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2.32 Capítulo XXX 
Der Fluch des Superlativs 
A  praga do superlativo  

 
Neste capítulo Klemperer enfatiza a precisão e acuidade das mentiras da 'LTI'. Dá início 

ao capítulo realçando essa mesma característica na imprensa americana, que entretanto 

sabe se colocar com certo senso de humor. 

 

... als sage der Annoncierende: Ich und Du, lieber Leser, wir haben beide die gleiche 
Freude am Übertreiben, wir wissen beide, wie es gemeint ist – also lüge ich ja gar 

nicht, Du subtrahierst schon von selber das Nötige und von meiner Anpreisung geht 
keine Täuschung aus, sie prägt sich dir durch superlativische Form nur fester und 

angenehmer ein!1. 
 

É um outro aspecto da 'LTI' que Klemperer apresenta, absolutamente diferente da 

comunicação americana, que ele ressaltava antes. São frases inteiras com emprego do 

superlativo, valorizando as ações nazistas. Não somente neste capítulo, como também 

nos „Diários“ ressalta como o americano se preocupa com o 

zahlenmässigen Nachweis  auch der exaktesten Übermittlung: das brachte mehr Ehre 
als irgendeine tiefe Reflexion2. 

 
Klemperer se lembra de uma piada do Terceiro Reich sobre “como matei meu milésimo 

elefante”:  

ich habe die größten Elefanten der Welt in unvorstellbarer Menge mit der besten Waffe 
der Welt erlegt3 

 
e aproveita para comparar os exageros dos americanos com os exageros da 'LTI': 

  

unterscheidet sich aber weit und doppelt vom amerikanischen Zahlengebrauch, nicht 
nur durch Übersteigerung des Superlativismus, sondern auch durch seine bewußte 

Böswilligkeit, denn er geht überall skrupellos auf Betrug und Betäubung aus4. 
 
 Ao invés da linguagem do exército influenciar a 'LTI', é a 'LTI' que influencia a 

linguagem do exército:  

das Charakteristikum des zweiten Weltkriegs besteht darin, daß die Sprache der Partei, 
daß die eigentliche 'LTI' zerstörend in die Heeressprache eingedrungen ist. Jene völlige 

                                                 
1 Como se o anunciante dissesse: Caro leitor, bem que nós dois gostamos de um pouco de exagero, afinal 
a gente se entende, não é – ou seja, nem eu estou mentindo, nem você se deixa enganar. É uma maneira 
de minha propaganda se impregnar em você com mais solidez e de forma mais agradável. 
2 Mais importante do que refletir era provar as coisas com exatidão quantitativa. 
3 Abati a maior quantidade dos maiores elefantes do mundo com as melhores armas. 
4 Difere muito do exagero americano, não somente pelo aumento do superlativo, mas também por estar 
consciente de sua maldade e corrupção inescrupulosa.    
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Zerstörung, die in der ausdrücklichen Aufhebung der Zahlgrenze liegt, die Einführung 
der Worte “unvorstellbar” und “zahllos” wurde in Absätzen erreicht ... Erstaunlich 
war dabei die schamlose Kurzbeinigkeit der Lügen, die in den Zahlen zu tragen trat; 

zum Fundament der nazistischen Doktrin gehört die Überzeugung von der 
Gedankenlosigkeit und der absoluten Verdummbarkeit der Masse5. ... Man lächelte 
früher in Deutschland gern über das Ausschweifende ostasiatischer Zahlen; in den 

letzten Kriegsjahren war es erschütternd zu sehen wie japanische und deutsche Berichte 
im unsinnigsten Übertreiben wetteiferten; man fragte sich, wer von dem andern lerne, 

Goebbels vom Japaner oder umgekehrt. ... Ribbentrop  erklärt   im November 1941, wir 
könnten den Krieg noch dreissig Jahren führen; Hitler sagt ... am 26. April 1942, 
Napoleon habe in Rußland bei 25 Grad Frost gekämpft, er dagegen, der Feldherr 

Hitler, bei 45 Grad, einmal sogar bei 52 Grad6.  
 
 

Hundertprozentig (100%) palavra importada do autor norte-americano Upton Sinclair, 

justapôs-se a total, palavra chave no superlativo dos números nazistas. Zahllos e 

unvorstellbar, “totale Erziehungssituation” em artigo no „Reich“ (a situação total da 

educação), “das totale Spiel” (jogo total) em uma vitrine, foram palavras equivalentes 

ao superlativo dos números, devido a seu romantismo excessivo. A palavra total marcou 

a memória do povo alemão pelas conseqüências funestas da expressão totaler Krieg 

(guerra total). Quando os números no superlativo ainda se ligavam ao princípio da 

totalidade, sua área de atuação adentrava o campo religioso, a religião germânica, 

estímulo essencial do nazismo, contra o cristianismo semita não heróico. 

Ewig (eterno), termo religioso para a ‘eterna vigília, eternidade das instituições 
nazistas’. 

Muito usado foi também „Tausendjähriges Reich“ (‘Reich milenar’), mais impositivo 
em sua sacralidade do que Terceiro Reich. 

Houve também valorização do número mil fora do campo religioso. Reuniões de 

propaganda para reforçar os ânimos em 1941 eram anunciadas como mil reuniões. 

Outro enfoque para o superlativo de números foi a partir de 

                                                 
5 “LTI” P. 276. A característica da 2ª Guerra Mundial  consistiu que a linguagem do partido, a verdadeira 
"LTI" se inseriu de forma destruidora na linguagem do exército. A introdução das palavras 
“unvorstellbar”(inimaginável) e “zahllos” (incontável) ocorreu pela efetiva anulação dos limites dos 
números e muito estrago deu-se gradativamente. ... Foi assustador como as mentiras tiveram pernas 
curtas. Isso foi possível comprovar por meio de números. A doutrina nazista contou com a absoluta 
estupidez das massas para se firmar. 
6 “LTI” P. 277. Era comum antigamente na Alemanha que se risse da imprecisão dos dados do leste da 
Ásia. Nos anos finais  da guerra era ridículo ver como os relatórios japoneses e alemães competiam no 
exagero de seus dados. Pairava a dúvida, quem aprendia de quem, Goebbels dos japoneses ou o contrário. 
... Em novembro de 1941 Ribbentrop afirmou que estávamos em condição de manter a guerra por mais 
trinta anos. Em 26 de abril de 1942 Hitler declarou no Parlamento que Napoleão combatera na Rússia sob 
25 graus negativos, mas que ele, o marechal Hitler combatia a 45 negativos, até mesmo já combatera a 52 
graus negativos.   
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Einmalig genauso superlativisch wie tausend (‘único’ tão superlativo quanto mil). 

 Als Synonim für außerordentlich der eigentlichen Zahlenbedeutung entkleidet (como 
sinônimo para ‘excepcional’, despido do verdadeiro sentido numérico), ist das Wort am 

Ausgang des ersten Weltkrieges noch ein ästhetenhaft modischer Ausdruck der 
neuromantischen Philosophie und Dichtung (a palavra no final da Primeira Guerra 

Mundial, ainda é expressão da moda da filosofia e poesia neo-romântica); Leute... so 
Stefan Zweig, so Rathenau, wenden „einmalig“ an (pessoas como Stefan Zweig, 

Rathenau empregam o termo ‘único’). Die LTI, und mit besonderer Vorliebe der Führer 
selber, gebrauchen „einmalig“ so häufig und oft so unvorsichtig (A "LTI" e Hitler em 
especial empregam ‘único’ tão amiúde e com descuido), daß man in komischer Weise 

an seinen Zahlenwert erinnert wird (que é de maneira estranha que somos lembrados de 
seu valor numérico). ... All die Zahlensuperlative aber bilden nur eine reich versehene 

Sondergruppe des Superlativgebrauchs überhaupt (Entretanto, todos superlativos 
numéricos formam um grupo que emprega o superlativo de maneira distorcida)7. 

O NSDAP arrogou-se a  prerrogativa do emprego do superlativo, obviamente por sua 

ênfase na propaganda, impedindo o comércio de usá-lo. Klemperer evoca três tipos de 

superlativos, além do superlativo dos números e de palavras que se assemelham a 

números, apresenta formas dos adjetivos no superlativo, expressões específicas, com 

ênfase intrínseca, e estruturas fraseológicas impregnadas de superlativos. Mostra como 

o superlativo regular é irritante, como na frase do Generalíssimo Brauchitsch8: 

die besten Soldaten der Welt seien die besten Waffen der Welt von den besten Arbeitern 
der Welt zur Ausrüstung geliefert9. 

O superlativo foi a expressão lingüística mais usada na ‘LTI’. Da mesma forma que os 

poetas franceses, na época do Rei Sol, diziam l’univers (universo) designado-o de das 

All (o todo), para Hitler dizia-se:  

“Die Welt hört auf den Führer” (o mundo obedece o Führer). 

Welt (mundo) foi uma palavra preponderante como: 

“die größte Schlacht der Weltgeschichte” Schlacht allein genügt selten, es werden 
“Vernichtungsschlachten” geschlagen10. 

                                                 
7 “LTI” P. 278 
8 “Diários”, p.408 e 870. Este Comandante Supremo das Forças Armadas demitiu-se em 5.12.41. 
9 Os melhores soldados do mundo receberam como armamento as melhores armas do mundo fornecidas 
pelos melhores trabalhadores do mundo “LTI” P. 279 
10 A maior batalha da história mundial. O termo batalha sozinho significa pouco, diz-se batalhas de 
extermínio ‘LTI’ P. 280 
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Klemperer comenta a falta de vergonha de supor que o povo pudesse esquecer a morte 

de algum opositor, por exemplo, aproveitando para informar sua morte repetidamente. 

Outra palavra empregada com abuso foi Raum (espaço geográfico). 

“Die Schlacht im Raume von”... (batalha ocorreu no espaço de), 

palavra corruptora, pois era apresentada com significado vago. 

Frase de um Reichskomissar (comissário do Reich) em  1942: 

“der ukrainische Raum in den letzten tausend Jahren noch niemals so gerecht, 
großzügig und modern verwaltet wurde wie unter großdeutsch-nationalsozialistischer 

Führung”11. 

Até mesmo o bom nacional-socialista  Börries von Münchhausen reclamava contra o 

uso abusivo de groß (grande).  

Großkundgebung, Großoffensive, Großkampftag12. 

Outra palavra, além de Welt  e Raum foi “historisch” (histórico). Para o Übersuperlativ 

(supersuperlativo) de Hitler dizia-se welthistorisch (na história mundial). Discurso de 

Goebbels e Speer no verão de 1943:  

“die Großkundgebung wird übertragen an den Reichs- und Deutschlandsender, 
angeschlossen sind die Sender des Protektorats, Hollands, Frankreichs, Griechenlands, 

Serbiens ..., der verbündeten Staaten Italien, Ungarn, Rumänien13. 

Como apelo para que o público acreditasse nas mentiras, Goebbels contrapôs a extrema 

exatidão da estatística alemã, à “acrobacia judaica” a favor do inimigo. Qualquer   

discurso  tinha de recontar as próprias vantagens e xingamentos contra o inimigo. 

Goebbels dava um tratamento refinado à aspereza dos discursos de Hitler. O máximo da 

malversação do superlativo se deu em 7 de maio de 1944. Era de conhecimento público 

que o pacto anglo-americano estava por aportar nas águas do Atlântico. Goebbels 

escreve no Reich:  

                                                 
11 Nos últimos mil anos a região da Ucrânia não foi tão bem administrada, com tanta justiça como agora 
sob a direção alemã nacional-socialista. 'LTI',  p. 280.  
12Grande manifestação, grande ofensiva, grande dia de batalha. 'LTI', p.281. 
13 O grande ato será transmitido pelas emissoras do Reich e da Alemanha. Estão ligadas as emissoras dos 
Protetorados, Holanda, França, Grécia, Sérvia ..., do estados aliados Itália, Hungria, Romênia. 'LTI', p.281 
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“Im deutschen Volk hat man eher Sorge, daß die Invasion nicht kommt, als daß sie 
kommt ... Sollte der Feind tatsächlich die Absicht haben, mit einem so bodenlosen 

Leichtsinn ein Unternehmen zu starten, von dem alles abhängt, dann gute Nacht! 14”  

 
Macht sich hier der Fluch des Superlatives allzu deutlich bemerkbar? 

Considerando o povo alemão não afeito a exageros, Klemperer se pergunta se esse 

emprego exagerado não é como uma epidemia, agora mais nociva do que se tivesse 

grassado antes? Apesar de já ter havido influência de superlativos no alemão no Século 

XVII, é a primeira vez que ocorre com tal malignidade. Grau de mentira como de 

Goebbels Klemperer já vivera em 1914 em Nápoles e supusera tratar-se de ingenuidade 

do povo, citando Montesquieu: “plus peuple qu’aiilleurs (mais popular do que 

alhures)”. Já perto do  final muitos consideravam a propaganda de Goebbels 

absolutamente sem sentido. Entretanto, essa praga de superlativo tão destrutiva, não era 

nem burra, nem sem efeito! E  Goebbels, segundo   Klemperer, era bem   mais esperto 

do que alguém pudesse supor. Klemperer conclui o capítulo citando seus “Diários” de 

18 e 20 de dezembro de 194415: Goebbels falava há semanas da revolta alemã contra as 

forças aliadas e que segundo a imprensa internacional esses feitos (Klemperer 

considerava blefe de desesperados) seriam denominados de “milagre alemão” e que  a 

guerra ainda poderia durar anos! 

                                                 
14 “A maior preocupação do povo alemão é de que a invasão não se concretize. Caso o inimigo queira dar 
início a esse intento impensado, então, Boa Noite!” Será que a praga do superlativo se faz notar com 
clareza? 
15 “Diários” p.742, 743: comunicado do exército do jornal _ já havia sido transmitido pelo rádio como 
notícia extraordinária _ a primeira há muitos anos!: na manhã do dia 16 de dezembro, em formação para 
um ataque maciço, surpreenderam uma posição americana saindo da muralha do oeste e a esmagaram, 
“após um curto mas poderoso preparativo de fogo”. ... A ofensiva alemã no oeste continua e me angustia 
muito ... Consta que a miséria (de comida) será compensada pela vitória no oeste. Goebbels escreve que 
lutaremos até o último regimento e não pararemos “por causa de algumas rações de manteiga” . [...]    
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33.Capítulo XXXI 
 

AUS DEM ZUG DER BEWEGUNG 
Do impulso ao movimento...   

   
Exatamente três meses após a obrigatoriedade para os judeus do uso da estrela de David, 

em 19 de setembro de 1941, que deixara Klemperer tão deprimido, surgiu outro grande 

divisor de águas, tanto na "LTI",  quanto  no estágio da guerra. Hitler, ele próprio, e alguns 

generalíssimos, por ocasião da posse de um novo alto comando exortaram os soldados com 

sua costumeira bazófia carnavalesca por meio de um apelo ao exército „[...] Os exércitos do 

Leste, depois de suas vitórias imorredouras e inéditas na história da humanidade, contra o 

mais perigoso inimigo de todos os tempos, devem agora, sob a ação da brusca chegada do 

inverno, ser retiradas  da plena atividade para uma trincheira no front [...]“. Eles devem 

manter até a primavera „de maneira igualmente fanática e tenaz“ aquilo que conquistaram 

até agora. „[...] Como simples soldado alemão, com minha vontade fanática, depois de um 

trabalho de mais de quinze anos, consegui unir novamente toda a nação alemã e libertá-la 

da sentença de morte de Versailles. Meus soldados! Por isso vocês entenderão que meu 

coração lhes pertence... que minha razão e capacidade de decisão só conhecem a 

aniquilação do inimigo, isto é, nossa vitória ao fim desta guerra...O Senhor Nosso Deus 

não irá negá-la aos seus soldados mais corajosos!” Por que Hitler menciona a “dizimação 

da frota do Pacífico1” como consolo? Ele sabia que ela fora dizimada tanto quanto o 

exército russo. Será que ele não conhecia o provérbio: „quem mente uma vez?2” exortação 

essa que foi a cisão definitiva na história da Segunda Guerra Mundial e da 'LTI', 

emoldurada pelo costumeiro emaranhado da vaidade, trouxe uma sensação de saudades e 

de que era preciso manter o ritmo, só que agora em reversão. Como dissimular que o ânimo 

para Bewegung (movimento), outrora tão valorizado, linha mestra do nazismo, não tinha 

mais razão de ser e tinha passado para “Stellungsfront”(front entrincheirado). Surgiu então 

a fórmula que os franceses usaram na Primeira Guerra Mundial on les aura (vamos pegá-

los), traduzido pelos alemães como “a vitória será nossa”, escrita sob a escultura da águia 

do Reich, que tentava assenhorear-se da cobra inimiga. Mas a cisão não foi somente no 

ritmo. O sentido de movimento passa para “Stellungskrieg” (guerra de trincheiras), palavra 

                                                           
1Ataque japonês à frota americana em Pearl Harbor, em 7/12/1941. 
2 “Diários “ p. 410.  
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significativa na 'LTI', pois anteriormente fora anunciada como fraqueza ou pecado, em que 

o exército do Terceiro Reich jamais cairia. “Bewegung”, por sua vez era a essência do 

nacional-socialismo. Depois do “Aufbruch” (irrupção), palavra sagrada da 'LTI', 

emprestada do romantismo, o regime nunca mais poderia ficar sem  movimento. Entre as 

principais características da 'LTI' havia o desejo de ser dinâmico, conforme “das Gesetz des 

Handelns” (lei da ação) de Clausewitz3, empregada ad nauseam, caindo no ridículo. Não 

havia lugar para ceticismo, nem para ponderação, nem para ser willenschwach (fraco) como 

o regime anterior. O presente  se transformava em futuro 

“Mit unsern Fahnen ist der Sieg!” (a vitória está com nossas bandeiras). 

“Movimento”  também foi usado nas artes e na literatura. O Futurismo de Marinetti 

influenciou o fascismo italiano4. O poeta Johst, que no início era apreciado por comunistas, 

tornou-se Presidente da Academia de Poesia do Reich. O vocabulário da 'LTI', dominado 

pelo desejo de movimento ia até o Handeln (agir). Movimento foi a essência do nazismo, 

de tal forma que Munique, sua cidade de origem, foi chamada 

“die Hauptstadt der Bewegung” (capital do movimento). 

Sua primeira e última palavra Sturm (assalto) começou com Sturmabteilungen (divisões de 

assalto), as SA. Houve Landsturm5 de 1813 e depois o popular Volkssturm6. A SS possuía 

seu Reitersturm (artilharia de cavalaria), o exército suas Sturmtrupps (tropas de assalto) e 

Sturmgeschütze (atacante)7. O jornal para atiçar o ódio contra os judeus chamava-se Der 

Stürmer. As primeiras ações heróicas das SA   chamaram-se “Schlagartige Aktionen” 

(ações súbitas, repentinas) e o jornal de Goebbels chamava-se “Angriff” (ataque). A guerra 

tinha de ser Blitzkrieg (guerra relâmpago). Os esportes em geral aglutinavam termos da 

"LTI". Houve uma geração de novos verbos. A intenção de livrar-se dos judeus requeria 

desjudaizá-los. Para passar todos os negócios para as mãos dos arianos era necessário 

                                                           
3 Principal estrategista militar no Século XIX.   
4 Pintor italiano, ativo participante nas primeiras duas décadas do Século XX do movimento artístico, 
denominado “Futurismo”. Dentre diversas manifestações artísticas proferiu em 1920 a famosa frase “Die 
Imagination an die Macht” (a imaginação no poder).  Jovens futuristas, seguidores de Marinetti, a quem se 
atribui um nítido caráter revolucionário, foram adeptos distantes do fascismo (1919/20). Afastaram-se 
entretanto de Mussolini, quando ele se tornou ditador. O Futurismo se relaciona com o nacional-socialismo no 
sentido de propagar “Bewegung” (movimentação). Adaptado e traduzido de “Futurismus”, Maurizio Calvesi, 
Schuler Verlagsgesellschaft München, Milão, 1975. Marinetti esteve no Brasil em 1923. 
5 Significativamente, o dicionário Porto traduz como: “últimos recursos humanos para a defesa da pátria”  
6 Palavra da "LTI" para designar os grupos de civis obrigados à defesa das cidades, como auxiliares do 
exército. 
7 Ficou na linguagem 
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arianizá-los. A purificação do sangue dos antepassados requeria “aufnordnen” (renortizá-

lo). Verbos intransitivos tornam-se transitivos com ação. Voa-se uma máquina grande. 

Congela-se verduras, verbo que perdura até hoje.  As expressões passam a ser mais 

enérgicas e mais curtas. Com a mesma intenção Lastwagen (caminhão) passa para Laster 

ou LKW (abreviatura de Lastkraftwagen), que corresponde a uma escalada do positivo para 

o superlativo. Finalmente a ampliação do superlativo e a retórica da "LTI" de reconduzir 

tudo em direção do movimento. Mas na verdade, tudo tinha de ser freado e faz-se mister 

assumir o retrocesso. Ao mesmo tempo em que a "LTI" não pode cair no ridículo, ela tem 

de disfarçar que o seu “para a frente e para o alto” se tornou “meia volta, volver!”. Essa 

chamada do esquadrão do Leste inaugura a tendência em  esconder a impotência, conforme 

o boletim de guerra 

“seit heute morgen erwidern wir das Feuer des Gegners8”, 

 

ou ampliação da "LTI" por adjetivos  

“beweglicher Verteidigungskrieg9”. 

 

O significado nazista é que se combate de uma fortaleza chamada Europa. Fala-se no 

Vorfeld (campo avançado) da África. Vorfeld palavra duplamente feliz da "LTI", pois foi 

também uma forma de ocultar o que ocorria na África. A fortaleza da qual os alemães 

atacavam muda de nome para Alemanha e depois somente Berlim. O exército alemão passa 

efetivamente por muito movimento. Há termos que passam por inversão e outros que nunca 

são pronunciados, como 

Niederlage (derrota), invertido para Rückschlag (contra golpe);  
vom Feind absetzen (distanciar-se do inimigo) ao invés de fliehen (fugir). 

 
No rol de mentiras os nazistas nunca sofrem assaltos, e são sempre os invasores. Enquanto 

essas medidas estratégicas são aceitas no exterior, ainda é possível acobertar as perdas 

reais. Desta forma, mais uma vez Goebbels consegue inverter a situação. Escreve no Reich 

em 2.5.1943 que os inimigos são sempre vencidos, já que os alemães somam tantas 

vitórias, e que por qualquer vitória periférica inimiga, eles alardeiam de maneira exagerada. 

A infinidade de formas lingüísticas para encobrir a seriedade da situação a que o exército 
                                                           
8 Desde hoje cedo revidamos o fogo inimigo.   
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nazista estava sujeito contrasta sobremaneira com a pobreza visceral que caracteriza a 

"LTI". Até mesmo com figuras, que não fossem criação da "LTI", perdura esse contraste. 

Enquanto o General Danúbio (alusão ao rio) interpõe-se ao Marechal Napoleão, o Marechal 

Hitler copia o General Inverno. Klemperer comenta que a ele se interpõe o General Fome, 

mas há muitos outros, que recebem o nome Engpass (impasse), expressão quase tão feliz 

quanto Vorfeld.  Provém de um comboio de blindados que conseguem passar por um 

campo minado. Klemperer espera que algum dia haja um lingüista que devolva a esses 

termos seu significado original. Conseguem enganar até o último ano. O inimigo se move 

em “Schneckentempo” (ritmo de lesma), ao passo que os nazistas aplicam o “Blitzkrieg” 

(guerra relâmpago). Até o último ano de guerra, quando não há mais nada que possa 

esconder a tragédia, ainda se substitui a palavra derrota por crise, mas nunca de forma 

explícita. Tratava-se sempre de crise mundial, ou crise das pessoas dos Abendländer (países 

ocidentais). Outro estereótipo é “gemeisterte Krise” (crise administrada), que é 

administrável enquanto se freikämpfte (lutava para se livrar), tentativa de disfarçar que 

vários regimentos sucumbiam. Outro disfarce é que se “permitia” que o inimigo adentrasse 

por si mesmo no território alemão, para ir eliminando mais facilmente os que já estivessem 

mais para dentro. Esse “nós deixamos eles entrar, em 20.4 tudo haverá de mudar”, 

Klemperer ouve ainda em abril de 1945, cf. 'LTI', Capítulo XVIII. 

Palavra mágica são os mísseis batizados com a letra V, que de sinal de vitória transformam-

se em sinal de “Vergeltung” (retaliação). Se não desse certo com o V1, teria o V2, o V3 e o 

V4. Mas inicialmente o sinal de vitória era dos combatentes do regime. Ao final o V, 

representando o novo míssil, ficou como sinal de vingança obrigatória contra todo 

sofrimento imposto à Alemanha. Seu uso foi impingido aos oprimidos checos nas portas de 

seus automóveis, nas divisões dos trens, em lugares bem visíveis. 

 

O último clamor de desespero de Hitler foi “Viena será novamente alemã, Berlim ficará 

alemã e a Europa jamais será russa”. Agora, já em seu final, ele apaga até qualquer vestígio 

de futuro para a vitória final. O emprego do presente é para sugerir aos crédulos que o 

impossível ainda poderá ocorrer. Mas quando a Dresden de é bombardeada, e após todos os 

demais bombardeios, não há mais qualquer arma para revidar.   

                                                                                                                                                                                 
9Guerra de defesa em movimento.  
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2.34 Capítulo XXXII   

 

BOXEN 

Boxear   

  

Entre as mentiras do Terceiro Reich havia a intenção de disfarçar o treinamento físico-

militar, como se fosse uma prática esportiva. Sabe-se por cartas de Rathenau que ele era 

favorável a uma paz consensual, contra a qual Ludendorff1 se insurgiu, para que pudesse 

empregar sua própria expressão, originária de corridas de automóvel 

“auf Sieg kämpfen” (lutar até a vitória). 

Rathenau considerava indigno o empenho do Terceiro Reich  em dissimular a diferença  

entre guerra e esporte. Jogos pacíficos, com aspecto inocente, saudáveis para o povo, foram 

na verdade treinamento militar, que se infiltrou na consciência popular. Aos olhos de Hitler, 

o professor de esportes da recém criada Academia de Esportes é mais importante do que 

qualquer outro acadêmico. Em meados dos anos trinta, até mesmo nomes de cigarros e 

cigarrilhas fazem referência aos esportes: 

“Sportstudent” (estudante que pratica esportes), “Wehrsport” (esporte de defesa)2, 

“Sportbanner” (estandarte do esporte)  e “Sportnixe” (ninfa do esporte). 

 

Outro fator para a divulgação do esporte foi a Olimpíada de 1936 em Berlim. O Terceiro 

Reich faz questão de ser visto pelo mundo como líder cultural. No fulgor da Olimpíada 

esqueceram-se até do preconceito racial, como foi o caso da campeã de florete, a judia 

Helene Meyer, conhecida como die “blonde He”  e o campeão de salto de altura Jesse 

Owens, negro americano, festejado a contragosto, como se fosse um ariano nórdico. O 

jornal “Berliner Illustrierte” descreve o “tenista mais genial do mundo”, comparando sua 

vitória olímpica às ações de Napoleão I. 

 

Uma terceira forma de valorização do esporte foram as corridas automobilísticas pelas 

                                                 
1 LUDENDORFF, Erich von. General alemão, 1865-1937; chefe do estado-maior em 1916- 18.    
2 Novamente o dicionário Porto traduz, significativamente, como „preparação militar“. A preparação militar, 
proibida pelo Acordo de Versalhes, vem de encontro à frase proferida por Hitler, transcrita in 'LTI', capítulo 
31 , de que ele libertara a Alemanha da sentença de morte de Versalhes. 
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Strassen des Führers (estradas do Führer), 

bem como as corridas automobilísticas no exterior, desviando a atenção do desemprego que 

grassava na Alemanha. Muito antes, entretanto, desses três marcos esportivos, Hitler já 

tinha escrito no Mein Kampf   

“Würde unsere gesamte geistige Oberschicht einst nicht so ausschliesslich in vornehmen 
Anstandsregeln erzogen worden sein, hätte sie an Stelle dessen durchgehends Boxen 
gelernt, so wäre eine deutsche Revolution von Zuhältern, Deserteuren und ähnlichem 
Gesindel niemals möglich gewesen3”.  
 

Ainda no Mein Kampf sob a mesma ótica,  em suas explanações educacionais, Hitler 

protege o boxe da acusação de esporte violento, defendendo-o em termos furiosos como 

atividade  

proletenhaft (plebéia), e não proletarisch (proletária), nem volkstümlich (com hábitos 

inerentes do povo alemão). 

  

Esse esclarecimento inicial é para destacar o papel do esporte nos textos de Goebbels 

“unser Doktor” (nosso doutor). Cada artigo seu é assinado como Dr. Goebbels, mas dentro 

do partido esse título não alcança o papel que teve na época dos formadores da igreja4. É 

indubitável a função de “Unser Doktor”  como formador de opinião e da linguagem do 

povo, quer apropriando-se dos chavões de Hitler e de Rosenberg, filósofo do partido, que 

aliás foi o presidente do 

“Institut für die Erforschung des Judentums5”. 

 

Em 1934 Goebbels cria o “Parteitag der Treue” (convenção partidária) para apagar 

qualquer vestígio da revolta do general Röhm, ocorrida em junho do mesmo ano, em que 

reforça seu poder de comunicação.  

“Wir müssen die Sprache sprechen, die das Volk versteht. Wer zum Volke reden will, muß, 
wie Martin Luther sagt, dem Volk aufs Maul sehen6”. 

 

                                                 
3 Se toda nossa camada mais intelectualizada, ao invés de ter tido uma formação tão grã-fina, tivesse 
aprendido a lutar boxe, jamais teria ocorrido uma revolução alemã de cafetãos, desertores e canalhas. 
4 Alusão ao Dr. Martinho Lutero. 
5 Instituto para Pesquisa do Judaísmo. 
6 Temos de falar a língua que o povo entenda. Quem quiser se comunicar com o povo tem de fazer como 
Martinho Lutero dizia, olhar para a fuça do povo.  



 178

Seus discursos foram sempre proferidos do Sportpalast mesmo no final, quando Berlim não 

passa de uma capital  em frangalhos, empregando termos esportivos, que valorizem o 

heroísmo, conforme a concepção nazista de heroísmo, que Klemperer destaca como 

prefácio da 'LTI'. Para que, em termos comparativos, o esporte não fique aquém do 

heroísmo, Goebbels justifica seu emprego com Gladiatorentum (ser gladiador), referência a 

Roma antiga. Acostuma-se tanto com o uso de metáforas esportivas, que sua retórica lhe 

passa desapercebida.  Frase sua de setembro de 1944: 

 “Uns wird der Atem nicht ausgehen, wenn es zum Endspurt kommt7”,  

sem perceber que empregava a linguagem do ciclista ou fundista. Afirmava com segurança 

que campeão seria “aquele que alcançasse a fita da chegada antes dos outros”. Klemperer 

cita matéria de Goebbels no Reich de 18.7.1943: “Encontramo-nos em campos opostos”, 

em comparação com o futebol. E, nessa época pedia-se que os parceiros do eixo 

capitulassem!8 “É como se um time de futebol, que estiver ganhando de 9 a 2, tenha de sair 

de campo. Os jogadores serão ridicularizados. O jogo já estaria ganho, faltando somente 

comprovar a vitória”. Às vezes o doutor mesclava termos do boxe com o ciclismo. Sua 

principal preocupação é jamais mostrar que se esteja com as pernas bambas. Se não, a gente 

acabará ficando abgehängt (deixado para trás). Klemperer mostra-se chocado, pois o 

esporte mais cruel é o boxe, do qual mais termos foram tomados e é o mais desprovido de 

qualquer sentimento humanitário. Após a tragédia de Stalingrado, em que tantas vidas 

foram ceifadas, o que Goebbels encontra para dizer é expor mais uma vez a crueldade do 

boxe: 

“Wir wischen uns das Blut aus den Augen, damit wir klar sehen können, und geht es in die 
nächste Runde, dann stehen wir wieder fest auf den Beinen9.” 

 

E, mais: “Ein Volk, das bisher nur mit der Linken geboxt hat und eben dabei ist, seine 
Rechte zu bandagieren, um sie in der näschsten Runde rücksichtslos in Gebrauch zu 
nehmen, hat keine Veranlassung, nachgiebig zu werden10”.  
 

                                                 
7Não deixaremos de respirar quando chegar a etapa final.  
8 Destituição de Mussolini em 25.7.1943. Dissolução do partido fascista em 28.7.1943, cf. “Diários” p.875.  
9 Depois de passarmos um pano nos olhos para limpar o sangue, enxergar melhor e partirmos para o próximo 
round estaremos de novo com as pernas firmes. 
10 Um povo que até agora só tenha boxeado com a mão esquerda, protegendo a direita,  para usá-la no 
próximo round, não tem tendência para ceder. 
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Outra metáfora que Goebbels usa já em 1944, diante das inúmeras mortes  “... o que, até 

mesmo, um senhor elegante faria se fosse atacado por maus elementos, que desejam 

boxear? Tiraria o paletó e arregaçaria as mangas”11. Comentário de Klemperer sobre a 

referência de Goebbels ao boxe:  

“Ich will allen Kraßheiten der Goebbelsschen Propaganda recht geben, die Dauer und 
Ausgedehntheit ihrer Wirkung hat für sie gesprochen. Aber, daß die Bilder vom Boxsport 

völlig ihren Zweck erfüllt haben, vermag ich nicht zu glauben. Gewiß, sie haben die Gestalt 
unseres Doktors populär gemacht, und sie haben den Krieg populär gemacht -, aber in 
einem anderen als dem erstrebten Sinn: sie haben ihm alles Heroische genommen, sie 

haben ihm die Roheit und im letzten die Gleichgültigkeit des Landsknechtsberufes 
aufgeprägt...12”.  

Título de matéria no “Reich” em dezembro de 1944 do renomado literato de então, 

Schwarz van Berk:  

“Kann Deutschland in diesem Krieg technisch ausgepunktet werden?13 

 

Klemperer prossegue, a crueldade do boxe não se mostra somente em frases sobre 

Stalingrado, mas sim em ter facilitado que a trágica grandeza da guerra seja execrada ao 

boxe. Como sempre Klemperer questiona qual seria o saldo da vox populi, dentre os 

comentários que ouve dos sobreviventes. Em vários pontos da 'LTI' ele relata suas 

vivências dos últimos dias de guerra, perambulando como errante pelo sul da Alemanha. 

Encontram soldados cavando os campos para pôr fogo nas bazucas e contrariamente a 

outras conversas que ouvem, percebem que estavam junto daqueles que tinham certeza de 

que a perda da guerra era um fato consumado. O papo rolava assim: “Pule dentro dessa 

cova”. “Não”. “E se te enforcarem?”  “Aí levo uma bandeira branca”. “Já que são 

americanos, esportistas, jogo a toalha”, Klemperer completa, usando linguagem do ringue 

de boxe. 

 

 

                                                 
11 Expressão que foi utilizada com freqüência. 
12 Não há como negar o efeito da propaganda de Goebbels, dada a extensão de sua duração e o alcance de sua 
amplitude. Mas não creio que as figuras do boxe surtiram totalmente o efeito desejado. É certo que 
propiciaram a divulgação da imagem do nosso Doktor, bem como da guerra, mas em um sentido diferente do 
pretendido. Extraíram-lhe todo seu tom heróico e lhe insuflaram a crueldade, e por fim a indiferença, como 
ocorreu com os mercenários do Século XVI.   
13 Linguagem esportiva. Poderá a Alemanha perder por pontos nessa guerra? Torço pelo não. 
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2.35 Capítulo XXXIII 

GEFOLGSCHAFT 

Séquito    

Klemperer relata duas lembranças da palavra Gefolgschaft1, escrita na porta de entrada da 

sala de reuniões da fábrica em que ele trabalhou. Quando a sala era utilizada para reuniões, 

era preparada para ficar 

judenrein2, 

 

o cartaz de advertência “judeus” era retirado das portas dos WC, a sala toda ficava ornada 

de guirlandas, colocava-se um painel com a suástica, foto e bandeirinhas de Hitler. Dada a 

opressão em que os judeus viviam, a obrigação de deixar o recinto do trabalho quinze 

minutos mais cedo, para que fosse purificado da sua presença, acabava sendo motivo de 

regozijo para os judeus. Klemperer lembra-se também da consideração com que o chefe 

tratava os judeus, correndo risco de vida, dadas as severas recomendações da Gestapo de 

restringir ao máximo a presença dos judeus perto dos demais empregados. As conversas 

que Klemperer ouve nesse local chamam sua atenção para a "LTI", sendo que a palavra que 

mais o marca é  

 

Gefolgschaft (séquito). 

 

Klemperer imagina como as pessoas se sentem tendo de encobrir seus verdadeiros 

sentimentos, manter o pecado consciente da mentira que a Gefolgschaft da empresa é 

obrigada a assumir nessa sala, depois que os judeus vão embora. Esses funcionários 

trabalhavam e eram remunerados pelos serviços prestados mediante salário regulamentado 

contratualmente. Entretanto, essa única palavra faz deles vassalos dos patrões, como se 

esses fossem senhores feudais, nobres cavaleiros. Induz a um relacionamento pseudo-

amistoso, dominado pelo belicismo nazista. Essa única palavra impõe-se ao espírito crítico 

dos empregados por meio da pompa da frase: 

“Führer, befiehl, wir folgen3”! 

                                                 
1 Dicionário Porto traduz como séquito, comitiva, partidários, sequazes, sectários, adeptos. 
2 Purificada contra a presença de judeus. 
3 Hitler ordene e nós te obedeceremos! 
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O mero retorno de outras palavras antigas, além de Gefolgschaft, é como se outro ambiente 

estiver sendo criado.  

“Bund der Rechtswahrer4” 

 

soa mais sagrado do que a mera 

Vereinigung der Rechtsanwälte5, Amtswalter mais cerimonioso do que  administrador. 

 

Ou seja, Gefolgschaft é a palavra que invalida a fria relação contratual e compromete os 

empregados como partidários Terceiro Reich, Klemperer explica que os estudantes foram 

fernbetreut (tele-acompanhados), já que na Primeira Guerra Mundial eles tinham sido 

versehen (ficado esquecidos). Esse termo cria um vínculo de forma que a pessoa que recebe 

guarda não pode desagradar seu guardião. Klemperer se pergunta se não estará indo muito 

longe em seu ataque à "LTI", já que se trata de expressão freqüente mesmo antes do 

nazismo. O regime está pautado no Rechtsempfinden6. Em contrapartida Rechtsdenken7 

nem existe. O que havia era somente “gesundes Rechtsempfinden8”, o que significa de 

acordo com o desejo e conveniência do partido. Depois do caso Grynzpan9, que dois dias 

depois dá ensejo aos nazistas realizarem a Kristallnacht10, o povo foi estimulado a 

apoderar-se dos bens judaicos, empregando o termo “Busse” (penitência), que traz leve 

conotação do alemão antigo, que seria então o “gesundes Rechtsempfinden”, termo fraco 

para justificar a sensibilidade alemã para aquela  tragédia, saquear bens judaicos e 

participar dos incêndios e aprisionamentos.  

 

                                                 
4 Ordem dos Guardiões da Justiça. 
5 Ordem dos Advogados. 
6 Sentir de acordo com a justiça. 
7 Pensamento de acordo com a justiça. 
8 Saudável pensamento de justiça. 
9 A) "LTI" , capítulo X, p.83. b) Grynzpan, Herschel, 1911-1942; filho de judeus poloneses, que foram 
deportados da Alemanha para a Polônia em 28.10.1938 pelo nacional-socialismo. Para vingá-los, atirou no 
Secretário da Embaixada Alemã Ernst vom Rath, em Paris, em 7.11.1938, cuja morte foi vingada com a 
Kristallnacht em 9.11.1938 em toda a Alemanha. Em 1940 Grynzpan caiu prisioneiro nas mãos dos nazistas 
alemães, que pretendiam fazer  um processo sensacionalista, que não ocorreu, mas foi enviado para um campo 
de exetrmínio, onde morreu em 1942. Em 1966 foi escrita a obra “Der Fall des F.G.” de F.K.Kaul. in “Das 
Jüdische Lexikon” p. 262.  
10 Incêndios de sinagogas alemãs e prisão do maior número possível de judeus em 9.11.1938, atualmente 
também chamada de progrom, que em russo significava o massacre que os soldados dos Czar Nicolau II 
tinham efetuado contra os judeus. 
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So enstand die Phrase von der kochenden Volksseele. Natürlich war dieser Ausdruck nicht 
für den Dauergebrauch geschaffen, dagegen blieben die damals erst so recht in Schwang 

kommenden Vokabeln “spontan” und “Instinkt” ein dauernder Besitz der "LTI"11....  
 

E até o final do regime “instinto” teve papel preponderante12. O germano autêntico reagiria 

espontaneamente quando seu instinto fosse ativado.  Após o atentado que o Conde von 

Stauffenberg tenta contra Hitler, em 20.7.1944, Goebbels escreve que a única explicação 

para a tentativa de assassinar Hitler seria que: 

 aus einem “Überwuchern der Kräfte des Instinkts durch solche eines diabolischen 
Intellekts”13. Aqui aparece até as últimas conseqüências o sentimento básico e instintivo da 
"LTI": die instinktbegabte Hammelherde folgt ihrem Leithammel, auch wenn er ins Meer 
springt14. 
 

Hitler também pula no mar da guerra sangrenta em 1º de setembro de 1939. É por vontade 

própria ou comprometido com seus crimes e devido à sua loucura? Na verdade, dado seu 

perfeito enquadramento ao pensamento tradicionalista camponês, adepto do Blubo15, bem 

antes do final da guerra, obtém o apoio almejado.  A 'LTI' sempre quis valorizar os 

sentimentos, mas a sensação do que está por trás nem sempre convém deixar vir à tona. 

  

A  partir do verão de 1944 surge nova palavra na LTI:  

Treck (êxodo em massa), 

formando comboios, foi usado antes pelos bôeres na África. Agora 350.000 alemães 

estavam sendo trazidos “heim” (para casa) do sul da Rússia em Trecks perambulando pelas 

estradas atrás do que restara da Alemanha. Klemperer comenta matéria publicada no único 

outro jornal, que não o “Freiheitskampf” e que por isso mesmo sequer anota o nome. O 

                                                 
11 Surgiu, assim, uma frase que falava da alma do povo em ebulição. É óbvio que não se tratava de expressão 
para uso corrente, mas as palavras ‘espontâneo’ e ‘instinto’ tornaram-se patrimônio perene da "LTI". 
12 Faz-se mister lembrar aqui 'LTI', p.57, capítulo VI, quando Klemperer ouve da boca de seu afilhado a 
primeira palavra da 'LTI' „Strafexpedition“ (expedição punitiva) de sentido muito mais forte, mas seguindo a 
mesma trilha do desvirtuamento da linguagem.  
13 Überwuchern refere-se ao vicejar de ervas daninhas, sufocando as plantas úteis ao homem. “O instinto 
daquele intelecto diabólico deve ter sido dominado pelo vicejar de ervas daninhas”. 
14 A horda de carneiros segue seu chefe, nem que ele pule no mar, seguem sempre seu instinto de obediência. 
15 Blubo, sangue e terra, expressão chave do nacional-socialismo. Mas é anterior a ele. Consta na obra  „Der 
Untergang des Abendlandes“ de Oswald Spengler, de 1918-22 e no livro „Das Reich als Republik“de 1928 de 
August Winnig, que inicia com „Blut und Boden sind das Schicksal der Völker“. Como fórmula do 3º Reich  
Walter Darré escreveu „Neuadel aus Blut und Boden“, 1930. Os conceitos „Blut und Boden“ se relacionavam 
com „Rasse und Volkstum“ e o enraizamento forte do povo em seu espaço de viver. Certo tipo específico de 
poesia camponesa patriótica foi denominada de Poesia „Blut und Boden“.  
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espírito camponês é sentimentalizado e heroizado, como nas antigas festas de colheita. 

Trata-se de  

“deutsche Menschen besten deutschen Blutes und aufrechten Deutschtums”16. Eram de uma 
“biologisch unverdorbenen Leistunsfähigkeit”17. “... von unvergleichlichen Bauern und 

Siedlungsfreundigkeit”18 “...erfüllt von fanatischem Eifer für die neue Heimat und 
Volksgemeinschaft”19, “vollwertige Deutsche”20, 

 

Klemperer complementa que seguramente teriam pertencido às armas das SS, de baixo 

nível cultural. De qualquer forma, esses einmaligen Treck (comboios únicos) servem para 

dosar tradição com romantismo. Klemperer ressalta o dom de Goebbels, mestre da 

propaganda e da "LTI", em aliar a tradição com o sentimento. Tanto ele, quanto Hitler 

sabem que se conquista o povo por apelo sentimental. Nos diários de Goebbels “Vom 

Kaiserhof zur Reichskanzlei”, do qual ele sempre publicava no “Reich” o texto compatível 

com o momento escreve:  

“Was versteht so eine bürgerliche intellektuelle Seele vom Volk?”21. 

E emprega:  

Volk,Volksgenosse22,Volkskanzler,Volksschädling,volksnah, volksfremd, volksbewusst23. 

Goebbels escreve que uma horda asiática, que eram os judeus e os intelectuais, lota os 
teatros. Asfalto foi um termo que Goebbels emprega muito em seu “Kampf um Berlin” (luta 
por Berlim) de 1926/27, confiante na vitória, quando estava partindo de sua terra natal, a 
região do Ruhr, para conquistar espaço no partido. Asfalto é a manta que separa o cidadão 
urbano da terra. Em 1890 é empregado metaforicamente pelo lirismo naturalista. Cada 
“Asphaltblume” (prostituta de Berlim) de Goebbels era mais venenosa que a outra. Cada 
matéria mal feita dos “Journaille” judaicos são “Asphaltorgane”. 
..., die revolutiopnäre Fahne der NSDAP muss man gewaltsam “in Asphalt einrammen24”  

...den Weg ins Verderben (der marxistischen Gesinnung und Vaterlandslosigkeit) 
“asphaltierte der Jude mit Phrasen und gleisnerischen Versprechungen”25. 

O que Goebbels deixa de perceber em Berlim é que  

“jede patriarchalische Verbindung” (aquele vínculo patriarcal). 

                                                 
16 Alemães do melhor sangue alemão e alemanismo correto. 
17 Capacidade produtiva biológica não deteriorada. 
18 Eram camponeses felizes. 
19 Dotados de empenho fanático para o novo lar e sua nova comunidade. 
20 Alemães valorosos. 
21 O que uma alma burguesa intelectual entende do povo? 
22 Compatriota, mas com nítida carga nacional-socialista. 
23 Chanceler do povo , parasita do povo, próximo do povo, estranho ao povo, (consciente do povo. 
Praticamente todas estas palavras ainda são tabu na língua alemã atual. Sobrou, contudo, „Volkswagen“. 
24 A bandeira revolucionária do NSDAP tem de ser fincada na marra. 
25 O judeu asfaltou o caminho do estrago com frases e promessas hipócritas, no sentido marxista e apátrida. 
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Os elementos naturais da região do Ruhr são ainda ‘bodenständigen Westfallen’ 

(westfalianos pé-no-chão), nos anos trinta podiam ainda manter seu tradicional Blubo, 

colocando o solo em contraposição ao asfalto. Mesmo doze anos depois, quando Goebbels 

volta à carga agora a favor das pessoas urbanas, continua a mentir, não confessa que foi de 

sua autoria renegar a população urbana. Sob a destruição dos bombardeios às cidades 

grandes, escreve no Reich “sentimos o maior respeito por essa vontade férrea dos cidadãos 

das cidades de prosseguir. Meu conhecimento da vida urbana provinha de livros mal 

informados”. Após o caso Grynzpan, Himmler, Ministro da Polícia proibe os judeus de 

dirigirem carros, pois ofenderia o sistema de trânsito alemão e as estradas do Reich 

construídas por mãos alemãs, onde a mensagem é uma mescla de sentimento com 

tradicionalismo, chegando ao termo “Brauchtum“ (usos e costumes), palavra antiga poética 

do campo de origem alemã. Ao final da guerra Klemperer está escondido em Berlim e 

vislumbra da janela uma miscelânea de informações e conclui que a "LTI" não necessitou 

desenterrar qualquer tradição. Consegue relacionar-se com o cotidiano. O prato tradicional 

“Eintopfgericht”, tornou-se “Eintopf” e ele relata todos os apelos da genial demagogia 

nazista. Quase tão eficaz foi o termo Winterhilfe26. Outra sentimentalização foi a 

denominação HJ de “Hitlerjungen” e BDM  de “Bund deutscher Mädel”, mais popular e 

estabilizadora do que  Knabe und Mädchen27. Quando tudo já estava absolutamente perdido 

Klemperer ressalta que eles ainda denotavam a intenção do retorno aos primórdios da 

humanidade, empregando termos de literatura de terror, de animais de rapina e outros, 

como os “Wehrwölfe”28, o que em sua opinião desmascarava a intenção principal do 

nacional-socialismo. Outro termo foi Erlebnis (vivenciar). Juventude “vivencia Willelm 

Tell”. Além dessa expressão, que Klemperer grava para sempre, há o caso da semana do 

livro em 1935, em que o editor escreve que o “Mein Kampf” tinha de ser “durchlgelebt”. 

Todas essas palavras partem do termo Gefolgschaft. Encontra no Judenhaus o livro 

influenciado pelo início do nazismo “Eine Zeit stirbt29” onde encontra o termo 

Gefolgschaft. Se a "LTI" não tivesse drenado de tal forma os sentimentos e a capacidade de 

pensar, aonde teria encontrado tantos carrascos e torturadores?    

                                                 
26 Ajuda de inverno. 
27 Rapaz e garota. 
28 Lobos do exército 
29 Final de uma Época. 



 185

2.36 Capítulo XXXIV 
DIE  EINE  SILBE 
Aquela uma sílaba  

   
DENN heute GEHÖRT uns Deutschland / und morgen die ganze Welt1” 
„UND heute, DA HÖRT uns Deutschland / und morgen die ganze Welt2” 

Neste capítulo Klemperer comenta como Goebbels ainda é capaz de pressionar os grupos HJ, 

BDM, SS e SA a continuarem cantando, enaltecendo e acreditando na Alemanha, entoando hinos 

nazistas nas  demonstrações de rua, mesmo quando a guerra já está absolutamente perdida, 

generais do regime nazista já tinham realizado tentativas frustradas de assassinar Hitler, as 

tropas aliadas já se encontravam em solo alemão, Stalingrado tinha caído havia muito e 

Mussolini tinha sido destituído. Klemperer sempre evitou as passeatas, mesmo antes de ser 

obrigado a usar a estrela amarela, pois queria se poupar de ter de fazer a saudação nazista 

obrigatória. Assiste essas demonstrações somente no último ano de guerra, porque passavam 

defronte à janela do Judenhaus.  Poucos dias  antes do fatídico 13 de fevereiro de 1945, quando 

Dresden foi mais duramente bombardeada e o Judenhaus, como muitas outras edificações, 

vieram abaixo, Klemperer vê um desses cortejos entoando as marchas militares, sob a mais 

estrita ordem e absoluta confiança no regime e descreve trechos da música, desprovidos de 

qualquer senso artístico, em que não encontra nem nexo, nem entende a sintaxe.  

“Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen, / Marschiern im Geist in unsern Reihen 
mit3”, 

poesia rimada por Horst-Wessel já em 1927 e que se tornou conhecida como o novo canto 

solene alemão. Klemperer se questiona como frases dirigidas aos 

“heroischen Instinkte4”, 

e expressões como: 

“Die Fahne hoch! ...Die Strasse frei dem Sturmabteilungsmann! ... Bald flattern Hitlerfahnen 
...5” 

são capazes de agitar os ânimos para manter a disposição almejada?  E se lembra do primeiro 

embate de consciência da vitória não alcançada. Comenta a habilidade propagandística de 

Goebbels de reverter a situação de  guerra, como se fosse um triunfo na mente dos soldados. 

Anotara nos “Diários” que diante do pecado de sedução da Rússia junto aos soldados da linha 
                                                 
1 Pois hoje a Alemanha é nossa, amanhã será o mundo todo. 
2 Pois hoje a Alemanha nos ouve, amanhã o mundo todo. 
3 Camaradas, o front vermelho e a reação mortos, acompanhemos nossas fileiras. 
4 Instintos heróicos.  
5 Bandeira para o alto! ... Liberem as ruas para os soldados das SA! ... Logo as bandeiras de Hitler estarão 
esvoaçando.. 
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frente para tentá-los a se renderem, eles tinham declamado em uníssono jura de fidelidade eterna 

a Hitler. Essas declamações coletivas, comuns no  início do nazismo, tinham ressurgido durante 

a catástrofe de Stalingrado. Posteriormente, somente faixas sem graça faziam lembrá-las. Ao 

escrever a "LTI" Klemperer se pergunta por que o efeito sonoro das frases coletivas demonstra 

mais crueldade do que as músicas? Seria por que a linguagem empregada nessas frases era a 

expressão do pensamento, subjugando a razão das pessoas? A música era um invólucro ameno 

para o sentimento, capaz de vencer a razão “na esquina”. O som da marcha coletiva agia de 

forma mais natural  sobre os marchadores do que as declamações. O canto interagia entre todos. 

Em contrapartida, a frase declamada em uníssono tinha de manter a unidade do pensamento e 

era mais articulada. Após a tomada do poder pelos nazistas as declamações coletivas perdem sua 

razão de ser. Foram criadas então frases de impacto, como as das manifestações:  

“Deutschland, erwache! Juda, verrecke! Führer befiehl!6” 

Klemperer se sente deprimido porque ninguém atenta para a crueldade das letras. O que mais o 

impressiona é que até o final o teor dessas letras não foi amainado. O Blitzkrieg (guerra 

relâmpago) fora alterado para Nervenkrieg (guerra de nervos) e vitória para vitória final. Após a 

Primeira Guerra Mundial os aliados, que tinham vencido a guerra, queriam extrair do hino 

alemão o refrão “Deutschland über alles”. Só que naquele tempo esse refrão não trazia consigo 

a conotação de dominação do mundo, somente o desejo de estar de bem com a pátria. Mais 

desagradável era o hino do soldado, mas mesmo assim não se podia dizer que fosse imperialista 

“Siegreich woll´n wir Frankreich schlagen, Rußland und die ganze Welt7”. 

Em contraposição, uma das músicas oficiais mais características do Terceiro Reich constava já 

em 1934 da coleção especial “Singkamerad” (camarada cantor) dos livros escolares da Deutsche 

Jugend, publicados pela União dos Professores nacional-socialistas do Reich:  

 

“Es zittern die morschen Knochen / der Welt vor dem roten Krieg. / Wir haben den Schrecken 
gebrochen / für uns war’s ein großer Sieg. / Wir werden weitermarschieren, / wenn alles in 

Scherben fällt, / de 
nn heute gehört uns Deutschland / und morgen die ganze Welt8”. 

 
 Tratava-se na verdade de: 

                                                 
6 Acorda, Alemanha! Estrebuche, Juda! Führer ordene!.   
7 Vitoriosos, queremos acabar com a França, com a Rússia e o mundo todo.. 
8 Os ossos fracos do mundo tremem, diante da guerra vermelha. Rompemos o medo, para nós, foi grande a vitória. 
Continuaremos marchando, mesmo que tudo quebre, pois hoje a Alemanha é nossa, amanhã será o mundo todo. 
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In-Scherben-Schlagen bis zur Eroberung der Welt, die ganze Welt zu Hauf in Trümmern9 

Hitler fazia discursos pela paz e os rapazes tinham de cantar essas estrofes destrutivas junto com 

a „deutsche Treue“ (fidelidade alemã). 

Ao final da guerra, quando Klemperer falou pela primeira vez sobre a 'LTI', cita  

Es zittern die morschen Knochen. 

 

Uma pessoa do público reclama que ele estaria repetindo que os alemães tivessem sido 

prepotentes, o que nem tinha sido intenção do Terceiro Reich. Klemperer não entende e o 

senhor lhe mostra então o mesmo texto, mas da 6ª edição de 1936, recomendado para as escolas 

pela Secretaria da Educação de Munique, prefácio de 1934 de Bayreuth, copiado para uma 

edição do  

„Das Deutsche Lied; Lieder der Bewegung, herausgegeben vom Winterhilfswerk des deutschen 
Volkes“ 

 
de 1942/4310 onde uma pequena sílaba alterava o sentido da edição de 1934: 

 „UND heute, DA HÖRT uns Deutschland / und morgen die ganze Welt11” bem menos culposo.  

Fora acrescentada ainda uma quarta estrofe, em que se procura disfarçar o sentido de conquista e 

de opressão e reclamar da interpretação maldosa do sentido original, com a seguinte estrofe:  

“Sie wollen das Lied nicht begreifen, sie denken an Knechtschaft und Krieg. / Derweil unsere 
Äcker reifen, du Fahne der Freiheit flieg! / Wir werden weitermarschieren, wenn alles in 
Scherben fällt. / Die Freiheit stand auf in Deutschland / und morgen gehört ihr die ganze 

Welt!12 “ 
 

Klemperer comenta quanta inteligência e quanto desespero foram necessários para disfarçar a 

mentira e a prepotência da frase inicial. Klemperer achou que essa quarta estrofe talvez nem 

tenha vingado, diante da simplicidade das três anteriores, que contudo não conseguem disfarçar 

sua selvageria de origem. Mas parece que a supressão da sílaba terrível deu certo. É preciso ficar 

atento. A autoconsciência nazista permeou justamente a linha divisória entre „gehören” 

(pertencer, ser dono) e „hören” (ouvir). A exclusão da sílaba projeta a batalha de Stalingrado no 

plano desse canto nazista. 

                                                 
9 Quebrar tudo até conquistar o mundo,  o mundo todo um monte de escombros. 
10 O Lied alemão; Lieder do movimento, publicados pelo escritório de apoio ao povo alemão para o inverno.   
11 E hoje, a Alemanha nos ouve e amanhã o mundo todo.  
12 Eles não querem entender o canto, eles pensam em servidão e guerra. Por isso nossos campos verdejam, você, 
bandeira, tremule pela liberdade! Continuaremos marchando, mesmo que tudo rompa. A liberdade foi desperta na 
Alemanha e amanhã o mundo todo estará liberto! 
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2.37 Capítulo XXXV 

 
DIE  WECHSELBRAUSE 

Ducha  de  Contraste   
 

Este é um dos capítulos em que Klemperer evoca de forma mais intensa o absoluto cinismo 

de Goebbels na elaboração da "LTI". Abarca desde 1934, quando se deu a Röhmrevolte1, 

que terminou em tremendo banho de sangue, até após a Segunda Guerra Mundial, o autor 

passando defronte à mansão de Goebbels em Berlim e onde seu cadáver de suicida2 foi 

encontrado. Pouco antes do suicídio escrevera na imprensa que aquela era a guerra santa 

conduzida pelo povo alemão. Voltando à Röhmrevolte, Klemperer verifica que designações 

como essa procuravam, em geral, associações onomatopaicas, citando mais de uma vez a 

frase de Schiller – Sprache, die für dich dichtet und denkt!, pois Revolte era um 

estrangeirismo, sendo que o nazismo preferia o alemão antigo. A respeito da Röhmrevolte, 

Hitler fez seu Reichstag3 confirmar que ele agira „rechtens“4. Kapp-Putsch5 trazia a 

conotação de kaputt6. Nürnberg, berço do nazismo, era referida como “Traditionsgaus7”, 

termo antigo, ao invés da palavra mais atualizada Brauchtum8. Dessa forma, no lugar de 

outros estrangeirismos predominaram palavras alemãs, como Bestallung9, ao invés de 

Approbation10, Entpflichtung11 ao invés de Emeritierung12, dizia-se „de rigueur“ Belange13 

para Interesse. Humanität14 assumiu um ranço judaico-liberal, ao passo que a 

Menschlichkeit15 alemã estaria ligada à Bayreuth de Wagner, às runas, ao abuso da 

expressão Sieg-Heil. Apesar do empenho em reintroduzir o alemão antigo, o nome dos 

meses em alemão antigo não conseguiu se impor. 

                                                 
1 Revolta do general Röhm. 
2 Suicídio cometido em 1º de maio de 1945. 
3 Parlamento. 
4 De acordo com a lei. 
5 Golpe de Kapp. 
6 Quebrado. 
7 Berço da tradição. Gau, segundo Duden Universal:  bestimmter Bezirk als Organisationseinheit der NSDAP 
(unidade organizacional do NSDAP, em uma comarca específica).  
8 Costume. 
9 Homologação. 
10  Aprovação. 
11 Desobrigação. 
12 Aposentadoria de professor universitário. 
13 Referir-se... 
14 Humanismo. 
15Humanismo. 
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Klemperer ressalta que já comentara em suas reflexões em Gefolgschaft – capítulo 33, 

sobre as limitações da 'LTI' , indutoras do emprego abusivo dos estrangeirismos. Hitler 

empregou termos estrangeiros, como diskriminieren, que ele pronunciava como 

“diskrimieren”  e diffamieren. Em seu diffamieren dizia que os ministros das forças 

inimigas não passavam de “Nullen16 e Schafsköpfe17”; a “Casa Branca” era governada por 

um „Geisteskranker18“e Londres, por um „Verbrecher“Afinal, “schlechtmachen19“ poderia 

ser entendida por qualquer um, mas diffamieren, já era outra coisa. Usava muitos termos 

estrangeiros e não percebia que estes se vingavam dele, pois em geral, não sabia empregá-

los. Mas o que Klemperer queria destacar era que Hitler empregava estrangeirismos para 

termos que havia em alemão. De vez em quando era tomado por termos (franceses) da 

época do Imperador Frederico o Grande e ameaçava funcionários com iminente Kassation,  

mas não se inibia de empregar também “fristlose Entlassung20“e “Hinauswurf oder das 

Fortjagen21“. Obviamente era comum Goebbels dar uma polida no palavrório de Hitler. 

Klemperer, como filólogo, explica que termos estrangeiros somente poderiam ser 

empregados na falta de vernáculo. Mas que a "LTI" abusara tanto dos estrangeirismos, 

quanto dos termos no vernáculo, sem lógica lingüística. Quem cometesse o pecado do 

Defaitismus, francês, maquiado para o alemão como Defätismus22, deveria oferecer seu 

pescoço à guilhotina, pois supusera „Wehrkraftszersetzung23“. E explica que além do desejo 

de usar termos diferentes, a "LTI" empregava termos estrangeiros para valorizar objetivos 

almejados, para inebriar o povo, ressaltando também os objetivos não desejados. Hitler, 

orgulhoso de ser Autodidakt, enaltecia seu valor de batalhador decidido e astuto, apropriado 

para ser o Führer de seu povo, demonstrando que sentia desprezo pela educação antiga, 

mais rebuscada do que fora a sua. Mas apesar da total falta de instrução, era absolutamente 

eficaz na manipulação da mentalidade da plebe ignara, incapaz de desenvolver raciocínio 

próprio. O efeito incalculável do estrangeirismo fazia seu público supor que era liderado 

                                                 
16 Zeros. 
17 Bobos. 
18 Doente mental. 
19 Caluniar. 
20 Demissão sumária. 
21 Enxotar). 
22 Derrotismo. 
23 Desmoralização das forças armadas. 
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por alguém sofisticado. Klemperer remete à liturgia católica, em latim, em que também não 

se entendia a oração.  Já Goebbels conhecia melhor ainda a arte de comunicar-se com o 

povo, dominando a dose certa da magia do estrangeirismo, pois seu lema principal era „dem 

Volk ins Maul sehen“24. O povo esperava isso de seu “Doktor”. De forma que manejava o 

emprego do estilo filosófico de Rosenberg, mescla de filosofia com populismo, para 

valorizar também a Intelligenz, que o partido tanto queria arregimentar. Torna o clamor 

retumbante de Goebbels mais patente na comemoração dos dez anos de Rosenberg como 

filósofo do partido, cuja serventia foi maior para Goebbels do que para os demais. 

Destacava termos modernos, como Dynamik25, por exemplo, ressaltando que Bewegung26 

era o nome do partido. Apesar de Hitler sentir ojeriza contra os pensantes, o NSDAP 

precisava manter essa classe ‚perigosa‘ de seu lado. 

 

A "LTI" não era somente pródiga em literatura, a imprensa também publicava matérias 
pretensiosas desses “supostos” pensantes. Klemperer menciona matéria que saiu no DAZ27, 

no apagar das luzes do regime, por seu “bom aluno” Dr. Von Werde, em 23.11.1944, a 
respeito de seu livro „Landflucht als seelische Wirklichkeitk28“: “Wer dem Abwandern der 

Landbevölkerung in die Stadt entgegenwirken will, kann das nicht durch bessere Löhne 
allein erreichen, sondern er muss seelische Faktoren in doppelter Hinsicht berücksichtigen, 

indem er eigenes von den geistigen Anregungen und Vorteilen der Stadt an das Dorf 
heranbringt (durch Film, Radio, Büchereien usw.), und indem er zum andern pädagogisch 

die inneren Vorzüge des Landlebens geltend macht“29. Prosseguindo em seu apelo para 
aplicar-se uma “Landvolkspsychologie30”, escreve o artigo, usando a linguagem de seus 

mestres nazistas:  
 

„Der Mensch ist uns heute nicht mehr bloß ein Wirtschaftswesen, das für sich allein steht, 
sondern ein Wesen aus Leib und Seele, das einem Volke angehört und als Träger 

bestimmter rassenseelischer Anlagen handelt31.“ Man müsse also „wirklichkeitsnahe 
Einsicht in den wahren Charakter der Landflucht“ gewinnen32. Die moderne Zivilisation 

                                                 
24 Cf. Nota 6, capítulo 32, p. 104. 
25 Dinamismo. 
26 Movimento. 
27 Deutsche Arbeiter Zeitung, jornal que pretendia ser o sucessor do Frankfurter Zeitung. 
28 Êxodo rural como verdade psíquica. 
29 Quem quiser combater o êxodo rural, não será somente melhorando os salários no campo, mas terá de 
considerar duplamente fatores psíquicos, levando para a aldeia os confortos da cidade, oferecendo cinema, 
rádio, livros, conseguindo valorizar pedagogicamente a vida no campo. 
30 Psicologia do camponês. 
31   O ser humano não é mais um mero agente econômico, que atua por si só, mas dotado de corpo e alma, 
pertencente a seu povo e à sua raça. Faz-se mister conhecer em profundidade o verdadeiro significado do 
êxodo rural. 
32 O ser humano não é mais um mero agente econômico, que atua por si só, mas dotado de corpo e alma, 
pertencente a seu povo e à sua raça. Faz-se mister conhecer em profundidade o verdadeiro significado do 
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„mit der ihr eigenen extremen Vorherrschaft des Verstandes und der Bewusstheit“ zersetze 
die „ursprünglich geschlossene Lebensform des ländlichen Menschen“, deren „natürliche 

Grundlage nun einmal in Instinkt und Gefühl, im Ursprünglichen und Unbewussten 
beruht“. Die “Bodentreue” dieses ländlichen Menschen leide Schaden 1. Durch “die 

Mechanisierung der ländlichen Arbeit und die Materialisierung, d.h. die radikale 
Verwirtschaftlichung ihrer Erzeugnisse, 2. Durch die Isolierung und das Absterben des 

Brauchtums und der ländlichen Sitte, 3. Durch die Versachlichung und nüchterne 
Verstädterung des sozialen Lebens auf dem Lande” . So entstehe “jene psychologische 
Mangelkrankheit, als die man die Landflucht zu betrachtren” habe, wenn man sie “als 

seelische Wirklichkeit” ernst nehme. Weshalb denn materielles Helfen ihr gegenüber nur 
“vordergründig” bleibe und seelische Heilmittel notwendig seien. Dazu gehörten neben 

Volkslied, Brauchtum usw. Auch die “moderne Kulturmittel des Films und Rundfunks, falls 
man dort nur die Elemente der inneren Verstädterung ausschalte33”. 

 

Para Klemperer essa era a estilística do nazismo, empregada para a camada culta. 

 

Mas o que mais o impressionou foi como Goebbels fez valer até as últimas conseqüências 

seu dom de “homem da propaganda de massas”, variando sem escrúpulos, da mais 

grosseira antítese entre a pessoa estudada e o plebeu, variando entre o tom de prédica sacra 

profética ao cosmopolitismo berlinense, da simplicidade de um Fontane, para seu estilo 

próprio de prender a atenção do ouvinte e mantê-lo tenso, atento. Klemperer mostra a 

destreza de Goebbels no emprego de termos simples juntamente com outros sofisticados, 

envolvendo todas as camadas da população, agindo sobre as pessoas como no título do 

capítulo: ducha de  contraste. Cada frase era uma mescla entre termos simplórios e termos 

do mais profundo refinamento, fazendo senhores circunspectos não reterem suas lágrimas, 

em outras situações sempre contidas. 

                                                                                                                                                     
êxodo rural. A civilização moderna, com a supremacia da razão e da consciência, desbanca o espírito 
primordial da pessoa do campo, cujo instinto, sentimento e Bodentreue (fidelidade ao solo) permanecem em 
seu subconsciente. 
33 Essa doença de cunho psicológico, êxodo rural, provém da: mecanização do trabalho agrícola e de seu 
resultado econômico; isolamento e fim dos usos e costumes do campo e urbanização da vida no campo. Para 
ajudá-los fazia-se mister empregar os meios de comunicação modernos existentes, como rádio e cinema, além 
de preservar o folclore. 




