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Abstract: This article deals with the annotations made by Vielar Klcmperer, in the 
diary ofhis 1925 journey to Rio de Janeiro. His descriptions"are shown to be pervaded 
by his constant attempt to analyse, to interpret objectively and to compare his 
observations with what he already knew, and not merely a protocol of his emotions 
and the impressions brought about by the newness and the exotism of his 
experiences durin~ the journey. 
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Zusammenfassung: Der vorliegende Aufsatz handelt von den Aufzeichnungen 
Viktor Klernperers im Tagebuch seiner Reise nach Rio deJaneiro von 1925. Es wird 
herausgearbeitet, daß seine Beschreibungen nicht einfach seine Gefühle und 
Eindrücke angesichts der Neuheit und des Exotismus seiner Reiseerfahrungen 
wiedergeben, sondern durchdrungen sind von seinem beständigen Bemühen, zu 
analysieren, auf objektive Weise zu interpretieren und seine Beobachtungen mit 
schon Bekanntem zu vergleichen. 

Stichwörter: Bekenntnisliteratur: Tagebuch; Objektivität vs. Subjektivität; 
Rationalität vs. Emotion. 

Palavras-chave: Literatura testemunhal: diario; Objetividade vs. subjetividade; 
Razäo VS. emo9äo. 

Victor Klernperer seria hoje, corn rnuita probabilidade, totalmente 
desconhecido, nao fosse sua obsessäo de escrever diarios. Essa afirma-
9äo certarnente näo se aplicaria aos seus anos de atua9äo corno professor 
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catedratico da Escola TecnicaSuperior de Dresden, na area de lfnguas e 
literaturas romänicas, de 1920 a 1935, num primeiro perfodo. 

Nesses anos, Klemperer teve, sem duvida, um lugar destacado entre 
os grandes nomes, a come<;:ar pelo de Karl Voßler, seu professor e mentor, 
e outros, corno Curtius, Spitzer, Auerbach, embora a hist6ria tenha rendi
do aestes ultimos nomes, num ambito intemacional, maiores hornenagens 
e tributos. Klemperer mesmo chega a mencionarem seus diarios 0 confli
to de egos e vaidades que existia entre eies e 0 ciume que nutria pela 
proje<;:äo que estes gozavam, que permanece, de certa forma, ate hoje. 
No entanto, Klemperer e autor de estudos importantes, tais corno os dois 
volumes sobre Montesquieu, de 1915, a Modema prosa francesa, de 
1923, os quatro volumes deA literaturafrancesa de Napoleäo ate a 
epoca contemporiinea, de 1925 a 1931, A modema Uricafrancesa, 
de 192gePierre Comeille, de 1933,entreoutros. 

Judeu, filho de um rabino, Klemperer nasceu em LandsbergIWarthe, 
em 1881. Embora convertido ao protestantismo, isso näo impediu que 
Klemperer sofresse persegui<;:öes do regime nazista que culminaram em 
sua demissäo do cargo de professor em 1935. Durante os anos mais 
terrfveis do nazismo, Klemperer e sua mulher conseguiram sobreviver da 
maneira mais dramatica e escapar ao campo de concentra<;:äo e amorte, 
ate que, com a rendi<;:äo da Alemanha, pudessern retornar a sua casa em 
Dresden, abandonada muitos anos antes por imposi<;:äo da Gestapo. Ern 
1945, retomou seu cargo de professorna Universidade de Dresden, atuou, 
igualmente, em outras universidades da entäo RDA, foi eleito membro da 
Acadernia Alemä das Ciencias, em Berlim, em 1953. Durante esses anos, 
foram editadas outras obras dedicadas a Iiteratura francesa, algumas de
las foram publicadas depois de sua morte, em 1960. 

Faltam-me dados para afirmar se a produ<;:äo cientffica de Klemperer 
continua a atrair a aten<;:äo de estudiosos e pesquisadores da literatura 
francesa, principalmente, por isso a formula<;:äo cuidadosa do inicio, a de 
que Klemperer, muito provavelmente seria um desconhecido hoje em dia, 
considerando-se apenas 0 ambito de seus estudos literarios. No entanto, 
a publica<;:äo dos diarios com a autoriza<;:äo da segunda mulher de 
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Klemperer, cujos manuscritos tinharn sido doados a biblioteca da Univer
sidade de Dresden ap6s a sua morte, produziu um consideravel efeito na 
Alemanha e nos paises em que foram publicados e 0 norne de seu autor 
es ta hoje mais vivo do que nunca. 

Klempererpraticamente durante toda sua vida escreveu diarios. A 
publica<;:äo dos primeiros dois volumes dos di3.rios traz a data inicial de 20 
de novembro de 1918, talvez por uma decisäo de seus editores, marcando 
o retomo de Klemperer dos campos de batalha da Primeira GuerraMun
dia!. Esses dois primeiros volumes, com 0 titulo de Colecionar vitia, sem 
perguntar para que e por que, num total de.cerca de 2.000 paginas, foram 
publicadosem 1996. Umanoantes,em 1995, forampublicadosos dois 
volumes subseqüentes, que abrangem os anos de 1933 a junho de 1945, 
outras 1.800 paginas, com 0 tftulo de Quero prestar testemunho ati 0 

firn. Alem disso, foi publicado um pequeno volume, com as anota<;:öes de 
Klemperer ate 0 firn do ano de 1945, sob 0 tftulo E assim tudo estd osci
lando, com a primeiraedi<;:äo de 1995. Antesde tudo isso, em 1989, surgiu 
a primeira edi<;:äo do Curriculwn llitae do autor, com mem6rias abrangen
do os anos de 1881 a 1918. Desconhe<;:o a repercussäo dessa publica<;:äo, 
mas posso afirmar que a reedi<;:äo de 1996 s6 fez aumentar 0 interesse por 
toda essa obra que virou umaespecie de best-seiler. Completando a serie, 
e necessario mencionar um conjunto de ensaios publicados sob 0 titulo de 
LTl (Lingua Tertii Imperii), a Linguagem do Terceiro Reich, contendo 
material preciosissimo, diga-se de passagern, coletado durante 0 regime 
nazista ao qual Klemperer faz men<;:äo e comentarios nos diarios desses 
anos. Tamrem a ideia do Curriculum germinou durante essa mesma epoca 
e os lei tores dos diarios podem acompanhar a evolu<;:äo dos dois projetos. 

Todo esse material constitui, portanto, a hist6ria de uma vida muito 
peculiar e muito alemä, que vai desde onascimento de Klemperer, no firn 
do Imperio, passando pela Primeira Guerra Mundial, Republica de Weimar, 
a devasta<;:äo do nazismo, a Segunda Guerra Mundial, ate os primeiros 
meses da administra<;:äo sovietica na zona de ocupa<;:äo que seria pouco 
depois a RDA. 0 que surpreende e que, ao lado de sua atividade profis
sional que envolveu 0 jornalismo no come<;:o, depois a docencia, a pes
quisae atividades administrativas relevantes, e ao lado do cotidiano do-
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mestico, Klemperer achava tempo para descrever praticamente todos os 
dias tudo 0 que lhe acontecia e 0 que passava 11 sua volta. E näo se trata 
de relatos puramente subjetivos apenas, e sim de observa~öes minucio
sas, detalhadas, precisas e objetivas, de todos os acontecimentos que 
ilustrarn praticamente ahistoria europeia e mundial e, particularmente, alemä, 
de quase um seculo. 

No que se refere aos di3rios de 1933 a 1945, os relatos atingem uma 
dramaticidade impressionante, näo so pelos acontecimentos narrados, mas 
pelo fato de Klemperer, 11 medida que 0 regime nazista ia se brutalizando 
cada vez mais, näo perdia a coragem, corno indica 0 tftulo dado a esses 
diarios, uma cita~äo tirada de uIlla anota~äo do autor; pelo contrario, es
crevia em folhas, tiras de papel, beiririhas de jomal, escondidas da ruria da 
Gestapo que submetia as Judenhäuser, as casas onde eram reunidos os 
judeus remanescentes de Dresden, a buscas domiciliares que acabavam 
geralmente com a deporta~äo e amorte. Os manuscritos eram, 11 medida 
que se avolumavam, levados sob condi~öes de grande perigo ate a casa de 
uma amiga que os manteve escondidos ate 0 firn da guerra. Explica-se, 
neste firn de seculo que procura passar-se a limpo, sem deixar grandes 
dfvidas abertas com 0 passado, portanto, 0 impacto, a como~äo e 0 inte
resse que esses dois volumes dos di3rios provocaram, chegando a ser com
parados em sua autenticidade documental ao diario de Anne Frank. Na 
verdade, a meu ver, e necess3rio apontar para diferen~as marcantes entre 
os dois textos: Anne Frank anota 0 dia-a-dia no esconderijo de uma casa 
de Amsterdam, onde a farrulia se refugiou durante alguns anos da ocupa~äo 
nazista na Holanda, ate ser encontrada e deportada para 0 campo de con
centra~äo. Seu diario revela a visao da adolescente relativa a si mesma, 11 
famma e aos acontecimentos do lado de fora. 0 diario de Klemperer abor
da, por um lado, toda a dura~äo do Terceiro Reich, por outro, seu relato e 
necessariamente mais objetivo, por se tratar de um intelectual maduro, preo
cupado sempre em analisar e interpretar os acontecimentos inserindo-os 
num contexto que vai alem de seu destino pessoal. 

Somente aproximando-se 0 firn da guerra, Klemperer aventa a 
possibilidade da publica~o de seu diario referente ao perfodo nazista, ao 
compreender a importäncia de suas anota~öes do cotidiano, de suas ana-

3& Aron, I. - Victor K1emperer 

lises de discursos, textos de jornais, do poder da propaganda maci~a e 
avassaladora, e assim por diante. Mas näo foi essa a inten~äo desde 0 

come~o. A questäo toda era escrever diarios, gostava de escrever, tinha 
sido jornalista, queriaembrenhar-se um dia pela fic~äo -corno aconteceu 
de certa forma com 0 relato autobiografico Curriculum Vitae. Simples? 
Simples para quem os le agora, passadas decadas, e descobre a atualida
de do que descreveu e a objetividade e clareza de suas analises. Mas 
corno tentar classificar seu texto, explica-Io e interpreta-lo? 

Os quatro volumes dos diarios de Klemperercaracterizam-se pela 
minucia dos relatos, nao simplesmente um amontoado de acontecimentos 
sucessivos que constitufram sua vida, mas ao lado da subjetividade que 
deterrnina, certamente, esse tipo de texto, onde 0 autor se expöe a si e aos 
outros por vezes de maneira nao muito lisonjeira, eIe, igualmente, cerca-os 
de comentarios crfticos, objetivos, interpretando e analisando, por assim 
dizer, suas proprias impressöes. Ha nisso, sem duvida, algumas peculiarida
des que devem ser apontadas. Sem querer entrar em questöes estereotfpicas 
ou preconceituosas, a obsessao de Klemperer em deixar anotado 0 seu 
dia-a-dia, com detalhes e minucias por vezes exaustivos, tem a ver, na mi
nha acep~ao, com uma serie de particularidades. Os judeus do leste euro
peu, em suaetema rivalidade com os judeus alemäes -e vice-versa- apon
tavam nesses a exacerb~ao da deutsche Gründlichkeit, a meticulosidad.e 
alemä levada a extremos. De certa forma, e 0 que ocorre nos textos de 
Klemperer; ao lado disso, 0 "ceticismo ou pessimismo judaico", conforrne 
o autor mesmo assevera, ou se quisermos simplificar, uma dose de mau 
humor, tfpicadele, estasempre presente, dando umcerto anticlfmax que 0 

recoloca com os pes na realidade objetiva, analisavel, porque submetida 11 
razäo. Contestavel seriasempre asubjetividade, sujeita aem~öes fugazes. 
Näo se esque~a, porem, do orgulho nacional alemäo que jamais 0 abando
na, tampouco do orgulho e da autoridade da catedra universitaria, que se 
faz presenteem muitos trechos. 

Trata-se, portanto, de anota~öes de um sujeito que escreve para si 
mesmo. Pois, num diado, fala-secom ninguem mais, a näo serconsigo mes
mo, conforrne diz Canetti em seu ensaio Didlogo corn 0 lnterlocutor Cruel 
(CANE1TI 1990). No entanto, säo, de fato, duas pessoas a dialogar, corno 
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pode se observar claramente tambem no texto de K1emperer. Um sujeito 
narrador e um "eu fictfcio a quem nos endem;amos [ ... ] e que realmente nos 
ouve. E1eestä sempre a pastos; nunca nos da as costas. Näo simula interes
se; näo e gentil. Eie näo nos interrampe; deixa-nos falar. Näo e so curioso, 
mas tambem paciente. [ ... ] Näoes6 paciente, mas tambem malevola. Näo 
deixa passar nada, ve tudo. Registra 0 menor detalhe, e, assim que nos 
puserrnos adissimula-Io, apontani para eie com veemencia [ ... ] Seu instin
to para detectar manifesta,öes de poder ou vaidade e enorme. NaturaI
mente favorece-o 0 fata de nos conhecer a funda." (p. 61-62) 

o ensaio de Canetti da mais alguma clareza a tentativa de explicar, 
neste caso especffico, os trechos da viagern de Klemperer a America da 
Sul e, em particular, os poucos dias que passou no Rio de Janeiro, 0 

constante joga entre sujeito e objeto, entre subjetividade e objetividade, 
entre emo,äo e razäo que perpassa 0 texta. E esse joga dialetico que 
enriquece as descri,öes de Klemperer, dando para nos lei tores de hoje, 
que conhecemos 0 Brasil e 0 Rio de Janeiro, a oportunidade de avaliar a 
sua impartäncia historica propriamente dita, a acuidade jomalfstica, a amilise 
crftica social, a expect~tiva subjetiva da europeu diante dos tropicos, a 
emo,äo da expectativa satisfeita e a decep,äo provocada pela racionali
dade desse mesmo europeu. 

A. guisa de exemplo da que foi mencionado acima chamamos a 
aten,äo para alguns trechos da texto da dillrio de Klemperer, traduzidos 
par mim (KLEMPERER 1996)'. 

Ern primeiro lugar, ha que se destacar um exemplo da descri,äo 
detalhada de Klemperer da Rio de Janeiro, chamando-se a aten,äo para 
a minucia que perpassa 0 texto e a tentativa de seu autor de conseguir 
uma objetividade racional e distanciada, atraves da depura,äo da impres
säo subjetiva. Sempre presente no texta, portanto, a tentativa de anälise e 
interpreta,äo propria da intelectual: 
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"Sexrajeira ii noite, 31 dejulho, 20:30h, ao sul da Rio de Janeiro 
Poder-se-ia, certamente, fazer uma descric;.ä.o carlogrMica da baia e da 
cidade. Mas urna descrifäo se perderia em impressöes, peis a carac
teristica da toda e näo-chissica, dissoluetäo, dilaceramento. E näo 
apenas porque devido a movimenla<;äo da navio a cesta se toma 
uma bafa redonda, eom ilhas, fiordes, colinas, serras, corCQvas, para 
entäo dobrar-se novamente numa Iinha que se desloca constante
mente, e sim porque, tambem numa observa~äo calma e sem inibi~äo, 
o 501 ofuscante, com certeza sempre presente, mesmo atraves da 
nevoa, despedalta tudo gratescamente e rampe tudo inquietamente e 
de maneira caprichosamente confusa. Mas uma riqueza imensa de 
impressöes. 0 super-bizarro das formas dos mOITOs. Na altura de 
Fernando de Noranha, apareceu pela primeira vez. A fonna de um 
dente torto ou de um dedo ou de um punho com 0 dedäo levantado. 
No Rio, aparece duas vezes. 0 Päo de Altucar, onde 0 eslreito cabo 
do teleferico se estende do punho ate 0 dedäo, e, corno uma verruga, 
a estaltäo la em cima e - mais majestoso -,0 Corcovado. Alem disso, 
um rnacilto corno um gigante deitado de nariz anguloso e testa ar
queada e pes corno numa imagem de um sarc6fago medieval, alem 
disso, rochedos que lembram a Suflta saxä, e, ao longe, uma cadeia de 
montanhas denteadas. rnas maciltas e, no meio de tudo isso, partes 
da cidade e faixas d'agua e ilhas e fortes e navios de guerra e de 
transporte no ancoradouro e navios a vapor e as montanhas, em 
parte, rochedos nus, em parte, cobertos de vegeta'täo. E do verde
escuro veem-se emergir as pairneiras. A primeira grande impressäo 
foi ade ter divisado claramente pairneiras num morro. Ficamos para
dos no meio da bafa, muito tempo depois da caida da noite, sem nos 
movimentar, ate que as autoridades liberassem 0 navio, fomos desli
zando, ä noite, ä.s 8 horas, devagar, lentamente, ate um pier. Houve um 
grande empurra-empurra ale que nos devolvessem os passaportes, 
que 0 comissario ja tinha solicitado hei dias, ale que pudessernos 
descer a terra. [ ... ] Sentamo~nos num grande saläo, imaculadamente 
limpo, cafe, restauranle, venda de charutos e cartöes, bar. Serviram
nos 0 mais forte e 0 mais puro cate em pequenas xlcaras, cada xicrinha 
par 200 reis, aproximadamente, 10 pfennigs. Foi um deleite cnonne. 
[ ... ] Ja nessa noite de ontern, achei aAvenida Branco (sic),'corn certe
za elegante, limpa e rica e tode 0 jeito da cidade substancialmente 
melhor que naquela Lisboa miseravel, decadente e rapace - live, po· 
rem, a impressäo de uma armadilha. [ ... ] A imagem noturnada cidade 

e do porto com seujogo de luzes na aguae sobre eIe foi maravilhosa. 

Palldaemoniulll Germallicull1.ll. 2, p. 3545.1998 41 



Levantamo-nos anles do amanhecer, pois estava mareada uma gran
de excursäo de earro para as 7 horas. Esta excursäo, das 7 as 10 horas, 
proporcionou-nos muito, demais. 0 Juxe dos ediffeios e 0 esplendor 
das ruas da eidade. Entre tudo isso, terrenos vazios. Os enormes 
pavilhöes ou constrw;:öes de uma antiga exposi~äo. Ruas inteiras em 
eonstru~äo ao longo da agua. Que agua? Ora mar, ora lagoa, non si sa 
mai. Mas a atra~äo propriamente dita, ruas de palmeiras de um es
plendor inerlvel. Palmeiras de varias especies. Bananeiras. Uma delas 
com uma flor violeta, em forma de bulbo. [ .. .]" (97/98) 

o permanente jogo entre a emoyäo ou a subjetividade e a razäo ou 
a objetividade e caracterfstica marcante dos trechos em questäo. Ressal
te-se, por um lado, a constante tentativa de näo permitir que emoyoes 
tomem conta da mente racional propria do intelectual e, por conseguinte, 

. 0 temor que tais emoyoes obstruam 0 distanciamento crftico necessario a 
objetividade. Poroutro lado, 0 mencionado "ceticismo ou pessimismo 
judaico" que 0 propria Klemperer considera um dado marcante de sua 
personalidade, certamente deve ser apontado, provocando constantemente 
o anticlfmax necessario ao raciocfnio de que as coisas talvez näo sejam 
exatamente 0 que parecem, fazendo com que 0 autor recoloque os pes na 
realidade objetiva. 0 texto de Klemperer exemplifica reiteradamente essa 
caracterfstica. Assim: 
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"No gera!, toda essa emO'täo ja chega para mim, ela entorpece um 
pouco a medida que 0 tempo passa." (94) "0 ceu estrelado tambern 
seria lindo se nao exigfssemos de]e uma particularidadc tropieal que eie 
näo apresenta. Que estrelas fo.nnam entäo 0 famose Cruzeiro do Sul? 
Por si mesmas, elas certamente näo 0 revelam." (95) "Talvez eu esteja 
vendo tudo especialmente negro - mas, certamenre, ha um cerlo tom 
negro nisso ludo. [ ... ] Ern rela~äo a eosta americana. aconteceu comigo 
algo igual ao que ocorreu ao hornem do conto de fadas que fieou 
munnurando 0 seu desejo um dia inteiro, e, no en[anto, acabou deixan
do escapar 0 unieo inslante da eficaeia." (95) "E esta e a impressäo do 
novo continente em sua primeira apari~äo. Cömico? Tragico? Cotidia
no. Depois moslraram-me 0 'Cruzeiro do Sul' e eie aparecia bem fraco e 
deploravel." (96) "[ ... ] desta vez certamente a America. (Poderia, da 
mesma forma, ser a Pomernnia Olf a i1ha de Rügen)." (97) "Agora esta
mos propriamente na baia da -Rio de Janeira com sua fonnac;äo de 
morros fantastica e grotesca. [ ... J E, no entanto, säo linhas ineri velmen-
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te fantasticas, mas nada mais que linhas, superffcies, costa." (97) "[ ... J 

o sol ofuseante, com certeza sempre presente, mesmo atraves da ne
voa, despeda~a tudo gratescamente e rampe tudo inquietamente e de 
maneiracaprichosamente confusa." (97) "A primeira grande impressäo 
foi ade terdivisadoclaramente pairneiras num mOITo." (97) 

o contraponto acontece paginas depois, revertendo a emoyäo: 

U[ ... ] e aqui se veem os mais empoeirados e mesquinhos exemplares 
que se encontram no Rio inteiro." (130) "Agora 0 tour peIa Tijuca, 
uma meia ou quase inteira decep~äo. [ ... ] E, no entanto, foi uma via
gern grandiosa." (130) "A vista para 0 mar azuI faiscante com algumas 
ilhotas de pedras no meio e maravilhosa, mas näo täo ricamente divi
naquanto uma vista pareeida em Napoles." (130) 

Num terceiro conjunto de exemplos, chama a atenyäo a capacida
de de percepyäo crftica de Klemperer ao captar as diferenyas sociais ja 
flagrantes no Rio de Janeiro de 1925, näo so entre ricos e pobres, ediffci
os e mansoes luxuosos e as favelas, mas as proprias diferenyas existentes 
entre os mais afortunados, pela descriyäo de bairros onde, sem duvida, 
morava a classe media carioca, apontando a propria topografia carioca 
corno fator de separayäo entre classes: 

"Todos esses bairros säo desparat, näo vejo nenhuma rela~äo entre 
eies, espremem-se de alguma maneira entre mar e morros." (100) "0 
que guardarei do Rio de Janeiro sera 0 seguinte. Principalmente. a 
longa rua estreita, omada de imensas palmeiras; um palacio, atras 
dele, um morro fantastico, creio que 0 Corcovado, da 0 arremate. - A 
aldeia dos negros. As encostas de um morro e subindo de maneira 
confusa atrav6s do verde (palmeiras, bananciras): casebres, aqui e 
aU, earamanehöes de ripas de madeira, freqüentemente, por cima de
les fixada com pregos, uma eobertura de velhos pedagos de lata, 
algumas vezes, eamadas de argamassa. Vislumbram-se umacama bran
ca, imagens de san tos, um pequeno fogareiro de lata ou um recipientc 
de earvao ... Formigueira de crianc;as negras de olhos bonitos, cabc
c;:as expressivas, mulheres de vestidos estampados. No meio disso, 
uma mulherde sangue fndio. Ern muitos morros, tais aldeias, diretamen
te ao lado dos ediffcios de luxo da centro da cidade. E todo esse 
primitivismo que se constr6i de restos da civiliza~äo [ ... ]" (99) U( ... ] E 
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acima de tudo isso. no ceu azul pa.lido, voam passaros bastante impo~ 
nentes - urubus, diz 0 guia, nos quais näo se deve atirar, porque for~ 
mam aqui a 'polfcia saniillria'. Ve~se um bando deles dirigindo~se para 
um determinado lade e descendo. Näo consegui ver nenhum urubu 
pausado ou nas proximidades. No entanla, ou justamente talvez par 
isso, pennanecera 0 seguinte: os passaros negros voando em cfrculos 
no ar fuIgurante acima da vegetac;äo e da multidäo, decomposic;äo 
sobre a vida mais exuberante, natureza na maxima potencia." (t 00) 

Varias passagens da descri9äo da viagern de Klemperer ao Rio de 
Janeiro revelam umaserie de curiosidades que näo s6 chamaram a aten-
9äo do autor, conforme exemplifica no texto, mas, igualmente, chamam a 
nossa aten9äo corno leitores brasileiros a mais de 70 anos de distancia no 
tempo, uma vez que apontam para certas caracterfsticas tfpicas do Brasil. 
A extremae enervante burocracia por certo näo e um privilegio brasileiro, 
mas n6s, brasileiros, a consideramos parte inseparavel e insuperavel do 
nosso dia-a-dia, assim, tante la corno ca: 

"Segundo eie (0 comandante do navio), a palicia porlmiria comporta~ 
se feito Deus, e toda~pod~rosa. Pobre Alemanha - Iembro-me que, 
em 1905, em Roma, ameaeei um funciomirio do eorreio eom a embaixa
da alemä porque selou uma earla expressa corno earta registrada c 

näo queria desfazer 0 seu erro. Quem esla Ievando a pior säo os 
passageiros para 0 Brasil que foram vacinados ha. algumas semanas 
na Alemanha, conseguiram quc 0 medico do posto de saudc e 0 

cönsuI Ihes dessem 0 atestado de vaeinac;äo eom firma reeonhecida, 
e agora vao tcr que ser vaeinados novamente." (93/94) 

o brasileirfssimo cafezinho, nossa marca registrada desde sempre, 
encantou Klemperer e os participantes da viagern pela America do Sul, 
corno se observa no trecho seguinte: 

"Serviram-nos 0 mais forte e 0 mais puro eafe em pequenas xi'caras, 
cada xicrinha por 200 reis, aproximadamenle, 10 pfennigs. Fai um 
enonne deieHe." (97) 

Poroutro lado, suas observa9öes sobre 0 local, a cafeteria, e 0 que 
e servido ali, apontam para certas regras sociais de conduta pr6prias da 
epoca e, por isso, curiosas tambem para n6s lei tores de hoje: 
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"Caf6 [ ... ] näo 6 'fashionable', nos lugares elegantes [ ... ] näo ha, 
lileralmente, nao hei eafe. As pessoas finas tomam ehi ou ehocolate, 
essas eonfeitarias DU salöes nao servern eafe. ( ... ] A cafeteria, por sua 
vez, näo e lugar para mulheres. Estrangeiras podem freqüenta-Ias 
[ ... ]" (132) 

Para finalizar, e importante real9ar sempre que em rela9äo aos dia
rios de Klemperer trata-se de textos näo-ficcionais, de valordocumental, 
hist6rico e jomalfstico, que lidam, contudo, com 0 imaginärio europeu e a 
expectativade um viajante diferenciado pela cultura e tradi9äo alemäs, 
principalmente, diante do exotismo tropical. Durante a leiturados trechos 
da viagern de Klemperer pela America do Sul, no caso de nossos exem
plos, a visita ao Rio de Janeiro, fica patente a dificuldade de catalogar 
certas impressäes sob um conceito ou uma defini9äo generalizante ou ra
cional. 0 trecho seguinte comprova essa afirma9äo: 

"A vista daqui de cima (do Päo de Aitucar) oferece uma imagem corno 
a que se ve em fotos aereas, para n6s a mais incrivel e mais original 
imagem. Mas, impossfvel de sc eaptarem 4etalhes, e para mim foi um 
eonsolo que Eva (a mulher de Klemperer) tambern afirrnasse ser esta 
confusäo toda imposslvel de ser captada."( 131) 

"Que lugare esse?": quem sabe uma paräfrase da perguntaque n6s. 
brasileiros nos permitimos fazerfreqüentemente em rela9äo ao nosso pafs 
tenha perpassado a mente de Klemperer naquele momente e talvez seja a 
dificuldade de encontrar as muitas respostas que envolvem apergunta a 
defini9äo mais caracterfstica para 0 Brasil, leia-se, principalmente, 0 Rio 
de Janeiro, tanto naquela epoca quanto agora. 
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