
T odos os desatinos
cometidos por Hitler
foram anunciados,
e com insistência,
muito antes da II
Guerra e do Ho-

locausto. Um jornal cumpriu a sua
parte entre os que se encarregavam
de advertir para os perigos das ideias
que deram forma ao nazismo, já nos
anos 1920. Hitler era um militante
subalterno do partido trabalhista,
conhecido mais tarde como partido
nazista, quando o Münchener Post,
de Munique, avisou: há um homem
discursando em cervejarias da cidade
com posições autoritárias e racistas.

Foi o Post, ligado ao Partido
Social-Democrata, que informou,
pela primeira vez, a intenção de
Hitler, muito antes chegar ao poder,
de exterminar com os judeus.
Também foi o Post que cometeu o
engano de subestimar Hitler, após a
fracassada tentativa de derrubar o
governo da Baviera, há 90 anos, no
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episódio que ficou conhecido como
Putsch (“golpe”) da Cervejaria.

A jornalista brasileira Silvia
Bittencourt resgatou a história do
diário no livro A Cozinha Venenosa
– Um Jornal Contra Hitler (Editora
Três Estrelas, 392 páginas). Silvia
mora há 22 anos na Alemanha, onde
a resistência heróica dos editores e
repórteres é hoje ignorada. O jornal foi
destruído pelos nazistas em 1933, seis
anos antes do início da II Guerra.

Os arquivos microfilmados do Post
explicam muito do surgimento de
Hitler e do nascimento do nazismo.
O ditador se referia à redação do
jornal como uma“cozinha venenosa”
– no sentido de perversa e mentirosa
– que elaborava informações tóxicas e
panfletárias com alertas sobre os seus
planos políticos.

De Heidelberg, onde mora, Silvia
concedeu, por e-mail, a seguinte
entrevista a Zero Hora.

moises.mendes@zerohora.com.br

Uma brasileira conta a história do Münchener
Post, o jornal que testemunhou o surgimento de
Hitler, cobriu a sua tentativa de golpe há 90 anos
e antecipou a retórica e os planos do nazismo
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Zero Hora – O que
a motivou a investigar
a história do Post?

Silvia Bittencourt
–A ideia partiu do dire-
tor de redação da Folha
de S.Paulo, Otavio Frias
Filho,que ficou sabendo

da história do Münchener Post ao ler Para
Entender Hitler, do jornalista americano
Ron Rosenbaum.Nesse livro,Rosenbaum
apresenta várias teorias tentando explicar
a personalidade de Hitler. Logo no come-
ço, dedica um capítulo ao Post, dizendo
que seus repórteres foram os primeiros a
tentar explicar as intenções daquele polí-
tico que emergia em Munique. E mostra
surpresa com o fato de a história do Post
ser desconhecida naAlemanha.

ZH – Por que os alemães ignoram a
memória do jornal?

Silvia – São vários os motivos. Os his-
toriadores com quem conversei acham
que não há um grande interesse, por par-
te das editoras, pela história da imprensa.
E, de fato, só no meio acadêmico você vai
encontrar livros e artigos a respeito. Tan-
tos especialistas alemães abordaram tan-
tos aspectos do nazismo, mas sobre a im-
prensa da época não há muita coisa. Por
outro lado, achei alguns historiadores que
são, digamos, meio céticos quanto à im-
portância do Post.Para eles,o jornal foi às
vezes sensacionalista demais. Em vários
casos, o Post não checava as informações
que publicava, pecando pela imprecisão.
Mas também isso faz sua história interes-
sante: um jornal com poucos meios, que
tentou impedir a ascensão de Hitler.

ZH – O exagero panfletário não seria
o único tom possível naquela época?

Silvia – Sem dúvida, eram muito co-
muns na época os jornais ideológicos.
Havia publicações comunistas, social-de-
mocratas, nacionalistas, católicas, monar-
quistas.Eram poucas as publicações mais
ou menos neutras, que tivessem como
principal objetivo informar. A maioria

queria convencer.Várias edições do Post,
sobretudo em época de eleições, tinham
esse tom panfletário, tentando chamar
os leitores para a social-democracia. Mas
essa era mesmo uma característica da im-
prensa na época,não só naAlemanha.

ZH – É boa a definição de que os
jornalistas do Post podem ter sido os
primeiros explicadores de Hitler.

Silvia – Desde o começo o jornal ad-
vertiu para o perigo de Hitler e seu par-
tido, o NSDAP. Está certo que Hitler não
fazia segredo sobre suas intenções. Basta
ler seus primeiros discursos para ver que
muita coisa ele já defendia abertamente:
o Estado autoritário, a remilitarização da
Alemanha, a política restritiva aos judeus.
Mas acho que tudo era vago. Eram locu-
brações que as autoridades não levavam a
sério. E o Post, com fontes no partido na-
zista, sempre aparecia com documentos,
comprovando os planos macabros de Hi-
tler.É o caso do documento que menciona
a“solução final”reservada aos judeus.

ZH – Que documento é esse?
Silvia – Era um documento secreto e

anônimo que o Post conseguiu dentro da
SA,a tropa de choque nazista.Foi publica-
do pelo jornal em 9 de dezembro de 1931,
época em que o NSDAP tinha ficado em
segundo nas eleiçoes parlamentares do
ano anterior, atrás dos social-democratas.
O documento falava em deportação e tra-
balhos forçados.O incrível é que essa e ou-
tras revelações do Post não surtiam efeito,
nem entre os leitores,nem entre os jornais
burgueses,nem entre os governantes.

ZH – O Post era um jornal pequeno?
Silvia – Sim. Nos seus bons tempos,

nos anos 1920, tinha uma tiragem de 60
mil exemplares. Circulava sobretudo em
Munique. Para se comparar, o maior jor-
nal da cidade à época, o Münchner Neu-
este Nachrichten, tinha 130 mil exempla-
res.Pouco antes de ser fechado,em 1933,a
tiragem do Post já caíra para 15 mil.

ZH – Os jornalistas tinham outras
atividades?

Silvia – A maioria tinha. Muitos eram
políticos, como o editor-responsável,
Erhard Auer, ou tinham trabalhos volun-
tários no Partido Social-Democrata, nos
sindicatos ou nas instituições paramilita-
res de defesa das instituições republicanas.
Não só os nazistas tinham suas tropas
de choque.Apesar de serem bem menos
equipados, também os social-democratas
se armavam, tentando se defender dos
comunistas e dos grupos de direita.

ZH – Outros jornais foram críticos a
Hitler como o Post?

Silvia – Muitos jornais foram críticos
a Hitler, não só os de esquerda como o
social-democrata Münchener Post, mas
também alguns liberais, como o Frank-
furter Zeitung, na época um dos maiores
e mais influentes na Alemanha, ou o Ta-
geblatt,o mais importante de Berlim.Mas
a maioria só acordou mais tarde para o
perigo. Hitler tentou dar um golpe, em 9
de novembro de 1923, o chamado Puts-
ch (golpe) da Cervejaria.Antes, ninguém
falava dele, enquanto o Post, até por estar
em Munique, sofrendo a ação violenta de
seus capangas,alertava quase diariamente
para os grupos paramilitares em torno de
Hitler. Só após esse golpe os demais jor-
nais alemães se interessaram por ele.Mais
tarde, voltaram a falar de Hitler, mas só
com o estouro da crise financeira,nos anos
1930,quando sua popularidade disparou.
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