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2.31 Capítulo XXIX 
  
 ZION  

 Sião  
 

Este é um dos capítulos principais do livro sob o ponto de vista judaico e de 

questionamento interno de Klemperer a respeito de sua identidade judaica. Não são 

termos característicos da "LTI" que Klemperer apresenta, mas suas reflexões sobre seu 

pouco envolvimento com o sionismo. Klemperer e Seliksohn, outro morador do 

Judenhaus,  nascido em Odessa e criado na Alemanha, lamentava não ter conseguido 

concretizar sua Aliá.  Suas discussões versavam sobre a essência de “seu” judaísmo, o 

livro “Mein Kampf” de Hitler e sua capacidade de ter dominado “corações e mentes” de 

multidões. A partir dessas discussões, o teor do livro 'LTI' ganha nova dimensão a 

respeito do nazismo e de seu surgimento na Alemanha. O que discutiam? O amigo 

Seliksohn, que procurava Klemperer amiúde, criticava-o por continuar se sentindo 

alemão, após vivenciar as atrocidades nazistas, tentando von der Sinnlosigkeit meiner 

Stellungnahme mich zu überzeugen1. “Und Sie wollen noch immer Deutscher sein und 

sogar Deutschland lieben? Nächstens werden Sie noch Hitler und Goebbels eine 

Liebeserklärung machen! ... werden Sie wie Rathenau  behaupten, Sie hätten ein 

blondes germanisches Herz, und die deutschen Juden seien eine Art deutscher Stamm 

...”2.  Ao que Klemperer retrucou: „Die Geschmacklosigkeit des blonden germanischen 

Herzens mache ich bestimmt nicht mit, aber eine Art deutscher Stamm, das könnte, rein 

geistig genommen, wirklich auf unsereinen zutreffen, ich meine: auf Leute, deren 

Muttersprache deutsch und deren ganze Bildung deutsch ist. Sprache ist mehr als 

Blut”3. Apesar da crítica mais contundente de Seliksohn a Klemperer foi por ele nunca 

ter lido nada de Theodor Herzl4, apesar de já ter lido sobre ele, Klemperer se posiciona 

mais uma vez diante da questão por que seria que todos falavam a linguagem do 

                                                           
1 Procurando convencer-me da falta de sentido da minha posição. 
2 E, apesar de tudo o senhor pretende continuar alemão e até mesmo amar a Alemanha? Logo o senhor 
ainda vai acabar fazendo uma declaração de amor a Hitler e Goebbels e usar a expressão de Rathenau que 
o seu coração é germano e louro, e que os judeus alemães seriam uma espécie de tribo alemã ... 
3 “Não concordo com o mau gosto do coração loiro germânico, mas algo como um tribo alemã, 
considerando no contexto puramente espiritual, para pessoas de língua alemã e de formação alemã 
poderia bem ser, pois língua é mais do que sangue”. Expressão de Franz Rosenzweig, com a qual 
Klemperer inicia a LTI. 
4 Theodor Herzl, jornalista judeu vienense (1860 - 1904). Criador do Sionismo Político na busca de um 
Lar Nacional Judaico em Israel, então Palestina, especialmente após o “pogrom” de Kishinev, 1882, 
promovido pelo Czar Nicolau II e do affaire Dreyfus, que foi uma prova contundente do anti-semitismo 
europeu ao final do Século XIX. Cabe aqui render homenagem à coragem de Zola, Clémenceau, Briand, 
Jaurès, Anatole France, dentre outros que se empenharam em combater o crime e preconceito impostos 
contra o capitão francês judeu Dreyfus. In "Das Lexikon des Judentums". 
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vencedor? Ao que Seliksohn esclarece que eram justamente os nazistas que faziam uso 

da linguagem judaica, e que Hitler é que tinha aprendido de Herzl. 

 

Na fala entre ambos a respeito do papel de Herzl, Klemperer lembrou seus contatos 

iniciais com o sionismo em Munique, quando não quis saber do que se tratava e depois 

em conversa com estudantes de Praga no começo do Século XX, além do livro “Weg ins 

Freie” (Caminho para Liberdade) de Arthur Schnitzler, onde concordou com o autor, de 

que a questão judaica era “eine österreichische Angelegenheit” (questão austríaca), 

distante dele, Klemperer. 

 

Nesse ponto Klemperer faz uma digressão que mais se aproxima de uma resposta ao 

poema de Bertolt Brecht sobre a alienação política em que vivera. Com profunda 

honestidade escreveu „Ich wußte in Berlin gab es eine Zionistengruppe,... aber da gab 

es  exzentrische  Merkwürdigkeiten, gewiß auch einen chinesischen Klub. ... Ich war 

meines zwanzigsten Jahrhunderts so sicher. Das Blut? Rassenhaß? Heute doch nicht – 

in der Mitte Europas! Auch Kriege waren gewiß nicht mehr zu erwarten,... allenfalls 

irgendwo in Balkanzipfeln, in Asien, in Afrika. Bis in den Juni 1914 hinein habe ich 

alles für Phantasie gehalten, was von der Möglichkeit einer Rückkehr zu 

mittelalterlichen Zuständen geschrieben wurde und für mittelalterlichen Zuständen 

nahm ich alles, was nicht mit Frieden und Kultur vereinen war“5, e escreve também 

que o anseio sionista já existia e que Herzl soube aproveitar o momento político para 

fazer dele um movimento. Era verdade que após a Primeira Guerra Mundial sua 

confiança pela solidez da Europa ficou abalada. Passou a perceber dia a dia a corrente 

anti-semita crescente que se formava no meio acadêmico, que era o seu, e que era mais 

intensa do que junto à pequena burguesia. Percebia também que o movimento sionista 

se fortificava por autodefesa, mas esforçava-se para não pensar sobre o sionismo, como 

se fosse um gesto de infidelidade com a Alemanha. Somente veio a procurar 

publicações judaicas, outrora desapercebidas, quando já morador dos Judenhäuser. 

Klemperer identificava-se com o sentimento de amor pela Alemanha do contemporâneo 

                                                           
5 Eu sabia que havia um movimento sionista em Berlim, ... mas havia também coisas excêntricas, até 
mesmo um clube chinês. ... Eu me sentia tão seguro de viver no Século XX. O sangue? Ódio racial? Não 
hoje – no centro da Europa! Guerras também não eram esperadas, ... se muito em pontos distantes como 
nos píncaros dos Bálcãs, na Ásia, na África. Até junho de 1914 considerava pura fantasia tudo que se 
escrevia sobre retorno às condições da Idade Média. Levava em conta somente o que se referisse a cultura 
e paz. 
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Julius Bab, cujo poema Und liebst du Deutschland – Frage ohne Sinn!6 falava do amor 

incondicional pela Alemanha.  

 

Perscrutando seu diário de 1942, questiona-se sobre sua alienação até aquela data e se, 

voltando-se agora para a questão judaica, estaria se afastando de sua sensibilidade 

filológica. Mas não, pois estava se voltando para as variações que estavam sendo 

impingidas ao idioma alemão. Encontra o casal Markwald, alemães há muitas gerações, 

que apesar de extremamente cultos, também não tinham lido nada de Herzl. Markwald, 

como exceção judaica, pois era agrônomo por tradição familiar, obtivera um cargo alto 

na Secretaria de Agricultura da Saxônia, logo após a Primeira Guerra Mundial7. 

Contava para Klemperer sobre a Schweinemord (matança dos porcos), história criada 

para incriminar os judeus, alegando que pretendiam matar os alemães à míngua. O 

equivalente jüdischer Mord (matança judaica), termo da Primeira Guerra Mundial, 

passou para deutsche Vorausschau (previsão alemã) e volksverbundene Planwirtschaft 

(planejamento econômico popular) durante o nazismo8. Mas, para desespero de 

Klemperer, os Markwald também falavam a linguagem do vencedor. Em sua árvore 

genealógica constavam  termos da 'LTI'9.  

 

A “teshuvá” de Klemperer, em hebraico “retorno”, não ocorreu devido a algum 

movimento interno seu, mas por conta da política anti-semita reinante. Klemperer 

queria explicar por meio de les extrêmes se touchent (os extremos se encontram) 

questões como “eine österreichische Angelegenheit” e o fato de alemães judeus 

empregarem a 'LTI'. Os partidos que mais sabiam uns dos outros eram os antagônicos. 

Dessa forma Klemperer chega à questão central do capítulo. Hitler, por ter passado seus 

anos de aprendizagem na Áustria, na época de Luëger10 e Schönerer11, principais 

                                                           
6 E tu, amas a Alemanha – Pergunta mais tola, a tua! 
7 Em 1907, entre os 12600  funcionários mais importantes do Reich,  o número de judeus não passa de 
244.  Em contrapartida, 8% dos jornalistas eram judeus.  In "O Anti-Semitismo Alemão". 
8 'LTI', p. 260. 
9 Em 1942 os Markwald foram enviados para Theresienstadt, de onde nunca mais voltaram. Ele, como 
paralítico, não pôde levar sua cadeira de rodas, nem receber as injeções de morfina que sua mulher lhe 
aplicava contra as dores.  
10 Karl Lueger (1844-1910), principal líder antijudeu, austríaco, veio da extrema esquerda. Foi Prefeito 
de Viena de 1897 até sua morte, em 1910. Fundador do Partido do Socialismo Cristão. Organizou a 
classe média católica sob uma ótica anti-capitalista e anti-semita, permanecendo fiel à dinastia dos 
Habsburgos. 
11 Georg Von Schoenerer, (1842-1921) militante anti-semita latifundiário, aristocrata austríaco, misturou 
anti-semitismo racial com um violento anti-catolicismo e expansionismo pan-germânico, além de amarga 
hostilidade aos habsburgos. Karl Hermann Wolf, outro anti-semita, discípulo de Schoenerer, fundou 
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pensadores do nacional-socialismo, carregou consigo para a Alemanha, não 

intencionalmente, o vernáculo austríaco. Deve ter trazido em seu bojo palavras e 

pensamentos de Herzl. Pois, dois livros de Herzl que Seliksohn trouxera para 

Klemperer, publicados em 1920 e 1922, quando Hitler deixou a Áustria, deixaram 

Klemperer desesperado, ao deparar-se com algumas semelhanças. Escreveu então em 

seus diários que era como se Hitler, Goebbels e Rosenberg tivessem extraído as piores 

distorções possíveis do texto de Herzl para seus discursos. Herzl jamais partiu de 

qualquer pensamento opressor, tampouco de qualquer eliminação de outro povo. Era 

homem de mente aberta. Usou „untermenschlich“ (subumano) somente para denunciar 

os maus tratos a que o povo da Galicía estava reduzido.  

 

A idéia de povo eleito não implicou em nenhuma maldade, nem rebaixamento dos 

outros povos. A única coisa pela qual ansiava foi igualdade de direitos para os judeus do 

leste europeu, que vinham sendo massacrados havia séculos, o que era a tão comentada 

“österreichische Angelegenheit”. Klemperer considerava-o pessoa interessante e de bom 

coração. Klemperer reconheceu que a luta por um „Lar Nacional Judaico“ era uma 

questão de suma importância para os Ostjuden12, não para os judeus alemães 

emancipados e que Herzl se atrapalhava ao tentar trazer o pensamento sionista para a 

sociedade ocidental. Entretanto reconheceu o bom senso e humildade de Herzl: „Er 

fragt sich immer wieder ob er nicht bloss ein phantasiebegabter Feuilletonist und kein 

zweiter Moses ist. ... dass den nicht emanziepierten, den Volk gebliebenen, den wahrhaft 

bedrängten ostjüdischen Massen eine Heimat geschaffen werden müsse. ... Mischehen 

will er verboten wissen: er hängt mit ‚wehmütiger’ Freude an deutscher Bildung und 

deutscher Sprache, die er wie alles Westliche nach Palästina hinüberretten will, aber 

das Volk der Juden wird eben doch gebildet durch die gleichförmige Masse der 

östlichen Gettobewohner ... Herzl ist kein genialer, aber ein warmherziger und 

interessanter Mensch“13. 

                                                                                                                                                                          
entre os sudetos na Bohêmia o Partido dos Trabalhadores da Alemanha, que depois se tornou o Partido 
Nacional-Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, alguns anos antes de Hitler fundar seu NSDAP  em 
Munique. 

 
12 Judeus da Europa Oriental. 
13 ... ele se perguntava sempre se ele não passaria de um folhetinista habilidoso e não um segundo Moisés. 
... que as massas judaicas do leste europeu, aqueles judeus que permaneceram o povo não emancipado 
necessitavam urgentemente de uma pátria. ... Herzl quis proibir veementemente casamentos mistos; 
estava ligado à formação e à língua alemãs com “melancolia”, queria salvar tudo que fosse ocidental 
levando para a Palestina. Mas o povo judaico seria mesmo formado pela massa uniforme dos judeus dos 
guetos da Europa oriental. ... Herzl não era nenhum gênio, mas uma pessoa boa e interessante. 
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Outros temas de discussão que Seliksohn apresentou a Klemperer foram o de que não 

foram os judeus que empregaram o linguajar nazista, mas os nazistas que copiaram o 

linguajar judaico, à maneira anti-semita, desde o início, em 1933, conforme ambos se 

lembravam de uma passeata na cidade, da qual Seliksohn recordou expressões nazistas: 

‘Einbahnstrasse nach Jerusalem14’, ‘Der weisse Hirsch verjagt die Juden’15. Lembrava 

outras atitudes criminosas dos nazistas: ‘Hinaus mit uns’16, frase que constava em uma 

placa nas costas de um judeu na referida passeata17. Seliksohn mostrou que em “Mein 

Kampf“ Hitler tinha exposto idéias que surrupiara de Herzl. Klemperer não entendia o 

que Seliksohn queria dizer. Estaria Seliksohn contra Herzl? Então Seliksohn explicou, 

que Hitler percebeu o movimento sionista em Viena, liderado por Herzl e que jamais 

seria culpa de  Herzl se um “Bluthund”18 como Hitler tivesse roubado suas idéias, 

apesar de nunca ter lido nada de Herzl, e lamentava que os judeus alemães não tivessem 

ouvido Herzl em tempo. “Glauben Sie etwa, dass Hitler etwas von Herzl gelesen 

hat19?” “Ich glaube überhaupt nicht, dass er irgend etwas ernstlich gelesen hat20. Er hat 

immer nur Brocken von Allerweltsbildung aufgeschnappt21, nur immer wirr nachgebetet 

und übertrieben22, was er für sein Irrsinnsystem gebrauchen konnte23, aber das ist eben 

das Genie oder die Dämonie seines Wahnsinns24, oder das Verbrechertum in ihm25– 

nennen Sie’s (chame como quiser), erklären Sie’s nach Belieben (explique como 

quiser), - dass er alles Aufgeschnappte unweigerlich so darstellt (pois tudo que ele 

consegue abocanhar, apresenta de maneira irrecusável), wie es mitreissende Wirkung 

auf primitive Menschen tut (surtindo efeito arrebatador em pessoas primitivas) und wie 

es darüber hinaus Menschen, die eigentlich schon ein gewisses Denkvermögen besitzen 

oder besassen, in primitive Herdentiere zurückverwandelt” (e como, a partir daí, 

reconduz pessoas que na verdade já possuíam certa inteligência, condição de hordas 

animalescas). Und wo er im ‘Kampf’ zuerst von seiner Judenfeindschaft redet, von 

                                                           
14 Va única para Jerusalém. 
15 O cervo branco expulsa os judeus. 
16  Fora conosco. 
17 A foto desse homem se encontra em “Das Jüdische Lexikon”, p.753. 
18 Cachorro sanguinário 
19O senhor crê que Hitler tenha lido algo de Herzl? 
20 Com certeza ele não leu nada que preste. 
21 Ele só abocanhou migalhas de cultura geral. 
22  Repetiu com exagero somente coisas confusas. 
23 Coisas que poderiam ser úteis para sua loucura. 
24 Mas esse é pois o gênio ou espírito diabólico de sua loucura. 
25  
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seinen Wiener Erfahrungen und Erkenntnissen” (e onde em seu livro ‘Kampf’ fala pela 

primeira vez de seu ódio aos judeus e de suas experiências e seus conhecimentos em 

Viena), da hat er es sofort mit dem Zionismus (é aí ele trava contato com o sionismo), 

der ja in Wien nicht zu übersehen war (que em Viena não era desprezível)... er verzerrt 

alles in der schmutzigsten, der lächerlichsten Hintertreppenart (ele jogou tudo para a 

porta dos fundos, da maneira mais sórdida e ridícula); der schwarzhaarige Judenjunge 

lauert mit satanischem Grinsen der arischen Blondine auf (o rapaz judeu de cabelo 

preto espiona, com sorriso satânico a ariana loirinha), um in ihr die germanische Rasse 

zu schänden (para desonrar a raça germânica nela), und das mit der Absicht (e isso com 

a intenção), die eigene niedrige Rasse, das Volk der Juden zur angestrebten 

Weltherrschaft zu führen ... (conduzir a própria raça inferior, o próprio povo dos judeus 

para a ambicionada dominação do mundo),...      Agora, início dos anos quarenta, era 

tarde demais para apoiarem o sionismo. De fato, a criação de um “Lar Nacional 

Judaico”, ou o Estado de Israel foi possível somente em maio de 1948, após seis 

milhões de judeus terem sido assassinados pelo nazismo. Um exemplo é que Victor e 

Eva Klemperer foram os únicos sobreviventes desse Judenhaus. Foi por meio de Herzl, 

entretanto, que pessoas como Hitler, que praticamente não sabia nada sobre judeus, 

percebeu tratar-se de um segmento social importante. Seliksohn, prossegue explicando 

que Hitler aplicou seu método insano, por meio de seu gênio demoníaco e de seu 

carisma para pessoas que mesmo já detentoras de certo cabedal cultural, foram capazes 

de retornarem ao estágio do ser primitivo e animalesco.  

 

Klemperer pergunta a opinião de Elsa Glauber (Hirschel) sobre Herzl. E ela destaca a 

importância da luta por um „Lar Nacional Judaico“ para os Ostjuden. Para ela, o 

verdadeiro líder judaico era Martin Buber. Se ela não estivesse tão envolvida com a 

Alemanha, estaria mais ligada a ele. Concorda com Klemperer de que o romantismo de 

Herzl era kitsch, ao passo que Buber era um verdadeiro romântico, quase um alemão. O 

fato de ter emigrado para o Estado Judeu (Israel) seria em parte culpa de Hitler e em 

parte por ele ter vivido em Viena, porque verdadeiro alemão era somente quem vivia na 

Alemanha, no Reich. O melhor e mais puro de Buber era seu amigo Franz Rosenzweig. 

E. Glauber presenteou Klemperer com um exemplar das cartas de Franz Rosenzweig. 

Klemperer sentiu profundo respeito pela percepção de Rosenzweig sobre o momento 

que viviam. Klemperer não gostava da ligação de Buber com o misticismo. Para Buber 

a racionalidade judaica era degenerada. Para ele o judeu verdadeiro era do leste 
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europeu. Rosenzweig já não era tão místico. Retomando o que fora o tema do capítulo, 

Klemperer conclui de forma nada agradável para leitores de origem judaica: a 

semelhança que viu entre Herzl e Hitler, viu também entre Buber e Alfred Rosenberg. A 

explicação para esse fenômeno foi o verdadeiro romantismo, quer para os inocentes, 

quer para os envenenados, as vítimas e os algozes. 




