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HITLER – DISCURSO NO REICHSTAG EM 1 DE SETEMBRO DE 1939 

 
 
Só hoje, às 3 horas, me foi possível convocar-vos, mas, graças a uma organização modelar, haveis 
podido comparecer, em grande número. Contudo, os ausentes são mais de cem. Encontram-se nos 
seus postos, junto do exército. Neles cumprirão o seu dever. Há muitos meses que todos sofremos 
do pesadelo constituído pelos problemas que nos criou o tratado de Versalhes. Dantzig e o 
“Corredor” foram e são alemãs mas, além destes, preocupa-nos também o caso das minorias 
alemãs, que têm sido maltratadas de maneira dolorosa. O estrangeiro falta à verdade ao afirmar que 
nos servimos das nossas reivindicações revisionistas, apenas com o fim de exercer pressão sobre o 
mundo. 
 
Hitler enumerou, seguidamente, as suas propostas no sentido da limitação dos armamentos e 

acrescentou: 

 
Tudo foi em vão! É absurdo que nos exijam revisões pacíficas, ao mesmo tempo que no-las 
recusam persistentemente. O tratado de Versalhes foi considerado como tendo força de lei para os 
alemães e, assim, a nossa revisão desse tratado é interpretada como constituindo violação da lei. 
Ora, a verdade é que não é admissível que se nos tenha arrancado uma assinatura, sob a ameaça 
duma pistola, para considerar, em seguida, o documento assim assinado, como sendo uma lei 
solene. A questão de Dantzig e do “Corredor” exigiam solução e, com esse fim, troquei impressões 
com os homens de Estado polacos. 
 
Nada há mais leal e modesto que as propostas que então fiz e que me dão o direito de dizer, à face 
do mundo: sou o único homem capaz de fazer tais propostas. Contudo, foram rejeitadas, 
respondendo-lhes os polacos com a mobilização e com o terror. A Polónia persiste, pois, na sua luta 
contra a Cidade Livre de Dantzig e não quer cumprir os seus compromissos para com as minorias 
étnicas que existem no seu território. 
 

 
 

Pelo contrário, a Alemanha honra os seus compromissos: há algum francês que possa dizer que os 
100.000 franceses do Sarre vivem oprimidos por nós? Há três semanas, comuniquei ao embaixador 
da Polónia que se o seu governo continuasse a tomar medidas contra os alemães, ou se tentasse 
prejudicar Dantzig com medidas de carácter aduaneiro, a Alemanha não poderia deixar de agir 
perante tal procedimento. Nenhuma potência, com sentimentos de honra, toleraria a mediação do 
governo britânico, no sentido de entrarmos em conversações directas com a Polónia. Aceitei essa 
proposta de acordo com o meu governo e, durante dois dias, esperámos, sem que a Polónia enviasse 
o seu plenipotenciário. Só ontem à noite nos mandou comunicar que considera, neste momento, a 
possibilidade de estudar as nossas propostas. Senhores deputados, se o Reich alemão e os seus 
chefes tolerassem tal procedimento, eu abandonaria a cena política. O meu amor da paz e a minha 
longanimidade não devem ser tomados por cobardia. Comuniquei, pois, ao governo britânico que as 
suas propostas de mediação se tinham malogrado. 
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O Chanceler enumera, em seguida, os incidentes ocorridos na fronteira e diz: 

 
Decidi empregar para com a Polónia a mesma linguagem de que ela se serve para nos falar. Que 
mais querem de nós? Dos territórios a oeste nada pretendemos. Garanti que a fronteira entre a 
Alemanha e a França consideramos definitiva, e à Grã-Bretanha garanti que a Alemanha não tem 
interesses a oeste. Outros Estados da Europa compreenderam-nos e devemos, antes de mais nada, 
agradecer à Itália, que sempre nos tem secundado. Não quero, porém, apelar para o auxílio 
estrangeiro; quero resolver a questão com os nossos próprios recursos. Quanto aos países neutrais, 
respeitaremos a sua neutralidade. Sabeis que a Rússia e a Alemanha professam doutrinas diferentes, 
mas nem a Alemanha quer exportar a sua doutrina, nem a Rússia quer impor a dela. 
 
Não vejo, assim, a razão por que havíamos de tomar posições contra a Rússia. 
 
Referindo-se ao pacto de não-agressão, afirmou: 

 
Todas as tentativas ocidentais, no sentido de alterar o que está feito, se malograrão. A Rússia e a 
Alemanha não se combaterão agora, como o fizeram durante a outra guerra. 
 
Decidi resolver, em primeiro lugar, a questão de Dantzig, depois a do “Corredor” e, finalmente, 
modificar as relações entre a Alemanha e a Polónia, de maneira a torná-las pacíficas. Estou 
resolvido a lutar até que a Polónia aceite as minhas condições. 
 
Em seguida, Hitler disse que não queria fazer guerra às mulheres e crianças. 

 
Dei ordens ao meu exército aéreo para só atacar objectivos militares, mas, se o adversário empregar 
outros processos, responder-lhe-emos de maneira a tirar-lhe a vontade de continuar. Desde as 5,45 
horas que também nós atiramos. 
 
Gastámos mais de 90 biliões com a organização do nosso exército. Apelei agora para esse exército, 
mas, por isso mesmo, tenho também o direito de exigir sacrifícios do povo alemão. Contudo, não 
peço a nenhum alemão que faça mais que aquilo que eu estou disposto a fazer: mostrarei que sou o 
primeiro soldado com que o Reich pode contar. 
 
Nesta altura, todas as frases de Hitler foram acolhidas com aclamações e “heil!”. 

 
Enverguei o uniforme que me é mais sagrado e caro, e não o despirei senão depois da vitória. Se 
alguma coisa me acontecer, Gœring será o meu sucessor. Se alguma coisa suceder a Gœring, Hess o 
substituirá. E, se alguma coisa acontecer a Hess, que um senado escolha o mais valente! Marcho 
para o combate, como um soldado deve marchar, com o coração ao alto. Há uma palavra que não 
admito: “capitulação” e, assim, desejo garantir ao mundo que me ouve que não se repetirá, na 
história da Alemanha, outro dia 9 de Novembro de 1918. Não é esta uma hora própria para nos 
pedirem que façamos votos; é, sim, a hora de cumprirmos o nosso dever. 
 
Das mulheres alemãs espero que se integrem na comunidade nacional, com disciplina de ferro. Se 
trabalharmos na forja essa comunidade e se estivermos resolvidos a não capitular, jamais 
pereceremos. 
 
Deutschland sieg heil ! 
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