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22 DE JUNHO DE 1941 

 

A ALEMANHA NAZI INVADE A RÚSSIA 

DISCURSO DE CHURCHILL 

 
 

Quando acordei na manhã de domingo, 22 de Junho, chegaram-me notícias de que Hitler 

invadira a Rússia. A minha convicção tornava-se uma certeza. Não tinha a mais pequena 

dúvida de qual era o nosso dever e a nossa política. Tampouco do que me competia dizer. Só 

faltava redigi-lo. Pedi que fosse imediatamente anunciado que falaria na rádio, às 9 horas dessa 

noite. O general Dill
1
, que chegara a toda a pressa de Londres, veio ao meu quarto com notícias 

pormenorizadas. Os alemães haviam invadido a Rússia numa frente extensíssima, tinham 

surpreendido no solo uma grande parte da força aérea soviética e parecia que avançavam com 

grande rapidez e violência. O Chefe do Estado-Maior Imperial acrescentou: “creio que serão 

apanhados em hordas”. Passei o dia a compor o meu discurso. Não havia tempo para consultar 

o Gabinete de Guerra, nem era necessário. Eu sabia que todos nós sentíamos o mesmo a 

respeito deste assunto. O Sr. Eden, Lorde Beaverbrook e Sir Stafford Cripps
2
 - que tinha 

deixado Moscovo em 10 de Junho – também estiveram comigo durante o dia. 

 

O meu secretário particular, o Sr. Colville, que se encontrava comigo, em Chequers
3
, nesse 

fim-de-semana, fez o seguinte registo, que pode ter algum interesse: 

 
No sábado, 21 de Junho, segui para Chequers antes do jantar. O Sr. e a Sr.ª Winant4, o Sr. e 
a Sr.ª Eden e Edward Bridges5 encontravam-se lá. Durante o jantar, o Sr. Churchill afirmou 
que um ataque alemão à Rússia era, agora, uma certeza, e que pensava que Hitler esperava 
ter a simpatia dos capitalistas e da extrema-direita deste país e dos EUA. Todavia, Hitler 
estava enganado e todos devíamos acorrer em auxílio da Rússia. Winant disse que o 
mesmo aconteceria relativamente aos EUA. Após o jantar, quando caminhava no relvado 
de croquet ao lado do Sr. Churchill, ele voltou a este assunto e eu perguntei-lhe se, para ele, 
um obstinado anticomunista, essa atitude não iria parecer uma capitulação de princípios. 
O Sr. Churchill replicou-me: “de maneira nenhuma. Só tenho uma intenção, a destruição de 
Hitler, e, consequentemente, isso facilita o meu propósito. Se Hitler invadisse o inferno, no 
mínimo faria na Câmara dos Comuns uma referência favorável ao diabo”. 
 
Fui despertado às 4 horas da madrugada seguinte por uma mensagem telefónica do F.O. 
[Foreign Office] que confirmava ter a Alemanha atacado a Rússia. O primeiro-ministro 
sempre dissera que não queria ser acordado por nenhum motivo, excepto a invasão [da 
Inglaterra]. Consequentemente, adiei até às 8 horas a comunicação da mensagem. O seu 
único comentário foi: “Diga à BBC que falarei às 9 horas desta noite.” Pelas 11 horas, 
começou a preparar a alocução, e, excepto durante o almoço, a que compareceram Sir 
Stafford Cripps, Lorde Cranborne6 e Lorde Beaverbrook, a ela dedicou todo o dia...A 
alocução só ficou pronta vinte minutos antes das 9. 

                                                 
1
 O general Sir John Greer Dill era o Chefe do Estado-Maior Imperial. [Nota do tradutor] 

2
 Anthony Eden era o ministro dos Negócios Estrangeiros; Lorde Beaverbrook era o ministro da Indústria 

Aeronáutica e Cripps encontrava-se em Inglaterra, mas era o embaixador britânico em Moscovo. [Nota do 

tradutor] 
3
 Residência de campo do primeiro-ministro britânico, a NW de Londres. [Nota do tradutor] 

4
 John Gilbert Winant era o embaixador dos EUA na Grã-Bretanha. [Nota do tradutor] 

5
 Secretário do Gabinete – é o mais alto cargo do funcionalismo público britânico, sem equivalência no governo 

português. [Nota do tradutor] 
6
 Robert Gascoyne-Cecil – era o Secretário de Estado para os Assuntos dos Domínios. [Nota do tradutor] 
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Nesse discurso, afirmei: 

 
O regime nazi é indistinguível das piores características do comunismo. É vazio de todo o 
conteúdo e princípios, excepto ganância e dominação racial. Excede todas as formas de 
perversidade humana na eficiência da sua crueldade e feroz agressão. Ninguém tem sido 
mais consistentemente anticomunista do que eu nos últimos vinte e cinco anos. Não 
desdirei uma palavra do que disse a esse propósito. Mas tudo isto se dissipa perante o 
espectáculo que agora se desenrola. Desvanece-se o passado, com os seus crimes, as suas 
loucuras e tragédias. Vejo os soldados russos posicionados na fronteira da sua pátria, 
defendendo as suas casas, onde rezam mães e esposas – ah, sim, porque há ocasiões em 
que todos oram – pela segurança dos seus entes queridos, pelo regresso do ganha-pão, do 
seu campeão, do seu protector. Vejo as dezenas de milhares de aldeias da Rússia onde os 
meios de subsistência são tão duramente arrancados do solo, mas onde ainda existem 
alegrias humanas primordiais, onde as jovens riem e as crianças brincam. Vejo, a avançar 
para tudo isto, em repugnante ofensiva, a máquina de guerra nazi, com os seus 
estrepitosos e esbeltos oficiais prussianos batedores de tacões e os seus matreiros agentes 
especiais, vindos de intimidar e oprimir uma dúzia de países. Vejo, igualmente, as 
insensíveis, treinadas, dóceis e brutas massas da soldadesca huna arrastando-se como um 
enxame de gafanhotos rastejantes. Vejo no céu os bombardeiros e caças alemães, muitos 
ainda frescos do sofrimento britânico, deliciados por encontrarem o que acreditam ser 
uma vítima mais fácil e segura. 
 
Por trás de todo este espavento, por trás desta tormenta, vejo aquele pequeno grupo de 
vilões que planeiam, organizam e lançam sobre a humanidade esta catarata de horrores... 
 
Devo tornar pública a decisão do governo de Sua Majestade – e estou certo de que se trata 
de uma decisão em que os grandes Domínios em devido tempo estarão de acordo –, 
porque devemos proclamá-la imediatamente, sem um dia de demora. Tenho de fazer a 
declaração, mas será que podem ter dúvidas de qual será a nossa política? Só temos um 
objectivo e um único e irrevogável propósito. Estamos decididos a destruir Hitler e 
qualquer vestígio do regime Nazi. Disso nada nos desviará – nada. Nunca pactuaremos, 
nunca negociaremos com Hitler ou alguém do seu gangue. Combatê-lo-emos em terra, 
combatê-lo-emos no mar e combatê-lo-emos no ar, até que, com a ajuda de Deus, 
tenhamos livrado a terra da sua sombra e libertado da opressão os seus povos. Qualquer 
homem ou Estado que combate contra o domínio nazi terá o nosso apoio. Qualquer 
homem ou Estado que esteja ao lado de Hitler é nosso inimigo...É esta a nossa política e é 
esta a nossa declaração. Consequentemente, daremos todo o apoio que pudermos à Rússia 
e ao povo russo. Apelaremos a todos os nossos amigos e aliados, em qualquer parte do 
mundo, para que tenham a mesma atitude, tal como nós o faremos, com fé e firmeza, até ao 
fim... 
 
Não se trata de uma guerra de classes, mas sim uma guerra na qual todo o Império 
Britânico e a Comunidade de Nações se encontram empenhados, sem distinção de raça, 
credo ou partido. Não me compete falar da atitude dos Estados Unidos, mas posso afirmar 
o seguinte: se Hitler imagina que o seu ataque à Rússia Soviética causará a mais pequena 
divergência de objectivos ou quebra de esforços das grandes democracias que estão 
decididas a cumprir o seu destino, então está redondamente enganado. Pelo contrário, 
sentir-nos-emos robustecidos e incentivados nos nossos esforços para salvarmos a 
humanidade desta tirania. Estaremos reforçados e não enfraquecidos em resolução e 
recursos. 
 
Não é altura para lições de moral a propósito das irracionalidades de países e governos 
que permitiram que fossem agredidos uns a seguir aos outros, quando, por uma acção 
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conjunta, poderiam ter-se salvado e salvado o mundo desta catástrofe. Mas, quando falei 
há poucos minutos do perfil sanguinário de Hitler e da ganância que o impeliu ou atraiu à 
sua aventura russa, disse que havia um motivo mais profundo por trás da sua barbaridade. 
Ele pretende destruir o poderio russo porque considera que, se for bem-sucedido, poderá 
fazer voltar do Leste o grosso do seu potencial militar, terrestre e aéreo, e lançá-lo contra 
esta ilha, que ele sabe que terá de conquistar para não sofrer o castigo dos seus crimes. A 
sua invasão da Rússia não é mais do que um prelúdio para a tentativa de invasão das Ilhas 
Britânicas. Ele espera, sem dúvida, que tudo isto possa ser uma realidade antes da chegada 
do Inverno, e que possa esmagar a Grã-Bretanha antes da marinha e da força aérea dos 
EUA intervirem. Ele espera poder repetir, uma vez mais, numa escala ainda maior do que 
anteriormente, esse processo de destruição dos seus inimigos, um de cada vez, mediante o 
qual foi bem-sucedido e prosperou. E que, então, o cenário esteja desimpedido para o acto 
final, sem o qual todas as suas conquistas seriam em vão – nomeadamente a subjugação do 
Hemisfério Ocidental à sua vontade e ao seu sistema. 
 
Os perigos em que se encontra a Rússia são, por conseguinte, os nossos perigos e os 
perigos dos Estados Unidos, assim como a causa para que qualquer russo combata pela 
sua existência e terra é a causa dos homens livres e dos povos livres em todos os cantos do 
globo. Aprendamos as lições decorrentes desta experiência tão cruel. Redobremos 
esforços e repliquemos com uma força unida, enquanto nos restam vida e meios. 
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