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2.11 Capítulo IX 

Fanatisch 
Fanático 

Em 1940 Klemperer anotou nos "Diários" um tema para um futuro seminário, caso 

conseguisse voltar às suas funções normais e seus manuscritos sobrevivessem à guerra. 

Ele mandaria pesquisar quantas vezes os termos “fanático” e “fanatismo” constavam em 

lugares públicos e em textos não ligados em política, e quantas vezes em livros novos da 

época. Durante o nazismo a utilização dos termos fanático e fanatismo cresceu tanto, que 

já em 1943 eram encontrados mais do que ‘areia no mar1’. Contudo, a maior manipulação 

dessas palavras pelo Terceiro Reich deu-se através da mudança de seu significado. 

Klemperer remete a Rousseau, que explica seu ponto de vista sobre fanatismo versus 

agnosticismo. Rousseau rompe com os iluministas franceses que combatiam de maneira 

fanática qualquer sentimento religioso que se interpusesse ao livre desenvolvimento do 

raciocínio, e confere conotação pejorativa ao termo fanatismo. Os iluministas 

argumentavam que seu fanatismo seria em defesa da razão2. Rousseau usa o vigário de 

Sabóia como seu porta-voz contra o absolutismo dos enciclopedistas; ao mesmo tempo, 

ele próprio opõe-se à intolerância da igreja. E cita Bayle3: “O fanatismo é pior do que o 

agnosticismo. Mas é possível alcançar grandes virtudes por seu intermédio, pois o 

sentimento da paixão é mais intenso do que a morte. Por outro lado, afirmo que o 

Iluminismo conduz à efeminação, reduz as paixões ao nível do egoísmo, deixa a alma 

alquebrada e aniquila a sociedade”. Da mesma forma que existe em Paris um monumento 

que homenageia o ímpeto da revolução francesa, o irmão torto do fanatismo invade o 

Portão de Brandemburgo em 1932 de maneira desgrenhada, agora com ares positivos. O 

termo “fanatismo” não tem um equivalente digno em alemão. Fervoroso seria uma palavra 

mais inócua e menos violenta. O próprio „Mein Kampf“ usa „Objektivitätsfanatiker4“ de 

forma negativa. „Hermann Göring, Werk und Mensch5“ livro de Erich Gritzbach, do 

período áureo do Terceiro Reich, diz que a loucura do comunismo foi fazer de todos os 

comunistas pessoas fanáticas (conotação negativa).  

„Düsterer Fanatiker“, “liebenswürdiger Schwärmer6“ 

teriam carregado até 1932 sentido negativo. Em Natan, der Weise‘ Lessing diz: 

                                                           
1 'LTI', p. 75. 
2 'LTI', p.76. Na década de setenta houve no Brasil um fenômeno que teve certa semelhança com esta 
atitude: o “patrulhamento ideológico”. 
3 Pierre Bayle, 1647-1706. Filósofo francês. 'LTI', p. 76. 
4 Fanáticos da objetividade. 'LTI', p. 77. 
5 Hermann Göring, obra e personalidade. 'LTI', p. 78. 
6 Fanático sombrio e sonhador amável. 'LTI', p. 77. 
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„Gib ihn nicht den Schwärmern deines Pöbels preis7“, 

pois Schwärmer seria um tipo meio suspeito, que não faz preleções, avalia a situação real 

e vive enaltecendo os céus. Em „Mein Kampf“este termo é apresentado de forma negativa. 

Mas em 1944 Goebbels também o emprega assim, comprovando para Klemperer que o 

regime se encontrava perto do fim, já que até então o nazismo dera conotação positiva 

para “fanatismo”. O nacional-socialismo baseava-se na exaltação do fanatismo e a 

educação foi dirigida para esse sentido. Durante todo o regime foi um adjetivo no 

superlativo. Em comemorações como o aniversário do Führer ou da tomada do poder, as 

saudações que os jornais publicavam apareciam como  

“fanatisches Gelöbnis” ou “fanatischen Glauben” an die ewige Dauer des Hitlerreiches8.  

Mais tarde, quanto mais tenebrosa a situação foi se apresentando, tanto mais se falava na 

“fanatischen Glauben an den Endsieg9”, 

como se a fé fosse uma virtude essencialmente alemã. Seu uso mais intenso se deu após o 

atentado contra Hitler, em 20.07.1944. O termo constou de todos os votos de fidelidade ao 

Führer. Será que a atenuação do termo induziu a envenená-lo? Sim, pois passa por um 

misto de fraqueza, pelo fato de ser empregado de forma apaixonada.  

Wo man früher etwa leidenschaftlich gesagt hatte, hieß es jetzt fanatisch10, 

que reduz a dignidade do conceito. Klemperer vê uma linha divisória sutil entre as 

diversas conotações do termo, e em agosto de 1945 diz de seu novo amigo Seidemann, 

comunista, autodidata, idealista, pesquisador, que era um Schwärmer e não um Fanatiker. 

Por que não ler o dístico de Schiller „Sprache, die für dich dichtet und denkt“ como:  

„Gift, das du unbewusst eintrinkst und das seine Wirkung tut11“? 

 Para Goebbels, eminência parda do nazismo, quem se deixasse influenciar pelo efeito 

venenoso do fanatismo estaria demonstrando fraqueza interior. Como essa frase 

... die Lage sei “nur durch einen wilden Fanatismus zu retten,”12 

que publica no „Reich“ em novembro de 1944, como se existisse fanatismo calmo. O 

termo se encontrava em decadência. Seu auge se dera pouco antes, em 26.07.1944, com a 

expressão fanatisch kämpfenden Truppen13 para falar das tropas alemãs que tentavam 

conter a invasão na Normandia. Logo após a queda do Terceiro Reich comprovou-se que 

fanatisch, mais uma palavra chave do nazismo, praticamente desaparecera. 

                                                           
7 Natan, o sábio. “Não o entregues aos sonhadores de tua plebe”. 'LTI', p.77. 
8 Votos fanáticos ou crença fanática na duração eterna do Reich de Hitler. 'LTI', p.79. 
9 Fé fanática na vitória final. 'LTI', p.79. 
10 Onde antigamente se dizia apaixonadamente, agora se dizia fanático. 'LTI', p.79. 
11 Veneno, que bebes sem perceber, e que age sobre você. 'LTI', p. 80. Frase de abertura desta dissertação. 
12 Somente um fanatismo desenfreado poderia ainda salvar a situação. 'LTI', p. 80. 
13 Tropas em combate fanático. 'LTI', p. 80. 




