento do sofrimento do casal nesse 

período, Eva estava sofrendo com bolhas na pele por causa das instalações de lavagem 

inadequadas na nova casa e por conta de uma alimentação pobre.  

 Na véspera de ano novo a editora Aufbau o enviou um presente de Natal, sem uma carta 

acompanhando, a cópia encadernada muito fina de sua LTI, que estava somente em paperback 

para o público em geral. Ele questionou-se onde estavam as dez mil cópias. 

O resumo daquele ano de 1947 era:  a LTI enfim, apareceu e  a “cultura apareceu” (e 

nenhuma apareceu em lugar algum). E Prosa moderna tinha sido revisada, uma séride de 

palestras. Greifswald estava fazendo ambos infelizes, pelo qual ele podia se culpar, porque ele 

queria ser um professor universitário.  

Youth: You have everything before you. Age: it’s all behind you. Youth: It 

does not ask about the value of actions and events. Age: You ask about 

everything, and everything is without value. I think that even during the Nazi 

years I did not feel a New Year’s Eve to be as dismal as this time. Because 

this time I bear the blame for the misery, and because I have dragged Eva into 

this mess, and because I see no way out86 (KLEMPERER, 2004, p. 234). 

   

                                                             
85 “Sempre disse a mim mesmo: um dia depois do casamento você saberá tudo! Hoje eu sei, eu sei disso desde 9 

de dezembro, o primeiro dia aqui: foi o pior erro, eu tinha jogado fora o fim de ambas de nossas vidas” (tradução 

nossa).  
86 “Jovem: Você tem tudo pela frente. Idoso: Está tudo para trás. Juventude: Não pergunta sobre o valor das ações 

e eventos. Idoso: Você pergunta sobre tudo e tudo não tem valor. Acho que, mesmo durante os anos nazistas, não 

achei que a véspera do Ano Novo fosse tão sombria quanto desta vez. Porque desta vez eu carrego a culpa pela 

miséria e porque arrastei Eva para esta confusão e porque não vejo saída” (tradução nossa).  
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 Os anos posteriores a Greifswald resumem-se ao trabalho constante do intelectual, 

dividido entre palestras, aulas em outras universidades e viagens a trabalho e lazer. Nessa época 

também, Klemperer dispendeu enorme energia na busca pelo Prêmio Nacional que foi indicado 

já em julho de 1949 e na aspiração ao cargo de reitor de uma universidade. Ele somente obteve 

o Prêmio em 1952 e menciona que na ocasião era o único filólogo indicado. 

Figura 33 - Victor Klemperer recebe o Prêmio Nacional do Presidente Wilhelm Pick em 6 de outubro 

de 1952 para a ciência, tecnologia, arte e literatura em uma cerimônia de Estado, no Deutsche 

Staatsoper. 

 

Fonte: Bundesarchiv. 

Eva foi diagnosticada com um problema coronário, encontrava-se gravemente doente 

no final de 1948. Sua saúde foi se deteriorando aos poucos, levando a um ataque cardíaco que 

a fez perder os sentidos e desmaiar em uma cadeira um ano após descobrir seu problema de 

saúde. As idas ao médico, assim como exames, passaram a se tornar rotina, até que em 8 de 

julho de 1951, ao levar seu chá costumeiro, Klemperer a encontra morta, vítima de um ataque 

cardíaco. Ele lamenta sua morte, menciona que ela era mil vezes mais talentosa que ele: pintora, 

musicista, filóloga e também moralmente mais corajosa, independente, livre, altruísta, 

completamente o contraste dele, nunca ambiciosa nem invejosa.  
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I do not know what to do with this night. I was upstairs once, at about 12; we 

have left the table lamp on and opened the windows. It is so hot, the 

decomposition will begin quickly. I lack the physical courage to sit up there. 

Wake – all of that seems so literary to me. I try to raise memories, I try 

somehow to ‘behave’ – it would only be literature, in accordance with a 

model, ‘the done thing’. I am merely completely numb and wish this night 

were over –What will happen then? This house!87 (KLEMPERER, 2004, p. 

359).  

 Alguns dias após o falecimento de Eva, Klemperer conheceu na faculdade Hadwig 

Kirchner e, muito embora estivesse enlutado, a morte de Eva muito recente, passou a sentir 

interesse por Hadwig, que tornou-se sua aluna. Ele ficou consternado diante do pouco tempo 

de viuvez, alguns amigos sugeriram que Hadwig fosse para sua casa enquanto “empregada” a 

fim de não causar comentários. Ele confidencia: “The Hadwig affair is constantly on my mind, 

I flirt and play with her and she weighs uncomfortably on my conscience88” (KLEMPERER, 

2004, p. 380). A partir de então, passam a namorar e se casam em maio de 1952. 

Uma nova versão da LTI seria publicada em Berlim pela editora Aufbauverlag em 1948. 

Após sua morte em fevereiro de 1960, outras edições da LTI são publicadas na Alemanha em 

1969, em Munique, pela editora Deutscher Taschenbuch Verlag, Frankfurt em 1975, pela 

editora Röderberg Verlag, Colônia em 1987, pela editora Röderberg. 

 Nos anos seguintes, ele viria a lecionar ainda em outras universidades, trocando 

Greifswald, onde permanecera por pouco tempo, por universidades mais renomadas. Em 1950 

foi eleito para a Volkskammer (Câmara Popular da República Democrática Alemã) e no ano 

seguinte lhe é conferido o título de doutor em Pedagogia pela Escola Técnica Superior de 

Dresden. 

O filólogo lecionou nas Universidades de Halle, Greifswald, Berlim, ministrou palestras 

em diversas universidades e institutos alemães, como Humboldt, Leipzig, além de outras 

cidades como Lisboa e Paris. Tornou-se membro da Academia Alemã de Ciências em Berlim 

em 1953. Publicou outras obras nesse período, tais como sua História da literatura francesa do 

século XVIII: o século de Voltaire, publicada em 1954, o livro Antes de 33 – após 45 em 1956.  

                                                             
87 “Eu não sei o que fazer essa noite. Eu estive no andar de cima uma vez, por volta das 12; nós deixamos o abajur 

aceso e abrimos a janela. Está tão calor, a decomposição vai começar logo. Eu não tenho a coragem física de sentar 

lá em cima. Acordo - tudo daquilo parece tão literário para mim. Eu tento recuperar memórias, eu tento de alguma 

forma me comportar - seria só literatura, de acordo com um modelo, "a coisa acabada". Eu estou meramente 

completamente entorpecido e desejo que essa noite acabasse - O que acontecerá então? Essa casa!” (tradução 

nossa). 
88 “O caso com Hadwig está constantemente em minha mente, eu flerto e brinco com ela e ela pesa 

desconfortavelmente em minha consciência”. 
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Figura 34 - Victor Klemperer realiza palestra na Universidade de Humboldt, 23 de janeiro de 1953. 

 

Fonte: Bundesarchiv. 

 Em 1995 a Enciclopédia Brockhaus inclui um verbete sobre a importância da LTI. No 

ano seguinte a edição francesa da LTI é lançada pela editora Albin Michel. Outras edições 

também são lançadas na Itália em 1998, na Holanda nos anos 2000, na Espanha em 2001, na 

República Tcheca em 2003, na Sérvia em 2006.  

Figura 35 - Victor Klemperer em Ahrenshoop, 5 de julho de 1953. 

 

Fonte: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nunca busquei viver a minha vida  

A minha vida viveu-se sem que eu quisesse ou não quisesse.  

Só quis ver como se não tivesse alma  

Só quis ver como se fosse eterno.  

Alberto Caeiro, in "Fragmentos" 

 “Tudo sobre mim é literatura”. É assim que Klemperer refere a si mesmo em uma 

passagem de seu diário no início de julho de 1951. Não seria um ano fácil para ele, mesmo ano 

em que Eva faleceu. O sonho de se tornar um professor universitário o levou para Greifswald 

em um curto período de tempo fazendo Eva e ele infelizes. Ainda assim, após Greifswald foi 

professor em outras universidades renomadas. Era um acadêmico, enfim. Mas, então, o que 

mais faltava? O que inquietava a mente do filólogo sempre em busca de algo aparentemente 

inatingível? 

 Decerto nos cabe pensar quem é esse intelectual que se revela, que nos é apresentado 

em seus escritos, mas também nas entrelinhas deles. Klemperer era um leitor voraz, estudioso 

incansável, mas engana-se quem pensa que suas análises eram meras anotações diárias, estas 

iam além das páginas que estavam à sua frente, como um bom observador que era, nada lhe 

passava despercebido, seja a notícia do jornal ou a que era trazida na “wireless”. O esforço 

pelo reconhecimento profissional, a ânsia por cargos que almejava, seja por status ou relevância 

político/acadêmica, muitas vezes negligenciou atenção à esposa. Mais tarde, ao encontrar a 

esposa morta se ressentiu desses momentos.  

 Eva foi, de fato, quem lhe possibilitou sobreviver em tempos sombrios, o casamento 

misto o salvou de uma possível deportação nos anos do Nazismo. Era ela quem saía à rua com 

os cartões de alimentação para garantir que pudessem comer durante o governo de Hitler. 

Klemperer reconheceu o ato de heroísmo da esposa e dedicou o capítulo de mesmo nome a ela 

em sua LTI, justificando os riscos que ela correu para salvar a vida de ambos.  

 O círculo de convívio de Klemperer envolvia pessoas distintas, as quais teve contato no 

período pós-guerra, em geral, intelectuais e professores que trabalharam com ele. Nesse sentido, 

por frequentar o Kulturbund e participar de inúmeros eventos e mais tarde a Academia e 

também o Volkskammer também conhece alguns políticos e tece comentários críticos sobre 

estes. 
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 Sendo um homem culto, amante da arte, boa música e literatura, prezava por momentos 

onde pudesse desfrutar dessas ocasiões sociais. Nos primeiros anos da Alemanha Oriental, 

algumas dessas ocasiões eram seguidas de jantares e vinho, o que ele registrava feliz já que 

muitos itens alimentícios nessa época eram escassos e não se podia dispensar uma boa refeição. 

 Nas anotações de seus diários do pós-guerra encontramos um intelectual ávido em 

seguir sua carreira na universidade, disposto a enfrentar qualquer objeção para alcançar seu 

desejo. Afinal, para quem era um sobrevivente da guerra que escapou da ira nazista e da 

destruição da cidade onde vivia, a persistência e a coragem eram qualidades que só acentuaram. 

Klemperer sempre se mostrou determinado e imerso no trabalho intelectual, a preocupação 

constante em voltar a publicar e a eterna cobrança por escrever e publicar mais obras estão 

presentes em suas anotações diárias. 

 No tocante à religião, Klemperer, muito embora tenha se convertido ao Luteranismo 

ainda jovem, não era religioso. Em seus escritos durante os anos do Nazismo faz questão de 

reforçar que não se sentia judeu, mas sim alemão. No entanto, há uma passagem no mínimo 

curiosa em seus diários do pós-guerra. Hadwig e ele visitam a Tchecoslováquia entre março e 

abril de 1957, quando jovem ele já tinha estado lá pois seus pais nasceram e cresceram lá antes 

da demolição do antigo gueto. Decidem, então, realizar uma visita guiada ao antido cemitério 

judeu. Ele sentiu um apego literário-sentimental. 

[...] I did not tell the guide, at least not for the time being, that I am very closely 

connected to Prague; he will in any case have got that from my name in the 

visitors’ book […] 

[…] The next morning, Sunday, 7 April, to the Old Synagogue. We found it, 

but not the entrance. A young man, fabulous oriental eyes under the round 

kippa, observed us for a while. Then to me: Are you a Jew? No, but we were 

looking89 (KLEMPERER, 2004, p. 487). 

Esse relato de Klemperer nos faz pensar sobre as possíveis origens desses sentimentos 

em relação à cidade, se seriam suas raízes religiosas do seio familiar ou somente uma referência 

aos pais. Nas linhas seguintes ele responde de forma contundente quando perguntando se era 

judeu, deixando-nos novamente em uma incógnita.  

                                                             
89 [...] Eu não contei ao guia, pelo menos não por enquanto, que eu sou muito ligado a Praga; ele vai perceber 
isso a partir do meu nome no livro de visitantes [...] 
[...] Na próxima manhã, domingo, 7 de abril, para a Velha Sinagoga. Nós a encontramos, mas não a entrada. 
Um jovem, de olhos orientais fabulosos abaixo do kippa redondo, nos observou por um momento. Então para 
mim: Você é judeu? Não, mas estávamos parecendo. (Tradução nossa). 
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A visão política de seu entorno, sempre associada ao que lia nos jornais ou ao que 

presenciava nas ruas eram fruto de análise em seus relatos. As ações do governo soviético na 

Alemanha Oriental são observadas por ele e não deixam de ser comparadas muitas vezes ao 

hitlerismo ainda tão latente em sua memória. Paradas, termos, atitudes que tantas vezes iria 

anotar em seu diário como: LQI, ou seja, Lingua Quarti Imperii, que cogitou escrever e 

publicar.   

Muitas vezes suas anotações variavam do elogio à crítica sobre um determinado assunto, 

ou, por que não, sobre o mesmo assunto. Em certas situações, é um Klemperer fugidio que nos 

aparece, inconstante às vezes, mas também o homem comum que relata fatos triviais do 

cotidiano. Nem sempre seu pensamento é de fácil compreensão, assim como oscilam as 

emoções durante os registros, influenciados também por acontecimentos externos ou pelos 

anseios individuais de Klemperer.  

Do mesmo modo, “sabemos que não existe uma autobiografia “pura”, sem “correções 

estéticas”, que ela é apenas uma construção motivada pelo que vivemos” (SELIGMANN-

SILVA, 2005, p. 116). Seus diários contribuem para a historiografia atual pois lança novos 

olhares sobre a História da Shoah e daqueles que sobreviveram a ela, uma vez que Klemperer 

presenciou fatos tão importantes de um momento singular. Ele pode, então, continuar seus 

escritos após ver sua cidade completamente devastada. Klemperer representa sob seu prisma o 

testemunho de um sobrevivente da catástrofe enquanto tantos outros foram silenciados. 

A memória social ou coletiva, por sua vez, cristaliza-se colada muitas vezes a 

demandas afetivas ou políticas externas ao testemunho. Isso pode ser 

observado na ênfase reiterada nos relatos individuais de que o Holocausto 

seria “apenas” parte, mais um capítulo, de uma história mais longa, ou eterna, 

de anti-semitismo ou de que o genocídio seria um castigo divino pela 

assimilação dos judeus na Alemanha e em outros países da Europa. A 

memória procura um sentido e encadeia-o em outras construções que, do 

ponto de vista da identidade pessoal, fazem sentido, criam nexos e 

explicações, constroem um espécie de auto-história. A memória procura 

sempre apaziguar os conflitos, fechar as feridas, restaurar as ruínas, silenciar 

as dores; ela tem compromisso com a subjetividade, com a reconstrução de 

uma história pessoal que precisa encontrar saídas viáveis, até mesmo do ponto 

de vista psíquico, para reconstituir uma vida, um futuro, e isso por mais que 

ela conte das dores e das feridas (SELIGMANN-SILVA, 2003, p. 131 – 132). 

É desse modo que essa pesquisa analisou os diários de Victor Klemperer durante o 

período posterior à Segunda Guerra Mundial, intitulado: The diaries of Victor Klemperer – the 

lesser evil (1945 – 1959) junto às demais obras de cunho biográfico, seus diários da Era Nazista 

e também sua LTI. Seus diários nos revelaram como foi possível seu retorno à Dresden, cidade 
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devastada pelo bombardeio aliado e como se deu a retomada de sua vida, sua produção 

intelectual e a publicação   

Conforme aponta Seligmann-Silva 

Se o relato de vida pode ser visto como uma tentativa do autor (e do leitor) 

mergulhar na “eternidade” do tempo, procurando, desse modo, estancar o seu 

fluxo, é porque a morte representa sempre um pano de fundo imprescindível 

ao relato (auto)biográfico: e o despertar e o adormecer funcionam nessas obras 

justamente como encenações do nascimento e da morte (SELIGMANN-

SILVA, 2005, p. 145). 

À luz de seus relatos, com a preocupação constante em “prestar testemunho” ou ainda 

disposto à tarefa educacional que acreditava que estes teriam para a posteridade, relatou tudo 

que o pôde. 

Os diários de Victor Klemperer denunciam a tirania, a violência e os abusos gerados por 

um Estado totalitário e as consequências sofridas pela população alemã após o final da guerra. 

Diante de seus escritos, essa pesquisa cumpre a tarefa de elevar a voz de Klemperer para 

ouvirmos seu testemunho e que ela possa motivar historiadores e outros pesquisadores que 

porventura se interessarem em conhecer mais sobre sua vida. Para além disso, ela se faz urgente 

e necessária quando ainda hoje inúmeros casos de intolerância estão presentes na mídia e no 

mundo, grupos extremistas instigam atos violentos, muitas vezes resultando em impunidade. 

Sua voz se torna essencial para que não nos esqueçamos de tempos tão sombrios.  

Espero que essa pesquisa possa servir de base para quem se debruça em temas 

relacionados à literatura de testemunho, em especial aos sobreviventes da Shoah, e que 

possibilite um espaço para o surgimento de novos debates aos pesquisadores, divulgando e 

fomentando o conhecimento científico.  

Figura 36 - Memorial em bronze de Gerhard Geyer (1907 – 1989) homenageando quatro 

pesquisadores, entre eles Victor Klemperer, que lecionou na universidade de Halle entre 1948 a 1960. 

 

Fonte: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de 
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