
O escritor e sua missão
Goethe, Dostoiévski, Ibsen e outros

Thomas Mann

“O homem é um grande ensaio”, afirmou Thomas Mann, autor de 
romances clássicos como A montanha mágica e Morte em Veneza. 
Sua obra não ficcional ainda é pouco conhecida no Brasil. Para di-
vulgar esses textos que impressionam pelo estilo primoroso, pela 
diversidade temática e a argumentação refinada, a editora Zahar 
está lançando a série THOMAS MANN – ESCRITOS & ENSAIOS.

O primeiro livro, O escritor e sua missão, reúne 12 ensaios sobre a 
obra, e muitas vezes sobre a vida, de expoentes da literatura como 
Goethe, Tchekhov, Zola e Hermann Hesse. Escritos originalmente 
como resenhas, perfis, homenagens, discursos, necrológios e co-
mentários, os textos versam sobre temas variados, tais como: os 
pontos de aproximação entre as obras de Ibsen e Wagner, o papel 
de Goethe como representante da era burguesa, a relação entre 
Dostoiévski, sua doença e sua produção literária, entre outros.

Eruditos e instigantes, os textos oferecem uma luz original não 
apenas sobre outros autores, mas também sobre o próprio Mann, 
pois dialogam com sua produção ficcional, refletindo os interes-
ses, preocupações e desafios que o estimularam ao longo de sua 
trajetória.

O livro conta com a apresentação, consultoria e revisão técnica 
de Johannes Kretschmer (UFF e Uerj), especialista na vida e obra 
de Thomas Mann.
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THOMAS MANN (1875-1955) foi um dos grandes escritores ale-
mães, autor de obras-primas como Os Buddenbrooks, A montanha 
mágica, Morte em Veneza e Doutor Fausto. Premiado com o Nobel de 
literatura em 1929, manifestou-se constantemente sobre as ques-
tões de seu tempo. Sua produção ensaística é parte da turbulenta 
história política, social e cultural da Alemanha. Adversário ferre-
nho do nazismo deixou seu país em 1933, fixando-se mais tarde 
nos Estados Unidos, de onde proferiu os Discursos contra Hitler. 

Outros livros da série: Discursos de Hitler: 
Ouvintes Alemães! (lançado em 2009)  

A Sair: Travessia marítima com Dom Quixo-
te: e outros ensaios .Clássicos e românti-
cos: Goethe, Schiller e Kleist . Memórias 
e confissões: escritos autobiográficos . 
Pensadores modernos: Freud, Nietzsche, 
Wagner e Schopenhauer


