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1939 – ESFERAS DE INFLUÊNCIA NA EUROPA DE LESTE 

O PROTOCOLO SECRETO GERMANO-SOVIÉTICO 

 
 
Existem diversos registos de uma reunião do Politburo do Comité Central da URSS, em 19 de 
Agosto de 1939, durante a qual Estaline se terá dirigido ao colectivo com palavras 
essencialmente do seguinte teor: 
 

Estamos plenamente convencidos de que a Alemanha, se assinarmos uma aliança com a 
França e a Grã-Bretanha, se verá obrigada a não intervir na Polónia. Desta maneira, 
poderia evitar-se a guerra e o futuro adquirirá neste caso um rumo perigoso para nós. Por 
outro lado, se a Alemanha aceita a nossa proposta de um pacto de não-agressão, atacará, 
sem dúvida alguma, a Polónia e a intervenção da Inglaterra e da França nesta guerra será 
inevitável. Nestas circunstâncias, teremos muitas possibilidades de nos mantermos 
afastados do conflito e podemos esperar com vantagem que chegue a nossa hora. Isto é 
precisamente o que nos interessa. Por este motivo, a nossa decisão é aceitar as propostas 
alemãs e enviar de novo aos seus respectivos países os delegados franceses e ingleses. O 
que nos interessa é que rebente uma guerra entre a Alemanha por um lado e a França e a 
Inglaterra por outro. É essencial, para nós, que a guerra dure muitos anos para que os 
beligerantes se esgotem. Entretanto, temos de intensificar o nosso trabalho político nesses 
países para que estejamos bem preparados quando terminar a guerra.1 

 
Se sobre este texto podem existir algumas dúvidas e versões ligeiramente diferentes (ver, por 
exemplo, esta2), já o mesmo não se verifica quanto à concretização do Pacto de Não-Agressão 
Germano-Soviético, tratado ao qual foi dada, imediatamente, a maior publicidade. 
 
No entanto, o dito pacto incluía um protocolo secreto, anexo ao novo tratado, no qual se previa 
a partilha da Polónia entre os dois Estados e a delimitação das zonas de influência no Leste da 
Europa. A Alemanha declarava não ter qualquer interesse político relativamente à Letónia, à 
Estónia e à Finlândia, mas considerava a Lituânia como fazendo parte da sua esfera de 
influência (condição que, posteriormente, cederia à URSS). Uma linha de demarcação foi 
traçada para a partilha da Polónia. Nos Países Bálticos, a Alemanha apenas reclamava 
vantagens económicas. O Pacto de Não-Agressão e os acordos secretos foram assinados já 
tarde, na noite de 23 de Agosto3. O documento, assinado por Ribbentrop e Molotov, terminava 
com as seguintes palavras: «Este documento será mantido no maior segredo por ambas as 
partes».4 O Pacto seria anunciado publicamente, por ambos os governos, desta forma sucinta: 
 

As altas partes contratantes comprometem-se a se abster de todo o acto de violência 
contra o outro, de qualquer agressão, de todo o ataque de um contra o outro, 
individualmente ou em conjunção com outras potências. 

 
Em 28 de Setembro, com os exércitos alemão e soviético já no interior da Polónia, foi assinado 
o Tratado de Limites e de Amizade entre a Alemanha e a URSS, que estabelecia o seguinte: 
 

O governo da URSS e o governo alemão, no seguimento da desintegração do ex-Estado 
polaco, consideram ser seu único dever o restabelecer a paz e a ordem neste território e de 

                                                 
1 HEYDECKER, Joe J., LEEB, Johannes, O Julgamento de Nuremberga, p. 202. 
2 https://matiane.wordpress.com/2010/06/08/stalin’s-speech-to-the-members-of-the-politbureau-august-19-1939/ 
3 Nuremberg Documents, Part. X, pp. 210 e segs. 
4 HEYDECKER, Joe J., LEEB, Johannes, Idem, p. 203. 
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assegurar aos povos que ali residem uma existência pacífica, conforme com as suas 
especificidades nacionais. Para tal fim, chegaram ao seguinte acordo: 

 
Artigo I 
O governo da URSS e o governo alemão estabelecem, como fronteira dos recíprocos 
interesses estatais no território do ex-Estado polaco, uma linha que é assinalada no mapa 
que se junta e que será descrita em modo mais detalhado no protocolo em anexo. 
 
Artigo II 
Ambas as partes reconhecem como definitiva a fronteira dos recíprocos interesses estatais 
estabelecida no artigo I e removerão qualquer interferência de terceiras potências em tal 
decisão. 
 
Artigo III 
A necessária reorganização estatal no território situado a oeste da linha indicada no artigo 
I compete ao governo alemão; no território a este desta linha ao governo da URSS. 
 
Artigo IV 
O governo da URSS e o governo alemão consideram a referida reorganização como uma 
base segura para ulterior desenvolvimento das relações amistosas entre os dois povos. 
 
Artigo V 
O presente tratado é sujeito a ratificação. A permuta dos documentos relativos à 
ratificação deverá ter lugar, o mais brevemente possível, em Berlim.5 

 
 

 
 
Na época, o conhecimento público da assinatura do Pacto de Não-Agressão entre a Alemanha 
nazi e a União Soviética constituiu um enorme embaraço para o movimento comunista 
internacional, dando azo a tomadas de posição equívocas no seio de diversos partidos (V. neste 
blogue 1933-1941 – DAS OPÇÕES DOS COMUNISTAS FRANCESES ENTRE A GUERRA E 
A PAZ). Ainda recentemente, referindo-se à posição assumida, na época, pelo Partido 
Comunista Português, escrevia José Pacheco Pereira: 

                                                 
5 IZVESTIJA, 29-09-1939; Germano-sovetskij dogovor o družbe i granice meždu SSSR i Germaniej [pacto 
germano-soviético sobre a amizade e a fronteira entre a URSS e a Alemanha]. 

Esfera de 
influência da 

URSS 
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O PCP criou uma história “oficial” e tem muita dificuldade em sair dela, o que significa que 
tem de ocultar muita coisa. Um exemplo é o jornal Em Frente, completamente canónico, 
publicado pelos órgãos próprios do partido em substituição do Avante!, cuja tipografia 
tinha sido apanhada pela PIDE, mas cujos textos saídos em pleno período do Pacto 
Germano-Soviético, alguns escritos por Álvaro Cunhal, são hoje muito incómodos para a 
história “oficial” do PCP.6 

 

 
 
Voltando ao protocolo, o original alemão, antes de ser destruído por um bombardeamento, 
tinha sido microfilmado, e, na primavera de 1945, com a transferência de diversos 
departamentos do ministério dos Negócios Estrangeiros para a Turíngia, os microfilmes foram 
confiados a Karl von Lösch. Este, com a aproximação das tropas aliadas, viria a receber uma 
ordem de destruição dos mesmos, ordem que decidiu não cumprir. Veio, sim, a contactar o 
tenente-coronel britânico Robert C. Thomson, a quem revelou a existência do material, 
incluindo uma cópia do pacto de não-agressão e do protocolo secreto.7 
 
Entretanto, o protocolo secreto anexo ao Pacto de Não-Agressão manteve-se incógnito até 
Março de 1946. Decorria o julgamento dos crimes de guerra nazis, em Nuremberga, e os 
advogados de defesa dos réus alemães, entre os quais se encontrava o ex-ministro dos 
Negócios Estrangeiros Ribbentrop, consideraram que podia ser útil para a defesa dos seus 
constituintes a alusão ao dito protocolo. Tratava-se, sobretudo, de alegar a culpabilidade da 
URSS no desencadeamento da guerra e sublinhar a incongruência da presença de juízes 
soviéticos no tribunal de Nuremberga. Foi o Dr. Seidl, advogado de defesa de Rudolf Hess, 
quem, tendo acedido a uma cópia do protocolo, apresentou a questão perante o juiz soviético 
Roman Rudenko, o qual, depois de consultar o seu governo, afirmou no plenário: 

                                                 
6 Verdades incómodas e segredos inúteis, Público, 28 de Janeiro de 2023. 
7 SALOMONI, Antonella, Il protocollo segreto, pp. 65-66. 
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Senhor presidente, não conheço a existência desse documento e oponho-me 
decididamente a que seja lido. Não sei a que mistérios nem a que pactos secretos se refere 
o advogado de defesa de Rudolf Hess. Eu considero que não tem a mínima justificação. 
Peço, por conseguinte, que não seja autorizada a leitura desse suposto documento. 

 
Seidl replicou afirmando que, nesses termos, via-se obrigado a citar como testemunha o 
comissário do povo Molotov, um dos signatários do documento. Perante isto, o debate 
encerrou-se do seguinte modo: 
 

Presidente (juiz Lawrence): Doutor Seidl, a primeira coisa que deveria fazer era traduzir o 
documento. Não sabemos o que diz. 
 
Dr. Seidl: O documento diz... 
 
Presidente: Não, este tribunal não está disposto a ouvir o que diz o documento. Queremos, 
nós mesmos, ver o documento tanto na sua tradução inglesa, como russa. Logo que estiver 
feita a tradução discutiremos novamente o caso.8 

 
Na mesma ocasião, Seidl afirmou saber que, dos originais do protocolo, só haviam sido feitos 
dois exemplares: «Um ficou em Moscovo, em 23 de Agosto de 1939. O outro foi levado por 
Ribbentrop para Berlim.»9 
 
O essencial da finalidade da defesa, ao revelar a existência do protocolo secreto, foi claramente 
exibido no tribunal aquando do interrogatório que Seidl foi autorizado a fazer ao próprio 
Ribbentrop. Nessa ocasião, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Hitler e subscritor 
do Pacto afirmou: 
 

As regiões orientais da Polónia foram ocupadas pela União Soviética e as regiões 
ocidentais pelas tropas alemãs. Não há a menor dúvida de que Estaline não pode acusar a 
Alemanha de ter dirigido uma guerra de agressão contra a Polónia. Se se fala aqui de um 
ataque, terá de se falar de um ataque mas dos dois lados.10 

 
No plano ético, esta forma de analisar a participação da URSS no início da guerra era 
claramente embaraçosa para o governo de Moscovo e para todo o movimento comunista 
mundial. Sendo um facto que a argumentação de Ribbentrop não teve qualquer influência no 
desenrolar do julgamento de Nuremberga, o episódio aqui relatado pode ser apontado como o 
início da NEGAÇÃO, por parte do governo da URSS, da própria existência do protocolo, 
baseada na alegação de o original que deveria ter ficado no Kremlin não ser localizável. 
 
Com o passar dos anos, a questão do protocolo secreto tenderia a morrer, não fosse o caso de o 
seu conteúdo ser tão importante para a história da perda da independência dos três Estados 
Bálticos – Estónia, Letónia e Lituânia, anexados por Estaline e inseridos na URSS. O assunto 
transpiraria para a imprensa e, em 22 de Maio de 1946, o quotidiano norte-americano St. Louis 
Post-Dispatch publicava, pela primeira vez, o texto completo do protocolo. Ato contínuo, as 
autoridades de Moscovo declararam que o texto difundido no Ocidente era falso e sublinharam 
o facto de não existir um original, tanto nos arquivos alemães como soviéticos.11 No ano 
seguinte, o Departamento de Estado norte-americano divulgou os principais documentos das 
                                                 
8 HEYDECKER, Joe J., LEEB, Johannes, Idem, pp. 204-205. 
9 SALOMONI, Antonella, Idem, p. 75. 
10 HEYDECKER, Joe J., LEEB, Johannes, Idem, p. 205 
11 SALOMONI, Antonella, Idem, pp. 94-95. 
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relações germano-soviéticas – Nazi-Soviet Relations, 1939-1941 –, os quais incluíam o 
protocolo secreto. As autoridades soviéticas reagiram mediante a publicação de um opúsculo 
de 80 páginas que refutava o documento americano e que, por longo tempo, constituirá a 
posição oficial do Kremlin quanto aos acontecimentos de 1939: Fal’sifikatory istorii 
(Istoričeskaja spravka) [Falsificação da história (Informação histórica)]12 A argumentação 
principal apontava para a assinatura do Pacto de Não-Agressão como sendo consequência de 
um “estado de necessidade”. A invasão da Polónia era justificada como uma intervenção 
defensiva para com os “irmãos” ucranianos e bielorrussos; a guerra soviético-finlandesa era a 
resposta a um “ataque” da Finlândia; a ocupação dos Países Bálticos e a alteração do seu 
estatuto estatal era o resultado de supostas “revoluções”, determinadas pela vontade popular. 
Mas reafirmava-se a inexistência do protocolo secreto.13 
 
Foi necessário esperar quase meio século, por altura da Perestroika, para que o assunto do 
protocolo secreto voltasse à baila no seio da sociedade soviética, debate que foi baseado na 
tradução da versão alemã contida nos microfilmes de Karl von Lösch. Até então, para 
assegurar que os documentos se manteriam inacessíveis, os originais do Pacto e do protocolo 
que ficaram na posse das autoridades soviéticas encontravam-se, efectivamente, num envelope 
secreto, com o N.º 34, existente no arquivo do Comité Central do Partido Comunista da União 
Soviética (PCUS). Havia um outro envelope, classificado como N.º 35, contendo mapas em 
grande escala relativos às ‘esferas de influência’ e à divisão da Polónia entre a URSS e a 
Alemanha. 
 
Mas a inacessibilidade não significava desconhecimento. Nas suas memórias, datadas da 
segunda metade dos anos 60, Nikita Khrushchov explica bem o embaraço, seu e dos dirigentes 
soviéticos, perante o pacto Molotov-Ribbentrop: 
 

Muitos não poderíamos aceitar que nós, comunistas, cujas ideias eram opostas às do 
fascismo, pudéssemos ter feito um tipo de acordo, ainda que só acerca da possibilidade de 
uma convivência pacífica, com Hitler. Com os alemães em geral sim, mas com Hitler era 
impossível.14 

 
Mikhail Gorbatchov foi eleito secretário-geral do PCUS em 11-03-1985. Em Julho desse ano, o 
historiador Aleksandr N. Jakovlev foi nomeado director da secção de propaganda do Comité 
Central, o qual tomou a iniciativa de patrocinar a renovação das redacções de muitos 
quotidianos e periódicos. Jakovlev tornou-se o mais próximo colaborador de Gorbatchov no 
período de elaboração dos princípios da reforma do sistema soviético – o que incluía a revisão 
da História do próprio regime. Havia duas questões espinhosas a enfrentar: o massacre de 
Katyn e os protocolos secretos anexos ao Pacto Germano-Soviético, factos que tocavam de 
perto as relações com a Polónia e os Países Bálticos. Foi, então, constituída a Comissão de 
cientistas da URSS e da Polónia para o estudo da história das relações entre os dois países, 
organismo que estaria activo entre 1987 e 1990. A sua primeira reunião ocorreu em 19 e 20 de 
Maio de 1987 e não tardou a repetir-se, da parte soviética, a afirmação de que não possuíam os 
documentos secretos do Pacto. 
 
Gorbatchov conhecia o texto dos microfilmes da colecção Lösch e, tal como a totalidade dos 
membros do Comité Central, sabia que esse texto estava de acordo com os acontecimentos 
geopolíticos ocorridos no período 1939-1941. Todavia, insistia que «até que me ponham diante 

                                                 
12 Ibidem, p. 107. 
13 Ibidem, p. 114. 
14 Ibidem, pp. 127-128. 
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dos originais, não posso assumir nenhuma responsabilidade política, apenas baseado em 
cópias, e reconhecer que os protocolos existiram».15 
 
Sucede, então, que para o Departamento Geral do Comité Central é nomeado Valery Boldin 
como novo chefe e principal custódio dos documentos mais secretos. Em 10 de Julho de 1987, 
constatou que os protocolos estavam no arquivo, em envelopes que nem sequer se encontravam 
selados. Apressou-se, por conseguinte, a dar a notícia a Gorbatchov, o qual se demorou, 
depois, na apreciação dos textos e dos mapas anexos. Depois, voltando-se para Boldin, 
sublinhou: «Não precisa de os mostrar a ninguém. Serei eu próprio a dizer a quem é necessário 
fazê-lo.»16 Posteriormente, Gorbatchov negará ter visionado os documentos, vindo a ser 
acusado de ter violado o princípio da glasnost e obstruído o livre acesso à informação. 
 
Na reunião do Comité Central de 21 de Outubro de 1987, Gorbatchov insurge-se contra as 
vozes ocidentais que pretendem atirar todas as culpas da deflagração da 2.ª Guerra Mundial 
para a URSS, justamente por causa da celebração do Pacto Germano-Soviético, e sublinha que 
essa questão deve ser combatida. Quando Gorbatchov argumentava que a URSS procurara 
previamente um entendimento com a França e a Grã-Bretanha, não faltava à verdade histórica. 
Os textos de Churchill que aqui publicámos sobre as negociações entre as três potências assim 
o demonstram. O acordo esbarraria, no entanto, na relutância da Polónia em permitir a 
passagem de tropas russas pelo seu território17. 
 
A discussão prosseguiu nos meses seguintes, havendo cada vez mais dirigentes do PCUS que 
entendiam ser insustentável continuar a negar a existência do protocolo. Valentin Falin, chefe 
do Departamento Internacional do Comité Central, reconhecia o embaraço do tema e, do ponto 
de vista dos princípios, colocava a questão nos seguintes termos: É preciso «distinguir entre o 
Pacto de Não-Agressão de 23 de Agosto e o Tratado de Limites e de Amizade de 28 de 
Setembro de 1939». No primeiro caso havia prevalecido «a lógica da defesa do Estado»; no 
segundo caso, «a lógica do oportunismo», que de facto havia levado Estaline a «desviar-se dos 
princípios leninistas da política externa».18 A esta apreciação, puramente académica e 
ideológica, se opuseram as de carácter político, essencialmente determinadas pela recusa de 
“dar de bandeja” ao Ocidente matéria para censurar a URSS. E, adequadamente, recordava-se a 
complacência anglo-francesa com Hitler, através dos acordos de Munique, em 1938. Mas, 
mesmo entre os defensores de uma posição conservadora, notava-se uma predisposição para 
uma maior abertura no tocante às três repúblicas do Báltico. Segundo o jurista Vladimir N. 
Kudryavtsev, vice-presidente da Academia das Ciências da URSS, a assinatura do Pacto 
Germano-Soviético provocara «o enfraquecimento do prestígio do nosso país na opinião 
pública mundial, o desorientamento dos partidos comunistas no exterior e do povo do 
nosso país». Concretamente, entre 1939 e 1941 haviam sido cometidos muitos «erros de 
cálculo», tanto militares como políticos e de propaganda.19 
 
O historiador Aleksandr Čubar'jan também se pronunciou nessa época, não se coibindo de 
sublinhar que, sobre o assunto do Pacto, ficara impresso o sinal das deformações próprias 
daquele tempo, cuja principal manifestação tinha sido o Tratado de Limites e de Amizade de 
28 de Setembro, um documento que ficava definido «de modo inequívoco como um erro 
absoluto»: se se tivesse apenas tratado de «um acordo sobre fronteiras, sobre a sua 

                                                 
15 Ibidem, p. 170. 
16 Ibidem, p. 171. 
17 V. neste blogue, secção “outros autores”, “Winston Churchill”, 1939 – A APROXIMAÇÃO ENTRE A 
ALEMANHA DE HITLER E A RÚSSIA DE ESTALINE. 
18 SALOMONI, Antonella, Idem, p. 193. 
19 Ibidem, p. 196. Sublinhado nosso. 
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demarcação», isso também poderia ser compreendido «na parte em que se referia 
especificamente a fronteira, visto que os alemães tinham alcançado determinadas posições». O 
acordo, porém, não dizia respeito «apenas à fronteira, mas também à amizade».20 
 
Em 16 de Novembro de 1988, a Declaração de Soberania feita pela República Socialista 
Soviética da Estónia deu início a uma nova fase do debate sobre o Pacto Germano-Soviético de 
1939. O Soviete Supremo estónio solicitou então ao novíssimo Congresso de Deputados da 
URSS a declaração de nulidade do Pacto de 1939, passo na direcção da declaração de retorno à 
independência. Seguir-se-iam iniciativas equivalentes da parte da Letónia e da Lituânia. 
 
Em 25 de Maio de 1989, o Pravda publicava as teses sobre a génese e o início da 2.ª Guerra 
Mundial, texto preparado pela Comissão de especialistas da URSS e da Polónia instituída para 
fazer luz sobre a história das relações entre os dois países, no qual se produzia um avanço para 
uma nova visão dos acontecimentos: 
 

Da recolha de escritos diplomáticos alemães publicados no Ocidente, resulta que um 
protocolo anexo secreto fez parte integrante do tratado. O original deste protocolo não foi 
encontrado nos arquivos soviéticos nem em outros arquivos. Mas o sucessivo 
desenvolvimento dos acontecimentos e a correspondência diplomática dão motivo a 
concluir que, em Agosto de 1939, foi de qualquer forma alcançado um acordo sobre 
esferas de interesse dos dois países (grosso modo ao longo da linha dos rios Pissa, Narew, 
Vístula e San). Por outras palavras, tratou-se de uma garantia contratual sobre a 
manutenção da linha que as tropas alemãs, para tutelar a segurança da URSS, não 
poderiam atravessar.21 

 
Mais adiante, o mesmo texto não se eximia às conclusões éticas que resultavam da assinatura 
do Pacto e dos seus anexos: 
 

O acordo de 28 de Setembro – fixando o extremo limite oriental do avanço da Wehrmacht, 
com um compromisso aceitado pela Alemanha a nível estatal – tinha sido chamado «não 
apenas tratado sobre os ‘limites’, mas também tratado de ‘amizade’». Quais eram as 
consequências? «Lançavam-se as bases para falar de relações ‘amistosas’ da URSS com a 
Alemanha fascista [nazista]; justificava-se, de facto, o fascismo [nazismo]; deformavam-se 
as orientações de classe na consciência pública e individual; produziam-se graves 
consequências tanto para a Polónia como para a URSS».22 

 
Em 31 de Maio de 1989, no Congresso de Deputados do Povo da URSS, o assunto foi de novo 
abordado, por iniciativa de um representante lituano, o qual insistiu na indispensabilidade do 
reconhecimento da ‘ilegalidade’ dos acordos germano-soviéticos de 1939. Foi mais uma 
oportunidade para Gorbatchov sublinhar que, juntamente com Eduard Shevardnadze, procurara 
em vão os originais dos tratados. Em 1999, Valery Boldin – que sabia muito bem que 
Gorbatchov mentia – viria a afirmar que ainda não conseguia explicar a razão da escolha de 
«mentir ao mundo inteiro».23 
 
Um pequeno passo foi dado, em 2 de Junho de 1989, quando o Congresso dos Deputados do 
Povo aprovou a instituição de uma comissão para a avaliação política e jurídica do Pacto de 
Não-Agressão, a qual viria a ser presidida por Aleksandr N. Jakovlev. Não tardou a perceber-se 
que nenhum dos membros da comissão punha em dúvida a veracidade das cópias do protocolo 
                                                 
20 Ibidem, p. 200. 
21 Ibidem, p. 211. 
22 Ibidem, p. 213. 
23 BOLDIN, Valery, Nad propast’ju lži [Sobre a voragem da mentira], in Soveršenno Sekretno, 1999, n.º 3, p. 8. 
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obtido a partir da documentação alemã. Em 31 de Julho de 1989, Jakovlev fazia perante o 
Politburo um ponto de situação dos trabalhos, sublinhando os seguintes aspectos: 
 

Os acordos de 23 de Agosto e de 28 de Setembro são qualitativamente diferentes. O 
primeiro é um tratado de tempo de paz, o segundo é um tratado concluído com um país 
que havia cometido um acto de agressão não-mascarado. O primeiro correspondia, em 
substância, à prática internacional da época e às práticas do direito internacional. O 
segundo invalidava, praticamente, o estatuto oficial da URSS como neutral. Do ponto de 
vista dos interesses soviéticos, não havia uma necessidade directa do tratado de 28 de 
Setembro. A modificação da linha de demarcação do Vístula ao Bug podia ter sido 
formalizada com um protocolo. Foi imoral estipular um acordo de cooperação entre a 

NKVD e a Gestapo. Resumindo, por motivos oportunistas, no final de Setembro Estaline – 
com grandes custos políticos e psicológicos – decide comprar, como acreditava, a 
confiança de Hitler.24 

 
Esta devastadora avaliação, simultaneamente ideológica e ética, seria depois complementada, 
de forma mais personalizada, ao referir que Estaline e Molotov tinham imergido «num 
impenetrável segredo os contactos e depois as negociações com a Alemanha». Os protocolos 
secretos tinha sido «protegidos com particular cuidado» para que não fossem dados a conhecer 
aos não-iniciados: «Não foram submetidos à aprovação do partido dirigente e dos órgãos 
estatais [...] Não existem provas de que tenham sido apreciados nas reuniões do Politburo do 
Comité Central do partido», pondo em causa a sua validade jurídica.25 
 
Muito pressionado pela ala mais conservadora do Politburo, Jakovlev consegue, ainda assim, 
conceder uma entrevista ao Pravda, publicada em 18 de Agosto de 1989, na qual se reconhece 
a existência dos protocolos secretos mas se afirma que os mesmos não haviam influenciado a 
incorporação dos Países Bálticos na URSS. Esta nova posição oficial desagradou 
profundamente aos três países anexados em 1940 e começou a ser contestada abertamente. Em 
23 de Agosto de 1989, data do 50.º aniversário da assinatura do Pacto, cerca de dois milhões de 
estonianos, letões e lituanos, de mãos dadas, formaram uma cadeia humana com 675 km, 
unindo Tallinn a Riga e a Vilnius, com a finalidade de chamar a atenção para a ilegalidade do 
Pacto de 1939, isto é, para a ilegalidade de não serem Estados independentes da URSS.  
 

 
23 de Agosto de 1989 - cadeia humana com 675 km, unindo Tallinn a Riga e a Vilnius 

 
A partir daí, as movimentações nos Países Bálticos, em ambiente de perestroika e glasnost, 
iriam ter um peso significativo na resolução da questão dos protocolos secretos. No interior do 
PCUS começaram a surgir opiniões favoráveis à confirmação da existência dos protocolos, 
apesar de Gorbatchov manter uma atitude de oposição. Mas não só: se relativamente à Polónia 

                                                 
24 SALOMONI, Antonella, Idem, p. 229. Sublinhado nosso. 
25 Ibidem. 
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se tratava essencialmente de uma revisão da história, no tocante à Estónia, Letónia e Lituânia 
ganhava cada vez maior peso a questão do acesso à soberania. Para os próprios dirigentes dos 
partidos comunistas locais não parecia um sacrilégio que as suas repúblicas se transformassem 
em Estados independentes, como a Polónia, a Roménia, a Hungria, etc., não deixando de estar, 
portanto, debaixo da tutela do Kremlin. 
 
Finalmente, no 2.º Congresso dos Deputados do Povo (12-24 de Dezembro de 1989) Jakovlev 
anunciou oficialmente a existência do protocolo secreto anexo ao Pacto de Não-Agressão. 
Referiu que outra documentação esclarecera que os originais haviam sido remetidos para o 
arquivo do Comité Central do PCUS, onde estavam a ser procurados. Concluindo, a 
comissão liderada por Jakovlev, recomendava ao Congresso a adopção das seguintes medidas: 
 

a. Confirmar que o Pacto de Não-Agressão de 23 de Agosto de 1939 e o Tratado de Limites e 
de Amizade entre a URSS e a Alemanha de 28 de Setembro do mesmo ano, assim como os 
outros acordos soviético-germânicos dos anos 1939-1941, conformemente às normas do 
direito internacional perderam validade no preciso momento em que a Alemanha iniciou 
a guerra contra a URSS, isto é em 22 de Junho de 1941. 

b. Estabelecer que a assinatura dos protocolos secretos, simultaneamente aos tratados de 23 
de Agosto e de 28 de Setembro, visto que a sua existência se encontra confirmada pelos 
dados recolhidos, assinala o abandono dos princípios leninistas de política externa. 

c. Reconhecer que os protocolos adoptados sem conhecimento do povo soviético e do 
Soviete Supremo da URSS, sonegados ao procedimento de ratificação, são juridicamente 
sem valor e nulos a partir do momento da sua assinatura.26 

 
Só depois do fim da URSS, com Boris Ieltsin no poder, é que os protocolos foram dados como 
ENCONTRADOS. A descoberta teve lugar em 1992, durante os trabalhos de desclassificação e 
reordenamento para uso público dos arquivos do PCUS e do KGB. O achado foi anunciado 
numa conferência de imprensa do quotidiano Izvestia, de cuja notícia o jornal faria como título 
na sua edição de 30-10-1992: Os protocolos originais de uma colusão infamante. 
 

 
Moscovo, 23-08-1939 – Brindando pelo Pacto Germano-Soviético 

 
 
David Martelo – 23 de Março de 2023 

                                                 
26 Ibidem, p. 242. 


