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2.4 Capítulo II   

Vorspiel   
Prelúdio 

 

Klemperer lembra de ter ido ao cinema antes da instauração do regime nazista e de não 

ter conseguido concentrar-se no filme “O Anjo Azul1” baseado no livro ‘Professor 

Unrat’ de Heinrich Mann, em vista de antes de sua projeção ter passado um 

documentário comemorativo dos dez anos do fascismo, em 8 de junho de 1932, 

chamado  

 

“Tag der Skagerrakschlacht. Marinewache für das Präsidentenpalais, führt durch das 
Brandenburger Tor2”. 

 

A exatidão do ‘passo de ganso’ e sua obediência à baqueta do tambor deixaram 

Klemperer tomado de um temor intuitivo do que viria a ser o nazi-fascismo. 

Sente falta de espaço em sua alma para desvendar a questão de como essa tropa, que 

aparentava falta de vida, era ao mesmo tempo cheia de vida, e dominada, como ele, pela 

baqueta. Cada soldado jogava a perna para o alto, à altura do nariz, em sincronia com o 

rufar do tambor, e a imagem retratava um só impulso, uma só perna. E o povo assistindo 

à parada militar ficava inebriado pelo espetáculo. O baliza jogava a baqueta para o alto e 

se mexia como um faquir. Essa figura expressionista, tensa e retorcida, contaminava o 

público, que assistia à parada e berrava, com os braços estendidos, querendo tocar nos 

soldados. O olhar embevecido, em êxtase religioso, do rapaz sentado à sua frente, 

impediu-o de prestar atenção ao filme. Foi seu primeiro contato com o fanatismo do 

nacional-socialismo, que então supunha ser algo passageiro. 

A importância deste capítulo está em que ele apresenta as diversas formas de 

manifestação da 'LTI'. Neste caso, Klemperer vê elementos de linguagem na exatidão da 

parada militar e no frenesi que seu ‘glamour’ exerce junto ao público alemão. 

Klemperer ilustra como um filme do porte do “O Anjo Azul” prendeu menos a atenção 

do público do que as cenas inebriantes dos primórdios do nazi-fascismo.  

 

                                                 
1 Der blaue Engel, 1930, direção de Josef von Sternberg, roteiro de Robert Liebmann, Karl Zuckmayer e 
Karl Vollmoeller, com Emil Jannings e Marlene Dietrich. Este filme fez de Marlene Dietrich uma estrela 
internacional.  
2Dia da Batalha Skagerrak. Guarda da Marinha do Palácio Presidencial atravessa o ‘Brandenburger Tor’ 
'LTI', p.26. 
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2.5 - Capítulo III 

Grundeigenschaft: Armut  
Característica principal: pobreza  

 

Du bist nichts, dein Volk ist alles1 

 

O marco inicial da ‘LTI’ propriamente dita é a publicação do Mein Kampf, em 1925. No 

imediato pós-guerra Klemperer increpou repetidamente os antigos Pgs., que lhe pediam 

uma carta de ‘bons antecedentes’, no sentido de que eles não poderiam ter sido tão 

inocentes quanto desejavam provar, pois a bíblia do nacional-socialismo já anunciara 

todo o programa nazista em 1925. A partir de 1933, quando Hitler toma o poder, a ‘LTI’ 

deixa de ser o jargão de um grupelho e invade as áreas pública e privada. Desde seu 

começo, esta linguagem parecia ter prestado um voto de pobreza, pois era monótona e 

pouco criativa. Sua forma eintönig2 instalou-se na política, no direito, na economia, nas 

artes, nas ciências, na escola, nos esportes, na família, até mesmo no mundo infantil. 

 

(Eine Gruppensprache wird immer nur diejenigen Gebiete umfassen, für die der 
Zusammenhang der Gruppe gilt, und nicht die Ganzheit des Lebens)3. 

 

Uma das características notáveis da LTI que Klemperer assinala neste capítulo é o inter-

relacionamento entre ela e a linguagem militar. Fica evidente assim, mais uma vez, que 

o totalitarismo nazista tinha suas raízes no militarismo alemão, mas que ele se infiltrou 

nas fileiras das forças armadas alemãs tão profundamente, que chegou a corrompê-las 

até a medula: 

Natürlich bemächtigte die ‘LTI’ sich auch, und sogar mit besonderer Energie, des 
Heeres; aber zwischen Heeressprache und ‘LTI’ liegt eine Wechselwirkung vor, 

genauer: erst hat die Heeressprache auf die ‘LTI’ gewirkt, und dann ist die 
Heeressprache von der ‘LTI’ korrumpiert worden4. 

 

Klemperer ressalta o fenômeno de como essa linguagem conseguiu se alastrar por meio 

do Reich, o jornal do partido nazista, até o fim, em 1945. 

  
                                                           
1 Tu não és nada. Teu povo é tudo. 'LTI', p. 34. 
2 Monótona.'LTI', p.29. 
3A linguagem de um grupo abrangerá sempre apenas aqueles âmbitos nos quais é válida a coesão do 
grupo e não a totalidade da vida. 'LTI', p.29 
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Como se deu a implantação desta linguagem? Klemperer a compara com o vôo livre de 

um balão, que não é possível conduzir, deixando-se levar ao sabor dos ventos. Pois, 

mesmo lendo o ‘Mito do Século XX’ de Alfred Rosenberg, ou um anuário 

farmacêutico, ou ouvindo os varredores de rua ou em conversas na fábrica, tudo soava 

igual, tudo era fruto do mesmo clichê.  

Ebenso allmächtig wie armselig5, 

 

seu voto de pobreza conferia-lhe mais poder, porque se tão simples não fosse, 

encontraria dificuldade em ser absorvida pelas camadas mais incultas do povo, às quais 

se destinava em primeira instância. Mas também talvez por essa mesma razão foi tão 

avassaladora, que era falada igualmente até mesmo por seus mais ferrenhos opositores, 

até mesmo por suas vítimas mais sofridas, os judeus. 

 

Klemperer viveu os tempos do Imperador Guilherme II, da República de Weimar e do 

nazismo. Dessa forma, ele pode tecer considerações sobre esses três períodos e 

compará-los entre si. Fica estarrecido quando percebe o controle que o regime nacional-

socialista consegue exercer sobre a cultura através da 'LTI', em contraste com a 

liberdade de criação literária e artística nos dois regimes anteriores. Até mesmo autores 

como os iluministas, que eram sua especialidade, e que viveram na época dos reis 

absolutistas franceses Luís XV e XVI, tiveram mais liberdade em seu tempo do que a 

que restava aos súditos do nazismo, constata Klemperer. Durante o regime nazista a 

contracapa dos livros apresentava esta frase: 

„Gegen die Herausgabe dieser Schrift bestehen seitens der NSDAP keine Bedenken. 
Der Vorsitzende der parteiamtlichen Prüfungskommission zum Schutze des NS6“. 

 
Somente podia se manifestar, podia publicar, quem pertencesse à 

Reichsschrifttumskammer7. Essa foi uma das questões em que o autoritarismo se 

apresentava com maior intensidade: somente era permitido à imprensa divulgar o que 

uma diminuta comissão de censura liberasse. Nos últimos anos do regime, a matéria que 

o Ministro de Propaganda, Joseph Goebbels, publicava no Reich aos sábados era lida na 

                                                                                                                                                                          
4 A LTI apoderou-se também da linguagem do exército e o fez com especial energia. Mas houve 
reciprocidade entre ambas. Primeiro a linguagem do exército influenciou a 'LTI' e depois, , a linguagem 
do exército que foi por ela corrompida. 'LTI', p.29 
5 Tão poderosa, quanto pobre de espírito. 'LTI', p.30 
6‘O NSDAP não se opõe à publicação deste texto’ assinado pelo presidente da comissão de vigilância 
para proteção do nacional-socialismo. 'LTI', p.32. 
7 Câmara das Letras do Reich. 'LTI', p.32. 
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Rádio de Berlim às sextas-feiras à noite, e era o que a imprensa estava autorizada a 

publicar até a sexta-feira seguinte. Na verdade, era Goebbels quem estipulava a língua 

escrita e falada. Tinha maior clareza de idéias e se expressava de forma mais ordenada 

do que Hitler, que se calava com a mudez de uma divindade. Caso houvesse alguma 

opinião de Göring e Rosenberg, Goebbels incluía-as em seu texto das sextas-feiras. O 

domínio absoluto exercido por ele teve efeito tanto mais avassalador, quanto mais a 

língua escrita e falada se uniformizavam. Ambas sempre foram apresentadas em forma 

de discurso. As duas compartilhavam do mesmo estilo. De forma que era fácil ouvir-se 

tanto o som de uma declamação, quanto um discurso, que em última instância se 

assemelhava à gritaria dos feirantes. A sua pobreza se apresentava não tanto porque 

todos eram obrigados a orientar-se pelo mesmo modelo, mas porque valorizava somente 

aquele lado do ser humano por meio do qual consegui-se subjugar o povo. Fazia-se 

necessário  

sich diesen bis 1933 blühenden und dann jäh absterbenden Reichtum vor Augen halten, 
um ganz die Armseligkeit der uniformierten Sklaverei zu begreifen, die ein 

Hauptcharakteristikum der ‘LTI’ ausmacht8. 
 

Quando uma língua se permite ser a representante dos mais diversos anseios humanos, 

ela se presta tanto à razão, quanto ao sentimento, ela tanto é informação, quanto é 

conversação, introspeção, reza, favor, recomendação, juramento. A ‘LTI’ como que se 

prestou somente às juras. Ela não fazia distinção entre o público e o privado. Ela serviu 

somente ao discurso (enganador) e à questão pública. Um de seus dísticos:  

 

„Du bist nichts, dein Volk ist alles9” 

 

tinha a conotação de que cada indivíduo estava a serviço do Estado, sem qualquer 

direito à privacidade. A ‘LTI’ esteve totalmente voltada para a anestesia do indivíduo, 

para fazê-lo sentir-se uma minúscula partícula de um todo avassalador, a serviço da 

fanatização das massas e de sua sugestionabilidade. 

 

É interessante constatar como Klemperer mantém vivo o seu interesse pela sua 

especialidade, o Iluminismo francês, ao estudar o fenômeno da LTI. Ao comparar o viés 

                                                           
8Faz-se mister manter diante dos olhos essa riqueza florescente até 1933, e depois moribunda,  
  para captar toda a pobreza de espírito dessa escravidão uniformizada, característica principal da 
'LTI'.p.32. 
9 cf. nota 1. 'LTI', p.34. 
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anticlerical dos filósofos franceses do século XVIII ao instrumento central de 

dominação das massas pelo nazismo, ele diz: 

Die französische Aufklärung des achtzehnten Jahrhunderts hat zwei 
Lieblingsausdrücke, -Themen und –Sündenbock: Priestertrug und Fanatismus. Sie 
glaubt nicht an die Echtheit priesterlicher Gesinnung, sie sieht in allem Kult einen 

Betrug, der zur Fanatisierung einer Gemeinschaft und zur Ausbeutung der 
Fanatisierten erfunden ist. ... Nie ist ein Lehrbuch des Priestertrugs – nur sagt die 
‘LTI’ statt  Priestertrug: Propaganda – mit schamloserer Offenheit geschrieben 

worden als Hitlers „Mein Kampf“. Es wird mir immer das größte Rätsel des 
Dritten Reichs bleiben, wie dieses Buch in voller Öffentlichkeit verbreitet werden 
durfte, ja mußte, und wie es dennoch zur Herrschaft Hitlers und zu zwölfjähriger 

Dauer  dieser Herrschaft kommen konnte, obwohl die Bibel des 
Nationalsozialismus schon Jahre vor der Machtübernahme kursierte. Und nie, im 

ganzen achtzehnten Jahrhundert Frankreichs nie, ist das Wort Fanatismus so 
zentral gestellt und bei völliger Wertumkehrung so häufig wie in den zwölf Jahren 

des Dritten Reichs10“. 
 

Neste trecho fica patente a indignação, a dor que Klemperer sente ao ver-se obrigado 

pela sua honestidade intelectual a fazer esta comparação, que só lhe sai da pena porque 

evidencia mais uma característica da LTI: a inversão de valores, que faz, neste caso, 

com que a palavra "fanatismo" passe a ter uma conotação positiva e perca tudo o que de 

pejorativo tinha nos tempos do Iluminismo, e deveria continuar a ter no presente do 

autor. 

                                                           
10 O Iluminismo francês do Século XVIII teve duas expressões, temas e bodes expiatórios favoritos: 
enganação sacerdotal e fanatismo. Não confiava nas convicções  religiosas do sacerdócio, considerando 
qualquer culto uma farsa, que fora inventada para explorar os fanatizados. ... Jamais um livro de pregação 
sacerdotal foi escrito de forma tão desavergonhada e pública como o Mein Kampf de Hitler. Com a única 
diferença que, ao invés de que para enganação sacerdotal dizia propaganda. A maior incógnita  do 
Terceiro Reich será entender como esse livro conseguiu ser divulgado, como permitiu que Hitler 
dominasse como dominou, e como foi possível que essa dominação tenha perdurado por doze anos, 
apesar da bíblia do nacional-socialismo já ter sido divulgada antes da tomada de poder. Durante todo o 
Século XVIII a palavra fanatismo jamais se tornou tão central, nem tão desvirtuada quanto nos doze anos 
do Terceiro Reich. 'LTI', p.35. 
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2.6 Capítulo IV 

Partenau 

Embora a apresentação inicial da linguagem nazista tenha correspondido à publicação de 

Mein Kampf em 1925, o romance Partenau de Max René Hesse, também chamado “Der 

Roman der Reichswehr1”, escrito nos primeiros anos da República de Weimar e publicado 

em 1929, de conteúdo nitidamente nacional-socialista, tornou-se uma fonte adicional da 

linguagem do Terceiro Reich. O romance trata da amizade entre o Oberleutnant2 Partenau, 

gênio militar, patriota sôfrego e homossexual insaciável, e o jovem Junker3 Kiebold, que 

sente profunda admiração por Partenau, mas não está interessado em tornar-se seu amante, 

fato que acaba levando Partenau ao suicídio. O teor do livro perseguiu Klemperer durante 

muitos anos. A perdição sexual de Partenau é glorificada como verdadeira amizade 

masculina e seu patriotismo remete a Heinrich von Kleist, escritor e oficial alemão, que 

também se suicidou aos trinta e quatro anos, em 18114. Para Klemperer, Partenau, escrito 

no estilo de Fritz von Unruh, destoa desse autor e dos expressionistas alemães em geral, 

pois Partenau privilegiava a guerra erfüllt von Revanchegedanken5, ele fala de províncias 

„unterirdisch6”, da construção de „organisierten Zellen7” clandestinas.  

Was noch fehle, sei einzig ein überragender Führer8. 

Caso esse gênio de liderança fosse encontrado, apesar de seu sangue estar contaminado 

pelo cristianismo há dois mil anos, ele abriria novo espaço territorial para “nós”, alemães, 

enviando para a Sibéria trinta e cinco milhões de tchecos e de outros povos não germânicos 

- uma alusão direta ao expansionismo da Grande Alemanha, previsto por Hitler em Mein 

Kampf, tal como o foi a prática nacional-socialista da opressão dos demais povos. Kiebold 

sente entusiasmo pelas idéias de Partenau e diz: 

„Für Partenaus Träume und Gedanken würde ich morgen schon sterben9“.  

                                                           
1 O Romance do Exército do Reich. 'LTI', p.37. 
2 Primeiro-tenente. 
3 Denominação dada na Alemanha aos latifundiários, especialmente aos aristocratas dos territórios a leste do 
rio Elba. Hoje em dia, esta palavra tem, quase sempre, conotação pejorativa. 
4 Cabe lembrar os tipos descritos em REICH, Wilhelm, ‘Psicologia de Massas do Fascismo’. 
5 Pleno de pensamentos revanchistas. 'LTI', p.37. 
6 Subterrâneas. 'LTI', p. 37. 
7 Células organizadas, ‘LTI’, p.37. 
8Faltava somente um Führer sobrepujante. 'LTI', p.37. A palavra Führer, que corresponde às palavras 
portuguesas “condutor”, “dirigente”, “chefe” ou “líder”, faz parte do língua alemã desde há séculos, e sua 
fonte etimológica é o termo do alto-médio-alemão vüerer. A sua utilização para designar Adolf Hitler, por 
antonomásia, é uma das manifestações mais conspícuas da LTI.  
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A figura do jovem nacional-socialista é valorizada, porque seguia obedientemente a pessoa 

que representasse seu modelo. O jovem Junker diz a Partenau: 

 „Du warst der erste Mensch, den ich ruhig fragen konnte, was eigentlich Gewissen, Reue, 
Moral neben Volk und Land bedeuten, worüber wir dann gemeinschaftlich in tiefstem 

Unverständnis den Kopf geschüttelt haben10“.  
 

Klemperer comenta que naquela época anotara:  
 
[Dass] Gewissen, Reue, Moral eines ganzen Heeres, eines ganzen Volkes wirklich einmal 

ausgeschaltet werden könnten, hielt ich damals noch für unmöglich11. 
 
Ou seja que, para Klemperer, poucos anos antes de o nazismo tomar o poder, tal situação 

parecia uma fantasia desequilibrada, algo que jamais poderia acontecer na Alemanha. 

 

Klemperer finaliza este capítulo assinalando que, apesar da ‘LTI’ ter absorvido 

americanismos e outros estrangeirismos, a sua essência não pode ser perdida de vista. Ela 

era, como a do próprio nazismo, nitidamente alemã, nutria-se de fontes alemãs, e ninguém 

pode dizer, em sã consciência, que tenha havido alguma contaminação externa decisiva que 

tenha vindo por si só.  

Partenau [ist das] klassisch typisierende Porträt vieler Zeit- und Berufsgenossen, ist ein 
gelehrter Mann, auch nicht nur in den Werken des deutschen Generalstabs.12 

 

De fato, a personagem Partenau tinha também lido Chamberlain13, Nietzsche14 etc. Ou seja, 

para Klemperer a ideologia nazista (e a sua linguagem) não foi um bem importado, mas foi 

produto da casa, da mentalidade alemã. 
 
                                                                                                                                                                                 
9Pelos sonhos e idéias de Partenau eu morreria já mesmo amanhã. 'LTI', p.38.  
10 Você foi a primeira pessoa a quem pude perguntar com calma qual o significado de consciência, 
arrependimento, moral juntamente com povo e terra, sobre o que nós dois, então, balançamos juntos  a 
cabeça, porque ambos não concordávamos. 'LTI', p.38. 
11 Naquela época pareceu-me ainda impossível que consciência, arrependimento e moral de todo um exército, 
de todo um povo, pudessem ser alguma vez eliminadas. É interessante observar que o verbo ausschalten que 
pode ser traduzido neste contexto como “eliminar”, significa também “desligar”, no sentido mecanicista de 
deter o funcionamento mediante o acionamento de um interruptor.  'LTI', p.38. 
12 Partenau[é o] retrato clássico típico de muitos contemporâneos ou colegas de profissão, é homem estudado, 
não somente nas obras do estado–maior. 'LTI', p.40. 
13 Houston Steward Chamberlain, genro de Richard Wagner, inglês, anti-semita declarado, foi um dos 
principais pensadores do nacional-socialismo.  Em 1900 escreveu em alemão “Os fundamentos do Século 
  XIX”. 
14 Por mais que os defensores da filosofia de Friedrich Nietzsche queiram salvar a sua memória e a sua 
filosofia do pejo de ter sido fonte da ideologia nazista, é inegável que os nazistas se serviram dele para 
justificar as suas idéias. 
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2.7 Capítulo V 

Aus dem Tagebuch des ersten Jahres 
De “O Diário” do primeiro ano 

Apesar de a truculência do regime nazista ter-se instalado já antes de 1933, sendo então 

exercida através dos grupos de vigilância dos Stahlhelme1 e das SA, foi um choque para 

Klemperer perceber que não apenas a violência, mas também a alienação facilitou a 

atuação manipuladora de Goebbels. Em Mein Kampf, Hitler também escreveu a respeito 

da facilidade com que era possível explorar a credulidade popular por meio de discursos 

que envolvessem os ouvintes a partir de sua vertente religiosa. Klemperer decide 

transcrever pequenos trechos de seus "Diários" de 1933, para mostrar que não era mais 

possível tratar somente de sua vida privada, mas que a vita publica e o momento 

político estavam se instalado em seu cotidiano. Mesmo o que houve de pior em 1933, 

ano da instauração do nazismo, não foi nada em comparação ao “limbo dantesco” que 

sobreveio mais tarde. O choque inicial de Klemperer se deveu a que ainda acreditava na 

existência um Estado de Direito. Entretanto, o futuro já se prenunciava, inclusive por 

meio da nova linguagem. Lamenta sua falta de objetividade, habitual em seus demais 

trabalhos, para analisar a questão da diferenciação racial, que era obscurantista e 

intrínseca. Klemperer mostra como o nazismo o invade sub-repticiamente e se instala 

em seu ser contra a sua vontade. Ele relata  essa experiência dolorosa por meio de 

excertos de seu diário de 1933, alguns dos quais resumirei a seguir, por achar que eles 

contêm uma descrição arguta da paulatina tomada de consciência do autor: 

21 de março – O nacional-socialismo cria um comitê para nacionalizar a Universidade 

de Leipzig. Na Universidade de Dresden escreveram no quadro-negro: 

“Wenn der Jude Deutsch schreibt, lügt er2”. 

 

Constava que nos quadros-negros de todas as faculdades na Alemanha também tinham 

escrito essa frase, que evidenciava a exclusão do povo judeu do universo cultural 

                                                           
1 “Capacetes de aço”. Organização paramilitar de orientação política nitidamente direitista, criada em 
1918 pelo oficial da reserva Franz Seldte. O seu nome completo era "Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten" 
(Capacete de aço, Aliança dos Soldados do Front). Pretendia manter as tradições militares, pelas quais os 
partidos que formaram as coalizões governamentais durante a República de Weimar não demostravam 
interesse. A partir de 1928, os seus membros que estivessem em boas condições físicas eram submetidos 
à Wehrsportdienstpflicht (obrigação de se exercitar em desportes marciais). Já a partir de 1931, a 
organização Stahlhelm formou, junto com outras da extrema direita, coalizão com o partido nazista. 
Quando da formação do primeiro governo presidido por Hitler, em 1933, Franz Seldte ocupou o 
Ministério do Trabalho. Em 1935 a organização foi dissolvida e integrada no NSDAP (sigla do partido 
nazista). Em vários pontos do livro “LTI” é feita a menção de que os Stahlhelme eram menos agressivos 
do que as SA.   
2Quando o judeu escreve em alemão ele mente. 'LTI', p. 41. 
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alemão, pois, sendo estrangeiro, somente poderia escrever a verdade em sua própria 

língua, o hebraico. O cancelamento de um congresso de psicólogos em Dresden é uma 

prova de que era melhor não haver congresso do que correr o risco de haver a 

participação de judeus. O jornal nazista Freiheitskampf3 impingia o pensamento de que 

os judeus dominavam tudo, inclusive a psicologia, dizendo: 

“Was ist aus Wilhelm Wundts Wissenschaft geworden4? ... Welche Verjudung ... 
Aufräumen5“  

 
Para evitar constrangimentos aos alemães, o congresso foi cancelado. 

 

27 de março – Klemperer registra o surgimento de novas palavras. Palavras antigas 

mudam de sentido, palavras novas vão sendo compostas e se tornam estereótipos. As 

SA passam a chamar-se “das braune Heer6”. Klemperer explica que o nazismo se 

empenha em criar uma nova mentalidade. A população tem de demonstrar entusiasmo, 

afinal são governados pelo nacional-socialismo! Internationales Judentum7 passa a ser 

expressão corriqueira, que inclui os judeus ingleses, franceses e americanos. Os judeus 

alemães deixariam de ser considerados alemães? Pois os Weltjuden (judeus do mundo), 

alemanização do termo internationales Judentum, seriam aqueles que disseminam 

Greuelpropaganda und Greuelmärchen8. 

 

A opressão é nítida já em 1933. Os judeus não podem relatar seu cotidiano, pois 

estariam disseminando Greuelpropaganda.9 Já estava sendo preparado o boicote contra 

os judeus e o tema dominante é quem é, e quem não é “ariano”. Parece até que, apesar 

de ainda ser o início do regime, já faz falta um dicionário dos termos da nova 

linguagem. Um brinquedo com a suástica, exposto em uma vitrine, deveria ou não fazer 

parte do novo dicionário? Mas, o governo logo determinou  

ein Gesetz “zum Schutz der nationalen Symbole”10 

 

                                                           
3 A luta libertária. 
4 O que se fez da ciência de Wilhelm Wundt? (psicólogo e filósofo alemão, 1832-1920. Fundador em 
Leipzig do primeiro Instituto de Psicologia Experimental). 
5 Que judaização! Limpeza! 'LTI', p. 41. 
6 Exército  marrom, devido à cor de suas camisas. 'LTI', p. 42. 
7 Judaísmo internacional. 'LTI', p. 42. 
8 Propaganda e historietas terríveis. 'LTI', p. 42. 
9 Já a partir dessa data os judeus passaram a ser mais punidos ainda, quando a imprensa internacional 
publicava os atos bárbaros que contra eles eram cometidos dentro da Alemanha. 
10 Lei de proteção aos símbolos nacionais. 
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contra essas “bobagens”. Klemperer apresenta essas questões porque o tempo todo se 

pergunta qual seria o divisor de águas entre a 'LTI' e a linguagem que poderia ser tida 

como “normal”.  

 

10 de abril – Uma pessoa é considerada “artfremd” (estranha à espécie) se seu sangue 

for somente 25% “ariano”. Caso haja dúvidas, elas serão dirimidas pelo especialista em 

pesquisa racial. Klemperer comenta que a única diferença entre a Inquisição Espanhola 

do Século XVI e o nazismo é que naquele tempo a discussão versava sobre o credo da 

“limpieza de la sangre”, enquanto na época do nazismo era sobre “zoologia + 

negócios”. Ele comenta que mais parecia ironia da história mundial que uma 

universidade na Espanha tivesse convidado o “judeu Einstein” e que ele tivesse aceitado 

o convite. 

 

20 de abril – O aniversário de Hitler dá ensejo a um novo feriado nacional e ao emprego 

abusivo da palavra: Volk11, que passa a ser tão comum quanto o sal na comida. Ponha-se 

uma pitada de Volk na linguagem escrita e falada: 

Volksfest, Volksgenosse, Volksgemeinschaft, volksnah, volksfremd, volkentstammt...12 

 Klemperer lamenta a homenagem que médicos, em um Congresso em Wiesbaden, 

fizeram para Hitler, chamando-o de Retter Deutschlands13, apesar de lamentarem que a 

questão racial não estivesse esclarecida de todo e que grandes descobertas científicas 

tenham sido feitas pelos “estrangeiros” Wassermann14, Ehrlich15 e Neisser16. Klemperer 

lastima que entre seus “correligionários” houvesse quem considerasse a referência 

“apesar dos ‘estrangeiros’ ” uma atitude corajosa. Mas seu maior pesar advém do fato 
                                                           
11 Povo. Esta palavra sofreu durante décadas, após o fim do período nazista, das marcas deixadas pelo seu 
uso abusivo de então. No emprego “politicamente correto” da língua alemã após 1945, Volk era 
substituído por Bevölkerung, população. Quem falasse em das deutsche Volk (o povo alemão) era 
suspeito de simpatia pelo nazismo. O correto foi, durante cerca de meio século, dizer die deutsche 
Bevölkerung (a população alemã). 
12 Várias destas palavras tiveram a mesma sorte de sua raiz. Volksfest (festa popular) ainda continuou 
sendo de uso permissível após a era nazista, mas não Volksgenosse (que poderia ser traduzido de forma 
neutra, tal como o faz o dicionário “Porto”, como “concidadão, compatriota, compatrício”, mas que tem 
ainda hoje o nítido sabor de uma palavra da LTI, pois só se aplicava aos alemães), Volksgemeinschaft 
(comunidade do povo), volksnah (próximo do povo, popular), volksfremd (estranho ao povo), 
volksentstammt (provindo do povo. 'LTI', p. 43. 
13 Salvador da Alemanha. 'LTI', p. 43. 
14 August von Wassermann, microbiologista alemão, 1866-1925, descobriu o diagnóstico da sífilis. In 
Lexikon des Judentums, C. Bertelsmann Verlag, New York, 1967.  
15 Paul Ehrlich, médico alemão, 1854-1915; fundador da quimioterapia, descobriu o Salvarsan, contra a 
sífilis. Apesar de nunca ter podido ocupar uma cátedra na Alemanha, foi detentor do Prêmio Nobel de 
Medicina em 1908. In Lexikon des Judentums, C. Bertelsmann Verlag, New York, 1967. 
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de ter de perder tempo com a questão racial entre quem é semita e quem é ariano. E 

adentrar no obscurantismo escravizador que dominava a Alemanha e perder sua 

objetividade habitual, tendo nesse caso de ser parcial, o que denotava uma vitória 

pessoal do hitlerismo contra ele. 

 

17 de junho – Klemperer se pergunta: qual a nacionalidade de Jan Kiepura17? Quando 

era tido como judeu, então seu concerto passava a ser proibido. Em um filme de 

Hugenberg18 é considerado o “famoso tenor Kiepura”. Quando se assobia em Praga uma 

música sua, então passa a ser o cantor Kiepura. Muito tempo depois Klemperer fica 

sabendo que Kiepura era polonês. 

9 de julho – Hugenberg renuncia ao seu cargo. Selbstauflösung19 de seu partido 

nacional-alemão. Percepção de Klemperer: ao invés da expressão “levante nacional”, a 

“revolução nacional-socialista” foi posta de lado e Hitler passa a ser designado 

Volkskanzler20 com maior freqüência. Fala-se de um Estado Total, totaler Staat. 

 28 de julho – Cerimônia dos Rathenaubeseitiger21 junto a seu túmulo. Klemperer 

comenta a histeria da linguagem governamental, que chega a fazê-lo pensar que o 

assassinato pode vir a ser elevado à categoria de profissão: Zum-Beruf-Erheben22. A 

ameaça da pena de morte é constante. Klemperer relata sobre uma busca de 

correspondência e textos de inimigos do Estado durante quarenta minutos por toda a 

Alemanha. É uma forma de propalar o medo. A eficácia dessa propaganda atinge não 

somente os temerosos. Gera-se um clima de tensão, que mais parece cópia de filme 

                                                                                                                                                                          
16 Albert Ludwig Sigmund Neisser, dermatologista, 1855-1916, descobridor do gonococo. Professor em 
Breslau, Alemanha. In Lexikon des Judentums, C. Bertelsmann Verlag, New York, 1967. 
17 Jan Kiepura, 1902-1966. Cantor de óperas, operetas e filmes, muito popular na Europa da década de 30 
do século XX. 
18 Alfred Hugenberg, 1865-1951, financista e político alemão. Foi presidente da diretoria do grupo Krupp 
(1909-18), eleito membro do Reichstag em 1919, presidente (1928-33) do Partido Nacionalista Alemão 
(conservador). Controlou o grupo Hugenberg, um conglomerado de mídia e finanças, o que lhe permitiu 
montar uma poderosa campanha de propaganda contra os comunistas, socialistas, e o tratado de 
Versailles. Deu forte apoio financeiro aos nazistas, esperando controlá-los. Foi membro do primeiro 
gabinete de Hitler em 1933, mas renunciou passados seis meses. Seu partido foi dissolvido e seu 
conglomerado gradualmente absorvido pelo estado nazista.  
19 Autodissolução. 'LTI', p. 43. 
20 Chanceler do povo. 'LTI', p.43. 
21 Eliminadores de Rathenau. 'LTI', p.44. Walter Rathenau, 1867-1922, industrial e estadista alemão. 
Filho de Emil Rathenau (1838-1915), fundador da empresa Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft (A.E.G.), 
Rathenau foi sucessor de seu pai na presidência da empresa. Foi diretor de distribuição de matérias primas 
durante a Primeira Guerra Mundial, Ministro da Reconstrução, em 1921 e Ministro das Relações 
Exteriores da República de Weimar, a partir de 1922. Representou a Alemanha nas conferências sobre 
reparações de guerra em Cannes e Gênova e negociou o Tratado de Rapallo com a Rússia. Era judeu, e foi 
assassinado por fanáticos nacionalistas e anti-semitas que se opunham ao cumprimento das obrigações de 
reparação.  
22 Elevar ao nível de uma profissão 'LTI', p. 44. 
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sensacionalista americano. Klemperer comenta a postura de Hitler, que demonstraria 

sua insegurança, por meio de seus discursos aos berros como modo de disseminar ódio 

contra os judeus. Klemperer pergunta se alguém que estiver seguro da durabilidade do 

regime e do extermínio de seus inimigos necessita fazer tais demonstrações de força? 

22 de agosto – Constatação de que pessoas de diversas camadas sociais lhe dizem que 

não concordam com o regime, mas que não têm condições para fazerem oposição. “Os 

capacetes de aço continuam capacetes de aço, menos perversos do que SA”, lhe diz um 

aluno. Recebe várias outras demonstrações. De um médico obrigado a usar a braçadeira 

com a suástica ouve a seguinte frase: “Que fazer, é como se fosse a camélia que as 

senhoras usam”. Há uma rima que Kuske, o verdureiro amigo diz:  

“Lieber Gott, mach mich stumm, dass ich nicht nach Hohnstein kumm23”. 

Klemperer crê que o nazismo não sairá vencedor, mas não sabe quem há de desaparecer 

primeiro, ele ou o nazismo. 

25 de agosto – Medo generalizado. Um professor que estava preparando uma revista 

que publicaria um artigo de Klemperer lhe pergunta se ele não concordaria em aguardar 

um pouco mais, até as coisas ficarem mais tranqüilas na editora, devido às 

Betriebszellen24, (a nova língua)! Klemperer se pergunta quando seu “bico será calado”, 

pois outra editora também se recusa a publicar seu trabalho, pois era 

“rein rückwärts gerichtet25”, “lasse die völkischen Gesichtspunkte vermissen26”.  

Klemperer se pergunta até quando estaria protegido por ter sido Frontsoldat27? 

28 de agosto – Klemperer se esforça para não perder a coragem; espera que a aprovação 

do regime pelo povo acabe logo. Em uma excursão com oitenta pessoas ouve uma 

“piada” que se refere ao boicote exigido por Hitler e que é importante deixar registrada 

para futuras pesquisas sociológicas e políticas: - Um cabeleireiro se recusa a fazer uma 

permanente numa senhora judia, porque Hitler exigira que nenhum cabeleireiro ousasse 

retorcer o cabelo de qualquer judeu 28. 

                                                           
23 “Meu Deus, deixe-me mudo, para que eu não vá  para Hohnstein.” 'LTI', p. 45. Hohnstein é uma cidade 
na Saxônia, com um castelo que serviu de campo de concentração de 1933 a 1934 e de campo de 
prisioneiros de guerra de 1939 a 1945.  
24 Células do partido na empresa. 'LTI', p.46. 
25 Puramente  voltado para trás. 'LTI', p.46. 
26 Não incluía os pontos de vista étnicos (ou nacionais ou raciais). 'LTI', p.46. Völkisch foi palavra-chave 
da 'LTI'. Embora parecesse significar “popular”, denotava racismo, tal como ainda o faz. O dicionário 
Porto a traduz como “étnico, nacionalista, racista”. O dicionário Duden dá o seguinte significado: 
national (mit besonderer Betonung von Volk u. Rasse im Rahmen des Rassismus u. Antisemitismus der 
nationalsozialistischen Ideologie) nacional (com especial ênfase de povo e raça, no contexto do racismo e 
do anti-semitismo da ideologia nacional-socialista). 
27 Soldado do front na Primeira Guerra Mundial. 'LTI', p.46. 
28 'LTI', p.47. 
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19 de setembro – Dia do Partido. Hitler abençoa novas bandeiras. É um culto nacional-

socialista. A cada movimento da Blutfahne (bandeira de sangue), o estrondo de um 

canhão,  

und ich will mir weismachen, er wurzele nur flach und locker?29 

É impressionante como a propaganda política de Goebbels foi carismática. 

10 de outubro – Revistas de filologia afinadas com o jargão nazista lhe dão ânsia de 

vômito.  

Hitlers eiserner Besen30; die Wissenschaft auf nationalsozialistischer Basis31; der 
jüdische Geist32; die Novemberlinge33. 

 
Primeira menção a um campo de concentração em Sachsenhausen, onde o pacifista 

Gumbel é assassinado em 1934. Um colega procura abrigo para alguém que se 

pronunciara a favor de Gumbel e se tornara politisch unzuverlässig34. Tirania: muitos 

colegas ameaçados de demissão. Um deles é um ariano que vive mit einer Jüdin im 

Konkubinat35. Outro, católico fervoroso, recebe uma carta lembrando-o de seus 25% de 

sangue judaico. 

23 de outubro - Freiwillige Winterhilfe36 ao invés de imposto. 

O jargão do Terceiro Reich é suspeito, pois apela para o sentimentalismo. 

29 de outubro – Estudantes liberados uma tarde por semana para exercícios militares, 

disfarçados de práticas esportivas. Marca de cigarro: Wehrsport37. O tratado de 

Versailles proíbe práticas militares, mas não esportivas. Pergunta de Klemperer: haverá 

alguma palavra honesta nesse regime?  

Emigranten e Konzentrationslager 38 

 pertencem ao jargão nazista? Emigranten era antigamente a designação para os 

fugitivos da Revolução Francesa. Em 1933: “Emigrantenmentalität”, mot savant39, 

representa a mentalidade de emigrante. Emigrantengruppe40 leva-o a refletir que a 

Alemanha está em seu próprio Lager. Klemperer conhece a palavra Lager da infância. 

                                                           
29 E eu quero me convencer de que ele têm raízes rasas e soltas? 'LTI', p.47. 
30 A vassoura férrea de Hitler. 'LTI', p.48. 
31 Ciência em base nacional-socialista. 'LTI', p.48. 
32 O espírito judaico. 'LTI', p.48. 
33 Denominação pejorativa dada pela direita aos revolucionários de 1918. 'LTI', p.48. 
34 Politicamente não confiável. 'LTI', p.47. 
35 Em concubinato com uma judia. 'LTI', p.48. 
36 Auxílios de inverno, ou descontos, voluntários. 'LTI', p.48. 
37 Esporte de defesa, esporte marcial. 'LTI', p.48. 
38 Emigrantes e campos de concentração. 
39 Mentalidade de emigrante, palavra da língua culta. 'LTI', p.49. 
40 Grupo de emigrantes. 'LTI', p.49. 
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Os ingleses tomavam conta dos prisioneiros Bôeres em Lager41. Após longo 

questionamento, Klemperer reconhece que é por autodefesa que ele se embrenha na 

filologia nazista, não por hábito profissional. 

9 de novembro – Poucos alunos ainda assistem às aulas de Klemperer. Não é patriótico 

estudar francês. Os alunos são convocados a fazer panfletagem para o plebiscito que 

daria plenos poderes a Hitler. Pergunta de Klemperer: a cor do cartão da nacionalidade 

dos alunos já seria 'LTI'? Arianos, marrom; judeus, amarelo; apátridas, azul. 

Einheitsliste42 para o plebiscito, o que denota que o próximo fim do parlamentarismo 

está próximo. A palavra “plebiscito” remete a Napoleão III, e não era conveniente que 

Hitler se aproximasse dele. Klemperer demonstra a manipulação exercida por Goebbels, 

que conta com uma massa ignara por um lado, e com o medo do grupo de intelectuais 

do outro. Klemperer se indispõe com um casal em visita em sua casa; são judeus 

dispostos a votar “sim” no plebiscito! 

10 de novembro – Klemperer descreve o script da propaganda política para o plebiscito, 

que ouve no rádio, em casa de amigos43. Primeiro, o som da sirene, depois o silêncio, 

copiado dos americanos, depois Goebbels dirigindo o programa com maestria. Hitler 

fala durante quarenta e cinco minutos. Ele espera o “sim” para a lista única, ambição 

pessoal “jamais”, a intenção é proteger a paz contra aqueles homens de negócios, sem 

raízes, aquele povo sem escrúpulos, aqueles milhões, “os judeus”, palavra que ele 

pronuncia com ênfase premeditada. O trabalho pára das 13 às 14 horas. Todos captam a 

mensagem como se fosse o evangelho.  O senhor e salvador chega para os pobres e 

oprimidos. Não se diz treze horas, mas sim “décima terceira hora”. É tarde, mas o 

milagre virá com “Ele”. O imaginário cristão transposto para o presente. Adolf Hitler, o 

salvador, chega para os trabalhadores. 

14 de novembro – Resultado do plebiscito. Quarenta milhões de votos, 93% a favor de 

Hitler. Dois milhões, contra. Até nos campos de concentração tinha havido votos 

favoráveis. Dada uma situação esdrúxula como esta, Klemperer sabia e muitos 

concordavam com que tinha havido fraude na contagem dos votos. Ele ilustra o que 

sente com uma situação que vivenciara muitos anos antes, durante uma viagem de 

navio, em que todo um grupo esperava não vomitar no convés, mas todos acabam tendo 

de se submeter a esse desconforto... 

                                                           
41 Campos de concentração. ‘LTI', p.49. Designação dada aos campos de internação criados em 1901 pelo 
marechal inglês H. H. Kitchener (1850-1916) durante a Guerra dos Bôeres (1899-1902). 
42 Lista única. 'LTI', p.51. 
43 Os judeus estavam proibidos de possuir rádio. 
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2.8 Capítulo VI 

 

Die drei ersten Wörter nazistisch 
As três primeiras palavras nazistas 

 
 

A primeira palavra que Klemperer registra como fazendo parte da ‘LTI’ é Strafexpedition1 

e está associada à amarga experiência da perda de amigos que aderem ao regime. Foi um 

termo que desapareceu ao irromper da guerra, mas que foi substituído pela Polizeiaktion2.  

 

O casal mantinha há anos amizade com um jovem engenheiro de origem humilde, que 

ainda rapaz se destacara como menino prodígio, e que se tornou por assim dizer seu filho 

adotivo. Supostamente haveria também alguma afinidade ideológica. Quando o nazismo 

chega à Saxônia, os Klemperer estranham a simpatia que o jovem nutre pelo regime e lhe 

perguntam:  

 

“Siehst du denn nicht, dass sie auf Krieg zielen?3” -“Höchstens auf einen Befreiungskrieg, 
der der gesamten Volksgemeinschaft und so auch den Arbeitern und kleinen Leuten zugute 

kommen muss...4” 
 

A uma outra pergunta responde: “Ontem realizamos eine Strafexpedition contra uns 

comunistas descarados”. Fizemos eles   

 
“auf Spießruten laufen lassen durch Gummiknüppel, und ein bisschen Rizinusöl, nichts 

Blutiges, aber immerhin ganz wirksam 5“. 
 

É a gota d’água para a amizade se acabar.  A Strafexpedition, esporte dominical privado 

dos asseclas do nazismo, cai em desuso. Quando irrompe a guerra, seus idealizadores têm 

bastante oportunidade de extrapolar sua violência contra os povos que procuram dominar. 

                                                           
1 Expedição punitiva. 'LTI', p.58. 
2 Ação policial. 'LTI', p.59. 
3 Não percebes que eles almejam a guerra?  
4 No máximo uma guerra de libertação, que será para o bem de todos, também dos trabalhadores e da gente 
humilde...   
5 Eles tinham de passar por um corredor em que os surrávamos com cassetetes de borracha. Além de um 
pouco  de óleo de rícino. Nada sangrento, mas surtiu efeito. 'LTI', p.59. 
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Fliegerpfeil e Fliegbombe6 também são palavras que caem em desuso. Klemperer às vezes 

se consolava pensando que Rizinusöl  não passasse de má influência fascista proveniente da 

Itália, onde os algozes fascistas usavam e abusavam desse laxante para maltratar suas 

vítimas. Mas depois se dava conta de que tentava enganar-se a si mesmo, ao perceber que o 

pecado nazista foi essencialmente alemão. 

 

As outras duas palavras destas três primeiras da LTI equivalem ao conceito contido na frase 

“du bist nichts, und ich bin alles!7” 

 

e permaneceram em vigor durante todo o período nazista. O primeiro“Staatsakt8” foi na 

Potsdamer Garnisonkirche9, em 21 de março de 1933 e deu início às inúmeras encenações 

de Goebbels, desprovido de qualquer constrangimento contra sua falta de senso de ridículo. 

Goebbels empenhou-se para que o Staatsakt se fixasse na mente da população como 

histórico, comparável ao conceito absolutista embutido na frase L´État c’est moi10. O termo 

foi empregado de forma tão abusiva, que pairou a questão se algum dia conseguiria ser 

recuperado para o sentido original. Quando Klemperer redige a 'LTI', no pós-guerra, não há 

mais necessidade de proteger-se contra seu emprego, pois o Estado não havia sido 

restabelecido. 

 

Outra palavra envolvida com 

“Staatsakt” é “aufziehen11”. 

 

A trama do “Staatsakt” era sempre aufgezogen (estimulada em excesso) seguindo o mesmo 

modelo, que existia em duas versões: com e sem caixão, conforme a valorização ou não da 

vítima. Quando um general tombava em batalha e seu funeral era com caixão, surgia o 

boato de que na verdade caíra em desgraça junto a Hitler, e que, portanto, fora assassinado, 
                                                           
6 Dardo voador e bomba voadora. 'LTI', p.59. Nenhuma destas duas palavras consta do vocabulário alemão 
contemporâneo, tal como o registra o dicionário Duden. 
7 Tu não és nada, eu sou tudo. 'LTI', p.59. 
8 Ato de Estado. 'LTI', p 59. 
9 Igreja da Guarnição em Potsdam. 'LTI', p 59. 
10 O Estado sou eu. 'LTI', p.60. Esta frase é atribuída a Luís XIV, que a teria pronunciado diante do 
parlamento no dia 13 de abril de 1655, respondendo a um pedido deste no sentido de homologar as decisões 
do Rei. 
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pois como é sabido a mentira foi um dos principais papéis da 'LTI'. A pior de todas, pelo 

menos nessa fase, foi a encenação do funeral da Sexta Frota e de seu almirante. Klemperer 

comenta como Plivier12 consegue ridicularizar essas encenações em seu livro Stalingrado. 

Klemperer prevê que no futuro deveria ser prestada homenagem  aos alemães que 

preferiram entregar-se ao inimigo, ao invés de combater até a morte, mas que segundo as 

mentiras da propaganda nazista, tinham tombado pelo Reich e pelo Führer. 

 

O terceiro termo é “historisch13”. Qualquer ninharia que servisse aos propósitos do regime 

passava a ser um ato histórico. Podia ser uma vitória em corrida de carros, ou a inauguração 

de cada trecho de uma auto-estrada, etc.  Klemperer não se via em condições de saber 

quando esse termo iria se recuperar do abuso pelo qual tinha passado.  
 

                                                                                                                                                                                 
11 Dar corda, içar, surgir, estimular. 'LTI', p.59. 
12 Theodor Plivier, foi um dos escritores alemães que emigraram durante o período nazista e se fixaram na 
Alemanha Oriental no pós-guerra. 
13 Histórico. 'LTI' p. 61. 
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2.9 Capítulo VII 

 
Aufziehen 

Dar corda, atiçar, mecanizar 
 
 
O significado convencional de aufziehen é dar corda em um relógio ou outro mecanismo do 

gênero. Bergson1, pensador francês contemporâneo de Klemperer, mostrou o aspecto 

ridículo e o caráter pejorativo desse termo, na situação de pessoas que se comportam de 

forma mecânica. O termo também era empregado em publicidade, para explicar que se 

estimulava o consumidor a adquirir um produto que não correspondia às suas reais 

necessidades. Servia também para criticar um ator, que tivesse se apresentado em cena de 

maneira exagerada. 

 

No início do Terceiro Reich, o termo ganha uma conotação de crítica. A imprensa divulga 

que estudantes dignos de serem chamados de alemães tinham destruído 

 

“das wissenschaftlich aufgezogene Institut für Sexualforschung des Professors Magnus 
Hirschfeld2”. 

 
Como Hirschfeld era judeu, ‘obviamente’ seu instituto não tinha condições de ser 

considerado científico. Mas já em junho de 1933 Goebbels confere conotação positiva a 

esse termo, em discurso na Escola Superior de Política, dizendo que o NSDAP era uma 

 

“Riesenorganisation von mehreren Millionen aufgezogen, in der ist alles zusammengefasst, 
Volkstheater, Volksspiele, Sporttouristik, Wandern, Singen, und wird vom Staat mit allen 

Mitteln unterstützt3”. 
 

E, se o governo estiver prestando contas de maneira triunfal da  

 

“groß aufgezogene Aktion4” 

                                                           
1 Henri Bergson (1859 – 1941), filósofo francês que se baseava na evolução criadora da intuição, oposta ao 
intelectualismo e ao mecanicismo, de grande influência no pensamento europeu da época. Prêmio Nobel de 
Literatura em 1927.  
2 O instituto pretensamente científico para pesquisas sexuais do Professor Magnus Hirschfeld. 'LTI', p. 63. 
3Foi montada uma organização gigantesca de muitos milhões, em que tudo está incluído: teatro popular,  
jogos populares, turismo esportivo, caminha 
das, canto, e será apoiada pelo Estado com todos os meios. 'LTI', p. 63. 
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ninguém mais haveria de pensar que o termo já tivesse tido conotação pejorativa. Em 1935 

o termo aparece em uma tradução do livro   

 

“Seiji Noma, Autobiographie des japanischen Zeitungskönigs5”, 

 

que dissera, com muito orgulho:  

 

“Jetzt entschloss ich mich ... eine vorbildliche Organisation zur Erziehung studentischer 
Redner aufzuziehen6”. 

 
 Toda a falta de sensibilidade diante do sentido mecanicista da palavra parte de uma 

determinada idéia do que deveria ser uma organização. Essa é uma das grandes 

contradições da 'LTI'. Ao mesmo tempo em que apela para o sentido orgânico e natural das 

coisas, está inundada de termos mecanicistas, sem sensibilidade para a falta de dignidade e 

a quebra de estilo contida na expressão aufgezogene Organisation. Klemperer lembra de 

um colega que fora juiz em outros tempos. A conversa se dá em uma noite quente em 1943, 

na fábrica de chás em que Klemperer trabalhou. Ele presta uma homenagem ao colega, que 

se protegia do pó dos chás, usando seu antigo barrete de juiz, e que como todos os demais 

moradores do último Judenhaus em que viveram, sucumbiu no bombardeio da noite de 13 

para 14 de fevereiro de 1945. Segundo ele o termo já era usado em 1920, juntamente com 

“plakatieren7”, mas Klemperer não se lembra quando o termo passou a existir e 

considerava que “plakatieren” remetia-o ao pejorativo. E que seria impossível alguém se 

considerar como o primeiro a ouvir algum termo. O antigo juiz conseguiu pesquisar a 

origem do termo sob o verbete “Übermensch8” do Büchmann9. Kemperer comenta que ele 

encontrara “Untermensch10” em Theodor Fontane11, no “Stechlin”. Um termo muito 

apreciado pelos nazistas para desmerecerem os judeus e os comunistas, enquadrando-os na 

                                                                                                                                                                                 
4 Ação montada em grande estilo. 
5Autobiografia do ‘rei do jornalismo’ japonês 'LTI', p.63. 
6 Agora decidi-me a estruturar uma organização modelar para a formação de oradores estudantis. 'LTI', p. 63. 
7Plakat significa fixar cartaz. Fixar cartazes, comunicar através de cartaz. O advérbio “plakativ” significa 
ostensivo.  
8 Super-homem. 
9 Autor de Máximas, em edição comemorativa de 1907, dedicada a Guilherme II. 
10 Sub-homem. 
11 Theodor Fontane (1819-1898). O seu romance Der Stechlin foi publicado postumamente, em 1899. 
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Untermenschentum12. Mas Klemperer observa que um termo somente ganha vida quando 

seu sentido se confirmar durante certo tempo. Desta forma, se cabe a Nietzsche a criação do 

Übermensch”,  

“Untermensch” e “aufziehen” 
 
podem ser creditados ao Terceiro Reich . Klemperer se questiona novamente quanto tempo 

esses termos durarão. Em 1946, algum tempo após o final do regime nazista, em uma 

reunião de pessoas cultas o termo ainda é utilizado. 

                                                           
12 Subumanidade. 
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2.10 – Capítulo VIII 

 
Zehn Jahre Faschismus 

Dez anos de fascismo 
 

Após assistir o filme sonoro „Zehn Jahre Faschismus”, de 1932, em que Mussolini 

aparece em meio a muita pompa, fazendo um discurso exaltado, Klemperer percebe que 

“fascismo” já era um termo alemanizado. Por isso em 1946, quando ocupava o cargo de 

Staatskommissar1 se admira ao constatar que um aluno do Segundo Grau, que 

seguramente sabia que a Itália fora aliada da Alemanha, não sabia o significado do 

termo fascismo2. Klemperer traça um paralelo entre nazismo e fascismo. Fica 

impressionado com fotos de Mussolini falando para as massas emocionadas, que ouvem 

atentas como se estivessem em um ato litúrgico. Hitler copia literalmente o estilo de 

comunicação direta de Mussolini, que remete Klemperer ao “Contrat social” de 

Rousseau, para quem o discurso político tinha de recuperar seu papel da Grécia Antiga, 

onde o governante falava diretamente ao povo, visando à política como a arte de dirigir 

a cidade-estado Atenas.  

Aber nicht nur wichtiger als vordem war die Rede geworden, sondern mit 
Notwendigkeit auch ihrem Wesen nach etwas anderes als zuvor3. Indem sie sich an alle 

wandte und nicht mehr an ausgewählte Volksvertreter, musste sie sich auch allen 
verständlich machen und somit volkstümlicher werden4. Volkstümlich ist das Konkrete; 

je sinnlicher eine Rede ist, je weniger sie sich an den Intellekt wendet, um so 
volkstümlicher ist sie5. Von der Volkstümlichkeit zur Demagogie oder Volksverführung 

überschreitet sie die Grenze, sobald sie von der Entlastung des Intellekts zu seiner 
gewollten Ausschaltung und Betäubung übergeht6. 

O discurso de Mussolini é paternalista e demagógico. Sua comunicação às massas 

lembra os líderes populistas descritos por Wilhelm Reich em sua ‘Psicologia de Massas 

do Fascismo’7. Inicialmente mais dotado de retórica do que de oratória, perde o dom da 

                                                           
1Delegado de ensino. 'LTI', p.66. 
2 Etimologicamente, a palavra está relacionada com facho, tocha (de “fascio”, feixe de varas com um 
machado, carregada à frente dos magistrados romanos). 'LTI', p.66. 
3 Não somente o discurso passou a ser mais importante do que antes, mas foi necessário que passasse para 
outra categoria. 'LTI', p.68. 
4 Como não era mais dirigido somente  aos representantes do povo mas a todos, fazia-se mister ser 
compreendido por todos e tornar-se mais compatível com hábitos inerentes do povo. 'LTI', p.68. 
5 Quanto menos for dirigido  ao intelecto, tanto mais ele será compatível com hábitos inerentes do povo. 
O popular é o correto. 'LTI', p.68. 
6 O discurso ultrapassa o limite, quanto mais passar dessa compatibilidade para a demagogia ou para 
enganar o povo, assim que transpuser o desencargo intelectual para a almejada  eliminação e 
entorpecimento. 'LTI', p.68.  
7 REICH, Wilhelm. Psicologia de Massas do Fascismo. Ed. Martins Fontes. São Paulo, 1988. 
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oratória, haja vista sua trajetória política desastrosa. Para os romanos o orador atingia os 

corações e as mentes de seus ouvintes pela oratória, que se contrapunha à retórica, 

originária dos sofistas da Grécia Antiga, cujas frases mais confundiam do que 

explicavam. Para os alemães, entretanto, discursos em geral tinham uma conotação de 

desonestidade, exceto oradores destacados, como Martinho Lutero e Schiller.  

Klemperer, mesmo apoiado por seu respaldo filológico, não compreender como Hitler, 

com insanidade mental evidente, conseguiu prender a atenção de tanta gente e por tanto 

tempo, supõe que uma razão provável para seu sucesso viesse pelo impacto de sua 

retórica. Klemperer acrescenta uma explicação psiquiátrica: Hitler estaria oscilando 

entre portador de mania persecutória e exaltação de um César.  

... dass Hitlers schamlos offene Rhetorik gerade deshalb so ungeheure Wirkung tun 
musste, weil sie mit der Virulenz einer erstmalig auftretenden Seuche auf eine bisher 
von ihr verschonte Sprache eindrang8, weil sie im Kern so undeutsch war wie der den 

Faschisten nachgeahmte Gruss...9 

O estilo de comício na rua era igual ao de Mussolini, ou seja, pendia para a encenação 

religiosa. Além do cenário que era fabricado no estádio de esportes, da pompa, das 

faixas, da aclamação popular que contagiavam a massa, o discurso apresentava a 'LTI' 

mais dotada de gestos do que de palavras. Entretanto, o filme sonoro transmite 

Mussolini em sua totalidade. O rádio, por sua vez, transmite a posse de Hitler e o 

espetáculo visual é substituído por um efeito sonoro duplo, em que a massa reage de 

imediato. Enquanto Mussolini se expressa livremente em italiano, Hitler se atrapalha no 

alemão. Hitler apresenta sempre um desconforto interno, consigo mesmo. Seu estado de 

espírito oscila entre o de um ungido e o de uma pessoa cheia de sarcasmo. Sua voz 

lembra o estalido de um chicote. Seu comportamento convulsivo oscila entre o de um 

fanático tenso e o de uma pessoa desesperada. Klemperer se recorda  de um dito popular  

„Eh ick mir hängen lasse, jloob ick an den Sieg10“ 

Já no final de 1944, quando a Alemanha sabidamente era a grande perdedora, 

Klemperer conversa com seu amigo Stühler, que lhe afirma: “basta Hitler destilar um de 

                                                           
8 Que a retórica desavergonhadamente aberta de Hitler teria um efeito tão terrível justamente porque 
surge sobre uma língua que tinha sido poupada até então e que irrompe pela primeira vez com a 
virulência de uma epidemia, 
9 porque em sua essência, essa retórica era tão pouco alemã, quanto o braço estendido imitado do 
fascismo...  
10 Antes que eu me deixe enforcar, prefiro crer na vitória. 'LTI', p.72. 
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seus discursos dotados de carisma, e toda a população estará de novo em suas mãos. 

Não há como se contrapor a ele11”. O autor cita o caso, já em abril de 1945, em que ele 

e Eva encontram pessoas que ainda acreditavam em um milagre a favor de Hitler. 

Mesmo assim, tudo que o nazismo absorveu da Itália, em seus dez anos de fascismo, 

nada foi tão ignóbil quanto a própria intoxicação nazista,  

im letzten war oder wurde er doch eine spezifisch deutsche Krankheit, eine wuchernde 
Entartung deutschen Fleisches12, und durch Rückvergiftung von Deutschland her ist der 

an sich gewiss verbrecherische, aber doch nicht ganz so bestialische Faschismus 
gleichzeitig mit dem Nazismus zugrunde gegangen13. 

Klemperer elogia o serviço dos modernos meios de comunicação de massa que o regime 

soviético soube usar com maestria para atingir cada um de seus milhões de habitantes, à 

distância14. Mais tarde Klemperer passou a ver certa semelhança em ambos os regimes. 

Apesar da bestialidade do fascismo ter sido menos intensa do que a do nazismo, ambos 

os regimes sucumbiram na mesma época.  

 

                                                           
11 'LTI', p. 72. 
12 Na verdade tornou-se uma doença especificamente alemã, uma degeneração virulenta da carne alemã, 
13 e reenvenenamento a partir da própria Alemanha, o fascismo, certamente criminoso, mas não tão 
bestial, sucumbiu junto com o nazismo. 
14 Quando Klemperer redige a 'LTI' ele optara em permanecer na Alemanha Oriental, onde havia menos 
chances dos nazistas se reerguerem e faz uma série de elogios ex-URSS.  




