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Apresentação

Johannes Kretschmer1

A obra do alemão Thomas Mann é conhecida no Brasil gra-
ças a seus textos ficcionais, sobretudo Os Buddenbrooks, A mon-
tanha mágica (magistralmente traduzidos por Herbert Caro) 
e Morte em Veneza. Ou o Doutor Fausto, que, como nenhuma 
outra obra da literatura alemã, se entretece com o destino da 
Alemanha.2 Os tão belos, eruditos e instigantes ensaios sobre 
literatura, no entanto, mereceram  pouca atenção. O presente 
volume, com doze desses textos, decerto ajudará a aproximar 
o público brasileiro do Mann ensaísta. Sua produção ficcional 
impressiona pela diversidade temática, o estilo primoroso 
e a argumentação refinada. Thomas Mann, premiado com 
o Nobel em 929, manifestou-se constantemente a respeito 
das questões de seu tempo, comentando sobretudo os acon-
tecimentos na Alemanha e refletindo sobre os “mistérios do 
nascimento e da morte”,3 a herança do passado e o futuro 
da cultura alemã e europeia. Hoje, sua produção ensaística 
é considerada parte da turbulenta história política, social e 
cultural da Alemanha moderna.4 Mesmo assim, nem todos 

1 Johannes Kretschmer é professor dos institutos de Letras da Universidade 
Federal Fluminense e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
2 Ver neste contexto H. Ritter, Notizhefte, p.53.
3 Ver Doce sono, texto incluído na coletânea Ensaios, p.25.
4 Cf. H. Siefken, “Mann as essayist”, in R. Robertson (org.), The Cambridge 
Companion to Thomas Mann, p.23s.
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os ensaios ganharam uma edição crítica ou foram reunidos 
em livro, ainda.5   

 Os ensaios sobre literatura de Thomas Mann dialogam com 
sua produção ficcional desde o começo, traduzindo os inte-
resses, preocupações e desafios que estimularam o escritor ao 
longo de sua existência artística. Vejamos um exemplo. No já 
citado Doutor Fausto, o músico e professor Wendell diz para o 
narrador, como se de passagem: “Se você se desassossega por 
causa da saúde, somente lhe posso dizer que ela, na realidade, 
pouco tem que ver com o intelecto e a arte. Até se encontra em 
certa oposição a ambos.”6 A afirmação do professor antecipa 
o destino de seu aluno, Adrian Leverkühn: a arte à qual ele se 
dedica, a composição de obras musicais, será essencialmente 
influenciada, se não determinada, por sua doença. A relação 
do intelecto com a “doença” fascinava Thomas Mann desde 
sua descoberta da filosofia de Schopenhauer e Nietzsche (e o 
leitor talvez pense também em um dos textos mais famosos e 
lidos da literatura alemã, Morte em Veneza). O Doutor Fausto foi 
escrito por Thomas Mann durante seu exílio nos Estados Unidos. 
Antes de publicá-lo em 947, o autor interrompeu o trabalho por 
diversos motivos, inclusive a redação de outros textos. Um deles é 
o prefácio para uma edição de obras de Dostoiévski. Nesse texto, 
incluído na presente edição, Mann conclui a respeito do escritor 
russo: “Certas conquistas da alma e do conhecimento não po-
dem existir sem a doença, a loucura, o crime intelectual.” Para 
ele, a doença de Dostoiévski, epilepsia, está intimamente as-

5 A editora Fischer está preparando a primeira edição completa dos ensaios 
em ordem cronológica, tendo publicado até o momento um terço da 
produção de Mann, em dois volumes, somando 2 mil páginas.
6 Ver T. Mann, Doutor Fausto, p.97.
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sociada a seu gênio e à sua produtividade. E o leitor do Doutor 
Fausto se recordará de que o nexo doença e arte ou as referências 
a Nietzsche são  indispensáveis para a  composição do romance! 
Há tópicos que Mann ora modela em seus textos ficcionais, ora 
recicla nos ensaios, tecendo inúmeras e múltiplas relações inter-
textuais. Para o autor, o status da ficção e o do ensaio parecem 
se confundir.7 De maneira geral os seus ensaios manifestam 
o desejo de prestar contas da própria obra, de pôr ordem em 
ideias e de refletir sobre certos problemas estéticos.  

Mas a obra ensaística de Mann não trata apenas de aspectos 
poetológicos; nela se mesclam ainda referências autobiográfi-
cas, culturais e políticas. Não apenas a correspondência e os 
diários de Thomas Mann ajudam a esclarecer quais eram as  
questões que ele julgava existenciais, como autodisciplina e a 

“hermenêutica da suspeita”.8 Os ensaios são igualmente ricos 
em alusões a experiências próprias. Em “O trabalho poético 
e o álcool” (906), Mann discorre sobre a ascese do artista e 
a ética protestante do trabalho, considerando indispensáveis 
condições como “bom sono, frescor, trabalho diário, passeios, 
ar puro, poucas pessoas, bons livros, paz, paz…”9 No ensaio 
sobre Hermann Hesse incluído aqui, Mann traça paralelos de 
vida e obra com seu “confrade” e acerta contas com desafetos: 
sem citá-lo nominalmente, menciona um “velho e reputado 
compositor de Munique, arquialemão e malévolo”. Este cha-

7 Mann diz “ter composto um ou outro ensaio que eu poderia incluir 
sem escrúpulos em um volume de curtos textos narrativos, e mesmo o 
caso inverso eu considero possível”. Apud H.R. Vaget, “Die Erzählungen”.
8 Cf. E. Strowick, “Moderne Selbstdisziplinierung: Hermeneutik des 
Verdachts (Foucault, Nietzsche, Thomas Mann)”. 
9 T. Mann, Essays, org. H. Detering. 
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mara a ele e a Hermann Hesse de “‘miseráveis’ que não querem 
compreender que nós, alemães, somos o maior e mais nobre 
dos povos”. A resposta dada por Mann em seu ensaio não deixa 
dúvidas: “Durante toda a vida esse homem falou muita tolice.” 
O tolo em questão é o compositor Hans Pfitzner, que, ligado 
ao nazismo, tornou-se um inimigo perigoso para Mann. Suas 
discordâncias levariam Pfitzner em 933 a corredigir um pan-
fleto intitulado Protesto de Munique, cidade de Richard Wagner, 
uma espécie de “excomunhão nacional” de Mann, nas palavras 
do próprio escritor.10

Aos olhos de Mann o presente não desvaloriza o passado, e 
o gesto por assim dizer pedagógico do ensaísta consiste em 
recordar a obra de escritores como Lessing em vista de ques-
tões contemporâneas. Nesse contexto vale dizer que Thomas 
Mann, à diferença de boa parte dos escritores alemães, assume 
em público posições políticas a respeito do nazismo. Este é 
um leitmotiv de sua produção ensaística a partir de meados 
dos anos 20,11 e o leitor perceberá em alguns dos ensaios aqui 
reunidos referências argutas e claras ao movimento nazista. 
Eles se somam aos textos e discursos contra o regime de  
Hitler, produzidos nos quinze anos em que morou nos Estados 
Unidos, através dos quais Mann – um dos primeiros alemães 
a denunciar no continente americano a política nazista de ex-
termínio dos judeus – procurou convencer a opinião pública 
americana da necessidade primeiro de participar da guerra e 
depois da extinção completa do nazismo. São célebres também 

10 Em viagem quando da publicação do panfleto, Mann não voltaria à 
Alemanha, sendo forçado a buscar exílio, junto com sua família.
11 De acordo com Hermann Kurzke, Thomas Mann teria desenvolvido 
uma verdadeira teoria do fascismo. Ver H. Kurzke, Thomas Mann, p.222.
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seus discursos dirigidos aos “ouvintes alemães”, lidos por ele 
em alemão e transmitidos via rádio BBC durante a guerra.12   

A contribuição não ficcional de Thomas Mann abarca aspec-
tos os mais diversos: a Primeira e a Segunda Grande Guerra, 
cosmopolitismo e nacionalismo exacerbado, passado e futuro 
da Europa, o status do romance e do teatro alemão, socia-
lismo e capitalismo, liberdade e paz, o Wagner alemão e o 
europeu etc. Mann atende a solicitações de jornais, inclusive 
de alguns de menor circulação, pois deste modo ele pode  
realizar exercícios formais e pensar os desafios que lhe são os 
mais caros. Para Thomas Mann o ensaio é um lugar de refle-
xão sobre a concepção da arte e da ficção em uma sociedade 
fundamentada em valores burgueses. O ensaio permite, ade-
mais, reagir às tendências do tempo e à própria “irritabilidade 
e nervosidade perceptiva”.13 E assim ele produz resenhas de 
livros, retratos de autores, respostas a questionários de jornais 
e rádios, homenagens a aniversariantes, discursos fúnebres, 
cartas a destinatários fictícios e reais, impressões de viagens, 
interpretações e comentários da própria obra. E também, claro, 
indagações sobre fenômenos literários, estéticos e filosóficos, 
mais tradicionalmente associados ao gênero do ensaio.  

Uma questão muitas vezes levantada pelos comentaristas 
é em que medida os ensaios de Thomas Mann ajudam a ilu-
minar as particularidades dos escritores por ele enfocados.14 

12 Reunidos em Discursos contra Hitler: Ouvintes alemães!.
13 T. Mann, Gesammelte Werke, vol.XII (doravante GW), p.0s.
14 De acordo com um dos intérpretes de Mann, H.-J. Gerigk, os princípios 
de interpretação adotados pelo ensaísta Mann consistiriam em fixar na 
obra estudada a experiência humana historicamente modelada e em rela-
cionar tal experiência à biografia do autor. Deste modo, Mann se furtaria a 
qualquer análise abstrata e poetológica de textos literários, limitando-se a 
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Johann Wolfgang von Goethe é o autor da tradição literária 
a quem Mann se dedica com mais frequência, e não apenas 
por se tratar de uma referência “clássica” na cultura alemã. 
A seguinte citação comprova a importância de Goethe para 
Mann: “Gosto imensamente de Goethe porque o compreendo, 
porque me espelho nele, me encontro nele constantemente, 
e de forma mais clara e nítida do que em mim mesmo.”15 O 
processo de aproximação e apropriação é longo. Morte em 
Veneza é um marco. E no decorrer dos anos 20, quando se 
fortalece a convicção de Mann de que o contexto político e 
social exige mudanças profundas, o autor da Montanha mágica 
se sente seguro o suficiente para declarar possíveis afinida-
des com Goethe – o Bürger Goethe, o representante de uma 
burguesia comprometida com determinados valores, a qual 
Mann considerava, ao menos até o começo dos anos 30, como 
a única capaz de garantir as melhores condições para o desen-
volvimento republicano da cultura alemã. A confissão pública 
em favor do cidadão Goethe culmina nos três grandes ensaios 
publicados em 932 (um deles incluído aqui), além de influir 
diretamente na concepção dos romances Lotte em Weimar e José 
e seus irmãos. Mas, se Thomas Mann se sente mais próximo de 
Goethe do que de si mesmo, isto também a ver com um desejo 
frequentemente perceptível: tornar-se, depois de Goethe, o 
representante-mor da cultura alemã. 

comparar as próprias premissas com aquelas que supõe serem as do autor 
interpretado. No caso do romance Anna Karenina, de Tolstói, Mann teria 
insistido em sua própria visão, o “autoesquecimento estético”, e portanto 
não teria entendido o que Gerigk chama de “ética” do escritor russo. Ver 
H.-J.Gerigk,“Thomas Manns ‘Anna Karenina’. Überlegungen zu Humani-
tät, Hermeneutik und Poetologie”. 
15 T. Mann, GW, vol.X, p.328.



Apresentação 13

Alguns dos ensaios de Thomas Mann sobre literatura ti-
veram êxito memorável, como esses textos acerca de Goethe 
e Wagner, ou o estudo dedicado a Theodor Fontane em 90. 
Esse ensaio foi decisivo para a “canonização” do Fontane ro-
mancista como o principal escritor do realismo alemão. Já 
Brecht ou Kafka ganharam poucas menções. Mas a ausência 
desses autores não tira de Thomas Mann o mérito de ter sido 
um dos maiores ensaístas a escrever sobre a literatura alemã, 
como declara Marcel Reich-Ranicki, hoje o mais influente crí-
tico literário de língua alemã.16 De acordo com Reich-Ranicki, 
Mann não teria sido um “crítico literário”, pois este é alguém 
que estuda detalhadamente as obras interpretadas, valendo- 
se de diversas fontes; se interessa pela produção contemporâ-
nea, contribuindo para a descoberta de um autor; sintetiza o 
conjunto da tradição e coloca, assim, ordem na casa. Thomas 
Mann, contudo, não pretendia se exercitar na avaliação filo-
lógica ou judicativa de textos literários, nem sempre discorre 
sobre questões poetológicas das obras estudadas17 e às vezes 
se vale de uma única fonte para escrever um ensaio (como 
no caso de Lessing). Uma pista valiosa que ajuda a entender 
uma das estratégias narrativas mais caras ao ensaísta Mann se 
encontra em um ensaio sobre Hauptmann: “Por fim, o que im-
porta a análise? Vamos nós, amigos, contar anedotas. Também 
agora quero proceder desse modo, me saio melhor assim.”18 

O escritor e sua missão reúne textos que Thomas Mann 
dedicou a autores de várias tradições culturais. Antes de 

16 Cf. o ensaio de Reich-Ranicki em H. Koopmann (org.), Thomas Mann 
Handbuch.
17 Cf. por exemplo a crítica de Horst-Jürgen Gerigk.
18 T. Mann, GW, vol.X, p.470.
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esboçarmos o contexto de produção e publicação dos doze 
ensaios reunidos nesta edição, uma última palavra sobre os 
procedimentos adotados por Mann na redação de seus tex-
tos. As inúmeras referências às obras dos autores abordados 
e a seus próprios ensaios, romances e contos nem sempre 
são explícitas, e raramente vêm acompanhadas de notas; por 
não se tratar aqui de uma edição comentada, mantivemos 
esse princípio, tal como pensado pelo autor, acrescentando 
notas somente quando imprescindível para a compreensão 
do texto.19 

“Sobre HeinricH Heine” abre esta coletânea. Em 926, Tho-
mas Mann publicou esse pequeno texto no intuito de defender 
um monumento em homenagem a Heine, um dos escritores 
que mais estimava. As tentativas alemãs de reconhecer de 
forma simbólica a contribuição de Heine são um capítulo à 
parte, e a alcunha “judeu-artista” dada por Mann a Heine20 já 
esclarece o enorme desafio com que os defensores do poeta 
tiveram de lidar: as pressões antissemitas e ultranacionalistas. 
No final do século XIX, nem mesmo na cidade natal de Heine, 
Düsseldorf, seus admiradores conseguiram inaugurar uma es-
tátua para celebrar o centenário de seu nascimento.21 Thomas 

19 As notas contidas nos ensaios traduzidos neste livro se baseiam tanto nas 
edições críticas disponíveis na Alemanha quanto nas demais edições utiliza-
das, referidas na bibliografia que se segue a esta Apresentação. Vale relembrar 
que só um terço da produção ensaística de Mann foi publicado até hoje pela 
editora Fischer, no contexto da Große kommentierte Frankfurter Ausgabe.
20 A alcunha “ judeu-artista” se encontra em “Notiz über Heine”, de 908.
21 A estátua acabou sendo instalada em 899 no Bronx, em Nova York, 
onde pode ser vista até hoje.
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Mann escreveu seu ensaio em setembro de 925, em vista de 
um outro plano de construir um monumento para Heine (que 
também estaria destinado ao fracasso). Um terceiro projeto foi 
realizado, mas após poucos anos adeptos do nazismo remo-
veram a escultura. Em seu ensaio Thomas Mann demonstra 
plena consciência do que a hostilidade com relação a Heine 
poderia significar para a imagem da Alemanha no exterior: o 
caso Heine “há de despertar no resto do mundo ideias som-
brias acerca do nosso estado de alma”.

O curto e importante ensaio “Ibsen e Wagner”,  escrito 
em 928, é a resposta de Thomas Mann a uma pesquisa so-
bre Henrik Ibsen feita pelo jornal dinamarquês Politiken. O 
diálogo com a obra de Richard Wagner é tão decisivo para 
Mann como a aproximação de Goethe. Basta citar, dentre os 
seus inúmeros textos e manifestações acerca do compositor, 
o seguinte comentário: “Wagner é o artista que melhor com-
preendo e conheço e em cuja sombra eu vivo.”22 No ensaio 
aqui incluído, junto com Wagner aparecem Ibsen e sua obra 
simbolista e alegórica. Para Mann, os dois seriam os típicos 
representantes oitocentistas do “espírito artístico do mundo 
nórdico-germânico”. A contribuição principal de Wagner e 
Ibsen: terem aperfeiçoado a ópera e o drama social. 

O ensaio intitulado “Tolstói – no centário de seu nasci-
mento” foi escrito no mesmo ano que o texto sobre Ibsen e 
Wagner e é o primeiro dos três textos sobre a literatura russa 
incluídos no presente volume. Nenhuma outra tradição literária 
além da alemã fascinou Thomas Mann tanto como a russa. A 

22 Cf. I. Jens (org.), Thomas Mann an Ernst Bertram, p.92.
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leitura de Guerra e paz e de Anna Karenina,23 de Leon Tolstói, 
foi importante para a composição de seus romances Os Bud-
denbrooks e A montanha mágica. Em um de seus ensaios obre o 
escritor russo, Thomas Mann o compara com Goethe (“Goethe 
e Tolstói”).  Todavia, na homenagem por ocasião do centenário 
do escritor russo, Mann não deixa de expressar sua principal 
dúvida: a suposta falta de “espírito” de Tolstói. “Deveríamos ser 
suficientemente honestos para admitir que para nós, que temos 
Goethe, a ânsia por espiritualização desse outro filho da natu-
reza – Tolstói – preso no absurdo e na quase selvageria, parece 
o esforço digno e desamparado de um bárbaro pueril rumo 
à dimensão da verdade e do humano, espetáculo ao mesmo 
tempo grandioso e deplorável.”

Vale lembrar que Thomas Mann publicou seu ensaio numa 
época em que via com clareza a ameaça do fascismo. O que 
naquele momento chamou sua atenção foi sobretudo o ímpeto 
moral de Tolstói. Daí se explica a exortação ao leitor de não 
ceder ao “temor à injúria, ao assédio moral e ao ódio dos 
imbecis”.

O “Discurso sobre Lessing” foi proferido em janeiro de 
929 por ocasião do aniversário de duzentos anos de Gotthold 
Ephraim Lessing, poeta, dramaturgo, crítico de arte e filósofo, 
autor de marcos como Laocoonte, Emilia Galotti e Natã o sábio. 
Thomas Mann aceitou o convite da  Academia das Artes em 
Berlim, discursando perante escritores republicanos e seguido-
res do nazismo sobre Lessing, um dos raros autores do século 

23 Mann considera Anna Karenina o “romance social mais poderoso da lite-
ratura mundial”. Cf. o ensaio “Tolstói – no centenário de seu nascimento”, 
neste volume.
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XVIII a merecer um texto seu. Mann critica o Iluminismo, que 
teria dado lugar a “um conceito de vida mais cheio de sangue, 
profundo, trágico”, i.e., a uma concepção mais literalmente vital. 
Mas ele próprio relativiza sua crítica ao propor um equilíbrio en-
tre “vitalidade” e intelecto: “No espírito e em nome de Lessing, 
devemos ir além de qualquer tipo de fascismo para atingir uma 
união entre sensatez e sangue que, só ela, merecerá o nome de 
humanidade plena.” E mais uma vez não faltam referências a 
textos ficcionais que Mann estava escrevendo naquela época: o 

“tipo mítico” a que alude o ensaio seria explorado por Mann em 
seu romance em quatro partes José e seus irmãos: Lessing, como 
José, é um tipo  “fundador, em que vidas futuras se reconhecem”.

Em 5 de julho do mesmo ano, morria o poeta e dramaturgo 
austríaco Hugo von Hofmannsthal. A pedido do jornal Neue 
Freie Presse, Thomas Mann escreve “In memoriam Hugo von 
Hofmannsthal”. O necrológio é publicado em um suplemento 
que contém ainda contribuições de seu filho Klaus Mann e do 
também escritor Franz Werfel. A notícia da tragédia na casa do 
poeta em Rodaun, Áustria, correu o mundo: prestes a sair para 
o enterro de um de seus filhos, que se suicidara dois dias antes, 
Hofmannsthal é vítima de um AVC. Stefan Zweig declarou 
que, com a morte de Hofmmansthal, “a velha Áustria chega 
ao fim”. Autor de obras clássicas como Uma carta,24 Jedermann 
ou Electra (o libreto da ópera de Richard Strauss), já aos de-
zessete anos Hofmannsthal foi considerado o poeta prodígio 
da monarquia austro-húngara, e no limiar do século XX, aos 

24 O leitor brasileiro encontra uma tradução recente da Carta de Chan-
dos (a cargo de Carlinda Fragale Pate Nuñez), acompanhada de um texto 
introdutório (de Johannes Kretschmer) e de uma análise instigante (de 
David Wellbery), em C.F.P. Nuñez e M.C. Monteiro (orgs.), Traduzibilidade. 
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25 anos, tornou-se uma lenda da literatura europeia. Thomas 
Mann o conhece em 908, e sua relação com o “irmão” era 
marcada não apenas pelo respeito habitual, como no caso de 
outro expoente da “modernidade vienense”, Arthur Schnitzler, 
mas também pela admiração.

Em 932, no centenário da morte de Goethe, Thomas Mann 
volta à Academia das Artes de Berlim. O título de seu dis-
curso é programático: “Goethe como representante da era 
burguesa”. Se em 92 Mann ainda ressalta a dimensão anti-
burguesa e demoníaca da obra goethiana (no já mencionado  

“Goethe e Tolstói”), agora, diante de uma plateia cuja ala na-
zista insistia na imagem de um Goethe populista, irracional e 
ultranacionalista, celebra-o como o “burguês” comprometido 
com o intelecto e uma particular visão da cultura e do mundo. 
A burguesia contemporânea é exortada a se emancipar de “ide-
ologias mortas” e a defender uma nova “ordem” que deveria 
ser “racional” e mais “adequada ao estágio atingido pelo espí-
rito humano”. O próprio Thomas Mann, no entanto, já consi-
dera a abdicação da burguesia um fato consumado, convencido 
de que ela perdera a capacidade de liderança e organização 
social. Nesse mesmo ano, Mann escreveu ainda outros dois 
importantes textos sobre Goethe: “À juventude japonesa”, um 
discurso, e “A carreira de Goethe como escritor”.

Outro escritor intensamente lido e estudado por Thomas 
Mann é Dostoiévski. As Considerações de um apolítico (99) são 
um belo exemplo de como Mann vê no russo um visionário ca-
paz de distinguir o papel singular  da cultura alemã no mundo 
ocidental e de prever a “catástrofe europeia”. O ensaio incluído 
aqui, “Dostoiévski, com moderação”, é igualmente rico em 
intuições e foi escrito em julho de 945 a convite da editora Dial 
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Press, de Nova York, para ser o prefácio à obra The Short Novels 
of  Dostoevsky.  

Dois anos depois, Thomas Mann publica “Hermann Hesse 
– homenagem ao seu 70o aniversário”, texto congratulatório 
que lhe tinha sido pedido pelo jornal suíço Neue Zürcher Zeitung. 
Hesse e Mann já se conheciam desde 904. Sua correspondên-
cia por carta se inicia devido a um comentário que Hesse, um 
dos resenhistas mais produtivos da história da literatura alemã, 
publica sobre Sua Alteza real, o segundo romance de Mann. Os 
laços de amizade e admiração se fortaleceriam nos anos 30, 
sobretudo por causa da ascensão do nazismo. Com Hitler no 
poder, Mann, após a perda de “pátria e lar”, começa a visitar 
Hesse com frequência em seu exílio na Suíça. No ensaio aqui 
reproduzido, Mann recorda: “Naqueles dias confusos, não ha-
via nada mais confortador, mais salutar, do que as conversas 
com ele.” A uni-los também o fato de poucos romances terem 
sido tão bem-sucedidos em sua análise da tragédia alemã, e tão 
malcompreendidos até hoje, quanto o Doutor Fausto, de Mann, 
e O jogo das contas de vidro, de Hesse.

“Bernard Shaw” é outro necrológio incluído neste volume 
e foi lido e transmitido pela BBC em 950. George Bernard 
Shaw foi o dramaturgo preferido de Thomas Mann, depois de 
Shakespeare, naturalmente. Certa vez Mann escreveu: “As ho-
ras mais iluminadas e engraçadas que passei em minha vida no 
teatro foram aquelas com as obras de Bernard Shaw.”25 Mann 
lia Shaw ainda pouco antes de sua morte quando estava pre-
parando uma peça de teatro (de título provisório O casamento 
de Lutero, Luthers Hochzeit). 

25 T. Mann, GW, vol.XIII, p.822.
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 O ensaio “Gerhart Hauptmann” é fruto de um discurso 
que Thomas Mann proferiu em 952, por ocasião do nonagé-
simo aniversário do naturalista, ganhador do prêmio Nobel de 
literatura de 92. Hauptmann, autor de peças de teatro ainda 
hoje reconhecidas, como Os tecelões ou Os ratos, falecera seis 
anos antes. Apesar de não se deixar de todo instrumentalizar 
pelo nazismo, manchara sua reputação com uma conduta 
ambígua ao longo do Terceiro Reich e sua inclinação a gestos 
oportunistas e concessões estéticas.26 Célebre é o retrato de 
Hauptmann como Mynheer Peeperkorn da Montanha mágica. 
Como se sabe, Mann era um observador arguto e “inventava” 
poucas de suas figuras literárias; no texto aqui incluído, ele se 
manifesta de maneira apologética sobre esse poder complexo 
de observação, insistindo que o personagem teria sido uma 
homenagem ao “Rei da república” (como o chamara em 922), 
e não uma traição. Não importa se o criador de Peeperkorn 
foi tomado pela volúpia do regicídio ou não: aqui ele discorre 
sobre um problema estético, a modelagem de personagens 
literárias, que o fascinava desde Os Buddenbrooks e que o le-
vou a escrever o célebre ensaio “Bilse e eu” (906). E quem 
discordaria de Mann quando ele afirma que Peeperkorn po-
derá legar aos pósteros a “maior figura na dimensão humana 
e pessoal que já conheci”, e isto muito melhor “que muitas 
monografias críticas”?

Em “Fragmento sobre Zola”, escrito em dezembro de 952 
a pedido de Louise Servicen, a tradutora francesa de Thomas 
Mann, e publicado pela primeira vez sob o título “Zola et l’âge 

26 Cf. o livro de P. Sprengel, Der Dichter stand auf hoher Küste.
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d’or”, na coletânea de ensaios Présence de Zola, Mann alude ao  
caso Dreyfus. (Lembremos: em J’Accuse, carta aberta ao presi-
dente da República, Zola exige a retomada do processo contra 
Alfred Dreyfus, oficial judeu do exército francês acusado in-
justamente por traição à pátria e condenado à pena perpétua.) 
É sobretudo o engajamento social do naturalista francês, e 
não Nana ou outros de seus textos, que chama a atenção de 
Thomas Mann. Afora esse ensaio, são escassas as referências 
a Zola em sua obra.27 

E esta seleção de textos de Thomas Mann sobre literatura 
se encerra com o “Ensaio sobre Tchekhov”. Mann o escre-
veu em 954, quando do cinquentenário da morte do escritor 
russo. No ano seguinte, a BBC transmitiu uma versão redu-
zida do ensaio e a revista Nowy Mir publicou uma tradução 
integral em Moscou. No caso de Mann, uma leitura mais cui-
dadosa de Tchekhov é relativamente tardia, e a experiência 
central é a descoberta do conto “Uma história enfadonha”. A 
simpatia pelo autor, esse “irmão no sofrimento”, se dissemina 
por toda parte nesse ensaio: o ceticismo do russo (“não se 
conhecem as respostas às últimas perguntas”), o ethos do 
artista que precisa consumir todas suas energias para levar a 
cabo a sua produção, o foco na dimensão social do trabalho 
do escritor. Chega a ser comovente como Thomas Mann se 
coloca no lugar de Tchekhov – e de um de seus personagens, 
vale dizer, “na pele do herói idoso da ‘História enfadonha’ 
que fica devendo resposta à pergunta  ‘o que devo fazer?’; 

27 Uma das poucas vezes em que ele o evoca é ao classificar de “artigo 
J’Accuse” um texto seu de 950, não publicado na época, em que analisa a 
política americana pós-guerra. Trata-se de “Anläßlich einer Zeitschrift”, 
incluído em H. Kurzke e S. Stachorski (orgs.), Essays, vol.6. 
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irmãos no sofrimento que não conseguem nomear o sentido 
do seu trabalho – e que, no entanto, trabalham, trabalham 
até o fim”.     
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