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Capítulo V 
 

Questões de Segurança Internacional 
 
Nas 3ª, 4ª, 5ª e 8ª sessões, realizadas a 6, 7, 8 e 11 de Fevereiro discutiram-se, de 

forma controversa, problemas da Organização das Nações Unidas ainda a criar, (se-
guidamente designada ONU, de acordo com o texto inglês, apesar de só se ter cons-
tituído a 25 de Abril de 1945). Nessas discussões, especialmente nas controvérsias 
entre Stáline e Churchill, as posições de classe contraditórias tornaram-se claras, 
apesar de envoltas em linguagem diplomática. Roosevelt parecia ser o «intermediá-
rio» entre as frentes, mas apoiava de forma muito hábil a posição de classe de Chur-
chill. Deve-se concordar com Gromiko quando, referindo-se a Roosevelt, fala de 
«uma vaga manobra consciente em Ialta».1 

Churchill comportava-se como o advogado dos «pequenos Estados», afirmando 
que, na verdade, a paz dependia da amizade e cooperação das três potências, mas 
devia-se dar a possibilidade aos pequenos Estados de «apresentarem livremente» as 
suas exigências. As três potências deviam «demonstrar uma certa disponibilidade 
para se submeterem aos interesses da causa comum».2 

O que ele não disse, mas que se subentendia, é o seguinte: a maioria dos pequenos 
Estados eram Estados capitalistas ou feudal-capitalistas. Não seria difícil, através de 
diferentes formas, influenciar os governos destes Estados, de acordo com as circuns-
tâncias (violência, suborno, aproveitamento da dependência económica e política dos 
grandes Estados capitalistas, principalmente os EUA depois da guerra), e levar uma 
«maioria» de Estados na ONU, como mais tarde aconteceu na forma da «máquina 
de votação» submissa aos EUA na ONU, a pressionar a URSS para que se submetesse 
ao «interesse da causa comum» – em linguagem não diplomática: à hegemonia dos 
Estados anglo-saxónicos com os EUA como principal potência.  

Churchill era também da opinião de que, «para dar um exemplo», se a China, de 
acordo com a proposta do Presidente, pedisse a «devolução» de Hong Kong, quer a 

1 Idem, ibidem. 
2 Conferências, p. 145. 
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Grã-Bretanha, quer a China tinham o direito de se pronunciar.3 Logo, a China tam-
bém pertencia aos pequenos Estados?! 

Em consequência disso, Stáline escolheu um outro «exemplo», o Canal do Suez, 
que se localiza em território egípcio.  

Churchill também concedia este direito ao Egipto. A Grã-Bretanha não tinha ne-
nhuma preocupação com isso, pois os seus interesses estavam protegidos através do 
§3 do projecto de Constituição da ONU. O parágrafo 3.º era o direito de veto dos 
membros permanentes do Conselho de Segurança. 

Stáline declarou: «Parece-me que as decisões tomadas em Dumbarton Oaks4 ti-
nham como objectivo assegurar aos diferentes países não apenas o direito de ex-
pressarem a sua opinião. Este direito não custa muito». 

Ninguém contestou. 
O assunto era, no entanto, muito mais sério. Quando uma nação coloca uma 

questão para si importante, não o faz só para exercer a possibilidade de expressar 
a sua opinião, mas para levar a uma decisão sobre essa questão. Entre os presentes 
não há ninguém que não reconheça o direito de uma nação de expressar a sua opi-
nião. No entanto, isto não é o centro da questão. Churchill acha, manifestamente, 
que caso a China colocasse a questão de Hong Kong fá-lo-ia só para exercer o seu 
direito de se pronunciar. Isto não é correcto. A China exigiria uma decisão. Tal como 
o Egipto não se dará por satisfeito em dar apenas a sua opinião quando colocar a 
questão da devolução do Canal do Suez. Por isso não se trata só de assegurar a pos-
sibilidade de expressar a sua opinião, mas de coisas muito mais importantes.»5   

Stáline revelou-se perspicaz na sua argumentação. Churchill disse: «Não há razão 
para recear algo indesejável (…) Sim, enquanto nós todos vivermos, não há nada a 
recear. Não permitiremos nenhuma divergência perigosa entre os nossos países. 
Não toleraremos uma nova agressão contra um dos nossos países. Mas dentro de 
dez anos ou talvez menos já não estaremos cá. Virá uma nova geração, que não 
passou por nada disto que nós vivemos, e que muito provavelmente verá muitas 
questões de forma diferente de nós. O que acontecerá então? Não nos propusemos 
a assegurar a paz por pelo menos 50 anos? Ou pensará Stáline, talvez por ingenui-
dade, assim? Tem de se reflectir sobre a melhor forma de assegurar a coligação das 
três potências, a que se deve acrescentar a França e a China.»6 

«Sim, enquanto nós todos vivermos…». Roosevelt morreu oito semanas depois da 
Conferência da Crimeia, a 12 de Abril, e Churchill fez o seu famigerado discurso de 
Fulton, 13 meses depois, a 5 de Março de 1946. Assim terminou a coligação ainda 
mais rapidamente do que Stáline terá admitido. Mas ele já o apontava como possível. 

Stáline respondeu à acusação de Churchill de que ele, Stáline, agravava a questão 
da votação no Conselho de Segurança. Na verdade, Stáline dava «grande atenção» à 

3 Idem, ibidem. 
4 Dumbarton Oaks, Casa de campo da Universidade de Harvard. Conferências Grã-Breta-

nha, EUA, URSS de 28.8 a 27.9.1944; China, Grã-Bretanha, EUA de 29.9 a 7.10.1944 sobre 
projecto de estatuto para uma organização de segurança mundial, a base para a Carta das 
Nações Unidas posterior. Cf. Pequena Enciclopédia, História Mundial, Tomo 2, Leipzig, 1975, 
p. 489. 

5 Conferências, p. 147 e seg. 
6 Idem, ibidem, p. 147 e seg. 
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questão da votação, pois a URSS «é a mais interessada nas decisões tomadas no 
Conselho de Segurança. Todas as decisões serão tomadas por votação. Pode-se dis-
cutir durante cem anos e não tomar nenhuma decisão. Para nós (…) as decisões são 
importantes. E não só para nós.»7 

Stáline referiu mais uma vez os «exemplos» da China/Hong Kong e Egipto/Canal 
do Suez. Se ambos exigissem a devolução de Hong Kong e do Canal do Suez, a As-
sembleia e o Conselho de Segurança votariam. Ele, Stáline, «podia assegurar ao seu 
amigo Churchill, que a China e o Egipto não estariam sozinhos. Encontrariam ami-
gos na organização internacional. Isso está em relação directa com a questão da 
votação». 

Churchill respondeu brevemente que a Grã-Bretanha diria «não».8 
A declaração do Ministro dos Negócios Estrangeiros britânico Eden é notável: «Os 

países podem falar, discutir, porém a decisão não pode ser tomada sem o consenti-
mento das três potências.»9  

Tratava-se da questão do veto. Com o veto de uma das três potências, não havia 
nenhuma decisão na ONU. Stáline referiu ainda um outro perigo: «(…) Os seus cole-
gas não teriam com certeza esquecido que, durante a guerra russo-finlandesa, os 
ingleses e os franceses tinham instigado a Sociedade das Nações contra os russos, 
isolado e expulsado a URSS e mobilizado tudo contra a URSS. Tem de se pôr termo 
à repetição de tais acontecimentos.»10 

Churchill e Eden declararam que não existia um tal perigo. Mólotov diz laconica-
mente: «É a primeira vez que ouvimos isso».11 

Stáline chamou a atenção para que, apesar da impossibilidade de expulsão de um 
membro, mantinha-se «a possibilidade de uma mobilização da opinião pública con-
tra um dos membros». 

Churchill não podia [queria?, UH] excluir «uma ampla agitação contra um mem-
bro», mas também a diplomacia surtiria simultaneamente efeito. Seguem-se florea-
dos sobre se Roosevelt combateria ou não a Inglaterra ou se Stáline se colocaria con-
tra Inglaterra. Ele, Churchill, «está convicto de que se encontra sempre um caminho 
para a resolução de conflitos. Em todo o caso, no que a si diz respeito, podia dar 
essa garantia.»12 

Stáline, de acordo com a sua experiência anterior com Churchill, já deveria saber 
avaliar tal «garantia». Mas ainda não podia conhecer o já referido discurso de Ful-
ton.13 Assim, Stáline propôs continuar a discussão sobre esta questão nos dias se-
guintes. 

A delegação soviética reiterou as exigências já apresentadas em Dumbarton Oaks, 
de que três, no mínimo duas Repúblicas Soviéticas tinham de ser reconhecidas com 

7 Idem, ibidem, p. 149. 
8 Idem, ibidem. 
9 Idem, ibidem, p. 150. Sublinhados meus. 
10 Idem, ibidem. 
11 Idem, ibidem. 
12 Idem, ibidem, p. 151. 
13 Sobre o discurso de Fulton cf. Helmuth Stöcker/Adolf Rüger: Handbuch der Verträge 

1871-1964, Berlim, 1968, pp. 395-397; entrevista de Stáline com o correspondente do Pravda 
por ocasião do discurso de Churchill em Fulton (EUA), Março 1946, SW, 15/64-72. 
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membros fundadores das Nações Unidas, a saber a Ucrânia, Bielorrússia e Lituânia. 
Roosevelt considerou a questão sobre as três Repúblicas Soviéticas «muito inte-

ressante». Achava que a Grã-Bretanha tinha vários domínios, a União Soviética vá-
rias Repúblicas, mas os EUA, enquanto país «homogéneo» só tinha um ministro dos 
Negócios Estrangeiros. Caso uma grande potência devesse ter mais do que um voto, 
seria «ferida a regra», segundo a qual «cada membro» só devia ter um voto.14 

Churchill viu na proposta de Stáline um «grande passo» na direcção de um 
acordo. Ele «recebeu com grande simpatia a proposta do governo soviético. Estava 
comovido e o seu coração voltado para a grande Rússia, exangue, mas que tinha 
derrotado a tirania.» Ele «ficaria muito satisfeito» se Roosevelt desse uma resposta 
à delegação soviética, que «não pudesse ser entendida como uma recusa». 

Depois destas efusões untuosas, Churchill avançou com o seu famoso «mas», ele 
«não podia ultrapassar os seus poderes» e não se podia levar-lhe a mal «que não 
pudesse dar de imediato a resposta do governo britânico à delegação soviética».15  

Com este problema dos membros fundadores tratava-se – como também mais 
tarde – das maiorias nas questões de votação, pelo que, de acordo com o princípio 
uma grande potência um voto, na perspectiva de classe, a União Soviética perante os 
EUA e a Grã-Bretanha estaria em «minoria». Se a China, isto é a China do governo 
de Chiang Kai-shek dependente dos EUA, e a França se juntassem, a «maioria» dos 
estados capitalistas e dependentes dos EUA seria ainda mais forte, a URSS isolada, 
muito «democraticamente», de acordo com o velho jogo «maioria» e «minoria», no 
qual a «minoria» se tinha de submeter à «maioria». 

Naturalmente que Stáline compreendeu este velho jogo parlamentar de 200 anos. 
Com a inclusão de duas ou três Repúblicas Soviéticas, enquanto membros fundado-
res, os objetivos dos governos americano e britânico seriam pelo menos parcialmente 
paralisados. 

A questão dos membros fundadores voltou de novo à mesa dos ministros dos Ne-
gócios Estrangeiros. As conclusões das suas reuniões foram apresentadas por Eden 
na 5ª sessão. De acordo com o seu teor, a Conferência de 25 de abril de 1945 devia 
ser convocada e deviam ser incluídas duas Repúblicas Soviéticas, a Ucrânia e a Bie-
lorrússia, como membros fundadores, juntamente com a URSS.  

Houve ainda outros problemas. Havia Estados que não mantinham relações di-
plomáticas com a URSS, apesar de terem declarado guerra à Alemanha. Outros, 
como o Egipto, não tinham declarado guerra à Alemanha por conselho do governo 
britânico. Caso semelhante era o da Islândia, que no entanto tinha autorizado a en-
trada de tropas americanas no país e contribuído para as rotas de ligação dos Aliados 
no Atlântico Norte. Porém, a Dinamarca não reconhecera a independência da Islân-
dia. Mas estas questões, apesar de importantes para os Estados envolvidos, não po-
dem ser aqui tratadas. 

Durante a discussão da proposta americana de comunicado, Roosevelt declarou 
que a decisão da conferência de convidar a Ucrânia e a Bielorrússia como membros 
fundadores da organização internacional de segurança lhe traria «dificuldades polí-
ticas» nos EUA. Churchill tocou na mesma tecla. Roosevelt propôs uma outra for-
mulação não vinculativa: «Os americanos apoiarão a proposta sobre a convocação 

14 Conferências, op. cit., p. 161 e seg. 
15 Idem, ibidem, p. 162 e seg. 
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de ambas as Repúblicas Soviéticas como membros fundadores da organização.»16  
Então Stáline retirou a proposta da delegação soviética. No comunicado sobre a 

Conferência foi assinalado que «na questão importante do processo de votação não 
se tinha chegado a acordo».17 

No protocolo do trabalho da conferência da Crimeia afirma-se que «os delegados 
do Reino Unido e os Estados Unidos da América apoiam a proposta de autorizar 
como membros fundadores duas Repúblicas Soviéticas, a saber a Ucrânia e a Bie-
lorrússia…».18 

 
 

Polónia 
 
As inconciliáveis contradições de classe entre a URSS e ambas as potências mun-

diais surgiram à luz do dia de forma flagrante nas discussões na conferência sobre a 
Polónia. 

Quando Churchill escreveu nas suas memórias que «a Polónia foi na verdade a 
razão mais urgente para a realização da conferência de Ialta» e se revelou «no fu-
turo também a principal razão para o desmoronamento da grande aliança»19, 
pode-se dar-lhe parcialmente razão. A luta pela ordem social na Polónia – e era disso 
que se tratava – era o aspecto concreto da luta de classes no palco internacional, pois 
a questão da ordem social na Polónia era uma questão de classe. 

Já poucas semanas antes do início da conferência ela era evidente na troca de cor-
respondência entre Stáline e Roosevelt. 

Na sua mensagem a Roosevelt, de 27 de Dezembro de 1944, Stáline informa o 
Presidente de que o governo soviético considerava que, «caso o Comité Polaco de 
Libertação Nacional se converta num governo provisório (…) não há razão séria 
para adiar o seu reconhecimento.» Por outro lado, não havia «nenhuma razão 
para, sob as relações surgidas na Polónia, continuar a apoiar a política do go-
verno no exílio, (…)».20 

Roosevelt declarou, na sua resposta chegada a Moscovo a 31 de Dezembro, que 
estava «preocupado e profundamente decepcionado» com a mensagem de Stáline. 
Constatava, pelo seu lado, que ele «não via nenhuma perspectiva de o nosso governo 
(…) deixar de reconhecer o governo em Londres (…)». Solicitou a Stáline que adiasse 
o reconhecimento do governo provisório até ao encontro na Crimeia. 

A 1 de Janeiro de 1945, o Comité Polaco de Libertação Nacional (CPLN) tinha-se 
convertido no governo provisório polaco. Stáline, na sua mensagem de 1 de Janeiro, 
informou Roosevelt com uma breve justificação de que não podia satisfazer o desejo 
do Presidente.21  

16 Idem, ibidem, p. 196. 
17 Idem, ibidem, p. 202. 
18 Idem, ibidem, p. 208. 
19 Churchill, op. cit., p. 1024. 
20 Correspondência, op. cit., p. 669 e segs. 
21 Idem, ibidem, p. 673. O governo polaco provisório também era designado nos documen-

tos soviéticos, depois da libertação de Varsóvia, como «governo de Varsóvia», enquanto nos 
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A 4 de Janeiro seguiu-se o reconhecimento diplomático do governo provisório 
polaco pelo governo soviético. Stáline tinha criado factos antes da Conferência. 
Com isso, as posições de ambos os lados estavam definidas, antes da conferência 
da Crimeia. 

Das 96 páginas do protocolo sobre as consultas, incluindo o comunicado final, 30 
dizem respeito às discussões sobre a Polónia. Os protocolos britânicos continham, 
segundo Churchill, «cerca de 18 mil palavras trocadas entre mim, Stáline e Roose-
velt sobre este tema».22 Contudo, no protocolo da conferência da Crimeia nada se 
refere sobre a Polónia. 

A linha Curzon foi reconhecida pelas três potências como a fronteira Leste da Po-
lónia, com alguns pequenos aumentos territoriais a favor da Polónia. No respeitante 
à fronteira a Ocidente, as três potências concordaram que a Polónia devia receber um 
significativo aumento territorial. A fronteira ocidental devia incluir a foz do rio Oder, 
incluindo Świnoujście e Estetino, seguir o Oder até à confluência do rio Neisse com 
o rio Oder e depois até à fronteira da República Checa. Stáline insistia no Neisse a 
Oeste, Roosevelt e Churchill no Neisse a Leste, que passa a Norte de Oppeln e conflui 
no Oder. Assim a maior parte ocidental da Silésia manter-se-ia na Alemanha. Não se 
alcançou nenhum acordo. 

A 6 de Julho de 1950, o primeiro-ministro da República Democrática Alemã, Otto 
Grotewohl, assinou, em Zgorzelec, a marcação da fronteira no Oder e no Neisse. O 
governo da RDA, desde a sua fundação, reconhecera a legitimidade da fronteira 
Oder-Neisse como condição imprescindível para ultrapassar a longa contenda ger-
mano-polaca e como condição para a amizade germano-polaca.23 

A questão da fronteira polaca era, no entanto, secundária, perante a questão da 
ordem interna da Polónia, isto é, da ordem social. Também aqui se pode concordar 
com Churchill quando afirma: «Muito mais importante do que definir as fronteiras 
era que nascesse uma Polónia livre e independente».24 Com a actual Polónia bur-
guesa na NATO e na UE cumpriu-se o desejo de Churchill. 

A questão decisiva, à volta da qual o combate se despoletou, foi a da ordem social 
na Polónia, a questão de classe, apesar de nas discussões não terem sido utilizados 
os conceitos de classe, interesses de classe, luta de classes. Também Stáline não os 
usou. Também para quê? Ambos os lados compreendiam muito bem do que se tra-
tava. De acordo com Churchill, e também com Roosevelt tratava-se da restauração 
do antigo poder e das relações de propriedade da grande burguesia e dos latifundiá-
rios para restaurar a Polónia como um «cordon sanitaire» contra a União Soviética 

documentos ocidentais, o governo provisório polaco era designado de «governo de Lublin». 
Com esta designação queriam significar que não era um governo «polaco» legítimo. Os go-
vernos dos EUA e Grã-Bretanha designavam, nesta altura, o governo no exílio em Londres 
como o governo polaco «legítimo», reconhecido por eles diplomaticamente. 

22 Churchill, op. cit., p, 1023. Não existe um protocolo comum das três potências. Os pro-
tocolos concordam no essencial. As datas são, em parte, diferentes. De acordo com o proto-
colo britânico a conferência iniciou-se a 5 de Fevereiro, de acordo com os protocolos da URSS 
e EUA a 4 de Fevereiro. Cf. Liewellyn Woodword, Britisch Foreign Policy in the Second Worl 
War. Her Majesty’s Statinary Office, London, 1962, p. 48. 

23 O governo da RFA só reconheceu a fronteira ocidental da Polónia (Oder-Neisse) a 7 de 
Dezembro de 1970. 

24 Churchill, ibidem, p. 1024. 
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- «arrancar os russos da Europa». Stáline queria uma Polónia forte, democrática e 
pacífica, queria segurança na fronteira ocidental da União Soviética. 

Para ambos os lados era clara que primeiro teria de se decidir a questão do poder, 
antes de se puderem realizar «eleições livres». As questões de poder não se decidem 
com o boletim de voto. 

Enquanto Churchill e Roosevelt praticavam a sua política de classe sob a solução 
das «eleições livres», Stáline desmascarou a política reacionária do governo no exílio 
em Londres e, para ser preciso, em formulações diplomáticas e corteses, mas sem 
papas na língua. 

Roosevelt abriu a discussão – ou mais claramente: o conflito de classe no campo 
da diplomacia – sobre a questão polaca na sessão de 6 de Fevereiro. 

Em primeiro lugar, referiu os cinco a seis milhões de cidadãos americanos de ori-
gem polaca. A sua posição coincidia com a esmagadora maioria dos polacos residen-
tes nos EUA. Os polacos estão «sempre preocupados em “salvar a face”».25 

Stáline perguntou «a que polacos se referia: os verdadeiros ou os emigrantes? 
Os verdadeiros polacos viviam na Polónia».26 

Roosevelt foi claro de imediato: «A parte mais importante da questão polaca era 
a formação de um governo permanente na Polónia.» A opinião pública americana 
era contra o reconhecimento do «Governo de Lublin».27 Naturalmente que Roosevelt 
não disse nada sobre como era formada a opinião pública nos EUA.28 

Roosevelt propôs «fundar um conselho presidencial com alguns polacos excep-
cionais, que tinha como tarefa constituir um governo provisório». Deseja «que a 
Polónia venha a manter relações de amizade com a União Soviética».29 

Churchill sublinhou, depois dos seus habituais floreados, que as reivindicações da 
Rússia sobre a linha Curzon como fronteira, depois da «tragédia» por que tinha pas-
sado e dos «esforços» feitos para a libertação da Polónia, se baseavam «no direito». 

«Contudo era para ele mais importante a questão da soberania polaca, da liber-
dade e independência da Polónia do que a definição das suas fronteiras. Ele queria 
que os polacos tivessem uma pátria onde pudessem viver como lhes parecesse me-
lhor (…) A Grã-Bretanha entrara na guerra para defender a Polónia da agressão 
alemã. A Grã-Bretanha interessava-se pela Polónia, porque era uma questão de 
honra (…)».30 

Esta afirmação de Churchill, de que a Inglaterra entrara na guerra para «defender 
a Polónia da agressão alemã», que repetiu nas suas memórias31 não resiste a um 
exame objectivo. Perante o tribunal militar de Nuremberga, o antigo Chefe do Es-
tado-Maior fascista, general Alfred Jodl, afirmou: «Se não fomos derrotados logo 

25 Conferências, ibidem, p. 151. 
26 Idem, ibidem, p. 152. 
27 Idem, ibidem. 
28 Não se pode tratar aqui do problema da «formação da opinião». É um tema próprio 

em si. Cf. G. Le Bom, Psychologie der Massen, Stuttgart, 1960. Gustave Le Bon redigiu o seu 
livro em 1985. É considerado o pai da moderna manipulação de massas e da «livre formação 
de opinião». 

29 Conferências, ibidem, p.152. 
30 Idem, ibidem, p. 153 e seg. 
31 Churchill, ibidem, p. 1024. 
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em 1939 isso deveu-se a que as cerca de 110 divisões francesas e inglesas a Ocidente 
não fizeram nada durante a campanha militar na Polónia».32 

Os governos francês e inglês ainda tinham a esperança, em 1939, de poder virar a 
agressão fascista contra a União Soviética. Evidentemente que Churchill sabia isto 
assim com o Stáline o sabia. 

Depois de mais algumas frases, Churchill perguntou «se não se podia formar um 
governo polaco, como o que tinha proposto o Presidente».33 

À parte: o longo discurso agitador de Churchill cansou o próprio Roosevelt, de 
acordo com relatórios do Foreign Office em Londres. Voltando-se para o ministro 
dos Negócios Estrangeiros Stettinius, o Presidente disse: «Agora vamos ouvir isto 
durante meia hora».34 

Stáline explanou, fundamentada e minuciosamente, a perspectiva do governo so-
viético. Como esta contribuição historicamente importante é pouco conhecida, cita-
se aqui textualmente de acordo com o protocolo: 

«Stáline diz que Churchill acabou de afirmar que a questão da Polónia é para o 
governo britânico uma questão de honra. Stáline compreende isso. No entanto, tem 
de assinalar que a questão da Polónia para os russos não é só uma questão de 
honra, mas também uma questão de segurança. Uma questão de honra, porque os 
russos no passado tinham cometido muitos pecados contra a Polónia. O governo 
soviético esforça-se por reparar esses pecados. Mas era uma questão de segurança, 
porque muitos problemas estratégicos do Estado soviético estão relacionados com 
a Polónia. 

Não se trata só de a Polónia ter uma fronteira conjunta connosco. Isso é natu-
ralmente importante, mas o problema é mais profundo. Ao longo da história, a Po-
lónia tem sido um corredor utilizado pelos inimigos para atacar a Rússia. Basta 
recordar os últimos 30 anos. Neste período os alemães marcharam duas vezes atra-
vés da Polónia para atacar o nosso país. Porque tem sido tão fácil até agora ao 
inimigo marchar através da Polónia? Principalmente, porque a Polónia era fraca. 
O corredor polaco não podia ser fechado mecanicamente do exterior só pelas forças 
russas. Ele só pode ser fechado pelas próprias forças polacas no interior. Para isso, 
Polónia tem de ser forte. Por isso, a União Soviética está interessada na criação de 
uma Polónia forte, livre e independente. A questão polaca é para o Estado soviético 
uma questão de vida ou de morte. Isto explica a completa rejeição da política do 
tsarismo para a Polónia. O governo tsarista queria, como se sabe, assimilar a Po-
lónia. O governo soviético mudou radicalmente esta política desumana e optou pelo 
caminho da amizade com a Polónia e da garantia da sua independência. Esta é a 
razão por que os russos defendem uma Polónia forte, independente e livre. 

Agora Stáline diz que quer tratar algumas questões referidas na discussão e so-
bre as quais se mantêm diferenças de opinião. 

Trata-se principalmente da linha Curzon. Ele, Stáline, quer sublinhar que a linha 

32 O processo contra os criminosos de guerra perante o tribunal militar internacional, Nu-
remberga, 14 de Novembro 1945 – 1 de Outubro 1946. Texto oficial, edição alemã, Nurem-
berga, 1949, Tomo XV, p. 385 e seg. 

33 Conferências, ibidem, p. 154. 
34 Liewellyn Woodward, ibidem, p.485. Nota de rodapé 3: «Now we are in for half an 

hour of it.» 

8 
 

                                                 



de Curzon não foi inventada pelos russos. Os seus autores são Curzon, Clemenceau 
e os americanos, que participaram na conferência de Paris em 1919. Nesta confe-
rência, não participaram russos. A linha Curzon foi definida com base em dados 
etnográficos, contra a vontade dos russos. Lénine não concordou com ela. Ele não 
quis entregar à Polónia a cidade e a região de Bialystok, como a linha de Curzon 
previa. 

O governo soviético já se afastara da posição de Lénine. Que querem agora? per-
gunta Stáline. Que sejamos menos russos do que Curzon e Clemenceau? Desse modo 
impelem-nos para o opróbrio. O que diriam os ucranianos se aceitássemos a vossa 
proposta? Diriam que Stáline e Mólotov demonstraram ser defensores menos fiá-
veis dos russos do que Curzon e Clemenceau. Com que cara é que ele, Stáline, podia 
regressar a Moscovo? Não, é preferível que a guerra contra os alemães dure mais 
um pouco, mas temos de ser capazes se indemnizar a Polónia à custa da Alemanha 
a Oeste. 

Durante a sua estadia em Moscovo, Mikolajczyk perguntou a Stáline qual era 
fronteira ocidental polaca que o governo soviético reconhecia. Mikolajczyk ficou 
muito satisfeito quando ouviu que nós reconhecíamos a linha do Neisse como a 
fronteira oeste da Polónia. É necessário esclarecer que há dois rios com o nome de 
Neisse: um corre a Leste de Breslau o outro a Oeste. Stáline é da opinião que a fron-
teira Oeste da Polónia deve corresponder ao Neisse a Oeste e solicita a Roosevelt e 
a Churchill que o apoiem. 

Uma outra questão sobre a qual Stáline se quer pronunciar é a constituição do 
governo polaco. Churchill propõe que o governo polaco seja constituído aqui na 
conferência.  

Stáline supõe que Churchill se tenha enganado: como seria possível formar um 
governo polaco sem a participação dos polacos? Muitos chamam-lhe, a ele Stáline, 
um ditador, não o consideram um democrata, no entanto tem suficientes sentimen-
tos democráticos para não tentar formar um governo sem os polacos. Um governo 
polaco só pode ser formado com a participação e o consentimento dos polacos. 

Um momento apropriado teria sido no Outono passado quando Churchill foi a 
Moscovo e levou consigo Mikolajczyk, Grabski e Romer. Os representantes do go-
verno de Lublin também foram convidados a ir a Moscovo nessa altura. Ele orga-
nizou um encontro entre os polacos de Londres e de Lublin. Até se identificaram 
certos pontos para um acordo. Churchill certamente se recordava. Depois Mikola-
jczyk foi a Londres, pretendendo regressar rapidamente a Moscovo para terminar 
o processo de formação de um governo. Em vez disso, Mikolajczyk foi excluído do 
governo polaco em Londres, porque defendia um acordo com o governo de Lublin. 
O actual governo polaco em Londres, presidido por Arciszewski e dirigido por Ra-
czkiewicz, é contra um acordo com o governo de Lublin. Mais ainda: age de forma 
hostil contra um tal acordo. O governo de Londres chama ao governo de Lublin um 
bando de criminosos e ladrões. Evidentemente que o ex-governo de Lublin e actual 
governo de Varsóvia não o deixa sem resposta e considera os polacos de Londres 
traidores e renegados. Como é que se pode unir em tais condições? Stáline não faz 
ideia. 

Os líderes do governo de Varsóvia, Bierut, Osubka-Morawski e Rolazymierski 
não queriam saber de uma união com o governo polaco de Londres. Ele, Stáline, 
perguntara ao governo de Varsóvia quais as cedências que estaria disposto a fazer. 
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A resposta foi: os polacos de Varsóvia podiam tolerar nas suas fileiras pessoas do 
governo de Londres como Grabski e Zeligowski, mas não aceitavam Mikolajczyk 
como primeiro-ministro. Stáline estava disposto a apoiar qualquer tentativa de 
unidade dos polacos, mas só na condição de uma tal tentativa ter hipóteses de êxito. 
O que se devia então fazer? Talvez convidar os polacos de Varsóvia para uma con-
ferência? Ou talvez convidá-los para Moscovo e falar aí com eles? 

Por fim, Stáline quer ainda referir uma outra importante questão, sobre a qual 
quer agora falar como militar. O que exige ele, enquanto militar, do governo de um 
país que foi libertado pelo Exército Vermelho? Só exige uma coisa: que esse governo 
assegure a paz e a ordem na retaguarda do Exército Vermelho, que impeça o eclodir 
de uma guerra civil atrás das nossas linhas da frente. Para os militares é, no fim de 
contas, indiferente qual é o governo. Para os militares é importante que ninguém 
lhes dispare pelas costas. Na Polónia está o governo de Varsóvia. Na Polónia tam-
bém estão agentes do governo de Londres que estão em contacto com círculos clan-
destinos, que se autointitulam “forças da resistência interior”. Enquanto militar, ele 
Stáline, compara a actividade de uns e de outros e conclui inevitavelmente que o 
governo de Varsóvia cumpre com as suas tarefas de assegurar a paz e a ordem na 
retaguarda do Exército Vermelho, enquanto “as forças da resistência interior” só 
nos prejudicam.   

Estas “forças” já assassinaram 212 membros do Exército Vermelho. Assaltam os 
nossos acampamentos para roubar armas. Desobedecem às nossas ordens de re-
gisto das estações de rádio nos territórios libertados pelo Exército Vermelho. As 
“forças da resistência interior” violam todas as leis da guerra. Queixam-se de que 
os prendemos. Ele, Stáline, declara que, caso estas “forças” continuem os assaltos 
aos nossos soldados, abatê-las-emos a tiro. 

Afinal, de uma perspectiva estritamente militar, o governo de Varsóvia é útil e o 
governo de Londres e os seus agentes são prejudiciais. Naturalmente que os milita-
res apoiarão um governo que assegure paz e ordem na retaguarda, pois sem isso 
não são possíveis êxitos do Exército Vermelho. Paz e ordem na retaguarda são con-
dições para os nossos êxitos. Isto é compreendido não só por militares, mas também 
por civis. As coisas estão neste pé.»35 

«Roosevelt propôs continuar a discussão nos dias seguintes e comentou salomo-
nicamente que «a questão polaca (…) há cinco séculos que provoca dores de cabeça 
ao mundo».36 

Nas reuniões seguintes, em discussões posteriores sobre a Polónia, trataram-se 
dos detalhes, entre os quais Roosevelt e Churchill colocaram no centro a exigência de 
«eleições livres». Roosevelt e Churchill especulavam sobre a existência de sentimen-
tos anti-soviéticos na população. A sociedade polaca era uma sociedade de classes. A 
propaganda de Goebbels e a influência do clero católico desempenhavam um papel 
não displicente. Havia também a propaganda do governo no exílio em Londres. Se o 
exército de Anders, com 150 mil homens, sob influência de um corpo de oficiais an-
ticomunista, regressasse à Polónia, estariam criadas as condições para uma guerra 
civil. Roosevelt e Churchill não viam ou não queriam ver que no seio da população 

35 Conferências, ibidem, pp. 155-158. 
36 Idem, ibidem, p. 158. 
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polaca se iniciara um processo de reconsideração. O Partido Polaco dos Trabalhado-
res tinha prestígio e possuía autoridade política. Isto também acontecia na Europa 
ocidental, onde os partidos comunistas, por causa do seu papel dominante no movi-
mento de resistência antifascista, tinham prestígio e autoridade. A Ocidente, os go-
vernos americano e britânico podiam apoiar as forças restauracionistas e bloquear 
os movimentos democráticos. Na Polónia, o Exército Vermelho e o seu aliado Exér-
cito Popular Polaco impediam a ingerência dos EUA e Grã-Bretanha. Naturalmente 
que os comunistas polacos também agiram de acordo com os conhecimentos resul-
tantes das experiências do processo histórico: primeiro decidiram a questão do poder 
e depois as eleições livres. 

As intenções de Roosevelt e de Churchill tinham por base a eliminação do governo 
de Varsóvia e a sua substituição por um governo burguês conveniente, ou seja, que-
riam decidir a questão do poder no seu interesse e depois, com «os russos fora!», 
«eleições livres». 

Isto não foi possível com Stáline. Assim foi assumida no comunicado uma fórmula 
de compromisso que cada lado podia interpretar à sua maneira: «Na Polónia surgiu 
uma nova situação com a sua completa libertação pelo Exército Vermelho. Isto 
exige a formação de um governo polaco provisório, que se deve apoiar numa base 
mais ampla do que aquela que era possível até à recente libertação da parte oci-
dental da Polónia. O actual governo provisório na Polónia deve, por isso, ser remo-
delado numa ampla base democrática abrangendo personalidades democráticas 
da Polónia e polacos no estrangeiro. Este novo governo deve chamar-se então Go-
verno Provisório de Unidade Nacional (…)». Este governo «deve comprometer-se, 
tão breve quanto possível, com a realização de eleições livres baseadas no sufrágio 
universal e secreto. Todos os partidos antinazis e democráticos devem ter direito a 
participar nestas eleições e a apresentar candidatos».37 (Este Governo Provisório 
de Unidade Nacional foi constituído a 28 de Junho. Osobka-Morawski tornou-se pri-
meiro-ministro e Gomulka e Mikolajczk seus representantes. Com o apoio dos EUA 
e da Grã-Bretanha, formaram-se organizações clandestinas reaccionárias que cria-
ram uma situação de pré-guerra civil, com o assassínio de personalidades democrá-
ticas e actos de sabotagem. A 28 de Março de 1947 assassinaram o general Karol Swi-
erczewski, ministro-adjunto de Defesa Nacional. Especialmente perigosos eram os 
bandos do «Exército de Sublevação Ucraniano», apoiados por uma parte da popu-
lação ucraniana. Só no fim de 1948, o poder popular conseguiu derrotar as forças 
contra-revolucionárias. Depois da vitória eleitoral do bloco democrático, a 19 de Ja-
neiro de 1947, Mikolajcyk pôs-se a andar para Londres.) 

 
    
 
 
 

37 Idem, ibidem, p. 205 e 206. 
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