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Prefácio à primeira edição

No outono de 1940, a British Broadcasting Corporation — BBC 

— entrou em contato comigo e me convidou para transmitir 

regularmente a meus compatriotas pequenos discursos em 

que eu deveria comentar os acontecimentos da guerra e bus-

car influenciar o público alemão na direção das convicções que 

tantas vezes expressei. 

Eu achei que não devia perder essa oportunidade de fa-

zer contato, embora frouxo e precário, com o povo alemão e 

também com os habitantes dos territórios subjugados, pelas 

costas do regime nazista que, assim que teve poder para isso, 

me privou de todos os meios de exercer influência intelectual 

na Alemanha — um convite particularmente atraente porque 

minhas palavras não seriam transmitidas dos Estados Unidos 

em ondas curtas, mas de Londres, em ondas longas, e portan-

to poderiam ser ouvidas pelo único tipo de rádio que o povo 

alemão tinha permissão de ter. Era ainda sedutor escrever ou-
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tra vez em alemão, sabendo que as palavras escritas poderiam 

alcançar seu objetivo sob a forma em que tinham sido conce-

bidas — em alemão. Concordei em enviar mensagens mensais 

e, após algumas tentativas, pedi que meu tempo de emissão 

fosse ampliado de cinco para oito minutos. 

No início, as transmissões eram realizadas da seguinte 

maneira: eu telegrafava meus textos para Londres, onde eram 

lidos por um funcionário da BBC que falasse alemão. Por mi-

nha sugestão, um método mais complicado, porém mais dire-

to e, portanto, mais simpático, foi logo adotado. Tudo o que 

tenho a dizer é agora gravado no Recording Department da 

NBC, em Los Angeles; a gravação é enviada a Nova York por via 

aérea e então transferida, por telefone, para outra gravação em 

Londres, onde é executada diante do microfone. Dessa forma, 

não apenas minhas palavras, mas minha própria voz são ouvi-

das por aqueles que se atrevem à escuta clandestina. 

O número de pessoas que escuta é maior do que se poderia 

esperar, não apenas na Suíça e na Suécia, mas também na Ho-

landa, no “protetorado” tcheco e na própria Alemanha, como 

tem sido comprovado pelas respostas, cifradas dos modos mais 

estranhos, provindas desses países. Por caminhos indiretos, es-

sas respostas vêm, de fato, até da Alemanha. Certamente, há 

pessoas nesses territórios ocupados cujas sede e fome de um 

discurso livre são tão grandes a ponto de fazê-las enfrentar 

os perigos ligados à escuta de transmissões inimigas. A prova 

mais cabal de que é assim — uma prova ao mesmo tempo diver-

tida e asquerosa — é dada pelo fato de que meu próprio Führer, 
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em um discurso numa cervejaria de Munique, aludiu de for-

ma inconfundível às minhas emissões e disse que eu era um 

desses que tentam incitar o povo alemão à revolução contra ele 

e seu sistema. Mas essa gente, gritou ele, se engana redonda-

mente: o povo alemão não é assim e os que são estão, graças a 

Deus, atrás das grades, bem trancados. Dessa boca já saiu tan-

ta porcaria que me causa uma ligeira sensação de náusea ouvir 

meu nome sair daí. De qualquer forma, essas palavras me são 

úteis, embora sua falta de lógica seja evidente. O Führer já ex-

pressou muitas vezes o seu desprezo pelo povo alemão, a sua 

convicção sobre a covardia, submissão e estupidez dessas pes-

soas, sobre a sua infinita habilidade de engolir mentiras; ele 

se esqueceu, no entanto, de acrescentar uma explicação sobre 

como consegue, simultaneamente, ver os alemães como uma 

raça de senhores destinada a dominar o mundo. Como pode 

uma nação espiritualmente incapaz de se revoltar mesmo contra 

ele ser uma raça de senhores? Peço ao herói que, algum dia, en-

tre um planejamento de batalha e outro, submeta essa questão 

a um exame lógico. 

Talvez ele esteja certo na convicção de que o povo alemão 

“não é assim” — ele sempre foi o mais repugnante dos homens 

quando tinha razão. Além do mais, chamar um povo à revolu-

ção não significa ainda acreditar do fundo do coração na sua 

capacidade para tanto. Tenho a convicção inquebrantável de 

que Hitler não pode vencer a sua guerra — uma crença baseada 

muito mais em razões metafísicas e morais que em razões mi-

litares —, e sempre que eu digo isso nas páginas que se seguem 
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estou sendo totalmente sincero. Mas longe de mim o desejo 

de fortalecer a concepção perigosa de que a vitória das Nações 

Unidas é evidente e garantida e de que com base nessa evidên-

cia e nessa certeza podemos nos permitir não apenas qualquer 

erro, mas também qualquer prostração da vontade, qualquer 

falta de entusiasmo, qualquer reserva “política” em relação aos 

nossos aliados e à paz pela qual cabe lutar. Não podemos nos per-

mitir nada, nem o mínimo que seja, depois de tudo o que nos 

permitimos no passado. Essa guerra poderia ter sido evitada, e 

o fato de ela ter acontecido é uma pesada carga moral para o 

nosso lado. A guerra tem antecedentes sinistros cujos motivos 

determinantes de modo algum estão mortos, mas continuam a 

trabalhar sub-repticiamente, ameaçando a paz e, com ela, a vi-

tória. Perderemos a guerra se conduzirmos uma guerra errada e 

não a justa, que é uma guerra dos povos pela sua liberdade.

15 de setembro de 1942
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Nota preliminar à segunda edição

As 25 primeiras transmissões radiofônicas de Thomas Mann 

ao povo alemão foram publicadas em forma de livro no mês 

de setembro de 1942. Essa primeira edição foi impressa nos Es-

tados Unidos (H. Wolff, Nova York) e, dadas as circunstâncias 

então dominantes, nunca chegou à Europa. 

Agora que a guerra chegou ao fim e a série de discursos 

de Thomas Mann está encerrada, a editora apresenta nesta se-

gunda edição todas as transmissões de outubro de 1940 a maio 

de 1945.

EDITORA BERMANN-FISCHER

Estocolmo, agosto de 1945
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Outubro de 1940

Ouvintes alemães!

É um escritor alemão que vos fala, um escritor que, assim 

como sua obra, foi proscrito pelos governantes alemães, e 

cujos livros, mesmo que tratem daquilo que é mais alemão, 

de Goethe, por exemplo, só podem falar a povos estrangeiros 

e livres na língua deles, enquanto para vocês têm de permane-

cer mudos e desconhecidos. Minha obra retornará a vocês um 

dia, estou certo, mesmo que eu próprio não possa mais fazê-

lo. Mas enquanto eu viver, e mesmo como cidadão do Novo 

Mundo, continuarei a ser um alemão e a sofrer pelo destino da 

Alemanha e por tudo aquilo que, por vontade de homens bru-

tais e criminosos, aconteceu ao mundo nos últimos sete anos, 

moral e fisicamente. A inabalável convicção de que isso não 

pode ter um bom final sempre me inspirou declarações preo-

cupadas nesses últimos anos, algumas das quais, creio, chega-

ram até vocês. Agora, com a guerra, não há mais, para a palavra 

escrita, qualquer possibilidade de atravessar a trincheira que a 
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tirania abriu em torno de vocês. Por isso, agarro com satisfa-

ção a oportunidade que as autoridades inglesas me oferecem 

de contar a vocês, de tempos em tempos, o que vejo aqui nos 

Estados Unidos, o país grande e livre onde encontrei um lugar 

para morar. 

Quando, há cinco meses, tropas alemãs invadiram a Ho-

landa e, em poucos minutos, milhares de pessoas foram mortas 

pelas bombas em Roterdam, o editor da revista americana Life, 

uma revista ilustrada que todos leem e que nunca antes havia 

se envolvido em política, escreveu: “Este é o maior desafio que 

os Estados Unidos, como terra da liberdade, experimentaram 

nos últimos oitenta anos… Povos militarizados, poderosos e 

sem escrúpulos, atacaram o estilo de vida americano… Se al-

gum dia devemos lutar ao lado da Inglaterra, não sabemos; 

mas sabemos, sim, que a luta da Inglaterra, no fundo, também 

é a nossa.” Assim era então, em 10 de maio, e assim é ainda 

hoje. Assim pensam os trabalhadores e os empresários, os re-

publicanos e os democratas, os partidários de Roosevelt e seus 

oponentes. Pouco restou dos velhos Estados que acreditavam 

poder viver para si mesmos sem se preocupar com o mundo 

além do oceano. De onde vem essa profunda mudança? Vocês 

sabem muito bem. Neste país, vivem 130 milhões de pessoas 

amistosas e de boa vontade. Elas querem trabalhar e construir 

em paz. Elas tomam parte ativamente nas grandes questões 

que interessam a todos, da maneira como cada uma conside-

ra justo. Guerras, conquistas de terras estrangeiras, alianças, 

eixos, encontros clandestinos, rompimentos de acordos lhes 
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parecem supérfluos e insanos. Mas então vêm os jornais e os 

repórteres do rádio e lhes contam o que está acontecendo na 

Europa. Que o cenário é o mesmo na Noruega, na Holanda, na 

Bélgica, na Polônia, na Boêmia, em toda parte; que as tropas 

alemãs, que ninguém chamou, se mantêm nesses países que 

não lhes fizeram mal algum, oprimindo-os e saqueando-os. E 

que aqueles que amam sua pátria são mortos como crimino-

sos por não quererem fabricar armas para o invasor estrangei-

ro. Claro que um americano é antes de mais nada um cidadão 

americano; mas também é muito frequente que ele ou seu pai 

ou seu avô tenha nascido na Noruega, na Holanda, na Bélgica, 

na protegida Dinamarca, no governo-geral ou no protetorado, 

que ele ainda tenha parentes em um desses países e boas lem-

branças dele. E mesmo que não tivesse, mesmo se, e principal-

mente se, sua família é proveniente da Alemanha, como um 

ser humano que pensa retamente, ele tem de ficar indignado 

com toda a injustiça, com toda a violência que vê. Não, eu não 

encontrei nenhuma diferença entre germano-americanos, an-

glo-americanos ou ítalo-americanos. Todos sentem que esse 

não é o caminho correto para a unificação da Europa e que cri-

mes dessa ordem, cedo ou tarde, vão encontrar sua punição. 

O cidadão americano tem hoje, acima de tudo, três espe-

ranças. A primeira são os próprios Estados Unidos, seu imenso 

poder econômico, seus bons e experimentados governantes. A 

segunda é a Inglaterra. Pode ser que, outrora, os americanos 

olhassem os ingleses com um ar de deboche. Eles eram vis-

tos como entediados e refinados. Mas hoje, em vista da defesa 






