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Prefácio

John F. Kennedy teve um dos mandatos presidenciais mais curtos da his-
tória norte-americana. E, ainda assim, vários livros foram escritos sobre ele, 
quem, para milhões de norte-americanos, ainda é um dos personagens mais 
lembrados de seu tempo. Seus primeiros mil dias no governo foram mar-
cados por crises dentro e fora do país. Algumas dessas repercutem ainda 
hoje, em uma época em que o povo dos Estados Unidos é constantemente 
lembrado de sua vulnerabilidade a catástrofes inimagináveis. John Kennedy 
foi presidente quando o mundo estava à beira de um apocalipse nuclear. 
Tensões em Berlim e Cuba quase levaram os Estados Unidos e a União 
Soviética à guerra total. 

No mesmo período, a Casa Branca de Kennedy enfrentava uma revolta 
no Sul, quando os afro-americanos foram às ruas para exigir que Washington 
colocasse em prática sua retórica sobre a importância da liberdade.

Algumas das questões enfrentadas por Kennedy são familiares aos lei-
tores do século XXI. O mais famoso fiasco de seu governo – a fracassada 
invasão de Cuba – foi fruto de informações secretas incorretas. O presidente, 
embora já tivesse sido jornalista, achou apropriado sugerir a editores de jor-
nais que se autocensurassem em nome da segurança nacional. E o poder no 
Congresso foi influenciado pelos sulistas brancos (os democratas de então; 
atuais republicanos).

As palavras de John Kennedy, proferidas há mais de quatro décadas, são 
tão atuais quanto as notícias diárias, porém, com uma grande diferença: no 
lugar de frases simples, Kennedy construía parágrafos cultos, e seus discursos 
eram repletos de referências à história e à literatura, quase ausentes no dis-
curso político norte-americano.    

Prefácio

Na primavera de 1961, a coluna de Kennedy lhe causava tanta  
dor que ele foi erguido por um equipamento até a cabine do  
Força Aérea Um, o avião presidencial norte-americano.
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14 Uma visão de paz

Nesse sentido, por que um livro sobre os discursos de Kennedy? Porque 
as palavras que usou para inspirar a nação norte-americana continuam rele-
vantes até hoje.

Isso certamente parece curioso. Afinal, o mandato de Kennedy foi bre-
ve e suas realizações legislativas não foram muitas. Todas as suas principais 
iniciativas – um corte nos impostos de 11 bilhões de dólares; ajuda federal à 
educação básica, fundamental e superior; seguro de saúde para idosos e indi-
gentes; um projeto de lei de direitos civis que proibia a segregação em locais 
públicos; e a instituição dos departamentos de habitação, desenvolvimento 
urbano e transporte – estavam pendentes no Congresso quando ele morreu 
em 22 de novembro de 1963.

As questões externas também apresentaram grandes falhas: a invasão da 
Baía dos Porcos, em Cuba, em abril de 1961; complôs secretos para assassinar 
Fidel Castro; um desempenho imperfeito na Cúpula de Viena com Nikita 
Khrushchev, em junho; e o amplo envolvimento na Guerra do Vietnã que 
levou à morte de 58 mil norte-americanos.

Apesar dessas limitações, John Kennedy é visto pela maioria dos norte-ame-
ricanos como um dos quatro ou cinco presidentes mais importantes na história 
do país. Pesquisas de opinião ao longo dos últimos 40 anos incluem sistematica-
mente JFK no primeiro escalão de presidentes norte-americanos, junto a Wa-
shington, Lincoln, Roosevelt, e, mais recentemente, Ronald Reagan. É verdade 
que Kennedy salvou o mundo de uma guerra nuclear ao usar a diplomacia para 
resolver a crise dos mísseis cubanos de forma pacífica. E também negociou um 
tratado limitado de proibição de testes nucleares que conteve a proliferação de 
armas de destruição em massa. Apesar disso, seu histórico geral dificilmente se 
compara aos de presidentes como Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson e Har-
ry Truman, para mencionar apenas três dos chefes de Estado do século XX.

O que explica, portanto, a posição excepcional de Kennedy entre os 42 
homens que já ocuparam o mais alto cargo do país? Seu assassinato é certa-
mente um elemento que contribuiu para aumentar a consideração do públi-
co por ele. Mas essa não é a única explicação. Em 1941, 40 anos após William 
McKinley ser assassinado no início de seu segundo mandato, a maioria das 
pessoas não o considerava um grande presidente. Na melhor das hipóteses, 
ele se juntou ao grupo de personalidades anônimas que ocuparam cargos de 
governo no final do século XIX.

A juventude e o carisma de Kennedy ajudam bastante a explicar sua 
influência duradoura sobre os norte-americanos e, na verdade, sobre pessoas 
do mundo todo. Sua beleza jovem, seu charme, talento e inteligência, tão 
evidentes em suas inovadoras conferências televisivas para a imprensa, estão 
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15Prefácio

marcados na memória. Ele continua sendo o entusiasmado presidente de 46 
anos que inspirava a esperança por um país melhor e por um mundo mais 
pacífico. As mortes prematuras de seu irmão Robert e de seu filho John Ken-
nedy Jr. contribuíram, sem dúvida, para a sensação de tragédia que o rodeava 
e para a convicção de que, se estivesse vivo, a nação teria menos problemas.

JFK também merece a aprovação como um presidente heróico que, 
apesar de suas eternas doenças físicas, como a constante dor de coluna, ser-
viu de forma corajosa na Segunda Guerra Mundial e teve um desempenho 
produtivo na Casa Branca. As revelações sobre sua reação aos problemas 
médicos o marcaram como um homem de personalidade forte, característica 
em discussão por causa de seus inúmeros casos extraconjugais noticiados.   

A principal razão da popularidade de Kennedy, contudo, é sua retórica 
inspiradora. As importantes realizações presidenciais parecem não ter um 
efeito tão duradouro sobre os norte-americanos quanto a memorável lingua-
gem presidencial dos discursos públicos. Os norte-americanos conhecem 
mais o discurso de despedida de Washington do que qualquer episódio es-
pecífico em sua Presidência. Dwight Eisenhower, com todos os seus feitos 
consideráveis tanto antes como durante sua Presidência, é, em grande parte, 
lembrado por um único discurso no final de seu governo de oito anos, aler-
tando o país sobre o complexo militar-industrial. 

Kennedy, por exemplo, pediu aos norte-americanos que colocassem o 
interesse nacional à frente de seus interesses pessoais e acabassem com a 
guerra antes que a guerra acabasse com a humanidade. Esses eram apelos ao 
sacrifício e ideais virtuosos adorados pelos norte-americanos. (Por exemplo, 
embora as promessas de Woodrow Wilson de dar um fim à guerra e tornar 
o mundo mais seguro para a democracia não tivessem ido além das expec-
tativas, seu apelo às boas almas do país garantiu a ele um lugar contínuo no 
primeiro escalão de presidentes dos Estados Unidos.)

É interessante que o outro único presidente, após a Segunda Guerra 
Mundial, a manter o prestígio entre a maioria dos norte-americanos foi Ro-
nald Reagan. Como Kennedy, suas palavras continuam a inspirar a esperança 
por um país melhor, mais pacífico, mais próspero. Quase todos parecem se 
lembrar da descrição de Reagan de sua época no governo como “a manhã nos 
Estados Unidos” e o momento em que o “orgulho retornava”.

Ninguém deveria subestimar os efeitos do poder da linguagem sobre a 
reputação presidencial. O popular Kennedy é lembrado por vários discursos 
e pela eficácia de suas conferências de imprensa televisionadas. O acesso aos 
discursos de JFK por meio deste livro mais uma vez inspirará aqueles que os 
ouviram e leram há mais de 40 anos, mas também conquistará novos fãs de 
Kennedy entre os milhões de norte-americanos nascidos após 1963.
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Kennedy discursa durante uma pausa na campanha de 1952,   
usando muletas por causa de seu problema crônico na coluna.
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16. Ich bin ein Berliner 

John F. Kennedy jamais vira um público tão grande.
A multidão estava aglomerada na praça abaixo dele – eram dezenas de 

milhares de alemães, residentes de Berlim, a maioria com memórias da guer-
ra que havia devastado sua nação e sua cidade. Eles aplaudiam e gritavam 
para o presidente dos Estados Unidos, líder de um país cujas tropas ainda 
ocupavam o solo germânico.

Os alemães viam este homem, este jovem presidente, como um defen-
sor deles, não como o líder de um exército ocupante. Há apenas dois anos, 
JFK afirmou ao seu próprio povo que os Estados Unidos iriam à guerra para 
defender a liberdade em Berlim Ocidental. Esta parte da antiga capital era, 
como ele disse, uma cidadela da liberdade, rodeada por todos os lados das 
transgressoras forças da opressão. 

A alguns passos da multidão estava o odioso símbolo da humilhação, da 
derrota e da partilha da cidade: o Muro de Berlim. Alemães morreram ao 
desafiá-lo, derrubados por balas soviéticas. Soldados estavam lá agora, por 
todo o Muro, invisíveis, sem sorrir, como guardas de uma prisão.

A multidão saudou John F. Kennedy não como um salvador, mas como 
um defensor. A adulação era impressionante. Levou a um dos momentos 
mais memoráveis e a um dos discursos mais lembrados daquela Presidência. 
As palavras do jovem presidente e sua voz repleta de uma indignação autên-
tica são familiares até mesmo aos norte-americanos sem memória dos anos 
Kennedy. O lema emocional do discurso – Ich bin ein Berliner – transcendeu 
a política para se tornar parte da cultura popular ocidental.

O poder do discurso vem não só das palavras, descritas pelo autor Michael  
Beschloss como “um tipo de poesia furiosa”, mas também da noção de que 
ele oferecia um vislumbre improvisado do desprezo de John Kennedy pelo 

16. Ich bin ein Berliner 
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comunismo soviético e pelas injustiças que o Muro simbolizava.1 Até mesmo 
a retórica brilhante de seu discurso de posse parece uma dissimulação quando 
comparada à indignação incandescente do discurso de Berlim.

A sensação de espontaneidade é realçada quando o discurso de Berlim 
é colocado ao lado do pronunciamento sobre a paz, na Universidade Ameri-
cana, realizado havia apenas 16 dias. A maioria dos admiradores de Kennedy 
considera o discurso da paz o melhor de seu legado. Certamente era primoro-
so, e, sem dúvida, o resultado de muita discussão entre os melhores assessores 
de seu governo. Fora moldado por uma realidade difícil e cruel – os soviéticos 
não poderiam desaparecer em um passe de mágica, e nem ser exterminados 
sem o risco de destruir a civilização.

O discurso de Berlim, áspero e duro, balançou a sutileza diplomática. Ele 
fazia pouco daqueles que acreditavam que as democracias ocidentais poderiam 
cooperar com os comunistas. E, ainda assim, pouco menos de três semanas 
antes, o próprio John Kennedy havia sugerido aos norte-americanos que ado-
tassem uma nova atitude com relação à União Soviética; havia dito que, de fato, 
havia formas para que norte-americanos e soviéticos colaborassem para evitar a 
guerra e ampliar o conhecimento científico e espacial da humanidade.

Não há dúvidas de que John Kennedy estava sendo sincero no seu dis-
curso de paz. O mesmo também é verdade sobre o discurso de Berlim. Ele 
entendia que o povo norte-americano e o povo russo precisavam compreen-
der um ao outro, e que os dois países não poderiam mais coexistir à beira da 
guerra, perto de matar milhões. 

Ele detestava, no entanto, o comunismo soviético e a terrível extensão 
do domínio russo pelo Leste europeu. A paz era necessária, mas, neste dia, 
em Berlim Ocidental, a verdade também.

A viagem de Kennedy à Alemanha coincidiu com o quinto aniversário da 
“ponte aérea de Berlim”, antiga expressão da Guerra Fria sobre esta cidade 
dividida. Os soviéticos, em 1948, haviam negado aos Aliados o acesso terrestre 
à parte ocidental da capital alemã, em uma tentativa de pressionar as forças 
ocupantes norte-americanas, britânicas e francesas a se retirarem. Quando 
isso acontecesse, os soviéticos, por meio de seus aliados na Alemanha Orien-
tal, ganhariam o controle sobre toda a cidade.

Em vez disso, os Estados Unidos e seus aliados abasteceram Berlim Oci-
dental por ar. O comandante norte-americano em Berlim, general Lucius 
Clay, se tornou um símbolo da determinação do país de defender cidadãos 
livres em uma cidade que, recentemente, fora alvo de bombardeios da Força 
Aérea dos Estados Unidos. Agora, aviões de guerra norte-americanos lança-
vam alimentos e remédios, em vez de explosivos. 
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A ponte aérea funcionou; o bloqueio comunista de Berlim Ocidental 
fracassou. Quinze anos mais tarde, John Kennedy – cujo irmão, Joseph, foi o 
responsável por missões de bombardeio sobre a Alemanha antes de morrer –  
viajou à Alemanha Ocidental e a Berlim Ocidental para reiterar o apoio a 
seu antigo inimigo.

Ao partir de Washington, em 22 de junho, para uma viagem por quatro 
países europeus, Kennedy refletiu sobre outra razão importante para sua visita 
à Alemanha. O então chanceler� da Alemanha Ocidental, Konrad Adenauer, 
havia começado a se alinhar ao presidente francês Charles de Gaulle em 
questões que abrangiam temas como o Mercado Comum Europeu à seguran-
ça do Velho Continente. De Gaulle acreditava que o futuro da Europa estava 
em uma aliança tácita entre Paris e a capital da Alemanha Ocidental, Bonn. 
A visão de Kennedy era mais anglocêntrica – seu aliado mais próximo na 
Europa era o primeiro-ministro britânico Harold Macmillan, e Kennedy con-
siderava as questões européias pelo prisma da relação especial entre Washing- 
ton e Londres.

De Gaulle havia visitado a Alemanha em setembro de 1962 e conquis-
tado o antigo adversário de seu país ao falar várias frases em alemão – um 
tributo e tanto vindo de um nacionalista francês. Os conselheiros de Kennedy 
estavam bastante cautelosos com relação a este tipo de relação ainda não-ex-
perimentada. Eles acreditavam que de Gaulle inspirava as chamas do latente 
nacionalismo alemão em um esforço de diluir a influência dos Estados Uni-
dos e da Grã-Bretanha nos assuntos europeus. Um memorando preparado 
para Kennedy enfatizava que não importava o que os alemães pensassem 
sobre os gestos ou o galanteio do presidente francês. No fim das contas “suas 
únicas defesas eram ... a força e o compromisso norte-americano”.2

Cabia a Kennedy lembrá-los deste ponto considerável.  
O presidente chegou a Bonn em 23 de junho e viajou pela cidade, indo 

também a Colônia e Frankfurt. As multidões saudaram-no como o líder de 
uma nação cujos bombardeiros haviam, há tão pouco tempo, espalhado a 
morte e a devastação por aquelas cidades. Era espantoso e espontâneo e, na 
maior parte, inesperado. Os alemães gritavam o nome de Kennedy enquanto 
sua comitiva passava pelas ruas.

Em 26 de junho, JFK deixou as fronteiras da Alemanha Ocidental e 
voou para Berlim Ocidental, bem no centro da Alemanha Oriental, contro-
lada pelos soviéticos. Sua comitiva passou por ruas apinhadas de cidadãos 
enquanto ia em direção à Prefeitura, adjacente ao Muro, e local de um dos 

� Primeiro-ministro. (N.E.)
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dois discursos que faria. Por duas vezes, Kennedy parou a comitiva, saiu do 
carro e subiu nas torres de guarda que vigiavam o cinzento Muro de Berlim 
Oriental. Um vislumbre da vida por trás da Cortina de Ferro o repelia. As 
ruas do outro lado, próximo ao Portão de Brandemburgo, estavam vazias –  
não havia o tumulto e a liberdade de movimento presentes do lado do Muro 
onde estava o presidente. Em uma das paradas, contudo, enquanto Kennedy 
olhava sobre o Muro, viu três mulheres acenando para ele de suas janelas. 
Um jornalista que viajava com JFK, Hugh Sidey, assistiu à reação do pre-
sidente conforme ele descia da plataforma. “Ele parecia um homem que 
acabara de ver o inferno”, disse Sidey.

Kennedy havia programado fazer um discurso bem diplomático na Pre-
feitura, comemorando o sucesso da “ponte aérea” e homenageando o espírito 
de Berlim Ocidental. Depois de ver o Muro e o que havia por trás dele, JFK 
não pôde mais fazer o discurso. Kennedy mostrou um resumo do que havia 
preparado ao general James Polke, então comandante dos Estados Unidos 
em Berlim, que viajava na comitiva do presidente. Polke disse a Kennedy que 
achou o discurso “terrível”. Kennedy concordou.3

Durante o vôo para a Alemanha, Kennedy demonstrou ter algo em men-
te para sua visita de Berlim além do discurso estereotipado a ser feito na Pre-
feitura de Berlim Ocidental. Ele falou com o assistente Kenneth O’ Donnell 
sobre “a frase de vanglória dos romanos”, e pediu a McGeorge Bundy para 
adaptá-la de “Sou um cidadão de Roma” para o alemão, aplicando-a a Berlim. 
Kennedy, como observado anteriormente, não era um conhecedor de línguas 
estrangeiras, e escreveu a frase em um cartão, soletrando-a foneticamente. 
A frase não estava exata. Ele deveria ter dito Ich bin Berliner. A expressão ein 
Berliner era um jargão local que designava um donut. Porém, ninguém na 
multidão pareceu se importar.

Agora, enquanto o presidente se dirigia para a praça em frente à Prefei-
tura de Berlim Ocidental, viu uma enorme aglomeração de pessoas entu-
siasmadas. Seu discurso cuidadosamente preparado foi deixado de lado. Em 
seu lugar, fez observações que certamente não eram cuidadosas, tépidas ou 
diplomáticas, palavras que repercutiriam pelas gerações seguintes.

“Há dois mil anos, os romanos ostentavam seu orgulho ao dizer civis 
Romanus sum. Hoje, no mundo da liberdade, é preciso falar com orgulho: 
Ich bin ein Berliner.”

A multidão irrompeu em aplausos, e Kennedy sorriu e comentou. “Agra-
deço a tradução do meu alemão feita pelo meu intérprete!”

De pé ao lado do símbolo das divisões e das tensões da Guerra Fria –  
mas também de seus compromissos e realidades –, John Kennedy deu  
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sentido e propósito à luta crepuscular realizada de forma tão ávida durante 
sua curta e turbulenta Presidência. Como outros líderes em horas de perigo 
máximo, ele sabia que devia uma explicação sobre por que colocaria vidas 
em risco na busca de seus ideais. Durante a batalha da Grã-Bretanha, Chur-
chill disse aos cidadãos ingleses que deveriam permanecer firmes, já que 
seus sacrifícios permitiriam que a humanidade “caminhasse em montanhas 
vastas e iluminadas”, em vez de afundar nos pântanos da “ciência perversa”. 
Em Gettysburg, Lincoln disse que os sacrifícios dos mortos inspirariam 
um novo nascimento da liberdade, e garantiriam a sobrevivência de uma 
nação concebida na liberdade. Em Berlim, em 1963, o presidente Kenne-
dy explicou por que estava disposto a arriscar uma guerra, até mesmo uma 
guerra nuclear, pelo bem de uma cidade que fora a capital da Alemanha 
nazista. Ele explicou aos berlinenses por que os norte-americanos não os 
abandonariam – a liberdade nos Estados Unidos, disse, dependia da contí-
nua liberdade em Berlim.

“Muitas pessoas no mundo realmente não entendem, ou dizem que 
não entendem qual a grande questão entre o mundo livre e o comunista. 
Que eles venham a Berlim! E há alguns que dizem, na Europa e em 
outros locais, que podemos trabalhar junto com os comunistas. Que eles 
venham a Berlim! E há até alguns poucos que dizem acreditar que o co-
munismo é um sistema maligno, mas que também nos permite alcançar 
o progresso econômico. Lass’ sie nach Berlin kommen. Que eles venham 
a Berlim!”

Mais uma vez, os berlinenses aplaudiram.
Em seguida, em uma única frase que admitia os problemas nacionais 

deixados para trás, ele usou o Muro para defender a democracia e atacar o 
totalitarismo. “A liberdade tem muitas dificuldades e a democracia não é 
perfeita”, disse, “mas nunca tivemos de colocar um Muro para conter nos-
so povo, e impedi-lo de ir embora.” A frase indelicada deixava transparecer 
espontaneidade e sinceridade. As próprias palavras indicavam como JFK se 
sentia em relação ao Muro e a tudo o que ele representava.

“Mesmo que o Muro seja a demonstração mais óbvia e vívida dos 
fracassos do sistema comunista, ali para que todo o mundo o veja, não 
nos regozijamos com isso, pois ele é, como o prefeito de vocês disse, uma 
ofensa não só contra a história, mas contra a humanidade, separando 
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famílias, dividindo maridos e esposas, irmãos e irmãs, dividindo um povo 
que deseja estar unido novamente.”

Ao lado do Muro de Berlim, John Kennedy não precisava de ameaças 
para defender seus argumentos. Ele não dependia de atitudes temerárias. 
Não precisava listar as depredações contra as nações do Leste europeu. Tudo 
o que lhe bastava era o Muro e sua própria indignação. O Muro oferecia um 
grande pretexto moral, e ele o aproveitou sem relutar.

Com 500 palavras perfeitamente justas, John Kennedy criou um elo 
entre os Estados Unidos e Berlim Ocidental – e toda a Alemanha Ocidental –  
que nenhum sucessor poderia romper, e que todos respeitavam. John Ken-
nedy havia validado os sacrifícios dos berlinenses ocidentais, acolhido todos 
de volta à comunidade de povos civilizados, inspirado todos a sonharem com 
um futuro melhor, e, na verdade, se declarado como um deles. Ich bin ein 
Berliner.

Ao concluir, os aplausos prosseguiram por muito tempo. O então prefeito 
de Berlim Ocidental, Willy Brandt, subiu no palanque para tentar fazer seu 
discurso, mas os berlinenses não o deixaram sequer começar. Eles gritavam 
para que Kennedy retornasse para falar ainda mais. Do outro lado do Atlânti-

Uma mulher no lado ocidental  
do Muro de Berlim.
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co, os norte-americanos que ouviram o discurso no rádio ou na televisão en-
tenderiam por que lhes era pedido que pagassem o preço, e talvez morressem, 
pela liberdade de uma cidade alemã.

Mesmo com interrupções, o discurso durou somente alguns minutos, 
mas mudou a estrutura de poder na Europa central. Os Estados Unidos ti-
nham conseguido uma vantagem com relação à França na batalha pelo cora-
ção da Alemanha Ocidental. Kennedy lembrou a Berlim Ocidental e a toda 
a Europa que os Estados Unidos eram sua melhor e, na verdade, única pro-
teção contra a agressão comunista. E os norte-americanos foram lembrados 
de que, quase 20 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, ainda eram 
considerados libertadores, e que seu presidente realmente era, nas palavras 
de Richard Reeves, o príncipe do mundo.

Kennedy fez um outro discurso naquele dia, mas um que ficou tão es-
quecido quanto o interminável discurso de Edward Everett em Gettysburg, 
em 1863. Durante sua ida à Universidade Livre de Berlim Ocidental, o pre-
sidente estava mais moderado, diplomático e lia mais do que improvisava. 
Ele disse que acreditava na “necessidade das grandes potências colaborarem 
para preservar a raça humana”.4

Embora suas ações mostrassem que JFK acreditava nessa necessidade, 
suas palavras anteriores falavam por si só para esta parte da humanidade que 
vivia atrás do Muro de Berlim e da Cortina de Ferro. Ele foi aclamado com 
gritos de gratidão pelas pessoas que prometera defender. Kennedy disse a Ade-
nauer que deixaria uma nota para futuros presidentes, que poderiam passar 
por momentos difíceis. “Vão à Alemanha”, estaria escrito no bilhete.

Quando deixou a Alemanha, Kennedy disse: “Nunca mais teremos um 
dia como este enquanto vivermos.”5

O momento mágico da influência e da popularidade norte-americana 
logo desapareceu. Kennedy teve somente mais cinco meses de vida e os Es-
tados Unidos logo perderiam seu prestígio moral, no momento em que os 
negros norte-americanos lembrassem ao mundo as imperfeições da demo-
cracia e quando soldados do país atacassem os campos do Vietnã em apoio a 
um regime dúbio.

Mas as palavras sobreviveram. Kennedy tinha dito a verdade, registrado 
seu desprezo, inspirado espíritos exauridos de uma cidade pronta para o com-
bate e dignificado as exigências direcionadas a seu próprio país.

Uma mulher no lado ocidental  
do Muro de Berlim.
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Discurso no Muro de Berlim
26 de junho de 1963

Tenho orgulho de vir a esta cidade como convidado do seu ilustre prefeito, 
que tem simbolizado por todo o mundo o espírito combatente de Berlim Oci-
dental. Tenho orgulho de visitar a República Federal com seu distinto chan-
celer que, por tantos anos, comprometeu a Alemanha com a democracia, 
a liberdade e o progresso, e de vir aqui na companhia do meu compatriota 
norte-americano, o general Clay, que esteve nesta cidade durante seu maior 
momento de crise e estará aqui de novo se for necessário.

Há dois mil anos, os romanos ostentavam seu orgulho ao dizer civis Ro-
manus sum. Hoje, no mundo da liberdade, é preciso falar com orgulho: Ich 
bin ein Berliner. 

Agradeço a tradução do meu alemão feita pelo meu intérprete!
Muitas pessoas no mundo realmente não entendem, ou dizem que não 

entendem qual a grande questão entre o mundo livre e o comunista. Que 
eles venham a Berlim! E há alguns que dizem, na Europa e em outros locais, 
que podemos trabalhar junto com os comunistas. Que eles venham a Berlim! 
E há até alguns poucos que dizem acreditar que o comunismo é um sistema 
maligno, mas que também nos permite alcançar o progresso econômico. 
Lass’ sie nach Berlin kommen. Que eles venham a Berlim!

A liberdade tem muitas dificuldades e a democracia não é perfeita, mas 
nunca tivemos de colocar um Muro para conter nosso povo, e impedi-lo de 
ir embora. Quero dizer em nome de meus compatriotas, que vivem a muitos 
quilômetros do outro lado do Atlântico, que estão tão distantes de vocês, que 
assumam com orgulho a história que foram capazes de compartilhar com 
vocês, mesmo à distância, dos últimos 18 anos. Mesmo que o Muro seja a 
demonstração mais óbvia e vívida dos fracassos do sistema comunista, ali 
para que todo o mundo veja, não nos regozijamos com isso, pois ele é, como 
o prefeito de vocês disse, uma ofensa não só contra a história, mas contra a 
humanidade, separando famílias, dividindo maridos e esposas, irmãos e irmãs, 
dividindo um povo que deseja estar unido novamente.

O que é verdade sobre esta cidade também é sobre a Alemanha – a 
paz real e duradoura na Europa não pode estar jamais garantida enquanto 
o direito elementar da liberdade dos homens for negado a um em cada 
quatro alemães: o de fazer uma escolha livre. Em 18 anos de boa-fé, esta 
geração de alemães conquistou o direito de ser livre, inclusive o direito de 
unir suas famílias e sua nação em uma paz permanente, em boa vontade 
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para com todos os povos. Vocês vivem em uma ilha defendida de liberdade, 
mas suas vidas fazem parte do todo. Portanto, enquanto termino, vou pedir 
a vocês que elevem os olhos para além dos perigos de hoje, em direção às 
esperanças do amanhã; para além simplesmente da liberdade desta cidade, 
Berlim, ou de seu país, a Alemanha, mas em direção ao avanço da liber-
dade em todos os lugares; para além do Muro, em direção ao dia de paz 
com justiça; para além de nós mesmos e de vocês mesmos e em direção à 
humanidade.

A liberdade é indivisível. Quando um homem é escravizado, todos não 
estão livres. Quando todos estiverem livres, então poderemos esperar o dia 
em que esta cidade estará unida como uma só; e este país e este grande con-
tinente da Europa, em um mundo pacífico e cheio de esperanças. Quando 
este dia finalmente chegar, como acontecerá, o povo de Berlim Ocidental 
poderá ficar satisfeito com o fato de que esteve na linha de frente por quase 
duas décadas.

Todos os homens livres, onde quer que vivam, são cidadãos de Berlim 
e, portanto, como um homem livre, tenho orgulho de pronunciar: Ich bin 
ein Berliner.  




