
2.38 Capítulo XXXVI 

PROBE AUFS EXEMPEL 

 

A prova dos nove    

 

O bombardeio acompanhado do incêndio generalizado que assola Dresden na noite de 13 

para 14 de fevereiro de 1945 foi de tal envergadura, que qualquer judeu que a ele 

sobreviveu pôde finalmente se ver livre da Gestapo, pois toda Dresden passa a ser um 

amontoado de escombros. E, como que por milagre, é o que acontece com o casal Victor e 

Eva Klemperer. Apesar de seus cabelos brancos tranqüilizarem-no de que não irá passar por 

desertor, tem medo de ser reconhecido em Dresden, onde fora catedrático durante quinze 

anos e ainda poderá ser denunciado à Gestapo. Dessa forma, nos três meses remanescentes 

de guerra ambos ficam vagando pelas aldeias da Saxônia e Baviera e se deparam com toda 

sorte de pessoas, com as mais diversas formas de pensar, desde jovens e idosos, cultos e 

incultos e até mesmo aqueles que ainda reverenciam Hitler! A mesma linguagem que esse 

leque de tipos humanos fala é a ‘prova dos nove’ para Klemperer constatar o poder da 

"LTI", quer no dialeto da Saxônia, restrito ao seu círculo de convivência, acrescido dos 

termos empregados pelo pessoal da Gestapo de Dresden, quer o que ouve por toda parte. 

Klemperer divide esse período em três fases e descreve inicialmente a do meio, em março, 

em que por todo esse caminhar e esconder-se somente uma nova palavra foi adicionada à 

'LTI' 

“Volksschädlingsbekämpfer1”, 

 

que aparece nas braçadeiras de alguns soldados. Nesse contexto de risco conseguem um 

esconderijo em Berlim, em Falkenstein, no quarto dos fundos da farmácia de um amigo na 

“Adolf-Hitler-Platz2”, em que dormem no chão, sob a foto do próprio Adolf-Hitler. É o 

momento em que Klemperer mais se faz valer de sua “Balancierstange3”, dada a 

necessidade de trabalhar na "LTI", para tentar se acalmar. Neste esconderijo lê tudo que lhe 

cai nas mãos, ansioso por acrescentar algo para a "LTI". Depara-se com um pequeno livro 

                                                 
1 Combatente dos parasitas do povo.'LTI', p.331. 
2 'LTI', p.330. 
3 Vara do equilibrista. 



“Das ärztliche Teerezept, herausgegeben von der deutschen Apothekerschaft4” 

 

e comenta o intenso autoritarismo exercido pela "LTI". Por meio de frases desconexas a 

Apothekerschaft5 apresenta-se de forma subserviente à doutrina reinante, demonstrando o 

enfraquecimento da classe farmacêutica.  

 

“Unverkennbar lässt sich in weitesten Kreisen unseres Volkes ein inneres Widerstreben 
gegen das Einnehmen chemotherapeutischer Präparate erkennen. Demgegenüber ist in 
jüngster Zeit der Wunsch nach Verordnung natürlicher Heilstoffe, die von Laboratorien 

und Fabrikbetrieben unberührt bleiben, erneut erwacht und gebilligt worden. Kräuter und 
Kräutergemische, die aus unseren Wiesen und Wäldern stammen, haben sicher für jeden 

auch etwas Vertrautes und Unverfälschtes. Ihre arzneilichte Verwendung bestätigt 
traditionelle Heilerfolge aus grauer Vorzeit, und der Gedanke der Verbundenheit von Blut 

und Boden stützt das Vertrauen zu heimischen Kräutern6”. 
 

Klemperer comenta como os slogans nazistas se encontram imiscuídos em textos de cunho 

científico. Além da submissão humilhante, sob o manto tradicionalista alemão, de amor à 

natureza e de antiintelectualismo, 

 

“dem immer wieder verfangenden Gerede von der Giftigkeit chemischer Mittel” blüht das 
Kurpfuschertum, macht Geschäfte mit “kritiklos” zusammengebrauten deutschen Heiltees 

und treibt den chemischen Fabriken die Kunden und Ärzten die Patienten ab7”. 
 

Klemperer prossegue sua leitura, criticando mais uma vez a subserviência da classe 

farmacêutica e o enaltecimento do partido governamental: 

 

“Auch wir approbierten Pharmazeuten, Chemiker und Ärtzte verwenden ja heimische 
Heilkräuter, nur eben nicht ausschliesslich und wahllos8!” “Und jetzt tritt der Wusch der 

                                                 
4 Receitas para chás medicinais, editado pelo conselho dos farmacêuticos. 'LTI', p.330. 
5 Conselho dos Farmacêuticos, 'LTI',p. 330. 
6 É incrível como o hábito de rejeitar remédios químicos vem se alastrando em nosso povo. Vem sendo notada 
a intenção de ingerir preparados naturais, não processados nem por laboratórios, nem por fábricas. É certo que 
sejam ervas dos nossos campos, não falsificadas, seu uso medicinal confirma seu poder de cura desde tempos 
imemoráveis e reforçam a ligação com a doutrina ‘Blut und Boden´. 'LTI', p. 333. 
7 Além da insinuação de envenenamento por meio de produtos químicos vinha a crítica sutil ao charlatanismo, 
que desprovido de qualquer senso crítico, servia-se do uso de chás medicinais alemães para fazer negócios, 
deixando médicos e laboratórios sem pacientes. 'LTI', p. 333. 
8 Não é a toa, nem por falta de escolha que até mesmo nós médicos, químicos e farmacêuticos qualificados 
usamos chás medicinais. 'LTI', p. 334. 



Ärzteschaft, die Therapie mit Kräutern und Tees weiter auszubauen9” “gedenke der 
nordischen Mathematik, die im Anfang einmal  der ‘Freiheitskampf’ dem Kollegen 

Kowalewski nachsagte, dem ersten nazistischen Rektor unserer Technischen Hochschule, 
vergiss nicht, andere Zweige der Naturwissenschaften auf die 'LTI'-Seuche zu 

untersuchen10”. 
 

Quer pesquisar também outros ramos em que a 'LTI' se alastrara de maneira epidêmica. 

Constatada essa questão dos chás medicinais, Klemperer volta às letras, pois seu amigo 

farmacêutico lhe trouxera a  

 

Geschichte des deutschen Volkes11 de Friedrich Stieve publicada em 1934 e Geschichte der 
deutschen Literatur (História da Literatura Alemã) de Walther Lindens, publicada em 1937. 
 

O conteúdo nazista desses livros educacionais faz Klemperer anotar como proceder no 

futuro para que os professores venham saber que se trata de textos nocivos, que jamais 

devem voltar a ser utilizados. Faz anotações de um modelo para ‘Seminário para 

historiadores e germanistas’ percebendo que irá ser necessário esclarecer os professores 

sobre as particularidades e o aviltamento que foi a 'LTI'. Até 1942 o livro de Stieve tinha 

sido editado doze vezes. A anexação da Tchecoslováquia e a retomada dos Sudetos já 

estavam incluídas na 9ª edição, em 1939. Klemperer comenta a falta de realismo do texto. 

 

... denn einen Monat  vor den Beginn des neuen Weltkrieges schließt der Autor mit dem 
Jubelruf, dass “der ganze unvergleichliche Aufschwung ohne das Vergießen eines einzigen 

Tropfen Blutes erreicht” worden sei, und mit dem furchtbar ominösen Vergleich, das 
Deutsche Reich rage nun “empor aus dem Strom der Zeit als ein Hort12” 

 

 como  

Sammlung und Dauer, als eine schimmernde Verheißung13, 

 

                                                 
9  É dado o momento em que a medicina deseja dar continuidade às terapias com o emprego desses chás, 
atendendo o desejo dos pacientes. 'LTI', p. 335. 
10 Outra questão anotada por Klemperer era sua intenção de pesquisar a matemática nórdica, mencionada pelo 
jornal ‘Freiheitskampf’, citando Kowalewski, primeiro reitor nazista de Dresden. 'LTI' p. 333. 
11  História do Povo Alemão. 'LTI' p. 333. 
12  Pois um mês antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial Stieve chegou ainda a escrever que “o 
incomparável progresso alemão tinha sido alcançado sem qualquer derramamento de sangue” com a terrível 
comparação de que o “Reich se sobressaía para além da corrente do tempo“. 'LTI' p. 333. 
13Coletivo e continuidade, tal qual profecia fulgurante. 'LTI' p. 333. 



como estímulo para a harmonia arquitetônica de Adolf Hitler”. Klemperer comenta que a 

tinta do livro não devia ainda nem ter secado e as edificações mencionadas já estariam 

sendo postas abaixo pelas bombas inimigas. O livro de quinhentas páginas de Stieve era um 

engodo sutil, capaz de confundir até um leitor mais arguto. Onde havia condições de impor 

a mentalidade nazista, a 'LTI' foi inserida com todo seu vigor, mantendo sua pobreza 

austera, martelando as mesmas mentiras. Outro sinal de pobreza foi o enaltecimento do 

derramamento sangue. 

“Wenn ‘sogar ein Goethe haltlos Ehrfurcht’ vor Napoleon empfand, so war die Stimme des 
Blutes verkümmert14”. 

 

Quando o governo Dollfuss15 se posicioa contra os nacional-socialistas austríacos, coloca-

se em contraposição à  

“die Stimme des Blutes16”. 

 

Quando as tropas de Hitler invadem a Áustria, soa finalmente  

 

“die Stunde des Blutes”17, com o quedie alte Ostmark18, termo designado para venerar os 

ancestrais, „zum ewigen Deutschland heimgefunden hat19“. 

 

Ewig, elo de ligação entre os venerandos ancestrais, que por nosso intermédio (nazista), 

serão ligados ao futuro pelo uso abusado do superlativo dos números.  

 

Heimfinden, primeira das antigas expressões de valorização ao sentimento  nazista. 

  

Para Stieve, 

Tradition und Dauer20 
                                                 
14 Se até um Goethe se permitia venerar Napoleão, então seria a decadência da voz do sangue. 'LTI', p.334. 
15 Engelbert Dollfuss (1882-1934), político austríaco; impôs ao Partido Democrata-Cristão o Partido Fascista 
da Itália. Chanceler desde 1932. Opôs-se à anexação da Áustria à Alemanha. Assassinado em 25 de julho de 
1934, durante um golpe da SS de Viena. Seus assassinos (o regime não os chamou assim) morreram “de pé, 
com coragem” . Um deles gritou: “Morro pela Alemanha. Heil, Hitler, até que a garganta lhe fosse 
estrangulada” cf. imprensa alemã de julho de 1934. 'LTI', p.334. 
16 Voz do sangue. 'LTI', p.334. 
17 Hora do sangue. 'LTI', p.335. 
18 Marco do Leste. 'LTI', p.335. 
19 Tinha retornado a seu lar eterno, a Alemanha. 'LTI', p.335. 



são conceitos correntes, que normatizam seu estilo de historiador, contra os quais ele prova 

ser um fiel nacional-socialista ortodoxo, pois inunda seu texto com expressões nazistas 

voltadas aos sentimentos de força, ambição e paixão indômitas, que caracterizam a história 

antiga e o estilo e paixão indômita do povo germânico, base de sua estrutura política.  

 

‘Furor teutonicus’ wird als hoher Ruhmestitel der “urwüchsigen Kinder des Nordens” 
gewertet21:“Welch kühner Glanz über ihrem Einherstürmen, das ohne Ahnung von der List 
der Umwelt, ganz auf die Macht des überströmenden Empfindens eingestellt war, auf die 

Macht jenes inneren Schwunges, der sie vor Freude aufjauchzen ließ, wenn es an den Feind 
ging22” 

 

Em Stieve, como em outros autores, também foi possível detectar a grotesca mescla entre 

expressões mecanicistas e afetivas, a incapacidade nazista de ter outro tipo de sentimentos. 

Stieve  escreve sobre o NSDAP 

 

“der Partei fiel die Aufgabe zu, der gewaltige Motor im Innern Deutschlands zu sein, der 
Motor der seelischen Aufrichtung, der Motor der tätigen Hingabe, der Motor der steten 

Erweckung im Sinne des neu geschaffenen Reichs23“. 
 

A característica de seu estilo é valorizar somente os sentimentos bons de forma unilateral, 

dotando os germanos de traços positivos. Segundo Stieve a estruturação política parte 

também da percepção unilateral dos sentimentos, já que a capacidade de um líder está de 

acordo com o porte de seus partidários, cuja sensibilidade para a devoção comprova a 

valorização dos sentimentos para os germanos. É dos sentimentos que emana sua fantasia 

ilimitada, imbuindo-lhe devoção religiosa, aproximando-o da natureza e fazendo-o sentir 

desprezo pelo intelecto, seguindo a tendência do romantismo germânico. É o fio condutor 

para identificar o espírito de conquista germânico,  

 

“den deutschen Glauben an den eigenen Beruf zur Weltherrschaft24”. 

                                                                                                                                                     
20 Tradição e continuidade. 'LTI', p.335. 
21 Era com ‘furor teutonicus’ que Stieve glorificava as crianças nórdicas, como as mais autênticas. 'LTI', 
p.335. 
22 Qual brilho temerário em relação aos combatentes caídos, que desconhecedores da astúcia reinante, estão 
ligados pela força da sensação avassaladora, no poder do impulso interior, que exala euforia, quando se trata 
de atacar o inimigo.'LTI', p. 335. 
23 O partido fora imbuído de tornar-se o poderoso motor da Alemanha, condutor de sua sagrada organização, 
de seu sempre despertar, no sentido da formação do Reich. 'LTI', p.335. 



 

 Mas a preponderância do sentimento,  

 

“dass hart bei der Gier nach Welt die Weltflucht lag25”, 

 

ligando-se ao cristianismo. Assim que o alemão capta o sentido da história, de forma 

diferenciada dos demais ideólogos do partido, que fazem uso da violência, Stieve introduz 

como contra-figura o judeu, de forma destorcida, valorizando as características nazistas.  

 

“Zersetzung26” passa a ser palavra-chave. 

 

Os dois poetas judeus Heine e Lion Baruch, Ludwig Börne depois de seu batismo, foram os 

primeiros da série daqueles demagogos do  

 

“auserwählten” (‘povo escolhido’), expressão irônica do nazismo. 

 

Raça estranha, que capta as conveniências do espírito da época, que pratica o materialismo, 

além das marcas do exílio. Termos como 

  

“niederreißende Kritik” (crítica destrutiva), “zerfasernder Intellekt” intelectualismo 
esfarrapado, “tödliche Gleichmacherei” (nivelamento mortal), “Auflösung” (dissolução), 
“Unterhöhlung” (minar), “Entwurzelung” (desenraizar), “Durchbrechung der nationalen 

Schranke” (extravasar os limites nacionais); “Marxismus” für Sozialismus, denn der wahre 
Sozialismus gehört dem Hitlertum27” 

 

Marxismo ao invés de socialismo são acréscimos ao vocabulário nazista. O verdadeiro 

socialismo pertence ao hitlerismo, enquanto o falso é fruto das bobagens do judeu Karl 

Marx. Impingem o termo judeu antes de cada nome como judeu Marx, judeu Heine. As 

palavras de antes da Segunda Guerra Mundial reforçam agora os termos: 

 

                                                                                                                                                     
24 Convicção alemã de que sua função seria dominar o mundo.'LTI', p.336. 
25 Que trouxe consigo a ambição pela vida, trouxe também uma fuga da vida. 
26 Decomposição.'LTI', p.336. 
27 Marxismo ao invés de socialismo, pois o verdadeiro socialismo pertence ao hitlerismo, 'LTI', p.336. 



“teuflischen Giften der Zersetzung, von roten Hetzern28“... 

 

A terceira classificação partiu do embate entre bolchevismo e comunismo, dos obscuros 

batalhões vermelhos emergentes. 

 

“Und endlich – Krönung des Gesamtwerks und Gipfelung der stilistischen Leistung, volles 
Werk der nazistischen Sprachorgel: der Retter, der unbekannte Soldat, der Mann aus 

Grossdeutchland, der Führer erscheint. Jetzt versammeln sich alle Schlagworte beider 
Richtungen auf engem Raum. Und die furchtbare Prostituierung der Evangeliensprache im 

Dienste der LTI macht den Beschluss: ‚Durch die hinreissende Kraft seines eigenen 
Glaubens vermochte der Mann an der Spitze den am Boden liegenden Kranken mit dem 

uralten Zauberwort ‚Stehe auf und wandel’ zu entflammen29”. 
 

Klemperer sempre destacou a pobreza da 'LTI', mas ressalta também sua riqueza no texto 

de Stieve, comparada com o de Linden, cuja característica principal é o emprego 

desmesurado das palavras 

“arthaft” e “volkhaft30” 

para designar qualquer autor, corrente de pensamento ou obra literária que sejam de seu 

agrado. 

“Im Rittertum wird zum zweiten Male nach der germanischen Heldendichtung der 
Fürstenhallen eine schöpferische arteigene Hochkultur geboren31”. 

 

“Löb Baruch, nome judaico de Ludwig Börne, após seu batismo32”, e o outro judeu 

Friedrich Ludwig Stahl, batizado como Jolson, ...são igualmente culpados na questão do 

“ordenamento do pensamento germânico”, no distanciamento arthaft da idéia Estatal. A 

                                                 
28 Venenos diabólicos da decomposição, dos insufladores vermelhos... 
29 E, por fim, expoente máximo da obra completa do mecanismo da lingüística nazista foi o surgimento do 
salvador, do soldado desconhecido, do homem da grande Alemanha, de Hitler enfim. Nessa composição de 
todo tipo de slogans, surgiu a conclusão, que fez uso da terrível prostituição da linguagem evangélica, a 
serviço da "LTI":  “O homem no topo,  transmitia por sua fé, aos enfermos deitados pelo chão sua antiga 
profecia: “Levanta-te e anda”. 'LTI', p.337. 
30 Palavras de tradução difícil. Arthaft seria ‘conforme a espécie,o  jeito de ser, o gênero’; volkhaft, seria ‘em 
conformidade como o povo’. 'LTI', p.336. 
31 Na  época dos cavaleiros foi gerada pela segunda vez uma cultura especial de alto nível, de acordo com a 
poesia épico-germânica.'LTI', p.338. 
32Nasceu em Frankfurt aM. (6.5.1786) e morreu em Paris em 12.2.1837. Lamentou seu ingresso ao 
protestantismo em 1818 como “diese törichte Verschwendung” (desperdício insensato). Foi o publicista de 
sua época, escrevia em alemão e francês. Foi um combatente do antisemitismo. Seu conflito com H. Heine foi 
de cunho político. (Lexikon des Judentums). 'LTI', p. 336. 



lírica e a “Balladik” volkhaft33de Uhland contribuíram para o novo despertar da 

Artbewusstsein34. ‘Die arthafte deutsche Bewegung, der  “Realismus35” foi encerrado com 

os romances de Fontane. Paul Lagarde, eminente catedrático, pensador do nacional-

socialismo, “ist um eine arthaft Religion bemüht36”. Houston Stewart Chamberlain37 foi 

artechter, mais puro do que o Rembrandt alemão, ofereceu ao povo alemão „arteigene 

Geistesheroen38“, despertou a visão de vida germânica para a „völkische Macht39“ (Linden 

prossegue descrevendo seu empenho em consolidar a cultura popular, com discernimento 

entre „Kampf zwischen Oberflächenliteratur und ewiger arthafter Dichtung“ (luta entre 

literatura superficial e eterna poesia “pura”), tendo de rever a „nervösen Entartung“ 

(degeneração nervosa). Bartel e Lienhard deram início em torno de 1900 à „contra-corrente 

volkhaft“ da literatura nacional-socialista, entranhada de sangue como 

volkhaft, bluthaft e arthaft. 

Klemperer denuncia que muito antes dessa leitura tivera em casa seu lado mais popular e 

tosco na figura dos fiscais da Gestapo, que repetiam sempre a mesma frase para sua mulher, 

como se estivessem declamando Homero: 

“Du artvergessenes Weib! Weißt du nicht...40”, 

 

mas na verdade o que diziam era: “você não sabe que no Talmud consta que uma estranha 

vale menos ainda do que uma prostituta?” Durante todos aqueles anos e principalmente no 

esconderijo em Falkenstein Klemperer se depara com o questionamento essencial do livro 

"LTI". Como foi possível que pessoas cultas tivessem embarcado nessa traição, 

absolutamente contrária à condição humana? Os fiscais da Gestapo, bem, esses não 

passavam de bestas humanas, apesar de sua patente elevada. Mas para uma pessoa do nível 

de Linden não havia explicação possível! Além dele, Klemperer se lembra de uma série de 

literatos, poetas, jornalistas, acadêmicos. Em qualquer canto depara-se com traição. Um tal 

Ulitz escreveu a estória de um estudante atormentado, dedicando-a a seu amigo Stefan 

                                                 
33 Balada em estilo popular. 'LTI', p.338. 
34Consciência da espécie. 'LTI', p.338. 
35 Movimento alemão chamado realismo. 
36 Empenhou-se por uma religião alemã arthaft .'LTI', p.338. 
37 Inglês, genro de Richard Wagner e ideólogo do nacional-socialismo alemão. 'LTI', p.338. 
38 Heróis espirituais puros. 
39 Poder “popular”. 
40 Você, mulher esquecida de sua espécie, você não sabe que...,  'LTI', p.340. 



Zweig. Mas, então, justamente no momento de maior penúria para os judeus, desenha  

caricatura de um judeu que pratica a usura, para provar sua fidelidade ao partido. Logo em 

seguida surgiu o romance de Dwinger sobre sua prisão e a revolução na Rússia, sem 

qualquer referência a influência e maldade judaicas. As duas únicas referências judaicas de 

toda essa trilogia dizem respeito a ações humanitárias de uma mulher judia e de um 

comerciante judeu. Mas, então, justamente no período de Hitler, surge o comissário judaico 

sangüinário. Aí, o piadista Hans Reimann da Saxônia descobre as características judaicas e 

suas piadas:  

“Der Glaube der Juden ist Aberglaube41”, 

 

seu templo é o clube local, seu Deus é o proprietário de uma grande loja... A tendência ao 

exagero pulula tanto no miolo judaico, que fica difícil distinguir entre intelectualismo 

putrefato e as bobagens daquele povo de pé chato”. Klemperer ressalta o ‘impacto da ducha 

fria para ducha quente’, pois tudo que descreve é produto da miscelânea que encontra para 

ler em Falkenstein. Mais interessante do que esse caminho comum e incompreensível para 

a traição, mais compreensível e mais trágica 

‘ist das halbschuldlose In-den-Verrat-Gleiten, wie es sich etwa an Ina Seidel beobachten 
lässt, die reinen Herzens den romantischen Hang hinunterwandeldt und beim späten 

hymnischen Glückwunsch für den deutschen Messias Adolf Hitler, den schon über und über 
mit Blut besudelten, anlagt42”.  

 

Klemperer comentou que era um assunto que não poderia desprezar nos diários. Até um 

antigo conhecido, Paul Harms, jornalista respeitado pelos amigos e pelos opositores, 

conhecido do tempo da Primeira Guerra Mundial, Klemperer encontra entre os traidores. 

Klemperer lembra-se das infindáveis conversas que tinham tido no café literário em 

Leipzig. Nessa época, apesar de deixar o “BerlinerTageblatt” para escrever no “Leipziger 

Neuesten”, pouco mais à direita, Harms não teria mudado de mentalidade. Além de ter boas 

idéias, era pessoa correta. Klemperer comenta que ficou muitos anos sem ouvir nada a seu 

respeito. Até deparar-se novamente com as iniciais PH, a cada três, quatro  dias no 

 

                                                 
41 A fé do judeu é a superstição. 
42 Foi a tentativa de não se sentir culpado, mas adentrar no espírito da traição, como foi o caso de Ina Seidel, 
que desejou  felicidades a Hitler, messias alemão, ensangüentado.'LTI', p.340. 



 “Leipziger Neuesten”. ‘ Aber es war kein “Paul Harms” mehr, es war nur eine von den 
vielen hundert Variationen, die der Goebbelssche Wochentext durch alle Wochentage in 
Allen großdeutschen Blättern erfuhr, es war das für die Freiheit des Abendlandes und der 
Welt selbstlos kämpfende Germanentum, es war die ganze "LTI" – und mir die Probe aufs 
Exempel. Eine traurige Probe für mich, weil eben diese Zeilen mit persönlicher Stimme zu 
mir sprachen, ...43’ 
 

Mas pouco antes da invasão russa em Zehlendorf, Paul Harms foi  

‘dem irdischen Richter entrückt worden’ 

 salvo pelo gongo, pois veio a falecer. Não foi somente a infindável lista de traidores que 

invadiu a mente de Klemperer, como também as idas a restaurantes e para sua maior 

perplexidade o próprio ambiente civilizado da farmácia. Narra seu espanto diante de certo 

descaso de seu amigo, que não estranha quando um colega veterinário relata as maravilhas 

do milagroso V2 e toda a série V, logo após longa noite de bombardeio, com a morte 

rondando a todos. 

 

‘..., wonach von gänzlich eingestürtzten Häusern nur “die Wand mit dem Hitlerbild” 
stehen geblieben sei’44. !!! 

 

Outro amigo do farmacêutico, renomado diretor de escola, que mesmo sendo opositor do 

regime, tinha ainda uma ponta de esperança que ocorresse alguma grande virada, pois 

 

‘..., denn unmöglich können unsere Kultur und unser Idealismus dem Ansturm des 
vereinten Materialismus der Welt untergehen!45’. 

 

O relato passa para o período inicial da fuga, em que o casal pôde ficar alojado na casa da 

antiga empregada Agnes, em Piskowitz, aldeia anti-nazista em Kamenz, parte da Alemanha 

                                                 
43 Mas percebeu que se tratava dos escritos semanais de Goebbels, distribuídos diariamente pela grande 
imprensa, cada dia sob outra rubrica. Era a triste ‘prova dos nove’ que se lhe denunciava como a "LTI", desde 
o Weltjudentum (judaísmo mundial) à estepe43, a traição da Inglaterra contra a Europa, a abnegação do 
germanismo combativo para libertar o ocidente. O que Paul Harms escrevia falava diretamente ao íntimo de 
Klemperer, apesar de não condizer com o que Klemperer esperava dele. 'LTI', p.341. 
44 Mas percebeu que se tratava dos escritos semanais de Goebbels, distribuídos diariamente pela grande 
imprensa, cada dia sob outra rubrica. Era a triste ‘prova dos nove’ que se lhe denunciava como a "LTI", desde 
o Weltjudentum (judaísmo mundial) à estepe44, a traição da Inglaterra contra a Europa, a abnegação do 
germanismo combativo para libertar o ocidente. O que Paul Harms escrevia falava diretamente ao íntimo de 
Klemperer, apesar de não condizer com o que Klemperer esperava dele. 
45 E não se poderia supor que toda a cultura e idealismo do povo alemão se deixasse subjugar pelo 
materialismo mundial.  'LTI', p.341. 



oriental onde é pouco provável que alguém conheça as leis raciais de Nürnberg e onde o 

nazismo tinha proibido o idioma eslavo. Os russos já se encontram em Görlitz e todos estão 

no aguardo da libertação da região. Pela primeira vez Klemperer tem a sensação de que a 

salvação virá como em contos de fadas, como quando partiu de Dresden, sob o fogo do 

incêndio. Entretanto, um fato novo lhe faz voltar uma pontada de tristeza. Não foi difícil 

informar o chefe da localidade que seus documentos pessoais tinham queimado, mas é 

difícil responder que não tem parente não-ariano, amedrontado de ter levantado suspeitas. 

Apesar de não lhe sair da memória o ciciar dos fuzis de 1915, atirando nos corpos caídos, 

seu pavor constante da palavra 

“Holen!” (buscar) ‘Jetzt spreche ich auch schon in dieser Sprache46!’  !!!), 

de ser buscado pela Gestapo passa somente depois deles dois serem salvos pelos 

americanos, na Baviera. Houve alguns momentos calmos em Piskowitz, em que nessa 

minúscula aldeia Klemperer se depara com material educacional do Reich e se pergunta 

estarrecido, o que não estaria ocorrendo, agora já no pós-guerra nas cabeças das pessoas 

que em sua infância receberam um Atlas que fora o mais puro extrato da ‘LTI’. Era da 

autoria de Philip Bouhler, homem da chancelaria do Reich, distribuído por todas as escolas 

da Alemanha a partir de 1942, quando já não havia qualquer condição de vitória e fazia-se a 

tentativa de reduzir o impacto da derrocada final.  

‘Die ganze Hybris dieser Veranstaltung wird erst deutlich, wenn man das späte Datum 
berücksichtigt: Schon ist der erträumte deutsche Sieg zur Ummöglichkeit geworden, schon 

kann es nur noch darum gehen, die volle Niederlage zu vermeiden, da gibt man den 
Kindern ein Kartenwerk in die Hand, worin “Grossdeutschland als Lebensraum” das 

“Generalgouvernement mit Warschau und dem Distrikt Lemberg”, das 
“Reichskommissariat Ukraine” umfasst47’, 

 

‘worin die Tschechoslowakei als “Protektorat Böhmen und Mähren” und “Sudetenland” 
durch besondere Farbe als unmittelbarer Reichsbesitz bezeichnet werden, worin die 

deutschen Städte mit ihren nazistischen Ehrentiteln prunken, neben der Hauptstadt der 
Bewegung und der Stadt der Parteitage auch “Graz, die Stadt der Volkserhebung”, 

“Suttgart, Stadt der Auslandsdeutschen”, “Reichserbhofgericht Celle48” 

                                                 
46 Agora já falo também essa língua!!!'LTI', p. 344. 
47Qual seria a tática? Deixar nas mãos das crianças um atlas representativo da ‘Grande Alemanha’ e do 
‘Governo Geral com Varsóvia e o Distrito de Lemberg’, incluindo o ‘Comissariado do Reich para o Leste’ e o 
‘Comissariado do Reich para a Ucrânia’,   
48 Tchecoslováquia como ‘Protetorado da Boêmia e da Morávia’ e os Sudetos aparecem destacados, como 
integrantes do Reich. As cidades alemãs  resplandescem com seus nomes de honra nazistas, como capital do 



 

Ao invés de Iugoslávia, constava “Território Militar da Sérvia”. Em outro mapa constavam 

os Distritos Administrativos nazistas, e em outro as colônias nazistas. Bem embaixo vinha 

“Unter Mandatsverwaltung49”. 

Os exercícios do livro de aritmética eram dirigidos por 

 

“Arbeitsbeschaffung durch den Führer”und durch den “Versailler Diktat50.” 

 

O livro de leitura contava histórias enternecedoras de um Adolf Hitler paternal, dedicado 

aos animais51. Klemperer encontra na mesma escrivaninha um antídoto nazista. Um nicho 

sagrado com o crucifixo e a Bíblia vêndicos. Klemperer se pergunta se o catolicismo teria 

sido um antídoto suficiente, pois outra leitura que encontra é a 

“Zeitschrift für das katholische Volk”, revista ilustrada para os católicos de 1893/94 no 
volume “Stadt Gottes”, cidade de Deus,  repleta de ataques contra a “verjudete Loge”, loja 

maçônica judaizada 
 

e contra os subservientes judeus liberais social-democratas, que defendia Ahlwardt52. 

Novamente estarrecido, Klemperer percebe como Hitler tinha conseguido seu objetivo 

demagógico, extraindo do judaísmo sem-número de fatores desfavoráveis a ele, dos quais 

fazia-se de vítima. Apesar do anti-semitismo católico do Século XIX, Klemperer não se 

queixa, pois agora os católicos são igualmente vítimas do nazismo. Além disso, há ainda 

outra publicação já bastante manuseada, sem repercussão na vida atual da família, o 

compêndio do Barão August von Berlepsch, de Coburg,  1868, sobre criação de abelhas, em 

que o autor comenta como sua vida melhorara após tornar-se apiarista, valorizando a 

mentalidade ‘casa e trabalho’. Dizia que vários apiaristas, somente adquirem respeito ao 

dedicarem-se aos apiários. “Ficar em casa, sim, esse é o ‘Schibboleth’ (senha) do cidadão 

correto”. O cunhado de Agnes era uma pessoa interessante, apesar de ter pertencido aos 

                                                                                                                                                     
movimento e do parlamento além de “Graz, cidade do levante popular”,“Suttgart, cidade dos nascidos no 
exterior”. Sob administração do mandato. LTI, p.346. 
49Sob administração do mandato.  
50 Dirigidos por Hitler e pelo Tratado de Versalhes. 
51 Recente filme russo mostra Hitler e sua equipe em seu castelo. Retratata justamente o nojo que Hitler sentia 
pelos gatinhos, recém nascidos. 
52 Alemão, importante idealizador do que viria a ser o nacional-socialismo, professor de nível secundário, 
anti-semita influente do final do Século XIX.  



‘capacetes de aço’ até serem absorvidos pelo NSDAP. À noite a família se reunia em serões 

agradáveis, centrados nas transmissões de rádio. Dessa forma, em 28.2.45 é a última vez 

que Klemperer ouve Goebbels falar pelo rádio, cujo conteúdo assemelha-se a seus últimos 

discursos: fala de quadros esportivos de muita brutalidade, da vitória final e mal consegue 

disfarçar o desespero. Algo tinha mudado na forma de falar, parecia um urso caindo. O 

interesse na casa era ouvir transmissões clandestinas em alemão, quer viessem de 

Beromünster, Londres ou Moscou. Dado o risco de vida para ouvintes de Dresden, por 

exemplo, o pessoal em Piskowitz estranha que o casal não conhecesse essas transmissões, 

pois lá não houvera qualquer situação de risco. Em sua pasmaceira, dizem 

 

“Und Hermann hat gesagt, er wolle Meyer heißen, wenn ein feindlicher Flieger nach 
Deutschland hereinkäme!53 ” 

 

 Ao que outro retrucava 

“Und Adolf hat die englischen Städte ausradieren wollen!”54. 

 

Ambos esses ditos populares ocuparam um espaço fixo, tanto nos centros urbanos, quanto 

no campo, mas em épocas diferentes, ao  passo que outras frases tiveram que se dar por 

satisfeitas, ocupando espaço lingüístico, às vezes por um só dia. Toda a aldeia mantém a 

mesma postura de aguardo do fim do nazismo e da chegada dos russos. Os Klemperer 

fazem parte da família de Agnes. Piskowitz fica na Europa Central, sem risco da ‘chuva’ de 

estanho como ocorreu em Dresden e mais tarde em Falkenstein. Os aliados lançam 

panfletos, avisa-se as crianças que estão proibidas de pegá-los, mas os panfletos são lidos 

por todos com extremo cuidado. Um deles, trazido pelo netinho Iuri é uma brochura igual à 

da escola: “Material de guerra de Goebbels”, com uma cabeça típica de guerreiro nazista 

(metade nobre, metade vândalo). Mas essa brochura era diferente, pois enquanto de um 

lado contava às crianças o que se passa, do outro, apresenta a explicação dos aliados, o 

oposto, especialmente no que diz respeito à constante ladainha de Hitler, que ele é amante 

da paz, mas que está sendo “forçado” a fazer guerra. Aliás, “forçado” a fazer guerra foi um 

dos principais chavões da 'LTI'. Nesse ínterim, os moradores da aldeia tomam 

                                                 
53E Göring disse que queria ser chamado de Méier, se algum avião inimigo penetrasse na Alemanha!  
54E Adolf queria apagar as cidades inglesas do mapa!  



conhecimento de mais duas situações: as terríveis Trecks transportando os camponeses 

errantes da Saxônia de um lado para outro, que permanecem semi-abrigados no 

acampamento “Maiden” e grande número de artilheiros da Baviera, retornando do front 

com seus cavalos, mas sem os canhões. A isso acrescenta-se que o pai de Agnes, idoso mas 

vigoroso, faz uso da profecia da rainha de Sabá, para anunciar a chegada dos russos. 

Klemperer pensa enquadrar essa relação bíblica como estritamente aldeã, até lembrar-se da 

Babisnauer Pappel de Dresden55, além da predileção reinante na Alemanha para a 

astrologia. Nessas duas semanas de pernoite a família prefere dar cabo de seu leitão antes 

que seja comido pelos libertadores. Foi um evento marcante, com a chegada de vizinhança 

das outras aldeias. Nesse clima de festa Klemperer experimenta uma vivência da Primeira 

Guerra Mundial. Ouve a mesma música francesa Sous les ponts de Paris, que antes da 

guerra lhe soara como a mais moderna que conhecia, agora já tão antiga. Esse mesmo 

atraso Klemperer nota em relação a uma charada do início da guerra. O significado da 

marca de cigarros Ramsés.  

“Russlands Armée macht schlapp Ende September56”. 

Mas tomado no sentido inverso seria 

“sollte England siegen, muss Adolf raus!” (se a Inglaterra vencer, Adolf tem de sair). 

Klemperer observa que vale a pena analisar o deslocamento desses chistes por época, 

espaço e camada social. Tinham lhe contado que certa vez a Gestapo lançara uma dessas 

brincadeiras para verificar em quanto tempo chegaria em Munique. Klemperer passa a 

matança do porco meio deprimido, porque fizera uma promessa consigo mesmo. Como os 

aliados se encontravam a 20 km de Munique e os russos iam tomar Breslau, Klemperer 

dissera para si mesmo que se o porco sobrevivesse a Munique e Breslau, então ele, 

Klemperer sobreviveria aos seus carrascos. De forma que a bela carne do porco lhe cai mal, 

porque Munique e Breslau continuam firmes. No dia seguinte, ainda alimentando-se do 

porco, o chefe da localidade vem informar que acabara de receber um comunicado que 

qualquer morador de outro local teria de ser retirado imediatamente, pois na manhã 

seguinte tropas de combate ficariam aquarteladas lá. Às cinco da manhã seriam levados por 

um transporte para fugitivos para Kamenz, na região de Bayreuth, o que deixou Klemperer 

                                                 
55 'LTI', capítulo X, “Autochtone Dichtung”. 
56 O exército russo vai cair até o final de setembro. 



desconsolado, imaginado-se em caminhão aberto, de pé, espremido entre homens, mulheres 

e crianças, sob chuva de neve. Mas o pior ainda está por vir, três semanas depois. Pois em 

Kamenz ainda podem declarar 

“Ausgebompte zu privater Unterkunft nach Falkentein57”, 

pois há ainda alguém que os receba. Mas pouco depois, Hans, o farmacêutico de Falkentein 

teve de ceder lugar para duas farmacêuticas de Dresden, que poderiam reconhecê-lo e o que 

mais temem é serem entregues à Gestapo. Passam por extrema penúria nos últimos doze 

dias de guerra, dormindo no chão duro e frio das estações, andando com calçados 

molhados, não conseguem obter alimento, caminham durante a noite por linhas férreas 

destruídas, mas o  pior de tudo para Klemperer, foi que Hans, o amigo, não lhes tinha 

fornecido veneno, caso fossem pegos pelos alemães. Os fugitivos são levados para 

Unterbernbach bei Aichach. Finalmente encontram-se muito distantes de Dresden, o final 

da guerra esta à porta, a Alemanha encontra-se em tal estado de petição de miséria, que 

param de temer, com exceção do medo coletivo  nesse local dos vôos rasantes e de serem 

"überrollen"  pelos americanos, que já se encontram em Augsburg.  

"Überrollen" foi o último termo da linguagem militar que entra para a 'LTI', 

que seguramente esteve relacionado com o antigo poder das tropas motorizadas. Da mesma 

forma que os Klemperer tinham observado em agosto de 1939 como os cidadãos de 

Dresden tinham sido buscados sorrateiramentre na calada da noite para formar o exército, 

agora viam-no da mesma forma desfazer-se. Aparecem grupinhos à busca de vestimenta, 

comida, etc. Dentre os moradores e dentre os fugitivos ninguém mais acredita em  vitória 

nazista. A única diferença no anti-nazismo desses camponeses e os de Piskowitz é que 

esses, na Baviera,  tinham sido nazistas no início. Hitler havia lhes prometido ‘mundos e 

fundos’ e já faz muito tempo que só passam por decepções. Mas algo é certo, a população 

de ambas as localidades estão sendo dispensadas pelo Terceiro Reich. Klemperer  percebe 

na Baviera que  fora injusto em não ter reconhecido como o camponês bávaro era gentil. 

Anota que nunca mais poderá cometer esse engano: lembra-se do polonês, do judeu. O 

responsável  pela aldeia, há muito insatisfeito com o partido, mas impedido de abandonar o 

cargo, manda tirar a suástica da porta da Prefeitura. É prestativo e benevolente com os 

                                                 
 
57 Desalojados por bombardeio, recebendo alojamento privado em Falkentein "LTI", p. 353. 



fugitivos civis e militares, fazendo Klemperer notar certa semelhança com os 

enciclopedistas. Apesar das diferenças com os nazistas,  esses camponeses tinham sido 

nazistas. No entanto, a pessoa que fora designada em Unterbernbach para dar-lhes abrigo, 

mentira primeira noite, afirmando que a bomba d'água estaria quebrada. Fala-se de tudo 

sobre a virada do momento, com ou sem esperança, com ou sem seriedade. Todos repetem 

a última recomendação de Hitler. "Ordem do dia" que Hitler dirigira ao front oriental, 

transcrita dos "Diários"58 de 24.4.1945. "O inimigo mortal 'judeu-bolchevista' empreendeu 

um ataque pela última vez. Ele pretende nos 'exterminar'. 'Enquanto velhos e crianças são 

assassinados, mulheres e moças são humilhadas como prostitutas de caserna. O resto 

marcha para a Sibéria'.  

 

Trabalho especial para si mesmo será estudar os disfarces e desvios do discurso no Terceiro 

Reich. Klemperer comenta que apesar de tanta coisa interessante que viveram na volta para 

casa, nada de novo surgiu para ser acrescido à 'LTI'. Ela de fato açambarcou e empestou a 

Grande Alemanha de maneira total. Toda a 'LTI' que tinha estudado em seu círculo restrito 

era a mesma que encontra após o incêndio de Dresden por todos os locais por onde passou. 

Somente o acréscimo de mais dois símbolos do nazismo. Em 28 de abril de 1945 em meio a 

comboios e muito disparos de artilharia, circulam rumores de que os americanos estão 

próximos. Na manhã seguinte encontram um documento de 26.4.1936 em preto e vermelho, 

rasgado, em que consta que ‘João Ninguém’ tinha  prestado  juramento ao Führer Adolf 

Hitler e a seus subalternos, junto a seu representante legal Rudolf Hess, em Munique  e  nas 

regiões próximas. À tarde passa um comboio de tanques e canhões  e Klemperer emprega 

novamente o termo "überrollt". Klemperer conta com regozijo que recebem em 

Unterbernbach um quarto com fogão de ferro, onde conseguem aquecer-se durante uma 

semana com o uso dos muitos quadros e molduras do Führer, suásticas e quadros de 

madeira com provérbios nazistas.  As demais madeiras são  muito difíceis de serrar, colhem 

pinheiros nas florestas da Baviera e essas últimas vivências do final da Segunda Guerra 

MundiaKlemperer ficam gravadas na memória de Klemperer para sempre. 

                                                 
58 P. 801. 




