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1941 – DA INVASÃO DA RÚSSIA PELA ALEMANHA 

E DO PACIFISMO QUANDO CONVÉM 

 
Com a vitória alcançada sobre os exércitos anglo-franceses, em Maio-Junho de 1940, Adolf Hitler 
lograra, na prática, encerrar as hostilidades terrestres na Frente Ocidental. Nos meses que se 
seguiram, a Alemanha nazi oscilou entre a tentativa de negociar com os britânicos o acesso à paz e 
os preparativos para uma operação de invasão da Grã-Bretanha, por travessia do canal da Mancha. 
Enquanto isso, uma intensa batalha aérea se abateu sobre a Grã-Bretanha, claramente com o 
objectivo de quebrar a vontade de resistência dos súbditos de Sua Majestade. 
 
Nenhuma das hipóteses imaginadas por Hitler viria a concretizar-se. Os britânicos aguentavam-se 
debaixo dos bombardeamentos e os generais alemães encaravam a operação anfíbia, através do 
canal, como algo próximo de uma loucura. 
 
A leste, o pacto germano-soviético parecia garantir um bom nível de estabilidade. A URSS 
mantinha-se como vizinho e parceiro comercial de grande préstimo para a Alemanha, apesar das 
diferenças ideológicas só poderem apontar para uma dura confrontação num futuro mais ou menos 
próximo. Ao findar o ano de 1940 (31 de Dezembro), em carta para Mussolini, afirmava Hitler a 
propósito da Rússia: 
 

Tendo em atenção o perigo de virmos a assistir a um certo número de conflitos internos nos países 
balcânicos, é necessário prever as extremas consequências e ter preparados os meios de as evitar. 
Não prevejo nenhuma iniciativa russa contra nós enquanto Estaline for vivo e nós não formos 
vítimas de sérios desaires. Considero essencial, Duce, como premissa de uma conclusão 
satisfatória desta guerra, que deve haver um exército alemão suficientemente forte para fazer 
frente a qualquer eventualidade no Leste. Quanto maior for a força visível deste exército menor 
será a probabilidade de termos de o empenhar contra uma ameaça imprevisível. Gostaria de 
acrescentar a estas considerações gerais que as nossas actuais relações com a URSS são muito 
boas. Estamos prestes a concluir um tratado que satisfará ambas as partes e existe uma 
considerável esperança de que possamos resolver, de uma maneira razoável, os restantes pontos 
em discussão entre nós. De facto, as únicas duas questões que ainda nos dividem são a Finlândia e 
Constantinopla. Quanto à Finlândia, não antevejo dificuldades fundamentais, porque não vemos a 
Finlândia como pertencente à nossa esfera de influência, e, a única coisa que nos interessa é que 
uma segunda guerra não deve eclodir nessa área. 
 
Bem pelo contrário, não é do nosso interesse abandonar Constantinopla à Rússia e a Bulgária ao 
bolchevismo. Mas mesmo aqui pode ser possível, com boas intenções, alcançar uma solução que 
evitará o pior e facilitará o que pretendemos. Será mais fácil encontrar uma solução se Moscovo 
entender que nada nos obriga a aceitar um acordo que não nos satisfaça.1 

 
Poucos meses volvidos, as “muito boas” relações entre Berlim e Moscovo foram-se deteriorando, 
justamente no sentido de conferir a Hitler uma justificação pública para a expansão alemã para 
leste. O governo britânico não deixara de acompanhar os indícios que ia coligindo de um 
relacionamento ideologicamente estranho. Para Winston Churchill, a URSS, desde o início da 
guerra, havia... 
 

...observado com uma compostura empedernida a destruição da frente francesa, em 1940, e os 
nossos esforços vãos para criarmos uma frente nos Balcãs. Tinham prestado uma importante 
ajuda económica à Alemanha nazi.2 

                                                 
1 CHURCHILL, Winston, The Grand Alliance: The Second World War, Volume 3 (Winston Churchill World War II 
Collection). RosettaBooks. Edição do Kindle. Pos. 293-304 
2 Idem, Pos. 5839. 
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Apesar dos múltiplos avisos que o governo de Moscovo recebeu de diversas origens, incluindo o 
governo britânico, ao iniciar-se a invasão da Rússia, em 22 de Junho de 1941, as tropas alemãs não 
encontraram quaisquer sinais de preparativos militares e as forças de cobertura soviéticas foram 
rapidamente desbaratadas. Centenas de aviões da Força Aérea russa foram destruídos nas suas 
bases, antes de poderem ir para o ar. Perante um cenário de uma derrocada militar, não tardaram os 
gritos de socorro. 
 

O seu primeiro impulso e duradoura política – recordaria Churchill – foi pedir socorro à Grã-
Bretanha e ao seu Império [...] Não hesitaram em pedir, em termos urgentes e estridentes, a uma 
Grã-Bretanha desgastada e combatente, que lhes enviassem as munições que escasseavam às suas 
próprias tropas. Pressionaram os Estados Unidos no sentido de desviarem para eles uma grande 
parte dos abastecimentos com que nós contávamos, e, acima de tudo, mesmo no Verão de 1941, 
clamavam por desembarques britânicos na Europa, qualquer que fosse o risco e o custo, para 
estabelecer uma segunda frente. Os comunistas britânicos, que, até então, tinham feito o seu pior, o 
que não era relevante, nas nossas fábricas, e haviam denunciado “a guerra capitalista e 
imperialista”, deram uma pirueta do dia para a noite e passaram a espalhar nas paredes e placards 
o slogan “Segunda Frente Já”.3 

 

 
 
A Grã-Bretanha, pela acção de Churchill, logo se dispôs a considerar a Rússia como aliada e a 
prestar-lhe o máximo de auxílio logístico possível, nomeadamente através da remessa de diversas 
mercadorias, por mar, para os portos de Murmansk e Arcangel, no Árctico. Para dinamizar esse 
novo relacionamento, importava que Estaline estivesse disponível para um entendimento amistoso 
com Churchill. Desses primeiros tempos vividos na condição de aliados, o então primeiro-ministro 
britânico deixaria, sobre o relacionamento com Estaline, o apontamento seguinte: 
 

Fiz o melhor que pude, através de telegramas pessoais frequentes, para construir o mesmo tipo de 
relação amistosa que eu havia desenvolvido com o presidente [Roosevelt]. Nesta longa série para 
Moscovo recebi muitas negativas e só raramente uma palavra amável. Muitas vezes, os meus 
telegramas ficavam sem resposta – pura e simplesmente ou por muitos dias. O governo soviético 
comportava-se como estando a prestar-nos um grande favor ao combaterem, no seu próprio país, 
pela sua sobrevivência. Quanto mais lutavam, maior se tornava a nossa dívida. Não era uma visão 
equilibrada. Duas ou três vezes, nesta longa correspondência, tive de protestar em linguagem rude, 
mas especialmente contra o mau tratamento aplicado aos nossos marinheiros que, correndo tanto 
perigo, levavam os suprimentos a Murmansk e Arcangel. No entanto, quase invariavelmente, tive 
de aguentar a prepotência e as censuras com “um paciente encolher de ombros; porque sofrimento 
é a marca” de todos quantos têm que lidar com o Kremlin. Além do mais, fiz constantes 
autorizações para corresponder às pressões sob as quais Estaline e a sua intrépida nação russa se 
encontravam sujeitas.4 

                                                 
3 Idem, Pos. 5839-5847. 
4 Idem, Pos. 5998-6002. 
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Presentemente, é quase inevitável recordar os primeiros dias da invasão da Rússia, em 1941, sem 
estabelecer comparações com as memórias mais recentes da invasão russa da Ucrânia, iniciada em 
24 de Fevereiro de 2022. Também então, a figura política que liderava a luta contra a Alemanha 
nazi procurava levar ao chefe do país invadido algumas palavras de apreço e de apoio moral. Em 
carta para Estaline, datada de 07-07-1941, escrevia Winston Churchill: 
 

Por cá, estamos todos muito entusiasmados com a forte e animosa resistência que os exércitos 
russos estão a opor à invasão não-provocada e impiedosa dos nazis. Constata-se uma admiração 
generalizada pela bravura e tenacidade dos soldados e da população. Para vos ajudar, faremos 
tudo o que o tempo, a geografia e o crescimento dos nossos recursos vierem a permitir.5 

 

 
 
O mencionado esforço de apoio à URSS começou a materializar-se com o envio, por via marítima, 
de todo o tipo de material de guerra – carros de combate, aviões, munições – e matérias-primas de 
interesse militar. Em nova carta, de 25-07-1941, o primeiro-ministro britânico dava conta a 
Estaline de que, no tocante aos aviões de combate, “cento e quarenta serão enviados daqui e outros 
sessenta de parte dos nossos fornecimentos provenientes dos Estados Unidos”6, isto é, apesar dos 
EUA ainda serem neutrais, Churchill convencera o presidente Roosevelt a permitir o desvio de 
parte da ajuda à Grã-Bretanha para a URSS.  
 
Só os apaniguados de Hitler terão pensado que os EUA, em vez de se empenharem numa solução 
de paz, estavam, sim, a alimentar a guerra. 
 
A primeira resposta de Estaline aos telegramas de Churchill chegaria em 19-07-1941: 
 

Permita-me que expresse a minha gratidão pelas duas mensagens pessoais que me dirigiu. 
 
As suas mensagens constituíram o ponto de partida de diligências que, subsequentemente, 
resultaram no acordo entre os nossos dois governos. Agora, como afirmou com inteira justificação, 
a União Soviética e a Grã-Bretanha tornaram-se aliados combatentes contra a Alemanha hitleriana. 
[...] 
 
Talvez não seja inapropriado afirmar que a posição das forças soviéticas na frente permanece 
crítica. As consequências da inesperada quebra do Pacto de Não-Agressão por parte de Hitler, 
assim como o súbito ataque contra a União Soviética – ambos os factos conferindo vantagens às 
tropas alemãs – continuam a fazer-se sentir nos exércitos soviéticos. [...] 

                                                 
5 Idem, Pos. 5868. 
6 Idem, Pos. 5976. 
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Parece-me, por conseguinte, que a situação militar da União Soviética, assim como a da Grã-
Bretanha, seria consideravelmente melhorada se pudesse ser aberta no Ocidente uma frente 
contra Hitler – no Norte da França e no Árctico.7 

 
Estaline reconhecia, assim, a esperança que depositara no acordo com Hitler e, logo no início da 
sua ligação com os Aliados, sublinhava a necessidade de uma segunda frente, a Oeste, pressão que 
iria repisar, incessantemente, até à sua concretização, em Junho de 1944. Entretanto, com pouco 
mais de dois meses de guerra na Frente Leste, as perdas territoriais da URSS eram já muito 
significativas (V. mapa referido a 25-08-1941). A Polónia Oriental, os Estados Bálticos e grande 
parte da Bielorrússia e da Ucrânia haviam sido conquistados pelo inicialmente imparável avanço 
alemão. 

 

 
 
Fazendo um paralelo com o actual conflito russo-ucraniano, imagine o leitor que, em Agosto de 
1941, uma corrente de opinião vinha apelar à paz, ao estabelecimento de conversações entre os 
dois países, procurando alcançar um cessar-fogo, ainda que a URSS tivesse de ceder à Alemanha 
todos ou parte dos territórios ocupados. Criticariam, ainda, a Grã-Bretanha e os EUA por estarem a 
“alimentar a guerra” através de fornecimentos de armamento e munições à URSS. Não seria 
natural que os partidários de semelhante corrente de opinião fossem acusados de simpatizantes 
com a causa nazi? 
 
Curioso, também, os termos de um lamento de Winston Churchill, a propósito de certas atitudes do 
governo de Moscovo, apesar do apoio que lhe ia sendo prestado pelos aliados ocidentais: 
 

[Nós, britânicos] fomos deixados sozinhos durante um ano inteiro, enquanto cada comunista, na 
Inglaterra, deu o seu melhor para prejudicar o nosso esforço de guerra. Se tivéssemos sido 
invadidos e destruídos em Julho ou Agosto de 1940, ou vencidos pela fome devido à Batalha do 
Atlântico, eles [os soviéticos] teriam permanecido completamente indiferentes. Se tivessem agido 
quando os Balcãs foram atacados, muito mais teria sido conseguido, mas tudo permitiram para 

                                                 
7 Idem, Pos. 5911-5921. 



5 
 

que Hitler pudesse escolher as suas oportunidades e os seus inimigos. Que um governo com este 
registo se permita acusar-nos de estarmos a tentar fazer conquistas em África ou a obter 
vantagens na Pérsia à sua custa, ou pretendendo “lutar até ao último soldado russo”, deixa-me 
bastante desalentado.8 

 
A corrente pacifista que hoje comenta o conflito na Ucrânia, só teve de substituir último soldado 

russo por último soldado ucraniano. Tudo em nome da paz. 
 
 
David Martelo – 01 de Setembro de 2022  

                                                 
8 Idem, Pos. 7321-7331. Sublinhado nosso. 


