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Pronunciamento à Nação no Dia 

Seguinte à Vitória Soviética sobre 

a Alemanha Fascista 
J. V. Stálin 

9 de Maio de 1945 

Discurso Stalin transmitido pelo rádio em 9 de maio de 1945, proferido por ocasião 

da vitória final sobre os nazistas e a assinatura da rendição por eles. 

 

 Camaradas! 

Caros e caras compatriotas! 

Chegou o grande dia da vitória sobre a Alemanha. Os fascistas alemães, forçados 

à rendição pelo Exército Vermelho e pelas tropas de nossos aliados, reconheceram a 

derrota e anunciaram sua capitulação incondicional. 
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A 7 de maio foi assinado na cidade de Reims o protocolo preliminar de rendição. 

A 8 de maio, os representantes do alto comando alemão, na presença dos representantes 

do Alto Comando das tropas aliadas e do Comando Supremo das tropas soviéticas, 

assinaram em Berlim a ata final de rendição, que iria entrar em vigor à meia-noite. 

 

Cientes dos hábitos ferinos dos figurões alemães, que veem tratados e acordos 

como letra morta, não temos razões para crer apenas em suas palavras. Porém, desde hoje 

de manhã, as tropas alemãs, em cumprimento à ata de rendição, começaram em massa a 

depor armas e se entregar a nossas tropas. Isso não é mais letra morta, mas uma 

capitulação autêntica das forças armadas da Alemanha. É verdade que um grupo de tropas 

alemãs nos arredores da Tchecoslováquia continua resistindo a se render. Mas espero que 

o Exército Vermelho consiga lhe impor a realidade. 

 

Agora podemos com toda razão declarar que chegou o dia histórico da derrota 

final da Alemanha, o dia da grande vitória de nosso povo sobre o imperialismo alemão. 

Os grandes sacrifícios que fizemos em nome da liberdade e independência de nossa 

Pátria, as incontáveis privações e sofrimentos por que passou nosso povo durante a guerra, 

o intenso trabalho no front e na retaguarda consagrado no altar da Pátria, não ficaram por 

menos e culminaram na vitória total sobre o inimigo. A luta secular dos povos eslavos 

por sua existência e independência terminou na vitória sobre os agressores alemães e sua 

tirania. 

 

Doravante sobre a Europa tremulará a grande bandeira da liberdade dos povos e 

da paz entre eles. 

 

Três anos atrás Hitler declarou publicamente que entre suas tarefas estava 

desmembrar a União Soviética e arrancar dela o Cáucaso, a Ucrânia, a Bielo-Rússia, os 

Bálticos e outras regiões. Ele disse claramente: “Destruiremos a Rússia de forma que 

nunca mais possa se reerguer”. Isso faz três anos. Mas as ideias malucas de Hitler não 

tinham como se realizar, e o curso da guerra as reduziu a pó. Na prática ocorreu algo 

claramente contrário aos delírios dos hitleristas: a Alemanha sofreu uma derrota 

completa. As tropas alemãs estão capitulando, e a União Soviética celebrando a vitória, 

embora não tencione nem desmembrar, nem destruir a Alemanha. 
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Camaradas!  

 

A Grande Guerra Patriótica terminou com nossa vitória total. Acabou a época da guerra 

na Europa, começou um tempo de evolução pacífica.  

Parabéns pela vitória, meus caros e caras compatriotas! 

Glória a nosso heroico Exército Vermelho, que defendeu a independência de nossa Pátria 

e alcançou a vitória sobre o inimigo!  

Glória a nosso grande povo, o povo vencedor! 

Glória eterna aos heróis que pereceram combatendo o inimigo e consagraram sua vida 

pela liberdade e felicidade de nosso povo! 
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