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linha de Curzon, recomendada como fronteira pelos aliados depois da 
Primeira Guerra Mundial. Em vez disso, os poloneses insistiam que 
a fronteira fosse estabelecida de acordo com o Tratado de Riga, de 
1921, que concedera à Polônia a porção oeste da Ucrânia e da Bielo-
Rússia. Além disso, os poloneses exigiam profundas investigações so-
bre o massacre de Katyn.117

★

casa branca
7 de fevereiro de 1944
Marechal Joseph Stálin
Kremlin
Moscou

Acompanhei com a máxima atenção os recentes desdobramentos de suas 
relações com a Polônia. Acredito estar plenamente informado sobre suas opi-
niões a esse respeito e, portanto, aproveito esta oportunidade para me diri-
gir ao senhor tendo por base nossas conversas em Teerã. Antes de mais nada, 
deixe-me esclarecer que não tenho desejo nem a intenção de dissertar ou lhe 
aconselhar sobre os interesses russos nessa questão, pois tenho a plena cons-
ciência de que a sua principal responsabilidade é, obviamente, garantir a se-
gurança futura de seu país. As observações que estou prestes a fazer são mo-
tivadas exclusivamente pelos temas mais abrangentes que afetam o objetivo 
comum pelo qual trabalhamos em conjunto.

A esmagadora maioria de nossa população e do Congresso, como é de 
seu conhecimento, saúda com entusiasmo os amplos princípios aprovados 
nas conferências de Moscou e Teerã, e sei que o senhor há de concordar co-
migo que é extremamente importante que não se ponha em xeque esses valo-
res. Estou certo de que é possível encontrarmos uma solução que contemple 
os interesses da Rússia e atenda ao seu desejo de ver uma Polônia amistosa 
e independente e que, ao mesmo tempo, não prejudique a cooperação tão 
esplendidamente conquistada em Moscou e Teerã. Julgo de extrema impor-
tância que tenhamos em mente que não se deva permitir que as muitas dife-
renças, que inevitavelmente surgem na condução das relações internacionais, 
prejudiquem a questão mais relevante da cooperação e da colaboração entre 
as nações, que constitui a base sólida para uma paz justa e duradoura.

Refl eti, com muito cuidado, sobre as posições de seu governo tal qual 
delineadas pelo sr. Molotov ao sr. Harriman em 18 de janeiro, relativas à 
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impossibilidade, do ponto de vista soviético, de haver qualquer negocia-
ção com o governo polonês no exílio e à sugestão do sr. Molotov de que se 
reestruture o governo polonês com a inclusão de poloneses que se encon-
tram atualmente nos Estados Unidos, no Reino Unido e na União Soviética. 
Reconheço o seu desejo de só negociar com um governo polonês no qual se 
possa confi ar, e do qual se possa esperar relações permanentes de amizade 
com a União Soviética, mas espero sinceramente que, enquanto esses proble-
mas permanecerem sem solução, nenhuma das partes transforme, através de 
palavras irrefl etidas ou atos unilaterais, essa questão particular em algo que 
afete negativamente os interesses mais amplos da futura colaboração inter-
nacional. Neste momento em que trabalhamos para obter o apoio da opinião 
pública ao princípio da colaboração internacional, é nossa obrigação evitar 
qualquer ato que possa vir a perturbar o sucesso de nossos objetivos de longo 
prazo. Caso não chamasse sua atenção para esses fatos, acredito que poderia 
prejudicar nosso interesse comum.

O primeiro-ministro Churchill me informa que está se esforçando para 
persuadir seu colega polonês a demonstrar uma nítida aceitação do tema, 
como ponto de partida para a negociação das mudanças territoriais propos-
tas pelo seu governo. Não seria assim possível chegarmos a uma solução para 
o problema da composição do governo polonês que deixasse ao próprio pri-
meiro-ministro polonês a decisão de fazer as mudanças que achar necessárias 
sem qualquer pressão ou imposição por parte de uma nação estrangeira?

Quanto à conveniência, parece-me que neste momento, no entanto, a primeira 
consideração que se cabe fazer diz respeito às guerrilhas polonesas, que deveriam lu-
tar ao lado de suas tropas avançadas e não contra elas. Isso é da mais urgente impor-
tância e alguma garantia por parte de todos os poloneses seria extremamente vanta-
josa como um primeiro passo nessa direção.

Roosevelt
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de homens, mulheres e suprimentos. Também esse povo oferece à guerra seu 
máximo esforço e seu supremo sacrifício.

O Exército Vermelho e o povo russo fi zeram com que as forças de Hitler 
tomassem defi nitivamente a estrada que as levará à derrota fi nal e conquista-
ram a imorredoura admiração do povo dos Estados Unidos.

Roosevelt

Stálin
★ 87 ★

Esta mensagem foi entregue por Maxim Litvinov, o embaixador so-
viético nos Estados Unidos.

★

24 de fevereiro de 1943
Mensagem do premier Stálin ao presidente Roosevelt

Aceite meus sinceros agradecimentos por sua cordial mensagem na oca-
sião do 25o aniversário do Exército Vermelho e pelo alto louvor de seus su-
cessos militares.

Compartilho de sua confi ança de que esses sucessos abrirão o caminho 
para a derrota fi nal de nosso inimigo comum que deverá e será arrasado pelas 
forças unidas de nossos países ou de todos os povos amantes da liberdade.

J. Stálin

 Stálin
★ 88 ★

16 de março de 1943
Mensagem confi dencial e pessoal
Do premier Stálin ao presidente Roosevelt

Agora que tenho em mãos a resposta do sr. Churchill à minha mensagem 
de 16 de fevereiro, considero meu dever responder à sua, datada de 22 de fe-
vereiro, que era, da mesma forma, uma resposta à carta de 16 de fevereiro.



Soube, pela mensagem do sr. Churchill, que as operações anglo-ameri-
canas no norte da África, longe de estarem se intensifi cando, foram adiadas 
até o fi nal de abril; de fato, até mesmo essa data é apresentada em termos bas-
tante evasivos. Em outras palavras, a essa altura da luta contra as tropas de Hi-
tler – em fevereiro e março – a ofensiva anglo-americana no norte da África, 
longe de ter sido implementada, foi totalmente cancelada e o prazo para ela 
determinado foi postergado. Enquanto isso, a Alemanha obteve a oportuni-
dade de mover 36 divisões da frente ocidental, inclusive seis blindadas, para 
serem empregadas contra as tropas soviéticas. As difi culdades que isso trouxe 
para o Exército soviético e a extensão do alívio que representou para a posi-
ção alemã na frente germano-soviética serão avaliadas sem demora.

O sr. Churchill me informou igualmente que a operação anglo-americana 
contra a Sicília está programada para junho. A despeito de toda sua impor-
tância, essa operação não pode, de modo algum, substituir a segunda frente 
na França. Mas recebo de bom grado, é claro, sua intenção de acelerar a rea-
lização dessa operação.

Ao mesmo tempo, considero meu dever afi rmar que a abertura imediata 
de uma segunda frente de batalha na França é a mais importante ação a ser 
implementada. O presidente há de se lembrar que o senhor e o sr. Churchill 
acreditavam ser possível abrir uma segunda frente ainda em 1942 ou, o mais 
tardar, nesta primavera.* As condições para tal estavam mais do que postas. 
Por conseguinte, era óbvio o motivo de eu ter enfatizado, em minha mensa-
gem de 16 de fevereiro, a necessidade de atacar pelo ocidente o mais tardar 
nesta primavera ou em princípios do verão.

As tropas soviéticas lutaram tenazmente durante todo o inverno e ainda o 
fazem, enquanto Hitler toma importantes medidas para recuperar e reapare-
lhar seu Exército para as ações na primavera e no verão contra a URSS; é-nos, 
portanto, particularmente essencial que a investida pelo fl anco ocidental não se 
atrase mais e que seja lançada nesta primavera ou em princípios do verão.

Imagino as consideráveis difi culdades que surgem devido à escassez de 
material de transporte, sobre a qual me alertou em sua mensagem. Entre-
tanto creio que devo chamar a atenção, o mais enfaticamente possível, no 
interesse de nossa causa comum, para o grave perigo que representam novos 
atrasos na abertura de uma segunda frente na França. É por isso que a im-
precisão de sua resposta e da resposta do sr. Churchill em relação à abertura 

* No Hemisfério Norte. (N.E.)
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de uma segunda frente de batalha na França me deixa preocupado, o que não 
posso deixar de expressar. 

 

 

 

 



Como sugeri anteriormente, acredito que o maior problema de ordem prática 
no momento é a garantia de que suas tropas receberão o auxílio dos poloneses quando 
chegarem à Polônia.

Roosevelt

Stálin
★ 178 ★

23 de fevereiro de 1944
mensagem pessoal ao presidente franklin d. roosevelt 
do premier j.v. stálin

Recebi sua mensagem com os cumprimentos por ocasião dos mais re-
centes sucessos das tropas soviéticas. Aceite meus agradecimentos por seus 
votos cordiais.

Roosevelt
★ 179 ★

23 de fevereiro de 1944
mensagem pessoal do presidente ao marechal stálin 

Nos últimos meses, o governo dos Estados Unidos deu uma série de 
passos signifi cativos para o estabelecimento das bases para a cooperação no 
pós-guerra nas várias esferas das relações econômicas internacionais. O se-
nhor há de se lembrar que a Conferência das Nações Unidas sobre Agricul-
tura e Alimentação, ocorrida em maio de 1943, deu origem a uma comissão 
provisória que agora está elaborando recomendações destinadas aos vários 
governos para uma organização permanente nessa área. Mais recentemente, 
estabeleceu-se – e agora está em funcionamento – a Administração das Na-
ções Unidas para Assistência e Reabilitação. Por quase um ano, ocorreram 
discussões técnicas informais entre os especialistas das Nações Unidas sobre 
os mecanismos de estabilização monetária internacional; essas discussões são 
preparatórias para uma possível convocação de uma Conferência Monetá-
ria das Nações Unidas. Discussões semelhantes ocorreram, embora em escala 
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mais reduzida, a respeito da possibilidade de criação de mecanismos que faci-
litem os investimentos internacionais em prol do desenvolvimento. De certo 
modo, ocorreram entre as Nações Unidas discussões informais que aborda-
ram questões como políticas de comércio, de produção e cartéis. Planejam-
se discussões sobre, entre outros assuntos, aviação comercial e petróleo. Em 
abril, haverá uma conferência da Organização Internacional do Trabalho, em 
parte com o propósito de analisar as futuras atividades dessa organização.

Em documento apresentado pelo secretário de Estado no encontro dos 
ministros de Relações Exteriores em Moscou, intitulado “Bases para o nosso 
Programa para Cooperação Econômica Internacional”, enfatizou-se a neces-
sidade tanto de discussões informais quanto de conferências formais sobre 
vários problemas econômicos. Foi sugerido que “chegara o momento do es-
tabelecimento de uma comissão, constituída por representantes das princi-
pais Nações Unidas e possivelmente de algumas outras, com o intuito de pla-
nejar em conjunto os procedimentos a serem seguidos nessas questões”.

Para mim, é evidente que há uma manifesta necessidade para que o me-
canismo das Nações Unidas estabeleça em conjunto os procedimentos atra-
vés dos quais se dê atenção aos vários campos da cooperação econômica in-
ternacional, os temas que deverão ser debatidos, a ordem dos debates e os 
meios de coordenar as atuais e futuras estruturas e atividades. A esse respeito, 
não tenho a intenção de abordar neste momento os temas mais abrangentes da 
organização internacional para a manutenção da paz e da segurança. Discus-
sões preliminares sobre esse assunto estão sendo analisadas por nossos três 
governos, de acordo com os termos do Protocolo de Moscou. O que abordo 
aqui é a questão dos próximos passos que serão dados para o estabelecimento 
do mecanismo das Nações Unidas que garanta a colaboração econômica no 
pós-guerra, que foi abordada pelo secretário de Estado no encontro de Mos-
cou e foi debatida pelo senhor, pelo primeiro-ministro Churchill e por mim 
em Teerã.

Ficaria contente em saber sua opinião a respeito da sugestão feita pelo 
secretário de Estado em Moscou, em conjunto com quaisquer outras opi niões 
sobre quais são os melhores procedimentos a ser seguidos nessa questão ex-
tremamente importante.




