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Til min hustru Eva Klemperer

For mere end tyve år siden, kære Eva, skrev jeg til dig i anledning af, 
at jeg dedikerede en artikelsamling til dig, at der ikke kunne være 
tale om en dedikation i den gængse betydning af en gave fra mig til 
dig, for du var allerede medejer af mine bøger, som i enhver forstand 
var resultatet af et åndeligt fælleseje. Sådan har det været lige til i dag. 

Men denne gang forholder det sig noget anderledes end ved alle 
mine tidligere publikationer, denne gang er jeg mindre berettiget til 
at give dig en dedikation og ulige mere forpligtet til det end den-
gang, vi bedrev filologi i fredelige tider. For uden dig ville denne bog 
ikke findes i dag og da slet ikke dens forfatter.           

Hvis jeg skulle forklare dette i detaljer, ville det kræve mange, 
intime sider. Modtag i stedet fra en filolog og pædagog de almene 
refleksioner, der indleder disse skitser. Du ved det, og selv en blind 
må kunne føle med stokken, hvem jeg tænker på, når jeg taler til 
mine studenter om heroisme.

Dresden, julen 1946
Victor Klemperer
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Heroisme

I stedet for et forord

Det Tredje Riges sprog skabte en vis tilvækst af det adskillende præ-
fiks ent- [af-] (selv om det i hvert enkelt tilfælde er svært at afgøre, 
om det drejede sig om en ren neologisme, eller om det almene sprog 
overtog et udtryk, der allerede var kendt i fagkredse). Vinduer skulle 
mørklægges på grund af faren fra bombemaskiner, og det førte til det 
daglige arbejde med at fjerne mørklægningen [des Entdunkelns]. Når 
der udbrød tagbrande, måtte slukningsmandskabet ikke hindres af 
skrammel [Gerümpel] på lofterne, de blev afryddet [entrümpelt]. Nye 
ernæringskilder måtte tages i brug: Den bitre hestekastanje blev ’af-
bitret’ [entbittert] ...

I analogi hermed har man indført et ord som generel betegnelse 
for den vigtigste opgave i vor tid. Tyskland blev næsten tilintetgjort 
af nazismen, og bestræbelsen på at helbrede det fra denne dødelige 
sygdom kalder man i dag afnazificering [Entnazifizierung]. Jeg ønsker 
ikke og tror heller ikke, at dette afskyelige ord vil få et varigt liv; 
det vil forsvinde og kun få et liv i historien, når det har opfyldt sin 
nuværende pligt.

Anden Verdenskrig har ved utallige lejligheder vist os den proces, 
hvor et bestemt udtryk, der forekommer spillevende og tilsynela-
dende aldrig vil forsvinde, pludselig forstummer: Det er forsvundet 
med den situation, der skabte det, og det vil, ligesom en forstening, 
senere aflægge vidnesbyrd om det, der skete dengang. Sådan gik det 
lynkrigen [der Blitzkrieg] og det dertil knyttede adjektiv lynhurtig 
[schlagartig], sådan gik det også tilintetgørelsesslagene [Vernichtungs-
schlachten] og det beslægtede omringninger [Einkesselungen] og der-
med også de vandrende omringninger [wandernde Kessel] – allerede 
i dag er det nødvendigt at kommentere, at det drejede sig om om-
ringede divisioners fortvivlede forsøg på retræte – og sådan gik det 
nervekrigen [der Nervenkrieg] og til slut også den endelige sejr [der 
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Endsieg]. Brohovedet [der Landekopf] eksisterede fra foråret til som-
meren 1944, det eksisterede endnu, da det var svulmet op til en ufor-
melig størrelse, men da Paris var faldet og hele Frankrig var blevet 
til et brohoved, var det pludselig slut med det, og dets forstening vil 
først dukke op igen i senere tiders historieundervisning.

Og sådan vil det også gå med det mest tungtvejende og afgørende 
ord i den overgangstid, vi befinder os i nu: En skønne dag vil or-
det afnazificering være forsvundet, fordi den tilstand, som dette ord 
skulle gøre en ende på, ikke længere findes.

Men der vil gå en rum tid, før vi når så vidt, for det er ikke blot 
den nazistiske handlemåde, der skal forsvinde, men også den nazisti-
ske mentalitet og den nazistiske tænkemåde og dens grobund: det 
nazistiske sprog.

Hvor mange begreber og følelser har det ikke skændet og forgif-
tet! I det vi kalder voksengymnasiet på Dresdens folkehøjskole og i 
de diskussioner, som Kulturbund og Freie Deutsche Jugend arrange-
rede, har jeg gang på gang observeret, hvordan de unge mennesker i 
al uskyldighed og trods oprigtige bestræbelser for at udfylde huller-
ne og fjerne fejlene i deres misrøgtede uddannelse, holder fast ved de 
nazistiske tankegange. De ved det slet ikke – den bibeholdte sprog-
brug fra den forsvundne epoke forvirrer og forfører dem. Vi talte om 
kulturens, humanitetens og demokratiets betydning, og jeg havde 
det indtryk, at de begyndte at se lyset, og at mange ting blev klarere 
i de modtagelige sind – og så, hvilket jo var meget nærliggende, 
talte nogen om heltemodig optræden eller om heroisk modstand el-
ler om heroisme i det hele taget. I samme øjeblik dette begreb blev 
bragt i spil, var al klarhed forsvundet, og vi var atter omtåget af det 
nazistiske tankegods. Og det var ikke blot de unge mænd, der lige 
var hjemkommet fra slagmarken og fangenskab, som følte, at man 
ikke tog nok hensyn til dem, endsige hyldede dem, nej også de piger, 
der ikke havde gjort tjeneste i hæren, var hildet i denne yderst tvivl-
somme opfattelse af heroisme. Hævet over enhver tvivl var kun, at 
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man umuligt kunne få et rigtigt forhold til humanitetens, kulturens 
og demokratiets væsen, hvis man tænkte på denne måde om hero-
isme, eller mere præcist udtrykt, tænkte forbi den.

Men i hvilke sammenhænge og i hvilken skikkelse havde denne 
generation, som næppe var kommet ud over deres ABC i 1933, mødt 
ordet heroisk og alle de udtryk, der er beslægtet hermed? Hertil må 
man først og fremmest svare, at den altid havde været iført uniform, 
tre forskellige uniformer, men aldrig civile klæder.

Når Hitler i Mein Kampf opstiller generelle retningslinjer for op-
dragelse, står det kropslige altid helt fremme i forgrunden. Han elsker 
udtrykket ”fysisk hærdelse” [körperliche Ertüchtigung], som han tog fra 
de konservatives leksikon i Weimartiden, han priser den wilhelminske 
hær som den eneste raske og livgivende institution i et ellers rådnen-
de folkelegeme [Volkskörper], og militærtjenesten ser han frem for alt, 
eller udelukkende, som et middel til at øge den fysiske præstations-
evne. Udviklingen af menneskets karakter indtager udtrykkeligt kun 
andenpladsen hos Hitler, ifølge hans mening udvikles den mere eller 
mindre af sig selv, hvis netop det kropslige element behersker opdra-
gelsen og trænger det åndelige tilbage. På sidstepladsen i dette pæda-
gogiske program, kun modvilligt tilladt, mistænkeliggjort og hånet, 
findes udviklingen af intellektet og bibringelsen af viden. Angsten 
for det tænkende menneske og hadet mod tænkning viser sig i stadig 
nye vendinger. Når Hitler taler om sin opstigning og sine første store 
mødesuccesser, roser han ikke blot sine egne talegaver, men i lige så 
høj grad kampdygtigheden hos sine ordensmænd, den lille gruppe, 
som SA snart skulle udvikle sig fra. De ”brune stormtropper”s opgave 
var af ren voldelig karakter, de skulle overfalde politiske modstandere 
på møder og smide dem ud af mødelokalerne: De var hans egentlige 
hjælpere i kampen om folkets hjerte. De var hans første helte, og han 
skildrer dem som blodindsmurte besejrere af en fjendtlig overmagt 
og forbilledlige heroer i mødelokalernes historiske slagsmål. Lignen-
de skildringer, en lignende mentalitet og et lignende vokabular finder 
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man også hos Goebbels, når han beretter om kampen om Berlin. Det 
er ikke ånden, som er sejrherren, det drejer sig heller ikke om at over-
bevise, det er ikke engang bondefangeriet med retoriske midler, der 
bringer den definitive afgørelse til fordel for den nye lære, men de 
tidligste SA-mænds, de ”gamle kæmper”s heroisme. 

Og for mit vedkommende suppleres Hitlers og Goebbels’ beret-
ninger af den faglige skelnen, som en af vores venner, der dengang var 
reservelæge på et sygehus i en lille saksisk industriby, gjorde. ”Når vi 
fik de sårede ind om aftenen efter møderne”, fortalte hun ofte, ”vidste 
vi straks, hvilket parti en person tilhørte, også når han lå uden tøj i 
sengen, dem med sår i hovedet fra ølkrus og stoleben var nazister, 
dem med stiletstik i lungen var kommunister.” Hvad hæder angår, er 
det med SA som med den italienske litteratur, den største glans og en 
aldrig senere opnået intensitet findes i den tidligste periode.

Den kronologisk næste uniform, den nazistiske heroisme optræ-
der i, er racerkørerens mundering, styrthjelm, kørebriller, tykke 
handsker. Nazismen har dyrket alle sportsgrene, og rent sprogligt 
var den påvirket af boksning mere end af alle andre sportsgrene til-
sammen, men det mest markante og oftest anvendte billede på hero-
isme var racerkøreren. Efter sin dødsulykke havde Bernd Rosemeyer 
i lang tid en næsten lige så fremtrædende position i folkets fantasi 
som Horst Wessel. (Note til mine universitetskolleger: Man kunne 
afholde meget interessante seminarer om de gensidige relationer 
mellem Goebbels’ stil og flyveren Elly Beinhorns erindringsbog 
Min mand, racerkøreren.) I lang tid var sejrherrerne i internationale 
motorløb, bag rattet i deres racerbil, lænet op ad den eller begra-
vet under den, de mest fotograferede blandt dagens helte. Hvis en 
ung mand ikke fik sit heltebillede fra muskelsvulmende krigere, 
enten nøgne eller i SA-uniform, på plakater og erindringsmønter 
fra dengang, så fra racerkørere. Fælles for de to personifikationer af 
heroisme er det stive blik, der udtrykker fremadrettet hård beslut-
somhed og erobringsvilje. 
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Fra 1939 blev racerbilen erstattet af kampvognen, racerkøreren 
af kampvognsføreren. (Hærens infanterister brugte denne beteg-
nelse ikke blot om manden ved rattet, men også om panserinfante-
risterne). Fra krigens første dag og til Det Tredje Riges undergang 
bar al heroisme til vands, til lands og i luften uniform. I Første 
Verdenskrig fandtes stadigvæk heroisme bag fronten. Hvor længe 
fandtes et ”bag fronten”? Hvor længe et civilt liv? Læren om den 
totale krig vendte sig frygteligt mod dens ophavsmænd: Alt blev 
krigsskueplads, i enhver fabrik, i enhver kælder viste man militært 
heltemod, børn, kvinder og oldinge døde nøjagtig den samme he-
roiske død i kamp, tilmed ofte i nøjagtig samme uniform, noget 
som ellers kun sømmede sig eller var opnåeligt for unge soldater i 
hæren.

I tolv år blev begrebet og ordforrådet om det heroiske i stadig 
højere grad og næsten udelukkende anvendt om krigerisk mod og 
dumdristig holdning i en eller anden kamphandling. Det er ikke 
tilfældigt, at nazismen bragte de nyromantiske æstetikeres nye og 
sjældent anvendte adjektiv kampivrig [kämpferisch] i alment omløb 
og gjorde det til et af sine yndlingsord. Krigerisk [krigerisch] var for 
snævert, henledte tankerne alene på krigens ting, var sikkert også for 
åbenhjertigt, afslørede kamplyst og erobringstrang. Men kampivrig! 
Det betegner mere alment den anspændte sindstilstand og vilje, som 
i enhver livssituation er styret af selvhævdelse gennem forsvar eller 
angreb, og den manglende tilbøjelighed til at give efter. Det mis-
brug, man har bedrevet med ordet kampivrig, passer præcist til den 
store slitage, begrebet heroisme har været udsat for på grund af urig-
tig og forkert anvendelse.

”Men De gør os virkelig uret, hr. professor! Med os mener jeg ikke 
nazisterne, jeg er ikke nazist. I alle disse år var jeg, med et par afbry-
delser, i felten. Er det ikke naturligt, at man især i krigstider taler 
meget om heltemod? Og hvorfor skal det være et falsk heltemod, der 
blev lagt for dagen her?”
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”Til heltemod hører ikke blot mod og at sætte sit eget liv på spil. 
Det kan enhver slagsbror og enhver forbryder. Heroen var oprindelig 
en skikkelse, der udførte gerninger til menneskehedens bedste. En 
erobringskrig og da slet ikke en, der blev ført med så meget grusom-
hed som Hitlers, har noget med heltemod at gøre.”

”Men blandt mine kammerater fandtes jo mange, som ikke del-
tog i grusomhederne, og som havde den faste overbevisning – man 
havde jo ikke fortalt os andet – at vi, også når vi angreb og erobrede, 
kun førte en forsvarskrig, og at vi frelste verden, hvis vi sejrede. Tin-
genes rette sammenhæng fik vi først kendskab til langt senere og da 
alt for sent ... Og tror De ikke, at man kan udvikle sandt heltemod 
også i sport, og at en forbilledlig sportspræstation kan tjene menne-
skeheden?” – ”Jo, det er muligt, og i Nazityskland har man sikkert 
også kunnet finde virkelige helte blandt sportsfolk og soldater. Det 
er blot således, at jeg er skeptisk over for netop disse to professio-
ner som sådan. I begge tilfælde er der tale om et heltemod, der er 
for højlydt, for profitabelt og for forfængeligt til, at det i de fleste 
tilfælde kan være ægte. Jovist, disse racerkørere var bogstavelig talt 
industriens riddere, deres halsbrækkende køreture skulle komme de 
tyske fabrikker og dermed fædrelandet til gode, og de kunne til-
med også være til gavn for almenheden, eftersom deres erfaringer 
bidrog til at forbedre bilernes konstruktion. Men der var så megen 
forfængelighed, så megen gladiatorglans på spil! Og hvad der var 
kranse og priser hos racerkøreren, var ordener og forfremmelser hos 
soldaterne. Nej, jeg tror kun i meget sjældne tilfælde på en hero-
isme, der gør højlydt opmærksom på sig selv i al offentlighed, og 
hvis den får succes, tager sig godt betalt. Heroisme er langt mere 
ren og betydningsfuld, jo mere stille den er, jo mindre publikum 
den har, jo mindre rentabel den er for helten selv, jo mindre deko-
rativ den er. Det jeg bebrejder nazismens heltebegreb, er netop dets 
sammenkædning med det dekorative, det pralende i dets optræden. 
Nazismen kendte officielt slet ikke til anstændigt, ægte heltemod. 
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Og det er grunden til, at den forfalskede hele begrebet og bragte det 
i miskredit.”

”Afviser De, at der i det hele taget fandtes et stille og ægte helte-
mod i Hitlertiden?”

”Slet ikke – Hitlertiden frembragte den reneste form for heroisme, 
men på den modsatte side så at sige. Jeg tænker på de mange tapre 
mennesker i kz-lejrene, på de mange dristige illegale. Dér var døds-
faren, lidelserne endnu større end ved fronterne, og den dekorative 
glans manglede helt og aldeles! Det var ikke den højtbesungne død 
på ”ærens mark”, man så i øjnene, men i bedste fald døden ved guil-
lotinen. Og alligevel – selv om det dekorative manglede og denne 
heroisme utvivlsomt var ægte – havde disse helte en indre støtte og 
lindring, de vidste nemlig, at de var medlemmer af en hær, de havde 
den faste og velbegrundede tro på, at deres sag ville sejre til sidst, 
og de kunne fulde af stolthed tage med sig i graven, at deres navne 
ville genopstå jo mere glorværdigt, desto mere forsmædeligt man 
myrdede løs på dem.

Men jeg kender et langt mere trøstesløst, et langt mere stille hel-
temod, en heroisme, som helt manglede den støtte, man har i fæl-
lesskabet i en hær eller en politisk gruppe, og som helt og aldeles 
var henvist til sig selv. Det var de få ariske kvinder (de var ikke sær-
ligt mange), der modstod ethvert pres for at lade sig skille fra deres 
jødiske ægtemænd. Hvordan så disse kvinders hverdag ud? Hvilke 
fornærmelser, trusler, slag og forsmædelser måtte de ikke udholde, 
hvilke afsavn måtte de ikke lide, når de delte deres normale knappe 
levnedsmiddelkort med deres ægtemænd, som fik jødekortets endnu 
mere knappe rationer, mens deres ariske fabrikskammerater fik eks-
trarationer for fysisk hårdt arbejde. Hvilken livsvilje måtte de ikke 
udvise, når de blev syge af al skændslen og den pinefulde elendighed, 
når de mange selvmord i deres omgivelser pegede lokkende på den 
evige fred fra Gestapo! De vidste, at deres død uvægerligt ville føre 
til mandens død, for den jødiske ægtemand blev transporteret til det 
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morderiske eksil, mens den ariske hustrus lig endnu var varmt. Hvil-
ken stoicisme, hvilket opbud af selvdisciplin var ikke nødvendigt for 
atter og atter at hjælpe den overtrætte, mishandlede og fortvivlede 
ægtemand på benene. I slagmarkens granatild, i det sammenskri-
dende beskyttelsesrum mellem raslende murbrokker, selv ved synet 
af galgen findes et patetisk moment, der virker som en støtte – men 
i den beskidte hverdags enerverende tomgang, som i en uoverskuelig 
tid ville blive fulgt af lige så mange beskidte hverdage, hvad holder 
så et menneske oppe? At forblive stærk i denne situation, så stærk, at 
man hele tiden kan prædike og overbevise sin partner om, at frihe-
dens time vil komme, og at det er en pligt at vente på den, at forblive 
så stærk, hvor man kun er henvist til sig selv i ensomhed uden støtte 
i en gruppe, for jødehuset udgjorde ikke en gruppe trods den fælles 
fjende og gruppesproget. Det er heroisme ud over ethvert heltemod.

Nej, der var sandelig ikke mangel på heroisme i Hitlertiden, men 
i hitlerismen som sådan, i hitleristernes fællesskab fandtes kun en 
forfladiget, forvansket og forgiftet heroisme, man behøver blot at 
tænke på deres prangende pokaler og medaljeraslen, panegyrikkens 
opblæste ord, den ubarmhjertige myrden ...”

Hører familien af ord, der betegner heltedyrkelse, med i LTI? Det 
gør de faktisk, for de er vidt udbredt og karakteriserer på alle måder 
den nazistiske mentalitets specifikke forløjethed og råhed. De er også 
tæt knyttet til lovprisningerne af den germanske udvalgthed: Alt 
heroisk var forbeholdt den germanske race. Og alligevel ikke, for 
alle forvanskninger og forfladigelser klæbede allerede før Det Tredje 
Rige til denne hult rungende ordfamilie. Derfor nævnes de her, på et 
marginalt sted i forordet.

Et udtryk må imidlertid bogføres som specifikt nazistisk. Og det 
skyldes den trøst, det bragte. I december 1941 kom Paul K. engang 
glædestrålende hjem fra arbejde. Han havde læst hærberetningen et 
sted på vejen. „Det går elendigt for dem i Afrika”, sagde han. Ind-
rømmer de virkelig det, spurgte jeg – de rapporterer jo ellers altid 
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kun om sejre. „De skriver: ‘Vore heltemodigt kæmpende tropper’. 
Heltemodig lyder som en nekrolog, stol på det.”

Fra da af lød heltemodig i bulletinerne mange, mange gange som 
en nekrolog, og det slog aldrig fejl.                                                             
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I

LTI

Der fandtes BDM, HJ og DAF og utallige andre forkortelser af sam-
me slags.

I min dagbog var betegnelsen LTI først en spøgefuld parodi, en 
slags knude på lommetørklædet, snart efter en kortfattet støtte for 
hukommelsen og meget hurtigt derefter og gennem alle de frygteli-
ge år en nødhjælp, et SOS sendt til mig selv. Et meget lærd signum, 
ligesom Det Tredje Rige fra tid til anden også elskede det magt-
fulde fremmedord: Garant [garant] lyder mere betydningsfuldt end 
Bürge [kautionist] og diffamieren [diffamere] mere imponerende end 
schlechtmachen [bagtale]. (Det er måske ikke alle, der forstår det, og så 
virker det først rigtigt!)

LTI: Lingua Tertii Imperii, Det Tredje Riges sprog. Jeg har meget 
ofte tænkt på en gammel berlineranekdote, som sandsynligvis fand-
tes i min meget smukt illustrerede Glaßbrenner, Martsrevolutionens 
humorist – men hvor er mit bibliotek, hvor jeg kunne se efter? Hav-
de det noget formål at spørge Gestapo, hvor det er blevet af? ... „Far”, 
spørger drengen i cirkus, ”hvad gør manden på linen med stangen?” 
– ”Din dumme dreng, det er en balancerstang, som han holder sig 
fast til.” – ”Men, far, hvis han så lader den falde?” – ”Din dumme 
dreng, han holder jo fast på den!”              

I disse år var min dagbog hele tiden min balancerstang, uden den 
var jeg styrtet ned hundredvis af gange. I stunderne med afsky og håb-
løshed, under det helt mekaniske fabriksarbejdes endeløse tomgang, 
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ved sygesenge og dødslejer, ved grave, i min egen betrængte situa-
tion, i øjeblikke af yderste fornedrelse og med fysisk svigtende hjerte 
– hele tiden hjalp det krav, jeg stillede til mig selv: iagttag, studér, 
indprent, hvad der sker – for i morgen vil alt se anderledes ud, i mor-
gen vil alt føles anderledes; fasthold, hvordan det manifesterer sig og 
fungerer lige nu. Og denne formaning til mig selv om at hæve sig op 
over situationen og bevare den indre frihed fortættedes til den hele 
tiden virkende, hemmelige formel: LTI, LTI.  

Hvis jeg havde haft til hensigt at offentliggøre hele dagbogen fra 
denne tid med alle dens dagligdags hændelser, hvilket ikke er tilfæl-
det, havde jeg givet dagbogen dette signum som titel. Man kan for-
stå det metaforisk. For ligesom man kan tale om en tidsånd eller et 
lands ansigt udadtil, på nøjagtig samme måde kan man karakterisere 
en epokes udtryk gennem dens sprog. Det Tredje Rige taler med en 
forfærdende ensartethed gennem alle sine livsytringer og efterladen-
skaber: de grænseløst pralende prunkbygninger og ruiner, soldaten 
som type, SA- og SS-manden, som blev fastholdt som idealskikkelse 
på stadig nye, men stadig samme plakater, motorvejene og masse-
gravene. Alt dette er Det Tredjes Riges sprog, og det er naturligvis 
også alt det, denne bog handler om. Men når man har udøvet en 
profession i årtier og gjort det med stor glæde, er man til sidst mere 
præget af det end af noget andet, og derfor blev Det Tredje Riges 
sprog det, jeg i bogstavelig og konkret filologisk forstand klamrede 
mig til, og det blev min balancerstang hen over tomgangen i ti ti-
mers fabriksarbejde, de rædselsfulde husundersøgelser, arrestationer, 
mishandlinger osv. osv. 

Man citerer ofte Talleyrands sentens, at sproget kun er til for at 
skjule diplomatens (eller et snedigt eller problematisk menneskes) 
tanker. Men præcis det modsatte er tilfældet. Uanset hvad man be-
vidst ønsker at skjule, for andre eller kun sig selv, ja selv det man 
ubevidst bærer med sig: Sproget bringer det for en dag. Det er vel 
også meningen i sentensen: Le style c’est l’homme; et menneskes udsagn 
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LTI
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