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Prefácio

Desde o término da Segunda Guerra Mundial, toda 
década tem oferecido nova oportunidade de reflexão 

sobre as extraordinárias circunstâncias que conduziram 
a uma guerra de escala e destrutividade excepcionais, a 
qual eclipsou até mesmo os sacrifícios e perdas da Grande 
Guerra que a precedeu. Tem sido tentador pensar em cau-
sas muito importantes para um conflito tão monumental 
e sem dúvida houve fraquezas sistêmicas na ordem mun-
dial pós-guerra, no sistema capitalista ou na geografia na-
cional da Europa que nutriram conflitos futuros. Houve 
também um sentimento generalizado de catástrofe que 
pairou sobre o continente ao mesmo tempo que se desen-
volvia um esforço de aceitação da realidade básica de que 
a região que se orgulhava de estar no coração da civiliza-
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ção moderna aparentemente podia descer às profundezas 
de um novo barbarismo.

É nesse cenário que este pequeno livro se ambienta. O 
propósito é o de contar uma breve, mas poderosa, história 
que surge no fim dos vinte anos de insegurança e crise que 
se seguiram à Grande Guerra. Por maiores, ou mais tem-
poralmente abrangentes, que fossem as forças conduzin-
do à guerra, houve um momento em que elas tiveram que 
ser confrontadas, e decisões duras tomadas, pelos prin-
cipais atores históricos envolvidos. Na história daqueles 
dramáticos dias imediatamente anteriores à deflagração 
da guerra, muita coisa ainda pendia na balança. Grandes 
eventos geram sua própria dinâmica e sua própria histó-
ria interna. Hoje, a eclosão da guerra parece uma conse-
quência natural da crise internacional provocada princi-
palmente pela Alemanha de Hitler. O que se segue tem 
o objetivo de mostrar que nada na história é inevitável. 
O estranho diálogo entre sistema e atores está no cerne 
da narrativa histórica. Eventos podem, eles mesmos, ser 
tanto causa como consequência, especialmente aqueles 
que levaram a Europa à guerra setenta anos atrás.

Richard Overy
Março de 2009
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Prólogo

Polônia, Alemanha e o Ocidente

Em 1933, o escritor inglês H. G. Wells publicou The 
Shape of Things to Come [A forma das coisas que vi-

rão], uma narrativa ficcional sobre os cinquenta anos se-
guintes de eventos mundiais. Sua previsão central era a 
ocorrência, num futuro breve, de uma “Última Guerra” 
na Europa. A data apontada era janeiro de 1940 e a causa 
do novo conflito, um incidente insignificante em Danzig, 
no qual um homem de negócios judeu polonês era morto 
a tiros na estação principal por um jovem nacional-socia-
lista que erroneamente interpretara o esforço do polonês 
para ajustar a dentadura como um ato de zombaria dirigi-
do a um representante do Terceiro Reich. Na história de 
Wells, o incidente é a faísca que basta para detonar o bar-
ril de pólvora das rivalidades e desconfianças europeias. 
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No espaço de dois dias, a guerra engolfa toda a Europa. 
“A tensão”, sugeriu Wells, “crescera a tal ponto, que o 
desastre parecia alívio e a Europa estava livre para se des-
pedaçar em fragmentos.”1

Algo muito parecido ocorreu no outono de 1939, cer-
ca de quatro meses antes do previsto por Wells. A guerra 
europeia irrompeu três dias após a tomada alemã de Dan-
zig. As exigências para a devolução da ex-cidade alemã 
deflagraram um conflito que começou com uma invasão 
alemã da Polônia em 1º de setembro de 1939 e se tor-
nou uma guerra mundial quando os impérios britânico e 
francês declararam guerra à Alemanha três dias depois. 
A causa formal do conflito mascarou a realidade de que a 
ordem europeia encontrava-se num estado de extraordi-
nária tensão em 1939, provocado pelo colapso do sistema 
internacional estabelecido no final da Grande Guerra. O 
conflito em setembro de 1939 que detonou a Segunda 
Guerra Mundial foi resultado de causas maiores do que 
o status de Danzig. O primeiro-ministro britânico, Nevil-
le Chamberlain, declarou à Câmara dos Comuns em 24 
de agosto que, se viesse, a guerra não seria “pelo futuro 
político de uma cidade distante numa terra estrangeira”, 
mas seria combatida para a preservação de princípios fun-
damentais do império da lei internacional.2 Adolf Hitler 
disse a seus comandantes militares, durante uma confe-
rência em 23 de maio de 1939 para a preparação da guer-
ra contra a Polônia, que não era Danzig que estava em 
jogo: “Para nós, é uma questão de expandir nosso espaço 
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vital [Lebensraum] no leste e de assegurar os suprimentos 
de alimentos.”3

A guerra iniciada em setembro de 1939 pode ser ade-
quadamente explicada somente no contexto da deteriora-
ção da ordem europeia durante a década de 1930, quando 
a crise econômica, a ascensão de ditaduras autoritárias, 
as profundas divisões ideológicas, as rivalidades naciona-
listas e o colapso dos esforços da Liga das Nações para 
preservar a paz se combinaram para tornar provável um 
grande conflito. Não obstante, foi uma guerra aparente-
mente combatida em torno da independência da Polônia, 
e é aqui, na confrontação pelo futuro da Polônia em 1939, 
que as causas imediatas são encontradas. Acima de tudo, 
foi a intransigente recusa da Polônia em fazer quaisquer 
concessões ao poderoso vizinho alemão que tornaram a 
guerra quase uma certeza. A Polônia era, escreveu um 
funcionário do Ministério do Exterior britânico em maio 
de 1939, o único Estado na Europa “capaz de, e disposto 
a, oferecer séria resistência à agressão alemã”.4

A questão polonesa remontava ao período imediata-
mente posterior à Primeira Guerra Mundial, quando as 
potências aliadas vitoriosas decidiram criar um Estado po-
lonês independente e conceder-lhe um corredor terrestre 
até o mar através do ex-território alemão, com a perspec-
tiva de usar a cidade alemã de Danzig como um grande 
porto para o comércio polonês de importação/exportação. 
O porto recebeu status de Cidade Livre, sob um comitê 
da Liga das Nações que deveria nomear um comissário da 
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Liga para supervisionar as providências tomadas para pro-
teger o comércio polonês e para preservar o princípio de 
autogoverno para a população majoritariamente alemã.5 
A solução jamais foi aceita pelo lado alemão, enquanto 
líderes poloneses reconheceram que o desfecho estava 
fadado a provocar algum tipo de crise futura. A situação 
da Cidade Livre, observou o marechal Jóseph Piłsudski, 
presidente da Polônia de 1926 até sua morte em 1935, 
sempre seria “o barômetro das relações polonesas-ale-
mãs”.6 Em maio de 1933, pouco após Adolf Hitler chegar 
ao poder na Alemanha, o Partido Nacional-Socialista de 
Danzig conquistou 38 das 72 cadeiras da assembleia da 
cidade e formou o governo municipal. Dali até a eclosão 
da guerra em setembro de 1939, Danzig foi efetivamente 
um posto avançado do Terceiro Reich. Em 1936, havia 
um virtual sistema de partido único e em novembro de 
1938 a assembleia municipal, desafiando o comissário da 
Liga, introduziu as famosas Leis de Nuremberg alemãs de 
1935 para negar cidadania integral à população judaica 
de Danzig.7 A população alemã fortemente nacionalista 
fez agitações em 1939 para “Heim ins Reich”, para que 
aquele território voltasse ao domínio alemão.

A questão polonesa não se limitava simplesmente a 
Danzig. Como consequência do Tratado de Versalhes, as-
sinado em junho de 1919, a Polônia ganhou não apenas 
o Corredor através do território do oeste prussiano, mas 
também partes importantes da região industrial da Silé-
sia. Forças voluntárias alemãs [Freikorps], recrutadas en-
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tre soldados que voltaram do front em 1919, combateram 
as reivindicações polonesas ao longo da fronteira leste até 
serem finalmente desmobilizadas em 1920. O novo Es-
tado polonês também compreendia uma grande área de 
território que pertencera ao antigo Império Russo e, em 
1920, o revolucionário Exército Vermelho, após as vitó-
rias na Guerra Civil Russa, invadiu a Polônia numa tenta-
tiva de destruir o jovem Estado e disseminar a revolução 
proletária na Europa. A cavalaria vermelha chegou quase 
até a fronteira alemã, enquanto que as pobremente arma-
das tropas de Mikhail Tukhatchevski ameaçaram cercar 
Varsóvia, a ex-capital da Polônia russa. Na ausência de 
qualquer esforço por parte de Grã-Bretanha e França para 
proteger o Estado que haviam constituído pouco tempo 
antes, os poloneses protagonizaram uma notável vitória 
sob a liderança de Jóseph Piłsudski, que em 1914 organi-
zara uma legião polonesa para lutar ao lado da Áustria-
Hungria contra a Rússia czarista. A batalha por Varsóvia 
poucas vezes recebe o peso que merece nas narrativas 
históricas dos anos 1920, mas salvou o Leste Europeu de 
uma cruzada comunista e preservou a independência da 
Polônia contra seus dois vizinhos perigosos, Alemanha e 
União Soviética. A vitória em 1920 também se tornou o 
mito fundador do novo Estado polonês e desempenhou 
um papel na sua posterior determinação de não se sujeitar 
a nenhum dos dois vizinhos poderosos em 1939.8

Durante os anos entre guerras, a Polônia manteve sua 
frágil independência e tornou-se uma significativa potên-
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cia regional no Leste Europeu; alguns líderes poloneses 
vislumbraram uma expansão da influência do país na di-
reção do mar Negro ou da Ucrânia soviética. Em 1932, a 
Polônia assinou um pacto de não-agressão com a União 
Soviética e, em 1934, firmou acordo similar com a Ale-
manha de Hitler. Pelos padrões das potências menores da 
Europa, a Polônia era fortemente armada, devotando aos 
militares, em meados da década de 1930, aproximada-
mente metade dos gastos governamentais. A Polônia não 
era considerada pelos principais Estados ocidentais como 
uma potencial aliada. O antissemitismo polonês e a natu-
reza autoritária do regime não colaboraram para a cons-
trução de pontes com o Ocidente. No verão de 1938, os 
líderes poloneses eram favoráveis à dissolução do Estado 
tcheco, na esperança de que a Polônia pudesse dominar 
uma Eslováquia independente e tornar-se uma grande 
influência dos Estados bálticos até as fronteiras da Ro-
mênia. Após o acordo de Munique de 30 de setembro de 
1938, o governo polonês participou da divisão do espólio 
do Estado tcheco-eslovaco ao emitir um bem-sucedido 
ultimato aos tchecos para cederem o território Teschen 
à Polônia. Não pareceu improvável ao Ocidente que os 
poloneses fossem se juntar ao campo alemão.9

A aguda deterioração das relações alemãs-polonesas, 
ao ponto de a Alemanha lançar-se à guerra em setembro 
de 1939, resultou do fato de que os líderes poloneses não 
consideravam a Polônia como parte do campo alemão. Em 
1938, havia pouca tensão aparente entre Polônia e Ale-
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manha, apesar de o status de Danzig e o futuro do Corre-
dor Polonês ainda serem elementos do acordo pós-guerra 
que os líderes alemães gostariam de alterar. A restauração 
do poder alemão sob Hitler representou uma profunda 
ameaça, mas os líderes poloneses tinham a determinação 
de que, em seu caso, a integridade do Tratado de Versa-
lhes seria defendida a todo custo. A Polônia, apesar de 
ansiosa para lucrar com o colapso da resistência tcheca 
em 1938, não queria que a solução de Munique fosse apli-
cada às minorias alemãs vivendo em território polonês ou 
na Cidade Livre. Pelo lado alemão, o desmembramento 
da Tchecoslováquia abriu caminho para nova revisão do 
status quo no Leste Europeu. Em 1º de outubro de 1938, 
enquanto tropas alemãs entravam nas áreas alemãs dos 
Sudetos cedidas no Acordo de Munique, Hitler disse ao 
seu adjunto militar que as questões polonesas não ha-
viam sido esquecidas: “No momento adequado, quando 
estivessem enfraquecidos, ele abateria os poloneses.”10 É 
improvável que, nesse estágio, Hitler pensasse em guerra 
com a Polônia. A solução preferida era uma anuência por 
parte de Varsóvia para revisar as fronteiras, ceder Danzig 
à Alemanha e tornar-se parte de um bloco pró-alemães 
no Leste Europeu. Em 24 de outubro de 1938, o ministro 
do Exterior alemão, Joachim von Ribbentrop, convidou 
o embaixador polonês Józef Lipski para um almoço no 
Grand Hotel, em Berchtesgaden, perto do retiro de Hitler 
em Obersalzberg. Ali, sugeriu pela primeira vez que Dan-
zig deveria ser devolvida à Alemanha, bem como o esta-
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belecimento de uma ligação rodoferroviária pelo Corre-
dor, com direitos extraterritoriais para a Alemanha sobre 
a rota. A Polônia, Ribbentrop indicou, poderia também 
alinhar-se com Alemanha, Itália e Japão no pacto anti-
Comintern dirigido contra a União Soviética.11

Lipski regressou a Varsóvia e comunicou as sugestões 
ao ministro do Exterior, Józef Beck. O ministro era a fi-
gura dominante do governo polonês e estava no gabinete 
das Relações Exteriores desde 1932. Beck percebeu que a 
liderança alemã estava prestes a embarcar numa “guerra 
de nervos” por Danzig. No fim de novembro, Beck deixou 
claro a Ribbentrop que não havia nenhuma chance de 
Danzig ser reincorporada à Alemanha; alternativamente, 
propôs o término do Comitê da Liga e um acordo con-
junto polonês-alemão, respeitando os interesses dos dois 
povos em Danzig, mas mantendo o status independente. 
Em 24 de novembro, Hitler instruiu as forças armadas 
alemãs a preparar um plano para a tomada de Danzig à 
força. Em 5 de janeiro de 1939, Beck foi convidado a visi-
tar Berlim, onde Hitler reiterou a opinião de que Danzig 
tinha que ser alemã. Com a chegada da primavera, o tom 
alemão tornou-se mais peremptório. Em 20 de março, Rib-
bentrop disse a Lipski que Danzig devia ser devolvida à 
Alemanha e que também era preciso criar comunicações 
extraterritoriais. Insistiu para que Beck fosse a Berlim ne-
gociar.12 A demanda veio durante uma semana frenética, 
apenas seis dias após o presidente tcheco ser forçado a 
viajar a Berlim para pedir “proteção” (ao que se seguiu 

1939_ContagemRegressiva.indd   181939_ContagemRegressiva.indd   18 10/8/2009   12:54:2110/8/2009   12:54:21



PRÓLOGO

19

a ocupação alemã das províncias tchecas da Boêmia e 
Morávia) e dois dias antes de a Lituânia ser compelida a 
devolver outra cidade alemã, Memel, ao domínio alemão. 
Beck tirou a conclusão óbvia e recusou-se a ir. Foi o fim 
da negociação amigável. O embaixador Lipski não voltou 
a ver Hitler ou Ribbentrop antes de 31 de agosto, véspera 
da invasão alemã ao seu país. Numa reunião no Ministé-
rio do Exterior polonês em 24 de março, Beck delineou 
ao seu estafe as opções polonesas. A Alemanha, afirmou, 
“havia perdido sua calculabilidade”. Hitler precisava ser 
confrontado com o tipo de determinação que ainda não 
havia encontrado em parte alguma da Europa. A Polônia, 
prosseguiu Beck, tinha uma linha demarcada, abaixo da 
qual não poderia ir. “Isto está claro”, continuou, “nós va-
mos lutar.”13

As linhas de batalha da guerra foram traçadas na últi-
ma semana de março de 1939. No dia seguinte à reunião 
de Beck, Hitler ordenou que as forças armadas alemãs 
preparassem um plano operacional para a invasão da Po-
lônia se os poloneses pudessem ser isolados internacional-
mente e caso se recusassem a aceitar as exigências ale-
mãs. Na mesma semana, as forças polonesas na fronteira 
oeste foram colocadas em alerta. Na Grã-Bretanha, onde 
a ocupação e a dissolução da Tchecoslováquia por parte 
dos alemães acabaram com quaisquer ilusões de que Hi-
tler pudesse ser contido dentro de um esquema aceitável 
aos interesses britânicos e franceses, a anexação alemã de 
Memel provocou temores crescentes de que um súbito 
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golpe colocaria Danzig em mãos germânicas. Informações 
de inteligência enviadas da Polônia a Londres indicaram 
um endurecimento da atitude polonesa. Em 27 de março, 
o chefe de gabinete polonês sinalizou que a Polônia lutaria 
por Danzig. A decisão polonesa encontrava-se, ele acredi-
tava, “despreparada até mesmo para discussões razoáveis”; 
o exército estava “igualmente inflexível”. Fontes secretas 
indicaram aos britânicos que a Alemanha estava prestes a 
ocupar Danzig com um golpe de surpresa. Chamberlain foi 
informado sobre uma “ação iminente”.14 Em 31 de março, 
na Câmara dos Comuns, Chamberlain anunciou uma ga-
rantia à independência polonesa, à qual se seguiu declara-
ção similar do governo francês alguns dias depois. Como 
nenhum golpe se materializou, os britânicos presumiram 
que a mobilização militar polonesa e a garantia haviam for-
çado um recuo de Hitler, uma visão que encorajou maior 
firmeza na política britânica ao longo dos meses de verão. 
Mas ninguém mais considerava Danzig como a questão 
central. Lorde Halifax, o ministro do Exterior britânico, 
escreveu em 5 de maio de 1939 uma análise para o gabi-
nete deixando explícito que o problema agora era, de um 
lado, as ambições alemãs de dominar a Europa e, do outro, 
a determinação polonesa em defender sua independência. 
Apesar de o caminho para um acordo livremente negocia-
do sobre Danzig ainda estar aberto, ele agora acreditava 
que um acerto era “improvável”.15

Todos os lados por fim envolvidos na crise de agosto 
e setembro que levou à guerra mundial encontravam-se 
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em rota de colisão desde a primavera de 1939. A Polônia 
estava determinada a não se dobrar às exigências alemãs 
e contava com uma garantia internacional para fortalecer 
essa determinação. Em 3 de abril, em reação à garantia, 
Hitler finalmente havia ordenado que os preparativos 
para o “Caso Branco” (a invasão da Polônia) estivessem 
prontos até 1º de setembro. Hitler estava determinado a 
assegurar que durante o verão uma cunha fosse inserida 
entre a Polônia e os Estados ocidentais para garantir que 
a guerra com a Polônia não se espalhasse. Em 23 de maio, 
disse aos seus comandantes militares: “A tarefa é isolar a 
Polônia. O sucesso do isolamento é decisivo (...) Não pode 
chegar a um confronto simultâneo com o Ocidente.”16 A 
crença de que, quando se atingisse o ponto do confronto 
de determinações, o Ocidente cederia dominou o pen-
samento de Hitler até a deflagração do conflito. De suas 
partes, os governos britânico e francês, embora longe de 
unânimes na questão de fazer uma guerra europeia, dei-
xaram publicamente claras suas posições repetidas vezes 
durante o verão de 1939: se a Alemanha agisse unilateral-
mente em relação à Polônia, ambas honrariam a garantia 
de ir em apoio à Polônia. Esperava-se que a evidência da 
firmeza ocidental agora agisse para deter Hitler ou forçá-lo 
a negociar sem ameaças. Essa esperança, por mais tênue 
que pareça agora, também foi um fio visível durante a cri-
se que desaguou na guerra. Os dois lados se agarraram às 
informações de inteligência que pareciam apoiar a ideia de 
que, no último momento, o outro iria ceder.
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Não obstante, em cada Estado os preparativos bélicos 
se aceleraram para o caso de o pior acontecer. A conscri-
ção foi introduzida na Grã-Bretanha em abril de 1939 e 
em março foram iniciadas as conversações anglo-france-
sas entre Estados-Maiores com vista à realização de uma 
guerra de três anos contra a Alemanha. Os Estados oci-
dentais não tinham entusiasmo pela Polônia como uma 
aliada, mas o verdadeiro objetivo da política ocidental 
era deter ou restringir mais as ações alemãs em quaisquer 
partes da Europa e usar a Polônia como ponto de afir-
mação. As negociações entre a Grã-Bretanha e a França 
finalmente resultaram num plano no qual uma Polônia 
independente somente seria reconstituída após o término 
de prolongadas hostilidades, sentenciando os poloneses 
a uma derrota precoce.17 Quando pediram ajuda finan-
ceira à Grã-Bretanha e à França para o provável esforço 
de guerra, os líderes poloneses não encontraram recepti-
vidade. Beck requisitou um empréstimo no final de abril 
que permitisse à Polônia comprar matéria-prima e armas, 
e em maio foi sugerida a quantia de £ 60 milhões. Outras 
somas foram pleiteadas em Paris, onde inicialmente havia 
mais interesse no fornecimento de crédito. O ministro das 
Finanças britânico, Sir John Simon, disse a Chamberlain 
que a ideia de socorrer o rearmamento polonês era “real-
mente impossível”, já que a posição financeira da própria 
Grã-Bretanha encontrava-se enfraquecida por pesados 
gastos militares. O governo britânico estava preparado 
para oferecer dez por cento da importância pedida, mas 
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apenas em 24 de julho a concessão foi feita, e somente se 
os £ 8 milhões ofertados fossem gastos em produtos britâ-
nicos.18 A relutância britânica contaminou os franceses, 
que também hesitaram em ajudar financeiramente. A Po-
lônia teria que se defender sozinha.

Apesar de Hitler duvidar da determinação ocidental, 
em agosto de 1939 estava evidente que a questão polonesa 
dificilmente seria resolvida a favor da Alemanha sem uma 
crise mais profunda do que a gerada no ano anterior por 
conta da Tchecoslováquia. Para ter certeza quanto ao iso-
lamento da Polônia, Hitler autorizou abordagens à União 
Soviética, cuja posição acerca da crise polonesa era incer-
ta. Grã-Bretanha e França também sondaram Stálin na 
esperança de que uma renovada entente entre os três Esta-
dos bastaria para deter Hitler definitivamente. Nenhum 
Estado ocidental fez tentativas sérias, ou bem-sucedidas, 
para cimentar um acordo militar ou político com a União 
Soviética, e nenhum conseguiu persuadir a Polônia a coo-
perar, já que o governo polonês corretamente desconfiava 
da boa vontade soviética e não aceitaria tropas do país em 
seu solo. Esse fracasso tem sido considerado desde então 
como a maior das oportunidades perdidas nos anos pré-
guerra. O pacifista ministro do Exterior francês, Georges 
Bonnet, mais tarde culpou a “atitude incompreensível, 
arrogante e traiçoeira” de Beck pela destruição da oportu-
nidade de uma aliança soviética. Lorde Halifax, refletin-
do sobre a questão num artigo escrito, mas não publica-
do, durante a guerra, compreendeu o problema com mais 
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clareza: “Dificilmente poderia se esperar que um coelho 
inteligente”, escreveu, “fosse receber bem a proteção de 
um animal dez vezes maior, a quem atribuía os hábitos de 
uma jiboia.”19 Do ponto de vista da Polônia, o preço da 
cooperação soviética poderia muito bem ter sido tão caro 
quanto o fracasso em assegurá-la.

No fim, Stálin ficou mais atraído pela ideia de neu-
tralidade em qualquer conflito europeu e pela perspecti-
va de assegurar o controle soviético sobre territórios no 
Leste Europeu, de modo que concordou com um pacto 
com a Alemanha de Hitler. Embora tenha se afirmado 
que foi uma oportunidade perdida para evitar a guerra, 
especialmente por historiadores que veem o comprometi-
mento soviético com alguma forma de segurança coletiva 
como um genuíno desejo de cooperar com o Ocidente, a 
evidência esmagadora é de que a liderança soviética co-
gitou a ideia de uma aliança ocidental para pressionar a 
Alemanha a fazer um acordo que lhe desse concessões 
reais. Nenhum Estado considerava a Polônia como uma 
peça política permanente. O território polonês havia sido 
dividido entre alemães e russos desde o século XVIII, e o 
novo Estado tinha somente vinte anos. A destruição da 
Polônia era um desfecho aceitável a ambos os lados. A 
subsequente história do dramático voo de Ribbentrop a 
Moscou em 22 de agosto é bem conhecida. O resultante 
pacto de não agressão, assinado nas primeiras horas de 
24 de agosto, e o protocolo secreto dividindo a Polônia e 
os Estados bálticos em esferas de influência foram recebi-
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dos por Hitler como um triunfo diplomático de profunda 
importância. Ele esperava ver em pouco tempo as que-
das dos governos britânico e francês. A ausência de uma 
ameaça soviética dava mais força à convicção de que o 
Ocidente não lutaria pela Polônia. “Nossos inimigos”, dis-
se ele aos seus comandantes numa conferência em 22 de 
agosto, “são pequenos vermes. Eu os vi em Munique.”20

Vale perguntar: quem queria a guerra em 1939? A 
maioria dos europeus certamente não. Hitler certamen-
te queria, porque desejava evitar qualquer impressão de 
fraqueza de sua parte após decidir preparar-se para a in-
vasão polonesa. Sabia muito bem que em Munique fora 
frustrado em sua busca por uma pequena guerra contra 
os tchecos; diante dos seus comandantes militares, Hitler 
fora compelido a aceitar um meio-termo. Mas preferia 
uma guerra segundo seus próprios termos, preferivelmen-
te um conflito local com a Polônia. Ribbentrop ecoava 
a voz do seu guia, culpando os poloneses pela intransi-
gência e ameaçando todo tipo de guerra. Numa conversa 
em 12 de junho de 1939 com o comissário da Liga para 
Danzig, o historiador suíço Carl Burckhardt, Ribbentrop 
teria dito que a Polônia seria derrotada em três dias, que 
a França, se interviesse, “seria reduzida ao status de uma 
potência de terceira classe”, e que, caso a Grã-Bretanha 
fizesse o mesmo, “o Império Britânico seria esmagado”, 
enquanto a Alemanha lutaria “até a última mulher e a 
última criança”. Não é fácil julgar como os líderes ociden-
tais interpretaram semelhantes ameaças selvagens quan-
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do Burckhardt as retransmitiu dias mais tarde, conforme 
Ribbentrop esperava. Um relatório sobre a conversa foi 
exibido a Chamberlain, que anotou na margem do docu-
mento que achava “difícil chegar a qualquer conclusão” 
com base em tal diatribe.21

Neville Chamberlain frequentemente é retratado 
como um homem que buscava qualquer caminho para 
fugir de conflito em 1939, mas, apesar de sempre achar 
a paz preferível à guerra, tinha poucas ilusões quanto a 
Hitler no início desse ano. Em março, descreveu Hitler 
a um visitante como “o mais negro demônio que já en-
contrara”.22 Não queria a guerra, mas reconhecia a forte 
possibilidade e, junto com boa parte da população bri-
tânica, estava pronto para aceitar sua necessidade caso 
Hitler não tivesse bom-senso. O primeiro-ministro fran-
cês, Édouard Daladier, e a maioria dos seus compatriotas, 
também compartilhava essa visão fatalista. Nem no caso 
de Chamberlain nem no de Daladier pode ser demons-
trado que tenham contemplado abandonar a Polônia se 
a Alemanha agisse como a agressora. Mas na Polônia, 
onde a tensão entre poloneses e alemães étnicos atin-
giu um nível inflamado durante o verão de 1939, uma 
alternativa séria à guerra parece jamais ter sido conside-
rada. Quando visitou a Polônia em julho de 1939 para 
inspecionar seu poderio e planos de combate, o general 
britânico Edmund Ironside relatou ter encontrado uma 
liderança militar “cheia de confiança”, com o apoio das 
memórias da derrota que impuseram como homens mais 
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jovens em 1920 ao Exército Vermelho. Ironside afirmou 
que “a nação inteira está decidida a lutar”, uma atitude 
que atribuiu a um “louco espírito de otimismo” entre o 
povo polonês.23 O jornalista americano William Shirer, 
visitando o porto polonês de Gdynia em agosto de 1939, 
encontrou estivadores a postos para o conflito: “Estamos 
prontos”, disseram, “nós vamos lutar.”24

Tudo isso sugere que a guerra em setembro de 1939 
era inevitável, e havia muitos europeus na época que 
pensavam assim. Certamente existia espaço para discus-
sões sobre o status de Danzig, o qual os poloneses e seus 
aliados deixaram em aberto desde que a liderança ale-
mã aceitasse uma negociação igualitária, sem ameaças. 
Mas, para a guerra ser evitada, era preciso acontecer uma 
de três coisas: Hitler mais uma vez tinha que recuar da 
guerra, como já fizera em Munique, e aceitar um acordo 
internacionalmente negociado sobre as disputas polone-
sas-alemãs; ou os líderes poloneses tinham que aceitar 
que a guerra com a Alemanha era uma opção irracional e 
concordar em revisar o status de Danzig e a fronteira oes-
te com a Alemanha; ou os líderes britânicos e franceses, 
individual ou conjuntamente, tinham que abandonar a 
garantia e dar à Alemanha virtual carta branca no Leste 
Europeu. Apesar de nenhuma delas ser provável, essas 
posições eram possibilidades. A determinação de todas as 
partes no conflito foi testada ao máximo nos extraordi-
nários dez dias de drama que separaram a conclusão do 
pacto alemão-soviético na madrugada de 24 de agosto e 
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o fim da tarde de 3 de setembro, quando a França juntou-
se à Grã-Bretanha na declaração de guerra à Alemanha. 
A eclosão final da guerra foi selada por decisões toma-
das sob a enorme tensão de saber que a Europa corria o 
risco de ser novamente jogada num conflito que muitos 
temiam significar o eclipse da civilização europeia. No 
fim, a resolução da crise recaiu sobre um punhado de ho-
mens compelidos, gostassem disso ou não, a desempenhar 
um drama que envolvia as vidas de milhões de europeus 
comuns.
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