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INTRODUÇÃO

UM CÃO CHAMADO CHURCHILL

Quando eu era criança não havia a menor sombra de dúvida a

respeito: Churchill era, de longe, o maior estadista que a

Inglaterra já havia produzido. Desde a mais tenra idade, eu

tinha uma ideia bastante clara acerca do que ele havia feito: a

despeito de todas as probabilidades contrárias, Churchill

conduzira meu país a uma vitória contra tudo e contra todos e

contra uma das mais odiosas tiranias que o mundo já viu.

Eu conhecia os aspectos essenciais da história dele. Meu

irmão Leo e eu costumávamos nos debruçar sobre uma

biografia escrita por Martin Gilbert, estudando-a com tanto

afinco e atenção que chegamos ao ponto de memorizar as

legendas das fotografias.

Eu sabia que Churchill dominava com maestria a arte da

retórica, e meu pai (como muitos dos nossos pais) recitava de

cor algumas de suas frases mais famosas; e, já naquela época,

eu sabia que essa arte estava agonizando. Eu sabia que



Churchill era brincalhão e irreverente, e que, mesmo pelos

padrões da nossa época, ele era politicamente incorreto.

À mesa do jantar, ouvíamos as histórias apócrifas: aquela

segundo a qual Churchill estava no banheiro e, informado de

que o Lord Privy Seal (Lorde Guardião do Selo do Monarca)[1]

queria falar com ele, alegou estar sealed (trancado) no privy

(reservado) etc. Conhecíamos a anedota em que a parlamentar

Elizabeth (Bessie) Braddock supostamente acusou Churchill

de estar “bêbado”, e ele, com extraordinária grosseria, teria

respondido: “Bessie, minha querida, você é feia. Amanhã pelo

menos eu estarei sóbrio, você continuará feia”.

Tenho a vaga impressão de que chegamos a ouvir também

a história do ministro tóri e do soldado de regimento… Você,

leitor, provavelmente, também deve conhecê-la, mas tudo

bem. Outro dia ouvi a versão canônica da boca de Sir Nicholas

Soames, neto de Churchill, durante um almoço no Savoy.

Mesmo dando o crédito a Soames por sua habilidade como

exímio contador de histórias, o relato tem um quê de verdade

e nos mostra algo acerca de um dos temas fundamentais deste

livro: a largueza de coração de Churchill.

“Um dos ministros do Partido Conservador era um

pederasta, se é que você entende o que eu digo…” disse

Soames em alto e bom som, em um volume de voz suficiente

para que a maior parte dos comensais do restaurante ouvisse,



“mas também era um grande amigo do meu avô. Ele vivia

sendo pego com a boca na botija, mas é claro que, naquela

época, a imprensa não caía em cima de tudo, portanto

ninguém dizia nada. Um dia, ele abusou da sorte, porque foi

flagrado no rala-e-rola com um soldado de regimento em um

banco do Hyde Park, às três da manhã — era fevereiro, aliás.

“O episódio foi imediatamente levado ao conhecimento do

Chief Whip[2], que telefonou para Jock Colville, secretário

particular do meu pai.

“‘Jock’, disse o líder da bancada, ‘receio ter más notícias

sobre fulano. É o de sempre, mas a imprensa ficou sabendo, e

a coisa está fadada a vir a público’.

“‘Oh, meu Deus!’, disse Colville.

“‘Creio que devo ir contar pessoalmente ao primeiro-

ministro.’

“‘Sim, suponho que deve, sim.’

“Então, o líder da bancada foi até Chartwell [a casa de

Churchill, em Kent] e entrou no gabinete do meu avô, que

estava trabalhando de pé à sua escrivaninha vertical.

“‘Sim, Chief Whip, o que posso fazer pelo senhor?’

“O líder da bancada explicou a infeliz situação. ‘Ele terá de

ser destituído do cargo’, concluiu.

“Houve uma longa pausa, enquanto Churchill dava

baforadas em seu charuto. Por fim, ele disse: ‘Ouvi



corretamente o senhor me dizer que esse fulano foi flagrado

com um soldado de regimento?’

“‘Sim, senhor primeiro-ministro.’

“‘No Hyde Park?’

“‘Isso mesmo, senhor primeiro-ministro.’

“‘Em um banco de parque?’

“‘Correto, senhor primeiro-ministro.’

“‘Às três da manhã?’

“‘Correto, senhor primeiro-ministro.’

“‘Neste mau tempo! Meu bom Deus, isso dá na gente um

orgulho danado de ser inglês!’”

~

Eu sabia que, em sua juventude, Churchill fora um homem

extraordinariamente corajoso, que sentira na pele a

experiência de ter visto de perto carnificinas e banhos de

sangue, esteve sob fogo cruzado em quatro continentes, e que

fora um dos primeiros homens a embarcar em um avião. Eu

sabia que na Harrow[3] ele tinha sido um “tampinha

franzino”, um peixe pequeno, que tinha apenas 1,70 metro de

altura e um peito de quase 79 centímetros, e que superou sua

gagueira, sua depressão e seu pai pavoroso para se tornar um

dos mais formidáveis ingleses vivos.



Deduzi que Churchill tinha algo de sagrado e mágico,

porque meus avós guardaram a primeira página da edição do

Daily Express do dia em que ele morreu, aos 90 anos de idade.

Eu me sentia feliz por ter nascido um ano antes: quanto mais

lia sobre Churchill, mais orgulhoso ficava por estar vivo na

mesma época em que ele. Por isso, parece-me ainda mais

triste e estranho que, hoje — quase 50 anos após sua morte

—, ele esteja correndo o risco de ser esquecido, ou pelo menos

lembrado de maneira imperfeita.

Outro dia, eu estava comprando um charuto em um

aeroporto de um país do Oriente Médio cujas fronteiras

provavelmente tinham sido desenhadas por Churchill. Notei

que o charuto se chamava San Antonio Churchill, e perguntei

ao vendedor do free shop se ele sabia quem era Churchill. O

sujeito leu cuidadosamente o nome e eu o pronunciei para ele.

“Xurxil?”, ele disse, com cara de tacho.

“Na guerra”, eu disse. “A Segunda Guerra Mundial.”

Então, a expressão no rosto dele mudou, como se o nome

soasse vagamente familiar e uma luzinha muito tênue

estivesse bruxuleando nos recônditos de sua memória.

“Um velho líder?”, ele perguntou. “Sim, talvez, eu acho.

Não sei.” Ele encolheu os ombros.

Bom, ele não é pior do que a maior parte da meninada de

hoje. Os que prestam atenção na aula têm a impressão de que



Churchill foi o cara que lutou contra Hitler para salvar os

judeus. Mas a maioria dos jovens, de acordo com uma

pesquisa recente, acha que Churchill é o cachorro que figura

nos anúncios publicitários de uma empresa britânica de

seguros.

Isso me parece uma vergonha, porque Churchill é,

obviamente, um personagem que deveria atrair e despertar o

interesse dos jovens de hoje. Ele era excêntrico, exagerado,

cheio de maneirismos, vestia-se de modo característico, com

roupas inconfundíveis que eram sua marca registrada. E foi

um rematado gênio.

Quero tentar retratar uma pequena fração desse gênio para

aqueles que talvez não tenham plena consciência dele, ou para

os que tenham se esquecido, e é claro que sei que isso é um

certo atrevimento.

Não sou um historiador profissional e, como político, não

sou digno sequer de desamarrar os cadarços dos sapatos de

Churchill, nem mesmo dos sapatos de Roy Jenkins, que

escreveu uma soberba biografia de volume único; e, como

estudioso de Churchill, eu me sento aos pés de Martin Gilbert,

Andrew Roberts, Max Hastings, Richard Toye e muitos outros.

Tenho consciência de que todo ano são publicados cerca de

cem livros sobre o nosso herói, e, ainda assim, tenho certeza

de que é hora de uma nova avaliação, porque não podemos



subestimar a reputação de Churchill. Gradualmente, os

soldados da Segunda Guerra estão desaparecendo; estamos

perdendo os que são capazes de se lembrar do som de sua voz.

Preocupa-me o fato de que estejamos correndo o risco, por

pura vagueza, de deixar escapar da memória a dimensão do

que Churchill fez.

Hoje em dia, mal e mal acreditamos que a Segunda Guerra

Mundial foi vencida com sangue russo e dinheiro norte-

americano; e, embora de certa maneira isso seja verdade,

também é verdade que, sem Churchill, é quase certo que

Hitler teria vencido.

O que quero dizer é que as conquistas dos nazistas na

Europa talvez tivessem sido irreversíveis. Hoje, nós nos

queixamos, com razão, das deficiências da União Europeia,

porém nos esquecemos do puro horror daquele tão possível

entre todos os mundos possíveis.

Precisamos nos lembrar disso hoje, e precisamos nos

lembrar de todas as maneiras pelas quais esse primeiro-

ministro britânico ajudou a criar e moldar o mundo em que

ainda vivemos. De uma ponta à outra do planeta — da Europa

à Rússia, da África ao Oriente Médio —, vemos resquícios de

sua mente artífice.

Churchill é importante hoje porque salvou nossa

civilização. E o ponto importante é que somente ele poderia



ter feito isso.

Ele é a retumbante refutação humana a todos os

historiadores marxistas que consideram que a história é a

narrativa de forças econômicas vastas e impessoais. O ponto

fundamental do Fator Churchill é que um único homem é

capaz de fazer toda a diferença.

Ao longo das sete décadas de vida pública de Churchill,

reiteradas vezes podemos ver o impacto de sua personalidade

sobre o mundo e sobre os eventos, muitos mais do que os que

são amplamente lembrados hoje.

Ele foi decisivo para o início do Estado de bem-estar social

nas primeiras décadas do século XX. Ajudou a dar aos

trabalhadores britânicos Centros de Empregos, o intervalo

para o chá e o seguro-desemprego. Criou a RAF (Real Força

Aérea britânica) e o tanque de guerra, e foi absolutamente

crucial à ação — e à derradeira vitória da Inglaterra — na

Primeira Guerra Mundial. Foi indispensável na criação de

Israel (e outros países), sem mencionar sua campanha por

uma Europa unida.

Em diversos momentos, foi o castor que represou e deteve

o fluxo de eventos e nunca afetou tão intensamente o curso da

história quanto em 1940.

Caráter é destino, diziam os gregos, e eu concordo. Se isso



é verdade, então a pergunta mais profunda e mais fascinante

é: o que forma o caráter?

Quais foram os elementos graças aos quais Churchill foi

capaz de desempenhar um papel tão gigantesco? Em que

ferreiro ele forjou sua mente aguçada e sua vontade férrea?

Qual martelo, qual corrente, qual fornalha moldou seu

cérebro? — parafraseando William Blake. Eis a questão.

Mas, primeiro, vamos tentar chegar a um entendimento

acerca do que Churchill fez.



1
A OFERTA DE HITLER

Se você está procurando por um dos momentos decisivos da

última grande guerra mundial, e um momento crucial na

história do mundo, então venha comigo. Vamos até uma sala

esquálida na Câmara dos Comuns[4]; vamos subir alguns

degraus, passar por uma porta velha e rangente, percorrer um

corredor mal iluminado, e ali está.

Você não vai encontrar essa sala nos mapas do Palácio de

Westminster, por razões óbvias de segurança; e normalmente

não dá para pedir aos guias que a mostrem a você. A bem da

verdade, a sala da qual estou falando já não existe mais, uma

vez que foi mandada pelos ares na Blitz; contudo, a sala que

foi reconstruída em substituição é bastante fiel à original. É

uma das salas usadas pelo primeiro-ministro ou primeira-

ministra, quando quer se reunir com colegas da Câmara dos

Comuns, e você não precisa saber muita coisa sobre a

decoração, porque ela é previsível.

Pense em uma grande quantidade de couro verde, tachas

de metal, painéis de carvalho cru pesados e granulosos, papel



de parede Pugin e algumas gravuras penduradas de um jeito

ligeiramente torto. E pense em fumaça, porque estamos

falando da tarde de 28 de maio de 1940, e, naquele tempo,

muitos políticos, incluindo que é o tema deste livro, eram

insaciáveis consumidores de tabaco.

É seguro supor que não entrava lá um jorro muito

considerável de luz do dia através das barras verticais das

janelas, mas a maior parte do público seria capaz de

reconhecer facilmente os personagens principais. Eram sete,

ao todo, e compunham o Gabinete de Guerra da Grã-

Bretanha.

O fato de que estavam reunidos havia três dias dá uma boa

medida da profundidade da crise. Era sua nona reunião desde

26 de maio e eles ainda precisavam chegar a uma resposta

para a questão existencial com que se defrontavam o Gabinete

e o mundo.

Presidindo a reunião estava o primeiro-ministro, Winston

Churchill. De um dos lados, Neville Chamberlain, o obstinado

ex-primeiro-ministro, com seu colarinho alto e bigodinho

escovado, o homem que o sem-cerimonioso Churchill havia

substituído. Justa ou injustamente, Chamberlain levou a culpa

por ter subestimado fatalmente a ameaça de Hitler, e pelo

fracasso de sua política de apaziguamento. Quando, no início

do mês, os nazistas invadiram e ocuparam a Noruega e



enxotaram os ingleses de lá, foi Chamberlain quem recebeu o

voto de censura.

Também presente estava o Lorde Halifax, o alto e

cadavérico ministro das Relações Exteriores, que tinha

nascido com uma mão deformada, a qual ele escondia com

uma luva preta. Lá estava Archibald Sinclair, o líder do Partido

Liberal que Churchill tinha derrotado. Lá estavam Clement

Attlee e Arthur Greenwood, representantes do Partido

Trabalhista contra o qual Churchill havia lançado suas

invectivas mais histéricas. Lá estava o secretário do Gabinete,

Sir Edward Bridges, tomando notas.

A pergunta diante da qual via-se o Gabinete reunido era

bastante simples, e vinha sendo ruminada ao longo dos

últimos dias, à medida que as notícias ficavam cada vez mais

sombrias. Ninguém a enunciava exatamente com todas as

letras, mas todos podiam ver qual era. A Inglaterra deveria

entrar no combate? Era sensato que jovens soldados

britânicos morressem em uma guerra que mostrava todos os

indícios de estar perdida? Ou os britânicos deveriam firmar

algum tipo de acordo que talvez pudesse salvar centenas de

milhares de vidas?

E se, na ocasião, um acordo tivesse sido assinado, e se a

guerra tivesse efetivamente terminado com a retirada

britânica, teria havido um acordo para salvar as vidas de



milhões de pessoas ao redor do mundo?

Não creio que muitas pessoas da minha geração — muito

menos da geração dos meus filhos — estejam plenamente

conscientes do quanto chegamos perto disso; de como a

Inglaterra poderia, de forma discreta e racional, ter entregado

os pontos em 1940. Houve diversas vozes, sérias e influentes,

que queriam dar início a “negociações”.

Não é difícil ver por que pensaram em fazer isso. As

notícias que chegavam da França não eram apenas ruins,

eram inacreditavelmente ruins, e parecia não haver a mais

ínfima esperança de que a situação fosse melhorar. Tropas

alemãs estavam avançando rumo a Paris, abrindo caminho e

rechaçando as defesas francesas com facilidade tão

desdenhosa que, de fato, davam a impressão de pertencer a

alguma nova e invulgar raça militar, turbinada com ardor e

eficiência superiores. Os panzers de Hitler tinham investido

com ímpeto não apenas nos Países Baixos, mas também nas

supostamente impenetráveis ravinas das Ardennes; a ridícula

Linha Maginot tinha sido contornada.

Os generais franceses eram figuras patéticas — homens

titubeantes, de cabelos brancos em seus quepes estilo

Inspetor Clouseau. Toda vez que recuavam para uma nova

linha de defesa, constatavam que os alemães, de alguma

forma, já estavam lá; e, então, os bombardeiros de mergulho



Stuka desciam do céu feito fadas agourentas e os tanques

seguiam em frente.

A Força Expedicionária Britânica (BEF) tinha ficado isolada

em um bolsão em torno dos portos do canal da Mancha. Por

um breve período, os soldados da BEF tentaram empreender

um contra-ataque; foram rechaçados, e, agora cercados,

aguardavam para ser evacuados em Dunquerque. Se Hitler

tivesse dado ouvidos a seus generais, poderia ter nos

esmagado nessa ocasião: mandaria o experiente general

Guderian e seus tanques para o cada vez mais encolhido e

indefeso naco de terreno. Poderia ter matado ou capturado o

grosso das tropas de combate britânicas e privado este país da

capacidade física de resistir.

A situação era a seguinte: a Luftwaffe, força aérea alemã,

estava bombardeando e metralhando as praias, soldados

britânicos boiavam com o rosto na água, desesperados

disparavam seus rifles Lee Enfield contra o céu, estavam

sendo despedaçados pelos bombardeiros de mergulho.

Naquele momento, 28 de maio, parecia bastante plausível

para os generais e políticos, se não para o público mais amplo,

que a maior parte das tropas poderia ser perdida.

O Gabinete de Guerra estava encarando a maior

humilhação para as forças armadas britânicas desde a perda



das colônias norte-americanas, e aparentemente o cenário

parecia irreversível. É de arrepiar a medula olhar para o mapa

da Europa que aquele Gabinete de Guerra tinha diante de si.

A Áustria tinha sido engolida dois anos antes, a

Tchecoslováquia não existia mais, a Polônia fora esmagada. E,

nas duas últimas semanas, Hitler acrescentara uma

arrepiante lista ao seu portfólio de conquistas: tinha ocupado

a Noruega, ludibriando sem esforço os britânicos — Churchill

incluído —, que haviam passado meses elaborando um plano

malfadado para se antecipar a ele. Hitler dominou a

Dinamarca em pouco mais de quatro horas.

A Holanda tinha se rendido, o rei da Bélgica, de forma

pusilânime, havia hasteado a bandeira branca na meia-noite

do dia anterior, e a cada hora que passava mais e mais tropas

francesas se rendiam — às vezes após demonstrações de

resistência de insana bravura, às vezes com tranquilidade

desesperadora e fatalista.

A mais importante consideração geoestratégica de maio de

1940 foi que a Inglaterra — o Império Britânico — estava

sozinha. Não havia nenhuma perspectiva realista de ajuda, ou

certamente nenhuma perspectiva iminente. Os italianos

estavam contra nós. O líder fascista Mussolini tinha firmado

um “Pacto de Aço” com Hitler, e, quando ficou evidente que

Hitler não perderia, ele rapidamente entrou na guerra do lado



dos nazistas.

Os russos tinham assinado o nojento pacto de não agressão

Molotov-Ribbentrop, por meio do qual concordavam em

retalhar e dividir a Polônia com os nazistas. Os norte-

americanos eram alérgicos à ideia de qualquer outra guerra

europeia, o que era compreensível: tinham perdido 56 mil

homens na Primeira Guerra Mundial, e mais de 100 mil, se

incluirmos as baixas causadas pela influenza. Estavam

oferecendo pouco mais do que murmúrios de simpatia

distante, e, a despeito de toda a desejosa retórica de Churchill,

não havia sinal nenhum da cavalaria dos EUA assomando no

cume da colina.

Todos os homens reunidos naquela sala eram capazes de

imaginar as consequências de entrar em combate. Sabiam

tudo sobre a guerra, alguns tinham lutado na Grande Guerra,

e a medonha lembrança daquele massacre tinha apenas 22

anos — menos distante deles do que a lembrança da primeira

Guerra do Golfo está de nós hoje.

Na Inglaterra, praticamente não existia uma família sequer

que tivesse passado incólume pelo sofrimento. Era certo —

era justo — pedir ao povo que enfrentasse tudo aquilo de

novo? E com que finalidade?

Pelas atas do gabinete, parece que quem deu o pontapé



inicial da reunião foi Halifax. Ele foi direto ao ponto: o

argumento que vinha defendendo nos últimos dias.

Halifax era uma figura impressionante. Um homem alto,

muito alto, com 1,96 metro, elevava-se cerca de 25

centímetros acima de Churchill, ainda que, suponho eu, ao

redor de uma mesa essa diferença fosse menos importante.

Halifax era egresso do Eton e uma estrela acadêmica, com a

testa que parecia perfeita em um aluno laureado do All Souls

College (Churchill, não se esqueça, sequer havia ido para a

universidade, e entrou na Sandhurst somente na terceira

tentativa).[5] A julgar pelas evidências de filmagens do

período, Halifax falava numa voz baixa e melodiosa, ainda que

com a enunciação entrecortada típica de sua época e classe.

Usava óculos de lentes grossas e arredondadas, e talvez tenha

erguido a mão direita, ligeiramente cerrada, para apresentar

seu ponto de vista.

A embaixada italiana havia enviado uma mensagem, ele

disse: aquele era o momento de a Inglaterra buscar a

mediação via Itália. A informação chegou por intermédio de

Sir Robert Vansittart — e este era um nome esperto a se

invocar, já que Sir Robert Vansittart era um diplomata

conhecido por ser ferozmente antigermânico e contrário ao

apaziguamento de Hitler. A mensagem, portanto, veio

embrulhada da forma mais delicada e apetitosa possível, mas



seu significado era nu e cru.

Não se tratava apenas de uma proposta de Mussolini: era

seguramente um sinal enviado por seu parceiro mais

poderoso. Serpeando ao longo da rua Whitehall[6] e

penetrando o coração da Câmara dos Comuns, era um

tentáculo de Hitler, um balão de ensaio lançado por ele.

Churchill sabia exatamente o que estava acontecendo. Tinha

conhecimento de que o desesperado primeiro-ministro

francês estava na cidade — e, de fato, havia acabado de

almoçar com Halifax.

M. Paul Reynaud sabia que a França estava derrotada; no

fundo de seu coração, sabia de algo em que os interlocutores

britânicos mal podiam acreditar: que os franceses tinham sido

dominados por um exército de origami, cujos soldados

continuavam a se dobrar e desdobrar com velocidade quase

mágica. Reynaud sabia que seria lembrado como uma das

figuras mais abjetas da história da França, e acreditava que,

se conseguisse persuadir os ingleses a também entrar em

negociações, essa humilhação seria compartilhada e mitigada

e, acima de tudo, ele talvez obtivesse termos melhores para a

França.

Portanto, a mensagem era a seguinte, transmitida pelos

italianos, endossada pelos franceses e despachada pelo

ditador alemão: a Inglaterra deveria ter bom senso e entrar



em acordo com a realidade. Não sabemos quais foram as

palavras exatas com as quais Churchill respondeu, tudo que

temos é o lacônico e possivelmente suavizado resumo de Sir

Edward Bridges. Não sabemos precisamente que impressão o

primeiro-ministro causou em seus colegas naquela tarde, mas

podemos conjecturar e formular uma boa suposição.

Relatos contemporâneos dão conta de que, àquela altura,

Churchill estava dando sinais de fadiga. Tinha 65 anos de

idade, e estava levando seu estafe e seus generais à loucura

por causa de seu hábito de trabalhar até altas horas da noite

— movido a brandy e licores —, telefonando para toda

Whitehall exigindo papéis e informações, e convocando

reuniões quando a maior parte dos homens sãos se enfiava

debaixo das cobertas com as esposas.

Churchill estava vestindo seu estranho traje

vitoriano/eduardiano, com seu colete preto e relógio de

algibeira de ouro e suas calças listradas, como um parrudo

mordomo de ressaca do elenco da série Downton Abbey. Dizem

que estava pálido e de aspecto pastoso, e isso parece crível.

Vamos acrescentar um charuto e um pouco de cinzas sobre o

colo, e uma mandíbula cerrada com borrifos de saliva.

Ele disse a Halifax que esquecesse aquilo. De acordo com as

atas: “O primeiro-ministro afirmou que estava claro que o

propósito francês era ver o signor Mussolini agindo como



intermediário entre nós e Herr Hitler. Ele estava determinado

a não se colocar nessa posição”.

Churchill compreendeu exatamente o que estava implícito

na oferta. A Inglaterra estava em guerra com a Alemanha, e

desde 1o de setembro do ano anterior. Era uma guerra por

liberdade e por princípios: proteger a Grã-Bretanha e o

império de uma odiosa tirania e, se possível, expulsar os

exércitos alemães dos Estados subjugados. Entrar em

“conversas” com Hitler ou seus emissários, iniciar

“negociações”, sentar à mesa para qualquer espécie de

discussão, significava tudo a mesma coisa.

No minuto em que a Inglaterra aceitasse algum tipo de

oferta ou mediação italiana, Churchill sabia que os músculos

da resistência relaxariam. Uma bandeira branca invisível seria

erguida sobre a Inglaterra, e toda a vontade de lutar

desapareceria.

Por isso ele disse “não” para Halifax, e alguns podem até

julgar que isso deveria ter sido suficiente: o primeiro-

ministro falara em questão de vida ou morte da nação; em

outro país, o debate poderia, pois, ter chegado ao fim. Mas

não é assim que a constituição britânica funciona: o primeiro-

ministro é primus inter pares (primeiro entre iguais), ele deve

até certo ponto carregar consigo seus colegas, e, para

entender a dinâmica dessa conversa, devemos nos lembrar da



fragilidade da posição de Churchill.

Ele ocupava o cargo de primeiro-ministro fazia menos de

três semanas, e nem de longe estava claro quais dos homens

sentados ao redor da mesa eram seus verdadeiros aliados. Ele

contava com o amplo apoio de Attlee e Greenwood, o

contingente Trabalhista — Greenwood talvez mais do que

Attlee, e o mesmo pode ser dito sobre Sinclair, o Liberal. Mas

suas vozes não podiam ser decisivas. Os tóris eram, por uma

margem esmagadora, o partido majoritário no Parlamento.

Era dos tóris que ele dependia para exercer seu mandato — e

os tóris nem de longe tinham plena convicção acerca de

Winston Churchill.

Desde seu surgimento na vida pública como um jovem

Membro do Parlamento[7] tóri, Churchill tinha sido criticado e

satirizado por seu próprio partido; depois ele debandou para o

lado dos Liberais, e, embora tenha por fim retornado aos

Conservadores, havia muitos tóris que o viam como um

oportunista inescrupuloso. Poucos dias antes, no momento

em que Chamberlain entrou na Câmara, foi recebido pelas

bancadas de deputados tóris com uma inflamada e descarada

saraivada de aplausos e vivas, ao passo que Churchill mereceu

apenas boas-vindas mudas. Agora, ele ocupava um assento ao

lado de dois poderosos tóris: o próprio Chamberlain, Lorde

Presidente do Conselho, e Edward Wood, primeiro conde de



Halifax e ministro de Relações Exteriores.

Ambos tiveram embates com Churchill no passado. Ambos

tinham razões para considerá-lo não apenas vulcânico em

suas energias, mas, de acordo com sua maneira de pensar,

irracional e, sem sombra de dúvida, perigoso.

Na pasta de ministro da Fazenda, Churchill tinha irritado

profundamente Chamberlain com seu plano de cortar a

cobrança do imposto predial sobre imóveis comerciais, o que

Chamberlain julgava que reduziria de maneira injusta as

receitas do governo tóri local, para não mencionar os

sistemáticos e virulentos ataques verbais que infligiu a

Chamberlain, durante meses e anos, por conta do fracasso no

tocante a fazer frente a Hitler. Quanto a Halifax, tinha sido

vice-rei da Índia na década de 1930, e sofreu na pele

carregando nas costas a pior parte do fardo do que via como

uma bombástica e reacionária oposição a qualquer coisa que

cheirasse a independência indiana.

Havia outro aspecto da posição política de Halifax que lhe

conferia, naqueles sombrios dias de maio, uma autoridade

tácita, mesmo sobre Churchill. Chamberlain sofrera um golpe

fatal em 8 de maio, quando um numeroso contingente de

tóris se recusou a apoiá-lo no debate acerca da Noruega, e,

naquela reunião decisiva de 9 de maio, Halifax tinha sido o

nome escolhido pelo primeiro-ministro que agora renunciava



ao cargo. Chamberlain queria Halifax. O rei George vi queria

Halifax. Muita gente no Partido Trabalhista, na Câmara dos

Lordes e, acima de tudo, na bancada dos tóris teria preferido

ver Halifax como primeiro-ministro.

A bem da verdade, a única razão pela qual Churchill, por

fim, recebeu o sinal verde e a anuência foi porque Halifax —

após dois minutos de horrível silêncio quando Chamberlain

lhe ofereceu o cargo — tinha se declarado fora da disputa, não

apenas porque seria difícil comandar o governo da Câmara

dos Lordes, escolhida por indicação, e não por eleição, mas,

como ele disse com todas as letras, porque não se considerava

capaz de lidar com Churchill zanzando de um lado para o

outro, à solta e sem amarras, no tombadilho superior.

Contudo, um homem deve sentir certa dose de confiança

ao pensar que foi momentaneamente a opção preferida do rei

como primeiro-ministro. Apesar da clara oposição de

Churchill, Halifax agora retornou à disputa. O que ele ofereceu

foi, olhando em retrospecto, vergonhoso.

O ponto principal de sua proposta era o seguinte:

deveríamos iniciar negociações com os italianos, com a

bênção de Hitler, e nossa jogada de abertura seria entregar

diversas posses britânicas — e, embora ele não as tenha

nomeado explicitamente na reunião, acredita-se que teriam

sido Malta, Gibraltar e uma fatia do controle do canal de Suez.



É revelador sobre Halifax o fato de que ele se julgou capaz

de propor isso a Churchill como linha de ação. Retribuir a

agressão com uma rodada de conversas? Entregar possessões

britânicas a um tirano burlesco, queixudo e cruel como

Mussolini?

Churchill repetiu suas objeções. Os franceses estavam

tentando nos colocar em um caminho sem volta, uma rota

“ladeira abaixo” no perigoso terreno rumo às negociações

com Hitler e à capitulação. Estaríamos em uma posição muito

mais forte — ele argumentou — assim que os alemães

tentassem uma invasão e fracassassem.

Porém, Halifax voltou à carga: obteríamos melhores

termos agora, antes que a França saísse da guerra, antes que a

Luftwaffe chegasse e destruísse nossas fábricas de aeronaves.

Hoje, quem lê acerca do derrotismo do pobre Halifax sente

vontade de se encolher de repugnância, e precisamos

entender e perdoar sua teimosia. Ele tem sido alvo de

difamação desde a publicação, em julho de 1940, do livro

Guilty men (Homens culpados, em tradução livre), a diatribe

de Michael Foot contra o apaziguamento.

Halifax tinha ido visitar Hitler em 1937 e, embora em certo

momento (de maneira bastante esplêndida) tenha confundido

o Führer com um lacaio de libré ou soldado de infantaria,

devemos admitir que ele tinha uma embaraçosa relação de



amizade com Goering. Ambos adoravam a caça a raposas, e

Goering apelidou-o de “Halalifax” — com uma intimidade de

dar ânsia de vômito —, porque halali é um grito de caça

alemão. Mas é uma besteira pensar nele como uma espécie de

defensor da Alemanha nazista, ou um quinta-coluna

infiltrado no âmbito do governo britânico. À sua própria

maneira, Halifax era tão patriota quanto Churchill.

Ele se julgava capaz de vislumbrar uma maneira de

proteger a Inglaterra, salvaguardar o império e salvar vidas, e

não estava sozinho. A classe dominante britânica estava

apinhada — ou pelo menos infestada de maneira flagrante —

de apaziguadores e pró-nazistas; não eram apenas a família

Mitford ou os seguidores do aspirante doméstico a duce, o

líder fascista britânico Oswald Mosley.

Em 1936, lady Nelly Cecil notou que quase todos os seus

parentes eram “afetuosos com os nazistas”, e o motivo era

simples. Na década de 1930, os figurões e janotas em geral

tinham mais medo do bolchevismo, a alarmante ideologia

comunista de redistribuição, do que de Hitler. De fato, viam o

fascismo como um baluarte contra os vermelhos, e contavam

com a sustentação política de gente de alto gabarito.

David Lloyd George tinha ido à Alemanha, e ficara tão

deslumbrado com o Führer que o comparou a George

Washington. Hitler era um “líder nato”, declarou o



maravilhado ex-primeiro-ministro. Ele desejou que a

Inglaterra tivesse “um homem de sua suprema qualidade na

chefia dos assuntos do nosso país hoje”. Isso vindo do herói

da Primeira Guerra Mundial! O homem que havia conduzido a

Inglaterra na vitória contra o Kaiser!

Agora, o próprio mago galês de cabelos nevados e antigo

mentor de Churchill também tinha sido enfeitiçado, e se

tornara um completo derrotista. Não fazia tanto tempo assim

que a imprensa tinha começado a entoar a mesma melodia. O

Daily Mail vinha fazendo campanha para que Hitler ganhasse

liberdade irrestrita de ação na Europa Oriental, a melhor

opção para derrotar os bolcheviques. “Se Hitler não

existisse”, declarou o Mail, “agora toda a Europa Ocidental

poderia estar clamando por um campeão de seu porte”.

O jornal The Times tinha uma postura tão pró-

apaziguamento que seu editor, Geoffrey Dawson, descreveu

de que maneira costumava vasculhar as provas extirpando

toda e qualquer coisa que pudesse ofender os alemães. O

barão da imprensa escrita, Lorde Beaverbrook, tinha tirado

Churchill de sua coluna no Evening Standard, alegando que ele

era duro demais com os nazistas. A respeitável opinião liberal

— figuras do mundo teatral como John Gielgud, Sybil

Thorndike, G. B. Shaw — fazia lobby junto ao governo para

que este “levasse em consideração” a hipótese das conversas.



É claro que o clima tinha mudado no ano anterior; não é de

surpreender que os sentimentos antialemães tenham

endurecido e se disseminado com mais vigor. Tudo que

estamos dizendo — em mitigação de Halifax — é que, em sua

busca da paz, ele tinha o apoio de muitos britânicos, em todos

os níveis da sociedade. E, assim, a discussão entre Halifax e o

primeiro-ministro prosseguiu ao longo daquela hora decisiva.

Do lado de fora, era um quente e deslumbrante dia de

maio, as luzes estavam apagadas no St. James Park. Do lado

de dentro, estava em andamento uma partida de pingue-

pongue.

Churchill disse a Halifax que qualquer negociação com

Hitler era uma armadilha que colocaria a Inglaterra à mercê

do nazista, Halifax afirmou que não conseguia entender o que

havia de tão errado com a sugestão francesa.

Chamberlain e Greenwood entraram na conversa para

contribuir com a (inútil) observação de que ambas as opções

— lutar e iniciar negociações — eram arriscadas.

Quando a reunião chegou às cinco da tarde, Halifax disse

que em sua sugestão não havia nada que pudesse ser

remotamente descrito como capitulação definitiva.

Churchill alegou que as chances de a Inglaterra receber

uma oferta de termos decentes eram de mil contra um.

Era um impasse, e foi então — de acordo com a maioria



dos historiadores — que Churchill lançou mão de seu golpe de

mestre. Anunciou que a reunião seria suspensa e recomeçaria

às 19 horas. Depois, convocou o gabinete completo, com 25

pessoas, ministros de todos os departamentos, e muitos deles

o ouviriam falar como primeiro-ministro pela primeira vez.

Reflitamos sobre a posição dele.

Ele não conseguia persuadir Halifax, tampouco podia

simplesmente esmagá-lo ou ignorá-lo. Ainda no dia anterior,

o ministro de Relações Exteriores tivera a ousadia de acusá-lo

de falar “pavorosas asneiras”. Se Halifax se conformasse e se

exonerasse, a posição de Churchill estaria enfraquecida: nem

de longe seus primeiros esforços como líder em tempos de

guerra tinham sido coroados de triunfo — a campanha da

Noruega, pela qual ele foi predominantemente responsável,

tinha sido um considerável fiasco.

O apelo à razão tinha fracassado. Mas, quanto maior a

plateia, mais ardente a atmosfera, e agora ele fez um apelo às

emoções. Diante do ministério completo, fez um discurso

extraordinário, sem nenhum resquício da contenção

intelectual que ele fora obrigado a mostrar na reunião menos

numerosa. Era hora de “pavorosas asneiras”, turbinadas com

esteroides.

O melhor relato de que dispomos é dos diários de Hugh

Dalton, ministro do Bem-Estar Econômico, e aparentemente



não há motivos para não confiarmos nele. Churchill começou

com bastante calma:

Nestes últimos dias, refleti cuidadosamente se era parte das minhas atribuições
cogitar a possibilidade de encetar negociações com Aquele Homem [Hitler].

Mas [é] inútil pensar que, se tentássemos firmar a paz agora, lograríamos
obter melhores termos do que se lutássemos. Os alemães exigiriam nossa frota
— o nome disso seria desarmamento —, nossas bases navais, e muito mais.

Nós nos tornaríamos um Estado escravo, ainda que fosse estabelecido um
governo britânico que seria um fantoche nas mãos de Hitler — sob Mosley ou
alguma outra pessoa. E onde estaríamos no final disso tudo? Do outro lado
temos imensas reservas e vantagens.

Ele terminou com este clímax quase shakespeariano:

E estou convencido de que todos os senhores se ergueriam e me arrancariam à
força do meu assento se por um único momento eu contemplasse a negociação
ou a rendição. Se a longa história desta nossa ilha deve por fim terminar, então
que termine somente quando cada um de nós estiver caído no chão, sufocado
no próprio sangue.

Nesse instante, todos os homens no recinto ficaram tão

comovidos — de acordo tanto com Dalton como Leo Amery —

que aplaudiram e gritaram, e alguns correram e deram

tapinhas nas costas do primeiro-ministro. De maneira

implacável, Churchill havia dramatizado e personalizado o

debate.

Não se tratava de um mero minueto diplomático. Era uma

escolha entre proteger o país ou morrer sufocado no próprio

sangue. Era um discurso de véspera de batalha, e instigou as



pessoas de uma maneira primitiva e tribal. Quando o Gabinete

de Guerra retomou os trabalhos, o debate estava encerrado.

Halifax abandonou sua causa. Churchill contava com o

manifesto e ruidoso apoio do ministério.

Um ano depois dessa decisão — lutar em vez de negociar

—, 30 mil homens, mulheres e crianças britânicos tinham

perdido a vida, quase todos em mãos alemãs. Pesando na

balança as alternativas — uma paz humilhante ou a matança

de inocentes —, é difícil imaginar qualquer político britânico

moderno tendo a coragem de seguir a mesma linha de ação de

Churchill.

Mesmo em 1940, não havia mais ninguém a quem seria

concebível dar esse tipo de liderança — não a Attlee,

tampouco a Chamberlain, nem a Lloyd George, e certamente

não à alternativa mais séria, o terceiro visconde de Halifax.

Recorrendo a um trocadilho, Churchill apelidou Halifax de

“Holy Fox” (raposa sagrada), em parte porque ele era

excessivamente religioso, em parte porque adorava cavalgar

na companhia de cães de caça, mas principalmente porque era

dono de uma mente de sutileza raposeira. Mas, se a raposa

sabia de muitas coisas, Churchill sabia de uma coisa

importante.

Ele estava disposto a pagar essa conta do açougueiro,

porque, na verdade, enxergava com mais clareza do que



Halifax. Tinha a vasta e quase temerária coragem moral de

ver que seguir lutando seria pavoroso, mas que render-se

seria ainda pior. Estava certo. Para entender o porquê, vamos

imaginar maio de 1940 sem ele.



2
O UNIVERSO SEM CHURCHILL

Voltemos àquele momento de 24 de maio de 1940, em que

Heinz Guderian, um dos mais audaciosos comandantes de

blindados de todos os tempos, está prestes a lograr um

extraordinário triunfo. Após cruentos combates, seus panzers

atravessaram o canal Aa no norte da França. Os tanques

fazem uma pausa em suas manobras, os motores retinindo

suavemente ao sol, e Guderian se prepara para uma

derradeira investida contra os britânicos.

Sua presa está agora a menos de 32 quilômetros de

distância; os 400 mil soldados da Força Expedicionária

Britânica encolhidos de medo, preparando-se para a

ignomínia da rendição. Tudo que Guderian precisa fazer é

acelerar aqueles poderosos motores Maybach, avançar na

direção de Dunquerque, e o exército britânico será

despedaçado. Na Inglaterra, a capacidade dos ilhéus de resistir

terá desaparecido. Mas, então, Guderian recebe uma

mensagem de Berlim, uma decisão que, mais tarde, ele irá

acusar abertamente de desastrosa.



Por razões que não estão inteiramente claras, Hitler quer

que ele pare, que espere. Em êxtase de frustração, Guderian

obedece. Ao longo dos dias seguintes, porque a evacuação é

agonizantemente lenta, a jugular britânica fica exposta de

maneira deplorável, pulsando sob a faca nazista.

Nesse horrososo contexto, o Gabinete de Guerra britânico

pondera acerca do que fazer: negociar ou lutar. Agora vamos

tirar Churchill da equação.

Mandemos para lá uma daquelas gigantescas mãos do

grupo cômico Monty Python para retirar Churchill da sala

esfumaçada. Vamos supor que ele tivesse levado a pior em

uma daquelas muitas ocasiões nas quais, de maneira

impetuosa, se dispusera a trapacear a morte. Vamos imaginar

que sua absurda sorte tivesse acabado anos antes e que ele

tivesse sido trespassado pela lança de um dervixe ou alvejado

por um jezail (mosquete afegão) de dez rupias ou que uma de

suas máquinas voadoras feitas de cordas e lona tivesse se

espatifado no solo, ou que ele tivesse morrido nas trincheiras.

Deixemos o destino da Inglaterra e do mundo nas mãos de

Halifax e de Chamberlain e dos representantes dos partidos

Trabalhista e Liberal. Eles teriam negociado com Hitler, como

o ministro das Relações Exteriores estava propondo? Isso

parecia bem provável.

Chamberlain já estava fisicamente debilitado, e morreria



de câncer poucos meses depois: todo o propósito de sua

destituição da cadeira de primeiro-ministro era o fato de ser

impossível vê-lo como líder do país em uma guerra. A posição

de Halifax já conhecemos: ele queria negociar. Os outros não

tinham nem a influência nem o poder parlamentar nem a

propensão belicosa para liderar o país, desafiando Hitler, em

um momento de terrível perigo.

Foi Churchill — e somente Churchill — quem tinha feito

da resistência aos nazistas sua missão política. Havia um

sentido em que suas objeções a Halifax eram egoístas.

Ele estava lutando por sua vida e credibilidade políticas, e,

se cedesse para Halifax, estaria acabado. Seu prestígio, sua

reputação, suas perspectivas, seu ego — todas as coisas que

são importantes para os políticos — estavam empenhados na

causa de seguir lutando, e isso levou alguns historiadores a

cometer o erro de pensar que para Churchill tudo girava em

torno de si mesmo, e não do interesse britânico.

Nos últimos anos, veio à tona uma abominável e

desengonçada eclosão de relatos revisionistas, sugerindo que

a Inglaterra deveria, de fato, ter feito o que muita gente, em

todas as camadas da sociedade, tinha a esperança de que — e

rezava para que — acontecesse: chegar a um acordo com a

Alemanha nazista. O argumento é o de que o Império

Britânico e o Reich nazista eram capazes de uma coexistência



pacífica, e não resta dúvida de que Hitler disse um bocado de

coisas para encorajar essa ideia.

Na década de 1930, Hitler tinha enviado Ribbentropp para

bater papo e adular o Establishment, e com considerável

êxito. Em 1938, Halifax era supostamente tão incauto que

chegou a declarar ao ministro das Relações Exteriores da

Alemanha nazista que “gostaria de ver a culminação do meu

trabalho com o Führer entrando em Londres ao lado do rei

inglês em meio à aclamação do povo britânico”.

Como vimos, havia membros das classes alta e média que

haviam demonstrado um desafortunado sentimento em

relação ao hitlerismo, incluindo o ex-monarca Eduardo VIII. E

mesmo agora, nesses terríveis dias de 1940, Hitler vez por

outra proclamava sua admiração pelo Império Britânico, e sua

opinião de que não era do interesse da Alemanha esmagar a

Inglaterra, uma vez que isso beneficiaria apenas as potências

rivais, tais como Estados Unidos, Japão e Rússia.

Nós, ingleses, também éramos membros da raça ariana,

deduzimos, embora talvez não tão geneticamente especiais

como a variante teutônica. A Inglaterra e seu império

poderiam sobreviver como uma espécie de parceiro em

posição inferior, cheio de interesses históricos, mas

fundamentalmente estéril — os gregos da Roma nazista.



Muitos julgavam essa indignidade um preço que valia a

pena pagar em nome da preservação do império e a fim de

evitar o massacre. Não era apenas o fato de que o povo queria

negociar com Hitler: muitos achavam que isso era inevitável.

Os franceses, por exemplo, achavam: o almirante Darlan,

da esquadra francesa, estava convencido de que a Inglaterra

perderia, e, em 1940, preparou-se para juntar forças com a

Alemanha.

O mesmo fizeram os norte-americanos: o embaixador do

momento era o insigne irlandês-estadunidense Joe Kennedy,

fabricante clandestino e traficante de bebidas alcoólicas,

patife e pai de John Fitzgerald Kennedy. Ele vivia insistindo

em solicitar reuniões com Hitler e enviando mensagens

bombasticamente provocativas e pessimistas para

Washington: “A democracia está acabada na Inglaterra”, ele

proclamou já quase no final de 1940, pouco antes de ser

chamado de volta.

Ele estava errado, é claro, assim como Halifax estava

errado, e os apaziguadores estavam errados, e todos os

revisionistas estão errados hoje. Contudo, para combater as

bobagens dessa gente, precisamos tentar entender o que

poderia ter acontecido caso os seus desejos tivessem se

tornado realidade.

Sempre fico nervoso com a “história contrafactual”, uma



vez que me parece que a assim chamada cadeia de causa e

efeito nunca é realmente clara. Eventos não são como bolas de

bilhar, em que uma bola impulsiona obviamente a outra — e

mesmo o bilhar pode ser enganoso.

Tire uma vareta da pilha de fatores, e nunca dá para prever

como as demais vão cair. Mas, de todos os “e se” da história,

esse é um dos mais populares. Alguns dos nossos melhores

historiadores modernos conduziram esse experimento do

pensamento — e a maioria esmagadora chegou à mesma

conclusão: se a resistência britânica tivesse cessado em 1940,

estariam criadas as condições para um desastre irremediável

na Europa.

É quase certo que Hitler teria vencido. Isto é, teria tido

condições de lançar a Operação Barbarossa — o ataque à

Rússia — muito antes de junho de 1941. Não precisaria lidar

com aqueles irritantes britânicos causando problemas no

Mediterrâneo e no deserto do norte da África, empatando

homens e armas.

Hitler teria sido capaz de direcionar toda a sua fúria contra

a Rússia — o que sempre havia sido sua intenção quando,

dedos cruzados atrás das costas, concordou em assinar o

pacto nazi-soviético —, e é quase certo que teria obtido êxito,

antes que a campanha fosse reduzida a um inferno

congelante. Por assim dizer, as conquistas da Wehrmacht



foram espantosas: apoderaram-se de milhares de quilômetros

quadrados e milhões de homens. Quase tomaram Stalingrado

e chegaram às estações de metrô mais afastadas de Moscou.

Imagine se tivessem capturado Moscou, decapitado o regime

comunista e causado em Stálin um surto de pavor do qual ele

nunca mais se recuperasse (ele já havia sofrido um colapso

nervoso quando os tanques alemães invadiram suas

fronteiras).

Os historiadores conjecturaram a rápida implosão da

tirania comunista — auxiliada, talvez, pelas vítimas de classe

média da coletivização — e a instalação de um regime

fantoche pró-nazista. E depois disso?

Hitler e Himmler e o restante da corja satânica teriam

podido usar sua vasta tela em branco — do Atlântico aos Urais

— para pintar suas hediondas fantasias de governo. Com a

Inglaterra fora do jogo, não haveria ninguém para impedi-los,

ninguém para interrompê-los, ninguém sequer com a posição

moral para censurá-los e declarar guerra contra eles.

Nos Estados Unidos, os isolacionistas teriam vencido: se a

Inglaterra não ia arriscar a vida de seu povo, por que os

norte-americanos o fariam? Em Berlim, Albert Speer teria

tocado adiante seus ensandecidos planos de uma nova capital

do mundo, que se chamaria Germânia.

No coração da cidade seria erguido o Volkshalle (Pavilhão



do Povo), uma demente versão em granito do Panteão de

Agripa, uma edificação tão vasta que seria possível encaixar a

cúpula da Catedral de São Paulo londrina através do óculo, a

abertura circular no ponto mais alto da cúpula. A intenção era

que lá dentro coubessem 100 mil pessoas sentadas, e a

cantoria e a gritaria seriam tão prodigiosas que a expectativa

era que chovesse dentro do próprio pavilhão, à medida que a

multidão respirasse e as mornas exalações subissem e se

condensassem, despejando um aguaceiro sobre as cabeças das

fervorosas multidões de fascistas.

Essa estrutura de pesadelo seria encimada por uma águia

descomunal, de modo que a coisa toda parecesse um cósmico

elmo prussiano de 290 metros de altura, quase tão alto

quanto o arranha-céu Shard em Southwark. Ao seu redor

fulgurariam outros vastos símbolos de dominação: um arco

duas vezes maior que o Arco do Triunfo, colossais estações

ferroviárias das quais trens com vagões de dois andares

partiriam a 190 quilômetros por hora transportando colonos

para o Cáspio e os Urais e outras áreas da Europa Oriental de

onde os Untermenschen eslavos tinham sido expulsos.

Todo o continente europeu, com a exceção da Suíça

(embora houvesse um plano secreto para invadir esse país

também) consistiria ou de Estados do Reich ou de Estados

clientes fascistas. Como muitos romancistas contrafactuais



perceberam, havia todo tipo de plano para converter o

território em uma sinistra edição da União Europeia.

Em 1942, o ministro da Economia do Reich e presidente do

Reichsbank, dr. Walter Funk, escreveu um artigo exigindo um

Europäische Wirtschaftegesellschaft — um mercado comum

europeu. Propôs uma moeda única, um banco central, uma

política agrícola em comum e outras ideias com as quais

estamos familiarizados. Ribbentrop propôs um esquema

semelhante, mas, justiça seja feita, Hitler se opôs, alegando

que não era suficientemente brutal com o restante da União

Europeia nazista.

Na União Europeia nazista controlada pela Gestapo, as

autoridades teriam liberdade para sua odiosa ideologia racista.

Os nazistas iniciaram suas perseguições na década de 1930, e,

muito antes de Churchill chegar ao poder — antes da decisão

de continuar lutando —, já estavam deslocando populações de

judeus e poloneses.

Os nazistas estavam criando guetos perto de

entroncamentos ferroviários como prelúdio para a

“deportação” e, como Eichmann mais tarde admitiu em seu

julgamento, deportação significava aniquilação.

Descontrolados e praticamente isentos de críticas, os nazistas

teriam levado adiante sua tarefa de massacrar os grupos que

desaprovavam — judeus, ciganos, homossexuais, doentes



mentais e deficientes físicos de nascença.

Teriam dado asas soltas à imaginação enquanto realizavam

suas experiências com o corpo humano: horríveis,

indiferentes, desumanas e inacreditavelmente arrogantes.

Mais tarde, no verão de 1940, quando Winston Churchill falou

sobre a Europa afundando no “abismo de uma nova era de

trevas, transformada em algo mais sinistro e talvez até mais

desesperado pelas luzes de uma ciência pervertida”, estava

absolutamente certo.

Esse teria sido o mundo alternativo mais provável na

ocasião, mas, mesmo que Hitler não tivesse obtido êxito na

Rússia, mesmo que Stálin tivesse rechaçado seu ataque, a vida

teria sido muito melhor?

Estaríamos diante de uma divisão da Europa entre duas

formas de totalitarismo: de um lado, um mundo aterrorizado

pela KGB ou Stasi; do outro, os subjugados da Gestapo. Por

toda parte, uma população que viveria com medo de uma

batida na porta na calada da noite, prisões arbitrárias, campos

de concentração e nenhuma forma de protesto.

Dos cerca de 200 países que o mundo tem hoje,

aproximadamente 120 podem alegar ser democracias de um

tipo ou de outro, assegurando a eleitores o direito de

determinar seu próprio destino. A maior parte do planeta



apoia e defende — pelo menos da boca para fora — a ideia de

que a democracia é, como definiu Churchill, a pior forma de

governo do mundo, salvo todas as demais formas. Mas, se

Hitler ou Stálin tivessem levado a melhor — ou se um ou

outro tivesse levado a melhor —, alguém realmente acredita

que a democracia ocuparia o trono que ocupa hoje?

Com seu supersticioso hábito de imputar justiça e equidade

ao longo do curso da história, os seres humanos teriam

assimilado uma lúgubre lição: que os deuses tinham sorrido

para as tiranias, e que, portanto, a tirania era aquilo de que

precisava a nossa incompetente espécie.

Nós, na Inglaterra, teríamos nos sujeitado a essa falência

moral, e é muito fácil imaginar como Halifax (ou Lloyd

George, ou quem quer que fosse) poderia ter persuadido o

eleitorado de que essa era a paz pela qual as pessoas

ansiavam, porém elas certamente estariam enganando a si

mesmas.

Você acha que por meio dessa covardia a Inglaterra teria

sido capaz de comprar dos nazistas a paz? Como Churchill

salientou para seu Gabinete de Guerra, qualquer acordo

firmado com Hitler teria obrigatoriamente significado o

desarmamento da nossa esquadra, e um fatal

enfraquecimento da capacidade da Inglaterra de, no longo

prazo, se defender ou revidar.



E, sem sombra de dúvida, o ponto crucial era o seguinte:

com Hitler não existia acordo em que fosse concebível confiar.

De maneira devastadora, Churchill já havia provado estar

certo em seus alertas sobre o nazismo, os quais ele vinha

fazendo desde o início da década de 1930, quando fora

pessoalmente à Alemanha e vira de perto desfiles e paradas de

jovens de olhos faiscantes. Em inúmeros artigos de jornal e

discursos, ele havia identificado um mal espiritual que muitos

outros preferiram não ver: o revanchismo e a agressão

primordiais do regime nazista. Agora, os acontecimentos

haviam justificado seu ponto de vista: Churchill estava

tremendamente certo sobre a Renânia, sobre a

Tchecoslováquia, sobre a Polônia e sobre a desesperada

necessidade da Inglaterra de se rearmar.

Muitos historiadores contrafactuais apontaram para o fato

de que os nazistas estavam anos-luz à frente de seus rivais no

tocante ao desenvolvimento de algumas das armas mais letais

do século XX: tinham os primeiros caças de combate, tinham

os primeiros mísseis impulsionados por foguetes. Imagine se

aqueles cientistas alemães estivessem tão desesperados para

derrotar os soviéticos a ponto de serem os primeiros a

produzir uma bomba atômica.

Pensem nesse destino para a Inglaterra, todos vocês que se



sentem tentados pelo argumento revisionista, vocês que

secretamente se perguntam se teria sido melhor para este

país fazer um acordo. A Inglaterra se veria sozinha, encarando

um continente unificado e hostil sob o jugo de um

totalitarismo bestial, e com foguetes nucleares desde as

plataformas v2 em Peenemunde. Teria sido uma nova

escravidão, ou pior.

Hitler não ordenou a Guderian que detivesse seus

blindados no canal de Aa porque era um anglófilo enrustido.

Não impediu a ação de Guderian por conta de algum

sentimento de solidariedade e simpatia por seus camaradas da

raça ariana. A maior parte dos historiadores sérios concorda

com Guderian: o Führer simplesmente cometeu um erro, ele

próprio estava perplexo com a velocidade de sua conquista, e

temeu um contra-ataque.

A verdade é que Hitler via a Inglaterra não como um

potencial parceiro, mas como o inimigo, e, embora de vez em

quando balbuciasse comentários de aprovação ao Império

Britânico, também exigia a completa aniquilação das forças

armadas britânicas. Ele não cancelou seu vasto plano de

invadir a Grã-Bretanha (a Operação “Leão-Marinho”) por

querer de alguma forma poupar os britânicos. Ele o fez porque

a invasão tinha se tornado arriscada demais, e porque um

homem estava conclamando o resto do país a lutar nas praias,



nas colinas e nos aeródromos, e estava dizendo ao seu próprio

gabinete que, em vez de se render, preferia morrer caído no

chão, sufocado no próprio sangue.

A Operação Leão-Marinho de Hitler era um projeto não

apenas de invasão, mas de subjugação. O Führer arrancaria a

Coluna de Nelson de Trafalgar Square e a instalaria em

Berlim. Goering tinha planos de saquear todo o acervo da

National Gallery. Os alemães pretendiam, inclusive — infâmia

das infâmias —, levar os Mármores de Elgin de volta para

Atenas. Os nazistas já tinham elaborado uma lista negra de

autoridades e eminentes figuras britânicas notoriamente

conhecidas como antinazistas, e que supostamente acabariam

sendo presas ou assassinadas. Em certo momento, Himmler

propôs matar ou escravizar 80% da população britânica.

Esses eram os potenciais frutos do acordo que Halifax

propunha. Os britânicos teriam sido não apenas cúmplices da

tirania totalitária que acabaria engolindo a Europa; parece

pelo menos possível, se não provável, que, no fim das contas,

também teriam sido aniquilados.

Se a Inglaterra tivesse firmado um acordo em 1940 — e

este é o ponto derradeiro e mais importante —, então não

teria havido liberação do continente. Este país teria sido não

um refúgio de resistência, mas um Estado cliente de uma

infernal União Europeia nazista.



Não teria havido soldados poloneses treinando com o

exército britânico, não teria havido pilotos tchecos com a RAF,

não teria havido a França Livre aguardando e alimentando a

esperança de ver o fim de sua vergonha nacional.

Acima de tudo, não teria havido o programa de ajuda

norte-americana Lend-Lease,[8] os navios Liberty,[9] o

esforço de Churchill de persuadir os Estados Unidos a sair do

isolacionismo, e, é claro, não teria havido a perspectiva do Dia

D, nenhum heroísmo e sacrifício na praia de Omaha,

nenhuma esperança de que o Novo Mundo viria com toda a

sua força e poderio para libertar o Velho.

Os norte-americanos jamais teriam entrado nesse conflito

europeu se a Inglaterra tivesse sido louca e equivocada a

ponto de firmar um acordo em 1940. É incrível olhar para trás

e ver o quanto estivemos perto disso, e ver quanto apoio a

ideia recebeu.

Não sei se é certo pensar na História como um trem

correndo nos trilhos, mas vamos pensar na história de Hitler

como um daqueles gigantescos expressos com vagões de dois

andares cuja construção ele havia encomendado, uivando

noite afora com sua carga de colonos alemães.

Pense nessa locomotiva zunindo rumo à sua vitória final.

Depois pense em um garoto subindo na balaustrada da ponte



da ferrovia e abaixando a alavanca que obstrui as agulhas dos

trilhos e mandando a coisa toda para um gigantesco desastre,

uma mixórdia sibilante e estraçalhada de metal empilhado.

Winston Churchill foi a alavanca do destino. Se ele não tivesse

estado onde estava e oferecido resistência, o trem nazista

teria seguido adiante. E, para começo de conversa, foi uma

espécie de milagre, dada a carreira anterior de Churchill, o

fato de ele simplesmente ter estado lá.



3
O ELEFANTE SEPARADO DA MANADA

Hoje em dia, é provavelmente razoável afirmar que jovens

tóris ambiciosos e impetuosos — e especialmente do sexo

masculino — consideram Winston Churchill uma espécie de

divindade. Esses honestos cidadãos podem até ostentar

pôsteres pendurados nas paredes de seus quartos

adolescentes: Churchill envergando um terno risca de giz e

empunhando uma metralhadora ou mostrando o dedo médio

para os soldados chucrutes.

Ao ingressar na universidade, esses jovens talvez se

tornem membros de alguma Sociedade Churchill ou se

associem aos Clubes Churchill de Comensais, que, por sua vez,

se reúnem em Salões Churchill, onde o retrato do primeiro-

ministro atura, carrancudo, a tagarelice e as fofocas regadas a

vinho do Porto. Talvez usem inclusive uma gravata-borboleta

de bolinhas.

Quando chegam ao Parlamento, devotadamente passam os

dedos sobre a biqueira do sapato esquerdo da efígie de bronze

que fica no Saguão dos Membros — na esperança de receber



alguma carga mediúnica antes de serem convocados para

discursar. Quando, no devido tempo, tornarem-se primeiros-

ministros tóris, e virem-se encurralados ou em apuros (como

inevitavelmente acontece), descobrirão que são capazes de

fazer um discurso no Clube St. Stephens, onde as câmeras vão

flagrá-los no mesmo quadro que o velho líder de guerra —

rosado, prógnato e com o beiço espichado na direção de seu

sucessor com o que só podemos deduzir que seja orgulho.

Os tóris são ciosos de sua relação com Churchill. É uma

questão de emblema distintivo, de posse política. Os

conservadores pensam nele como o povo de Parma pensa no

formaggio parmiggiano.[10]

Ele é seu maior figurão, seu bem mais estimado, o

artilheiro da seleção campeã da Copa do Mundo que marca

três gols na partida final, o maior e melhor capitão de todos

os tempos do time tóri. Por isso, de vez em quando, eu me

pergunto se as pessoas têm plena consciência da desconfiança

e das dúvidas com que Churchill foi recebido pelos tóris

quando se tornou primeiro-ministro em 1940, ou do veneno

desdenhoso com que cuspiam o nome dele.

Para liderar seu país na guerra, Churchill teve de comandar

não apenas os homens taciturnos de Munique — Halifax e

Chamberlain —, mas centenas de tóris que tinham sido

condicionados a considerá-lo um oportunista, um vira-



casaca, um fanfarrão, um egoísta, um patife, um grosseirão

inescrupuloso e, em diversas ocasiões confirmadas por relatos

e testemunhos, um rematado beberrão.

Vimos como eles aplaudiram e incentivaram Chamberlain,

e apenas murmuraram para Churchill, quando ele entrou na

Câmara dos Comuns pela primeira vez como primeiro-

ministro, em 13 de maio de 1940 (evento que aturdiu

Churchill: “Não vou durar muito tempo”, ele disse assim que

saiu da Câmara). Os tóris mantiveram sua hostilidade. De seu

assento na galeria de imprensa no Parlamento, Paul Einzig, o

correspondente do Financial News, teve condições de estudar

os tóris, e viu a má vontade que se formava e pairava acima

deles feito vapor.

Durante pelo menos dois meses depois que Churchill

começou a exercer seu mandato, Einzig registrou que os

deputados tóris se sentavam em “silêncio emburrado” toda

vez que ele se levantava para falar, mesmo depois de ter

completado um de seus históricos discursos. Enquanto as

bancadas dos Trabalhistas aplaudiam, os tóris ainda estavam

tramando para se livrar dele. Em 13 de maio, William Spens, o

presidente da Comissão 1922 de parlamentares tóris

backbenchers,[11] afirmou que três quartos dos seus membros

estavam dispostos a rejeitar Churchill, forçá-lo a sair e

recolocar Chamberlain no cargo.



Temos uma carta, datada mais ou menos do mesmo

período, de Nancy Dugdale, esposa de um deputado partidário

de Chamberlain no Parlamento, que resume bem o estado de

ânimo de horror fastidioso. Ela escreveu para o marido,

Tommy Dugdale, que já estava servindo nas forças armadas:

Em relação a WC, eles nutrem completa desconfiança, como você sabe, e
odeiam as arrogantes transmissões radiofônicas dele, cheias de bravatas. WC é
realmente a contraparte de Goering na Inglaterra, pleno de desejo de sangue,
Blitzkrieg, e inflado de ego e excesso de comida, a mesma deslealdade correndo
em suas veias, entremeada por linguagem bombástica e ar quente. Sou incapaz
de dizer a você o quanto isso me deprime.

Na opinião dessas respeitáveis pessoas, os churchillianos

não passavam de “criminosos”. Eram homens como Bob

Boothby, membro do Parlamento, bissexual e salafrário e

mais tarde amigo dos gêmeos Kray; o irlandês Brendan

Bracken, fantasista ruivo que mais tarde se tornou dono do

Financial Times; Max Beaverbrook, proprietário do grupo

Express e em quem não se podia confiar. Todos eles juntos,

uma ralé de “meninos glamourosos” e interesseiros liderados

por um violento e perigoso “elefante separado da manada”.

Eles desprezavam e condenavam a bebedeira de Churchill

(“Eu gostaria que ele não desse a impressão de ter se deleitado

tanto”, disse Maurice Hankey, veterano do funcionalismo

público, seu nariz visivelmente retorcido), mas não por conta

de algum zeloso sentimento de temperança, era mais porque



apreciavam a sensação de desaprovação moral.

Alguns dos antichurchillianos mais virulentos tiveram

carreiras formidáveis. Não tivesse sido apunhalado por Harold

Macmillan na década de 1960, Rab Butler poderia ter chegado

a primeiro-ministro. Em 1940, ele ocupava uma pasta

ministerial do segundo escalão — subministro das Relações

Exteriores — e era um vigoroso apoiador do apaziguamento.

Eis o que ele tinha a dizer sobre a ascensão de Churchill: “A

boa e limpa tradição da política inglesa foi vendida ao maior

aventureiro da história política moderna”, ouviram Butler

afirmar. “Render-se a Winston e sua corja foi um desastre, e

desnecessário”, hipotecando o futuro do país a “um norte-

americano bastardo e degenerado cujo principal apoio era o de

gente incompetente e verborrágica da mesma laia”.

São coisas pesadas. Dá para entender por que as pessoas

talvez sentissem lealdade por Chamberlain, que era visto

como um homem honrado e, no início da década de 1940,

estava à frente de Churchill em termos de aceitação por parte

da opinião pública. Dá para ver que as pessoas se sentiam

desconcertadas com a chegada da turma de Churchill, no que

foi efetivamente um golpe palaciano — Churchill só foi de

fato eleito pela ampla maioria em 1951. Mas há em parte dessa

linguagem algo de fascinante malevolência.

Lorde Halifax lamentava a experiência de ouvir a voz de



Churchill, que “exala vinho do Porto, brandy e charuto

mastigado”. Um observador comentou que ele tinha a

aparência de um “bebê gordo”, balançando as pernas no front

bench[12] do governo, e tentando não dar gargalhadas do

esforço de Chamberlain.

Então, era isso que os respeitáveis tóris pensavam de

Winston S. Churchill: um Goering, um aventureiro, um

degenerado, um traidor, um bebê gordo e um desastre para o

país. É como um ruído agudo em um salão de baile quando

uma rádio pirata começa a soar nos alto-falantes.

Como explicar essa histérica rejeição ao nosso maior herói

do século XX?

Do ponto de vista estritamente tóri, receio que seja

bastante compreensível. Ao longo de sua carreira parlamentar

de 40 anos, Churchill demonstrou total desprezo por qualquer

noção de fidelidade política, muito menos lealdade ao partido

tóri.

Desde o primeiro momento em que o arrogante e ruivo

jovem de 25 anos entrou no Parlamento, em 1900 — quando a

rainha Vitória ainda estava no trono —, fez da deslealdade o

seu lema e sua estratégia de autopromoção. Ele fustigava a

bancada tóri pelo excesso de gastos na defesa militar do país

(“Não existe pobreza aqui?”, ele perguntava). Ele fustigava os



conservadores por causa da política econômica protecionista,

então uma causa dos esquerdistas, porque significava comida

mais barata para os trabalhadores. Churchill exasperou tanto

seus colegas mais velhos de Parlamento que, em certo

momento, assim que ele começou a falar, todos os deputados

do front bench se levantaram e, irritados, se retiraram da

Câmara.

Em janeiro de 1904, Churchill enfrentou as primeiras

tentativas dos tóris de retirar o nome dele como candidato

oficial dos conservadores para seu distrito eleitoral de

Oldham. Em abril, ele já tinha decidido trocar de partido, e foi

bastante honesto acerca de seus motivos. A seu ver, os tóris

estavam rumando para o desastre. “Meu prognóstico”, ele

disse em outubro de 1904, “é que eles [as lideranças

conservadoras] cortarão as próprias gargantas e levarão o

partido à completa destruição […] e que os liberais obterão

uma vitória esmagadora na eleição”.

Em outras palavras, Churchill não era o que as pessoas

julgavam um homem de princípios, era um oportunista e

espertalhão ávido de glória. Ele atravessou o plenário da

Câmara, sentou-se ao lado de Lloyd George, e foi

merecidamente chamado de “o rato do Palácio de Blenheim”.

Aparentemente, os sentimentos de Churchill eram

recíprocos. “Sou um inglês liberal”, ele escreveu agora,



pagando na mesma moeda. “Odeio o partido tóri, seus

homens e seus métodos.” Um par de décadas mais tarde, é

claro que trocou novamente de partido — quando o prazo de

validade de sua base de sustentação liberal tinha mais ou

menos expirado —, na mais estilosa mudança de time já vista

no Parlamento, e, por boa parte da década de 1930, ele fez jus

à sua reputação, continuando a bater violentamente na

liderança do seu próprio partido conservador com todo e

qualquer porrete e cacete que conseguia encontrar, em uma

espalhafatosa tentativa de alavancar sua própria causa.

Não é de se admirar que houvesse ceticismo na bancada

tóri — e no mundo político em geral. Se você fosse um

antichurchilliano em 1940, teria à sua frente uma longa folha

corrida.

~

Mesmo quando ainda era cadete na Sandhurst, Churchill foi

acusado de praticar atos execráveis. Primeiro, ele e seus

colegas, oficiais subalternos, foram acusados de manipular os

resultados das corridas de cavalo da academia. E, depois,

houve o bizarro episódio envolvendo o pobre Allan Bruce, um

tenente cuja entrada no regimento Churchill e seus colegas

tentaram impedir. Surgiram boatos (da parte de Bruce) de que



Churchill se dedicava a práticas da variedade Oscar Wilde,

alegações infundadas que foram descartadas em um

dispendioso processo judicial por calúnia e difamação movido

por sua mãe, mas a lama é algo que costuma grudar.

E, depois, houve aquele ardiloso episódio em Pretória,

quando Churchill escapou dos bôeres violando sua liberdade

condicional e deixando os colegas para trás. Quanto à carreira

política de Churchill, meu Deus, que banquete de trapalhadas!

Quem fosse antichurcilliano poderia começar seu processo de

acusação denunciando a forma como ele lidou, na condição de

ministro do Interior, com as violentas greves de 1910-12. A

bem da verdade, seria possível atacá-lo de praticamente

qualquer perspectiva, uma vez que, a julgar pela opinião dos

tóris, Churchill tinha sido muito fraco, complacente e indeciso

no trato com os grevistas, ao passo que granjeou um lugar na

demonologia dos liberais como o homem que mandara “abrir

fogo” contra mineiros na cidade galesa de Tonypandy —

quando, justiça seja feita, a polícia não usou nada mais letal

do que capas de chuva enroladas.

Depois, em 1911, houve a farsa do cerco da rua Sidney,

quando Churchill se incumbiu de supervisionar in loco um

tiroteio no East End londrino entre a polícia e um misterioso

criminoso chamado “Pedro, o Pintor”, que jamais foi

encontrado e talvez nunca tenha existido.



Churchill pode ser visto em fotografias do picaresco

evento, parado numa esquina, usando uma cartola

absolutamente vistosa, e com o olhar fixo na direção do

suposto terrorista anarquista.

“Posso entender o que o fotógrafo estava fazendo”, disse

um lânguido Balfour[13] na Câmara dos Comuns, “mas o que o

nobre colega estava fazendo?” — a deixa para estrondosas

gargalhadas.

A resposta, como todo mundo sabia, era que Churchill

estava tentando dar um jeito de aparecer na fotografia.

Isso não foi nada, entretanto, comparado ao que um anti-

churchilliano veria como os épicos equívocos e juízos errôneos

de Churchill durante a Primeira Guerra Mundial. Em primeiro

lugar, houve a “asneira” ou o “fiasco” de Antuérpia em

outubro de 1914, quando Churchill enfiou na cabeça que a

cidade belga deveria ser salva dos alemães e que somente ele

seria capaz de fazer isso.

Durante quatro ou cinco dias, ele idealizou e coordenou as

defesas do porto, e obteve inclusive o controle nominal da

Bélgica inteira. Um jornalista captou o comportamento

napoleônico daquele “homem embrulhado em um capote e

usando um quepe de capitão de navio. Fumava

tranquilamente um charuto e olhava para o desenrolar da

batalha sob uma chuva de estilhaços de metralha… sorria e



parecia satisfeito”.

Antuérpia se rendeu pouco depois, e passou a ser consenso

que a intervenção de Churchill foi uma despropositada viagem

ao fundo do ego, que o tornava — nas palavras do Morning

Post — “inadequado e desqualificado para o cargo que agora

ocupa”. Inadequado e desqualificado ou não, ele persistiu

nesse cargo, Primeiro Lorde do Almirantado, tempo suficiente

para engendrar o que um antichurchilliano definiria como um

desastre militar épico e sem precedentes — uma proeza de

incompetência estratégica, um fracasso de generalato que fez

a Carga da Brigada Ligeira parecer indiscutivelmente

engenhosa. Foi uma tentativa de levar a melhor rompendo o

cerco no beco sem saída que havia se tornado o confronto

entre tropas belgas e alemãs no Front Ocidental, e que

terminou não apenas em humilhação para as forças armadas

britânicas. Custou a vida de tantos australianos e

neozelandeses que, até hoje, a expedição de 1915 à Turquia é a

principal fonte das saraivadas de ataques aos ingleses e

sentimentos antibritânicos generalizados por parte dos

nascidos nas distantes Austrália e Nova Zelândia.

Galípoli, ou Dardanelos, talvez tenha sido a mais pungente

das acusações contra Churchill e, certamente, a lembrança era

forte o bastante em 1940 para influenciar as opiniões e

simpatias do povo contra ele e acerca da questão de saber se



ele era ou não o homem ideal para conduzir o país na guerra.

Mesmo os que o consideravam brilhante — e a maioria das

pessoas podia ver isso — volta e meia ficavam horrorizados

com a aparente falta de discernimento de Churchill, sua

tendência para a hipérbole, para as reações desmedidas e o

excesso de entusiasmo, e até para a histeria. Em 1931, ele

ficou tão perturbado diante da perspectiva de independência

indiana que chamou Mahatma Gandhi de “um faquir seminu”

— palavras que certamente não foram esquecidas na Índia.

Churchill tinha interpretado mal o sentimento do povo em

suas atitudes com relação à Abdicação em 1936,

aparentemente advogando a opinião de que o rei poderia se

casar com quem bem quisesse, ora bolas, fosse uma

divorciada norte-americana ou não, ou, afinal de contas, de

que adiantava ser rei? A certa altura, Churchill se viu fazendo

um discurso em defesa de Eduardo VIII, que, paradoxalmente,

era pró-nazista, e teria causado todo tipo de problema para

Churchill caso tivesse permanecido no trono, ocasião em que

acabou sendo vaiado e calado pelos gritos da plateia e perdeu

o controle da Câmara.

Os inimigos de Churchill detectaram nele um egocentrismo

gigantesco, um desejo de encontrar toda e qualquer onda,

ondinha ou vagalhão que pudesse, e surfar nelas muito antes



que se dissolvessem em espuma na praia. Quando os

antichurchillianos o ouviam censurar portentosamente Hitler

e bradar contra os perigos do rearmamento alemão, ouviam

um homem que já havia feito críticas veementes e as faria de

novo, e cujas admoestações já tinham simplesmente se

tornado parte da paisagem, tanto quanto as balaustradas do

Hyde Park.

Temos de admitir que essa reputação de Churchill não

tinha simplesmente surgido do nada. Havia uma razão pela

qual ele era tido e havido como arrogante e “insano”, e isso

porque até certo ponto era verdade: ele, de fato, se

comportava com uma autoconfiança temerária, e se expunha

e se metia em apuros mais do que qualquer outra pessoa

julgaria prudente ou sensato. E por que ele se comportava

assim?

Durante os primeiros anos de sua carreira, Churchill era

considerado não apenas indigno de confiança, mas

congenitamente indigno de confiança. Ele tinha nascido sob o

signo de uma estrela torta e desalinhada.

Outro dia, vi-me no mesmo quarto — olhando para a

mesma cama — em que esse importantíssimo evento se deu.

Corredor abaixo — eram vários corredores, a bem da verdade

— estava em andamento uma festa de arromba em

homenagem ao aniversário de 60 anos de um rei dos fundos



de investimento do século XXI.

“Espere”, eu disse, enquanto éramos conduzidos na

direção da primeira tropa de garçonetes carregando

champanhe. “A senhora pode nos mostrar o quarto onde

Churchill nasceu?” Uma amável governanta nos levou ao

longo de um corredor lateral e adentrou conosco em um

pequeno quarto retangular no térreo.

Quando a porta se fechou, o barulho diminuiu e foi

possível imaginar que tínhamos voltado 140 anos no tempo,

até o clímax de outra grande festa. Foi possível fechar os

olhos e imaginar iluminação a gás em vez de eletricidade, mas

o mesmo papel de parede estampado com flores, a mesma

lareira pequena e radiante, as mesmas vasilhas e jarros com o

brasão da família Marlborough.

Em minha imaginação pude ver com clareza os casacos dos

convidados tirados às pressas de cima da cama, os jarros

cheios de água quente, e, deitada na cama, a sinuosa silhueta

de Jennie Churchill, em adiantado trabalho de parto, avançado

demais para que ela tentasse chegar ao andar de cima. Tinha

somente 20 anos de idade, mas já era famosa como uma das

mais belas moças da cena londrina.

Todos tinham passado o dia todo fora, caçando, e, segundo

alguns relatos, ela havia escorregado e sofrido um tombo,



outros dizem que havia rodopiado com excesso de entusiasmo

no baile. À 1h30 da manhã de 30 de novembro de 1874, Jennie

deu à luz um menino que seu marido descreveu como

“maravilhosamente belo e muito saudável”.

Para entender a constituição psicológica de Winston

Leonard Spencer-Churchill, devemos prestar atenção ao

tempo e ao lugar. O quarto ficava no coração do Palácio de

Blenheim, a desnecessariamente colossal residência do Duque

de Marlborough. Essa casa tem 186 quartos e somente a

estrutura se estende ao longo de cerca de três hectares (sem

mencionar os lagos, jardins-labirintos, colunas, áreas de

parque com gramados e árvores, arcos triunfais etc.). É a

única edificação não real ou não episcopal na Inglaterra que é

chamada de palácio.

Embora tenha seus detratores, é, na minha opinião, de

longe, a mais formidável obra-prima da arquitetura barroca

britânica, com suas vastas alas que se erguem e caem em

parapeitos minuciosamente simétricos e maravilhosamente

desnecessários remates de pedra cor de mel. Blenheim é uma

profissão de fé arquitetônica, e essa declaração de princípios

é: eu sou grande, grande e mais imponente do que qualquer

outra coisa que vocês jamais viram.

A casa foi dada a um dos ancestrais dinásticos de Churchill,

John Churchill, Duque de Marlborough, por conta do que era



visto como seu excelente trabalho no tocante a, em inúmeras

batalhas, ter dado uma surra nos franceses e ajudado a fazer

da Inglaterra do século XVIII a mais importante nação na

Europa. Churchill nasceu lá por uma razão muito boa, o fato

de que era seu lar: ele era neto do sétimo duque, sobrinho do

oitavo duque e primo em primeiro grau do nono duque. E se

esse adorado primo não tivesse gerado um herdeiro, o que

durante um bom tempo parecia bastante provável, então o

próprio Churchill teria sido o Duque de Marlborough.

Isto é importante: ele não era apenas aristocrático, era

ducal. E sempre no primeiro plano de sua noção de identidade

estava o conhecimento de que figurava na linha de sucessão

dinástica de um dos maiores heróis militares do país.

Quanto à ocasião de seu nascimento, bem, isso também é

revelador, porque parece que ele veio ao mundo com dois

meses de antecedência, somente sete meses após a cerimônia

de casamento dos pais. Isso sempre suscitou suspeitas e

sobrancelhas arqueadas de desaprovação. Embora seja

possível que Churchill tenha nascido prematuramente, a

explicação mais simples é que, de fato, nasceu no prazo

devido, mas foi concebido de forma ilegítima, antes do

casamento.

Se assim foi, não seria surpresa, porque os pais de



Churchill eram, à sua própria maneira, tão teimosos e pouco

convencionais quanto seu filho. A mais importante

contribuição de ambos para a civilização foi o fato de que

negligenciavam o menino.

A mãe de Churchill era a filha de um bem-sucedido

empresário chamado Leonard Jerome, homem que a certa

altura chegou a ter participação majoritária do jornal The New

York Times, era dono de cavalos de corrida e de um teatro lírico

e fazia amor com estrelas da ópera. Jennie tinha (rezava a

lenda) um pequeno dragão tatuado no pulso e (sem sombra de

dúvida) um voluptuoso corpo violão. Atribui-se a ela a

invenção do coquetel Manhattan, e era tão admirada por sua

inteligência arguta quanto pela aparência “pantérica” que

atraía hordas de amantes, incluindo o príncipe de Gales. Ao

longo da vida, teve três maridos, alguns dos quais mais jovens

que seu filho.

“Para mim, ela brilhava como a estrela Vésper”, Churchill

escreveu anos mais tarde. “Eu a amava com imenso afeto —

mas à distância.” As cartas que ele lhe enviava das escolas em

que estudou estão repletas de chorosas súplicas por amor,

dinheiro e visitas. Mas quem de fato o moldou foi seu pai,

primeiro tratando-o de forma abominável e depois morrendo

prematuramente.

Quem lê as cartas de Randolph para o filho se pergunta o



que o pobre menino tinha feito para merecer isso. O pai

instrui o filho a abandonar o afetuoso “papai”. “Pai” é

melhor, diz Randolph. Parece não se lembrar se seu filho

estuda no Eton ou na Harrow, e profetiza que Churchill vai

“se tornar mais um vagabundo, um mero refugo social, mais

um em meio às centenas de fracassados da escola privada, e

vai se degenerar em uma existência medíocre, fútil e infeliz”.

Talvez o exemplo mais trágico de Winston tentando

agradar seu pai seja a história do relógio. Quando Churchill

era cadete na Sandhurst, Randolph o presenteara com um

relógio novo, e um dia o menino o perdeu em um rio fundo.

Churchill mergulhou inúmeras vezes para recuperar o relógio,

mas sua tentativa foi frustrada pela água congelante. Então,

ele tentou dragar o rio e, quando isso fracassou, acabou

contratando 23 colegas cadetes — ao custo de três libras —

para represar a correnteza, desviar o curso para uma nova

rota e literalmente drenar o leito do rio. O relógio foi

encontrado.

Esse esforço hercúleo não impressionou nem um pouco

Randolph, que disse que seu filho era “um jovem estúpido” e

alguém em quem “definitivamente não se podia confiar”.

Talvez houvesse uma razão de ordem médica para esse

comportamento extremado: Lorde Randolph Churchill estava

morrendo de sífilis.



Estudos acadêmicos recentes têm tentado eliminar o

estigma venéreo e sugerir que, na verdade, tratava-se de um

tumor cerebral, mas, mesmo assim, Randolph acreditava que

era sífilis, sua esposa achava que era sífilis, e seu médico

também. E o mesmo pensava Churchill, que passou a

adolescência assistindo à medonha implosão política de seu

pai — de supernova a buraco negro, e depois sua morte, em

público, pouco a pouco, vitimado por uma vergonhosa doença.

Portanto, Churchill cresceu com dois poderosos e

simultâneos sentimentos com relação ao pai: o de que ele era

uma decepção para Randolph, e o de que o próprio Randolph

tinha sido passado para trás e privado da grandeza que

deveria ter sido sua. Churchill, portanto, queria fazer duas

coisas: provar seu valor para o pai e reabilitá-lo.

É somente quando se vai a fundo na relação com Randolph

— e o exemplo fascinante dele — que pode-se começar a

entender como Churchill era capaz de se comportar como se

comportava. Ele tinha de emular o pai. De que outra maneira

poderia provar devidamente seu próprio valor para Randolph?

E tinha de imitar a vida e inclusive o padrão de

comportamento de seu pai, porque esse era o único modo de

reabilitá-lo aos olhos de todo o mundo.

“Ele é completamente indigno de confiança, como seu pai

antes dele”, disse o Lorde Derby, em 1916. Theodore Roosevelt



afirmou que eram ambos “sujeitos desprezíveis”.

Havia uma razão para Churchill ter adquirido sua

reputação, qual seja, a de que, em larga medida, ele se

incumbiu deliberadamente de fazer da vida do pai um

programa de ação e modelo para si próprio.



Uma carta de Churchill para a mãe, 1890.



4
O FATOR RANDOLPH

Aos 73 anos de idade, Winston Churchill escreveu um curioso

ensaio curto que ele não pretendia ver publicado — pelo

menos não até depois de sua morte. O texto discorre sobre

uma assustadora experiência pela qual ele passou no inverno

de 1947. Os dias de glória da guerra e de sua posição de

primeiro-ministro haviam chegado ao fim, e ele estava em

seu estúdio no solar em Chartwell. Estava se preparando para

começar a pintar, quando teve uma estranha sensação, e se

virou para ver o pai sentado em uma poltrona. Os olhos de

Randolph estavam cintilando e ele remexia sua piteira de

âmbar, exatamente da maneira como Churchill se lembrava

dele nos raros momentos em que era ao mesmo tempo

charmoso e carinhoso com o filho.

Então, começa uma conversa comovente. A fantasia que

move o texto é que, nos 52 anos desde sua morte — em

isolamento político e desespero sifilítico —, Randolph não

sabe o que aconteceu no mundo. Então, Churchill lhe dá as

informações e o coloca a par.



Ele conta ao pai que o rei George vi está no trono e que o

dérbi ainda é disputado, e que o Clube de Turfe está “ok”, e

que “ok” é uma nova expressão norte-americana. Conta a

Randolph como o ex-líder tóri Arthur Balfour finalmente caiu

— uma reflexão agradável, já que nem um nem outro nunca

tinham se dado bem com o velho e esnobe Balfour. Relata a

ascensão do socialismo. Explica que houve duas guerras

mundiais e que em cada uma morreram cerca de 30 milhões

de pessoas, e como os russos têm um novo tipo de czar, mais

cruel, desumano e assassino que qualquer um dos que

existiram antes.

O truque do ensaio é que Randolph jamais compreende

exatamente o que o filho realizou. O pai deduz que o filho é

agora um pintor em meio período, um artista de habilidade

indiferente, que parece viver em um pequeno chalé e que

nunca ascendeu a uma patente superior a major na milícia a

cavalo responsável pela guarda pessoal do rei.

Ao término da sombria exposição que Churchill faz do

mundo moderno, Randolph parece vagamente impressionado

com o quanto o filho dá mostras de saber acerca dos temas da

atualidade. Com ensurdecedora ironia, ele diz: “Claro que

agora você está velho demais para pensar nessas coisas, mas

quando ouço você falar eu realmente não entendo por que não

entrou para a política. Poderia ter feito muita coisa para



ajudar. Talvez até ficasse famoso”.

Ao ouvir isso, Churchill sorri e acende um fósforo, e, no

lampejo, a aparição desaparece. Muitos historiadores

consideram esse texto curto — que a família de Churchill

chamou de “O sonho” — imensa e deliberadamente revelador

sobre a constituição psicológica de Winston Churchill. E

certamente o é.

É um ensaio elegíaco, é melancólico, é, em certa medida,

um grande e pesaroso suspiro de anseio de um homem que

sempre quis impressionar seu pai e jamais conseguiu. Como

Winston Churchill costumava contar aos próprios filhos,

nunca teve mais do que cinco conversas com o pai, pelo

menos não conversas minimamente longas, e sempre teve a

sensação de que não estava à altura das expectativas dele.

Churchill passou a juventude com a convicção, que

Randolph implacavelmente esfregava em sua cara, de que

devia ser menos inteligente que o pai. Randolph tinha

estudado no Eton, ao passo que julgou mais seguro matricular

o jovem Winston na Harrow, em parte por conta de uma

questão de saúde (o ar da colina foi considerado melhor para

seus pulmões frágeis do que o ar úmido à beira do Tâmisa),

mas, na verdade, porque a Harrow, naquela época, era

supostamente menos exigente do ponto de vista intelectual.

Randolph tinha sido aluno do Merton College, na



Universidade de Oxford, e quase formou-se como primeiro

aluno em Direito, obteve um diploma de segunda classe em

jurisprudência e história moderna. Era capaz de citar Horácio

com fluência. Churchill, por outro lado, tinha sido reprovado

nos exames e só entrou raspando na Sandhurst.

Enquanto pelejava para dar os primeiros e medíocres

passos de sua carreira, Winston tinha visto a meteórica

ascensão do pai, sua nomeação a ministro da Fazenda, a

forma como dominava o partido tóri. Depois, foi o cruel

destino do jovem Winston ver também o declínio do pai. Ele

vasculhava os jornais à caça de comentários acerca dos

discursos do pai. Era furiosamente leal. Recusava-se a admitir

que as faculdades de Randolph estavam se destroçando, que

sua dicção estava comprometida — gaguejava, falava com

pronúncia inarticulada, engolia as palavras —, e que já lhe

faltava o antigo fogo oratório. E, certa feita, quando Winston

estava na plateia e alguém soltou uma vaia, o adolescente

Churchill girou sobre os calcanhares e sibilou: “Pare com o

barulho, seu radical de nariz empinado!”.

Quando Churchill tinha 20 anos, sua relação com o pai teve

um último momento feliz e auspicioso. O jovem era convidado

para almoços com homens formidáveis e famosos como Joe

Chamberlain, Herbert Henry Asquith e Lorde Rosebery, e

saía-se muito bem, com desempenho respeitável. “Ele



melhorou muito” notou o pai, “e ficou mais firme […]

Sandhurst fez maravilhas por ele”. A julgar pelo relato do

próprio Churchill, ele sonhava em ser politicamente útil para

seu pai, em juntar-se a ele no Parlamento, em tomar o

partido da causa de Randolph e, então, seu pai se foi, morto

aos 45 anos, antes que seu filho tivesse a chance.

Então, aqui está Churchill, agora em “O sonho”, com seu

pai diante dele, e finalmente chegou o momento de explicar

para seu irascível pai que o cósmico Diretor da Escola tem um

novo boletim de final de semestre com as notas de Winston,

que ele não é mais um refugo e um vagabundo, mas sim o

Maior Inglês Vivo e o Salvador de seu País e, puf, seu pai mais

uma vez desaparece antes de ouvir as boas-novas.

Chegamos ao final do ensaio em um estado de melancolia.

Churchill sente que está cansado demais para continuar

pintando. O charuto se apagou e as cinzas caíram em meio às

tintas. Diante disso, deveríamos sentir pena dele e lamentar a

hipervitoriana distância de seu relacionamento com

Randolph. Mas não consigo evitar a impressão de que no

ensaio há também certa dose de presunção.

Churchill não está apenas em busca da aprovação póstuma

do pai. De maneira sub-reptícia, está se gabando, para

Randolph e para o leitor, de como desafiou as desgraçadas

expectativas de seu pai e o sobrepujou em praticamente todos



os aspectos.

Então, é isso aí!, diz Winston Churchill para a sombra

esmaecida de Randolph. Coloque isso na sua piteira e fume,

seu demagogo com olhos de peixe morto e bigode de morsa. O

senhor não tinha o direito de ser tão crítico — é essa a

mensagem para Randolph e o subtexto do ensaio.

O que Churchill estava tentando fazer naquele estúdio em

Chartwell, quando o fantasma de seu pai apareceu? Na

verdade, estava restaurando uma velha pintura a óleo de

Randolph, que havia sido danificada em algum clube da

Irlanda do Norte. Estava pegando essa imagem e usando suas

próprias tintas e sua própria habilidade para embelezá-la.

Aí está, certamente, a metáfora que resume o exercício

todo. Churchill disse que havia se incumbido de “reabilitar”

seu pai, e isso é verdade. Mas também quis dizer “fazer

melhor” que o pai. Ele pega essa tela danificada e manchada

de nicotina e a adorna, tornando-a mais bela.

Foi Randolph quem iniciou a tradição familiar de ganhar

dinheiro com o jornalismo. Como Churchill observa em “O

sonho”, Randolph foi para a África do Sul a serviço do Daily

Graphic, e ganhava a colossal quantia de 100 libras por artigo.

Então, de que forma Churchill se lança para o mundo?

Ele vai para a África do Sul, entre outros lugares, e se torna

o jornalista mais bem pago de seu tempo, e, como Randolph,



adquire o hábito de enfurecer as pessoas que o ajudam em

suas ambições.

E que tipo de lição Randolph ofereceu ao seu filho sobre

como se dar bem no Parlamento? Demonstrou uma chocante

deslealdade para com os tóris, e criou um grupo chamado

“Quarto Partido”, cuja missão era bater no liberal Gladstone

mas também minar a liderança do Partido Conservador, na

forma de Sir Stafford Northcote.

Randolph e seus camaradas chamavam Northcote de “o

bode”, e depois de algum tempo o bode não aguentou mais e

escreveu para Randolph, implorando para que deixasse de agir

de forma tão estúpida e desagradável. Randolph respondeu,

com estupenda arrogância, dizendo: “Desde que entrei no

Parlamento, sempre agi por minha conta e risco, em nome

dos meus próprios interesses, e assim continuarei a fazer”.

Esse foi o exemplo que o jovem Churchill seguiu: quando

ingressou no Parlamento, em 1900, formou seu próprio grupo

de jovens e rebeldes tóris — os Hughligans, em homenagem a

Hugh Cecil, um de seus membros — e ridicularizou o alto

comando tóri, com brio e insolência randolphianos.

Foi Randolph quem mostrou o primeiro e programático

desdém pela própria ideia de lealdade partidária. Como seu

filho mais tarde descreveria, a posição estratégica favorita do

pai era “olhar com menosprezo para ambos os lados dos front



benches e tratar todos os partidos na Câmara dos Comuns com

uma imparcialidade que é sublime”.

Portanto, como Churchill tratava seus partidos políticos?

Como ele mesmo disse certa vez — com a espécie de

franqueza que seria simplesmente intolerável na ressequida

política de hoje —, escolher um partido político é como

escolher um cavalo: você simplesmente opta pelo pangaré

velho que é capaz de levá-lo mais longe e mais rápido. Como

vimos, ele escolhia um cavalo e saltava pouco antes de a

montaria morrer; montava num cavalo liberal e, quando este

também estava em vias de arriar (ou talvez morrer de pé),

voltava a cavalgar um corcel tóri. Ninguém, nem antes nem

depois, foi tão desleal de modo tão magnífico e impenitente.

Churchill decidiu desde muito cedo que criaria uma posição

política que estava de certa forma acima da esquerda e da

direita, corporificando os melhores pontos de ambos os lados

e, desse modo, encarnando a vontade da nação. Ele via a si

mesmo como a pedra angular no arco, com todas as pedras

menores logicamente induzidas a dar sustentação à sua

posição. Para acompanhar essa posição, ele tinha uma espécie

de semi-ideologia, um torismo esquerdista: imperialista,

romântico, mas do lado do trabalhador.

E ele aprendeu isso com Randolph. A fórmula de Randolph

era chamada de “democracia tóri”. A ideia era um tanto vaga



(instado a defini-la, Randolph disse que era “oportunista,

basicamente”). Mas a democracia tóri galvanizou e revigorou

o partido tóri na década de 1880, e a ideia certamente

revigorou a carreira de Randolph Churchill.

Seu filho se apropria do tema. Randolph fez campanha

para que os funcionários públicos tivessem direito a

indenização por acidentes industriais, e, no mesmo espírito,

Winston foi o autor de importantes reformas sociais:

diminuiu a pensão por idade para 65 anos, criou os Centros de

Emprego, concedeu aos trabalhadores o intervalo para o chá, e

assim por diante. No geral, permaneceu sempre um firme

defensor dos livres mercados.

Churchill herdou de Randolph seu posicionamento político

e, acima de tudo, herdou seu estilo, sua autoprojeção.

Randolph se tornou o mais famoso orador de seu tempo, o

homem que era capaz de esvaziar as casas de chá quando se

levantava para falar, e cujos fãs da classe trabalhadora

chamavam de “Pequeno Randy” e “Randy Insolente”. “Acabe

com eles, Randy!”,[14] gritavam, quando o sujeito vermelho

feito um camarão se exaltava até entrar em um frenesi de

invectivas de olhos esbugalhados, uma versão rosnadora de

um personagem de P. G. Wodehouse chamado Gussie Fink-

Nottle, no formidável discurso na cerimônia de entrega de

prêmios aos estudantes da Escola Secundária de Market



Snodsbury.

Churchill era um frasista famoso, que disse que Gladstone

era “um velhote às pressas”. Falando do hábito de Gladstone

de relaxar cortando lenha no Castelo de Hawarden, Randolph

disse que “as florestas lamentam que o sr. Gladstone talvez

transpire”. Churchill adotava as mesmas técnicas oratórias —

escrevia o texto inteiro à mão antes de tentar declamar o

máximo possível de memória —, e se tornou o mais glorioso

orador político não apenas de seu tempo, mas talvez de todos

os tempos.

Mas onde, o leitor pode perguntar, Randolph aprendeu

tudo isso? Quem foi sua inspiração?

Os dois Churchill, pai e filho, estavam assumidamente

trabalhando na tradição daquele que foi o maior de todos os

magos e oportunistas tóris, Benjamin Disraeli. Randolph era

discípulo de Disraeli e seu representante na Terra. Quando

Disraeli morreu, Randolph ajudou a fundar a “Liga da

Prímula” em sua homenagem, porque a prímula era a flor

favorita do grande líder e dândi vitoriano.

Como Randolph diz ao filho em “O sonho”, “Eu sempre

acreditei em Dizzy, aquele velho judeu. Ele via o futuro. Tinha

de trazer o trabalhador britânico para o primeiro plano”. Os

dois Churchill — pai e filho — eram, no dizer de Winston, os

“portadores do manto de Elias”, os herdeiros de Disraeli.



As continuidades são, de fato, bastante impressionantes, e

vão muito além do interesse pela reforma social. Disraeli e os

Churchill também tinham em comum o jornalismo (e, no caso

de Winston, o romance), o gosto pelo exibicionismo e por dar

show, os floreios retóricos, o senso de história, o

imperialismo, a monarquia, o ligeiro ar de exagero e afetação

e o inveterado oportunismo.

Hoje em dia, parece que Disraeli corre o risco de sofrer

uma espécie de eclipse. Douglas Hurd escreveu uma boa

biografia, apesar do ligeiro tom de reprimenda, exigindo

saber o que Disraeli realizou efetivamente em comparação

com “verdadeiros” labutadores como Peel.

Isso é injusto com Disraeli, é claro, mas também com uma

tradição crucial na moderna política britânica. Se não tivesse

sido por Disraeli, não teríamos tido Randolph Churchill; e, se

não fosse pelo exemplo e pelo modelo propiciados por

Randolph, jamais teríamos tido Winston Churchill. Qual foi a

deliciosa reação de Churchill quando o primeiro-ministro

Stanley Baldwin fez dele ministro da Fazenda? “Ainda tenho a

toga do meu pai!”

Não tenho a intenção de dizer que Churchill era idêntico ao

seu pai, ou uma espécie de versão em miniatura de Randolph.

Em muitos aspectos importantes, ele era muito diferente, e

foi um homem muito melhor.



Randolph era um grosseirão malcriado, de uma maneira

que Churchill jamais foi. É difícil imaginar Winston

contraindo sífilis. Os pais de Churchill eram ambos “famosos

pelo sexo”, na expressão de Muriel Spark, de uma maneira

que Churchill não era.

Ninguém consegue imaginar Churchill tão alterado de fúria

a ponto de agredir seu criado de libré, como Randolph fez, e é

inconcebível imaginá-lo escrevendo aquelas cartas terríveis

para seus filhos. E Winston jamais teria se comportado do

modo desvairado como Randolph se comportou em 1873,

quando tentou chantagear o príncipe de Gales, que na ocasião

o desafiara para um duelo.

Hoje, essa bizarra e revoltante história está relegada a

alguma fresta empoeirada da biblioteca; mas, quando Winston

Churchill estava começando sua carreira, havia quem se

lembrasse dela, e essas pessoas devem ter parado para pensar

até que ponto valia a máxima “filho de peixe, peixinho é”.

Tudo começou porque o irmão mais velho de Randolph, o

conde de Blandford, estava tendo um caso extraconjugal com

uma mulher chamada lady Edith Aylesford. A julgar pela

fotografia, essa tal de Edith parecia ter um nariz um tanto

comprido, mas devia ser um vulcão sexual. Estava

simultaneamente envolvida amorosamente com Blandford,

com o marido e com “Bertie” — o parrudo e subempregado



herdeiro do trono. Era assim que as pessoas se comportavam

naquela época.

Edith decidiu que queria se divorciar do marido e ligar-se

por mancebia com Blandford, tornar-se amante dele. Por

razões que ainda não estão exatamente claras, Randolph

decidiu que seu irmão mais velho não deveria tomar parte de

uma coisa dessas. O mero fato de ter o nome citado em um

processo de divórcio causaria a vergonha e a desonra da

família, ele alegou.

Por isso um esbaforido Randolph foi ter com o príncipe de

Gales — a figura que estabelecia o tom moral para a sociedade

—, a fim de pedir que interviesse no sentido de proibir o

divórcio. Randolph encontrou algumas cartas do príncipe

Bertie para Edith. Era um material picante, disse Randolph.

Sugeriam intimidade entre o príncipe e Edith, e, se viessem a

público, meu Deus, Bertie jamais se sentaria no trono!

Randolph ameaçou publicá-las. Um escândalo de

proporções épicas era iminente. A Rainha foi informada.

Disraeli, então primeiro-ministro, teve de entrar em cena. Um

furibundo Bertie desafiou Randolph para um duelo e, em

resposta, Randolph escreveu uma carta na qual

metaforicamente mostrava o dedo médio para o herdeiro do

trono, apontando para o fato de que nenhum súdito poderia

ser instigado a correr o risco de tirar a vida do futuro



monarca.

No fim das contas, toda a família Churchill teve de ser

banida para a Irlanda, o duque de Marlborough na condição de

vice-rei e Randolph fazendo as vezes de seu secretário

particular. É por essa razão que Winston passou a infância em

Dublin. Quanto aos diversos casamentos e casos de amor,

todos acabavam fracassando e terminando em lágrimas de

uma maneira ou outra.

Minha intenção ao desencavar essa história infeliz é

fornecer uma prova da qualidade de Randolph que Winston

certamente herdou — a saber, não a grosseria ou baixeza,

mas a temeridade, ou melhor, a disposição para correr riscos.

Foi maluquice da parte de Randolph pensar que poderia

impedir o divórcio do irmão chantageando o príncipe de

Gales.



Randolph com o fantasma de Disraeli.



Churchill com o fantasma de Randolph, discursando na Câmara dos Comuns.

Foi maluquice de sua parte, no final da carreira, julgar que

não havia ninguém que fosse capaz de substituí-lo como

ministro da Fazenda, e que não corria perigo algum ao

ameaçar pedir demissão. “Eu tinha me esquecido de

Goschen”, ele disse, assim que nomearam Goschen para o

cargo (verdade seja dita, George Goschen, o primeiro visconde

de Goschen, só é lembrado por ter sido esquecido por

Randolph). Mas esse temperamento de jogador e apostador

ele legou ao filho, e é fundamental que o tenha feito.

Quando Winston Churchill chegou ao poder, em maio de

1940, muita gente ficou perplexa, e muita gente ficou



horrorizada, mas havia também muitas pessoas que julgavam

inevitável. Em 1936, mesmo que ainda lhe negasse um lugar

no gabinete, Stanley Baldwin comentou que precisava manter

Churchill na reserva para servir como um primeiro-ministro

em tempos de guerra.

Em 1939, havia cartazes de campanha em Londres com o

slogan “Qual é o preço, Churchill?”. Candidatos começaram a

concorrer em eleições suplementares[15] tendo como

plataforma e chapa eleitoral o lema “Tragam Churchill de

volta”. Em maio de 1940, pouco antes do debate da Noruega,

seu acólito Harold Macmillan abordou Churchill no saguão e

disse: “É imprescindível que tenhamos um novo primeiro-

ministro, e tem de ser você”.

Como Churchill disse no momento em que finalmente

assumiu: “Senti como se estivesse caminhando com o

destino. A minha vida toda foi uma preparação para esta hora

e esta provação”. Ele parecia de fato predestinado para a

função, e não apenas aos seus próprios olhos.

Ninguém mais tinha tanta experiência de combate —

atuando tanto como político quanto como soldado. Ninguém

mais parecia ter o mesmo porte de Churchill, sua mesma

escala, ou estar no mesmo patamar dos eventos — e havia

ainda outra razão para que tantas pessoas olhassem para ele

dessa maneira, como o homem natural para o momento.



Elas sabiam que, ao longo do extraordinário jogo de

tabuleiro de sua vida — em um percurso salpicado de

serpentes e escadas —, Churchill tinha seguido o padrão de

Randolph, não apenas com relação ao seu desdém ducal pelo

partido ou seu desejo homérico de glória, mas por sua

disposição para endossar a si mesmo e suas ideias — correr

riscos que ninguém mais correria.

Em tempos de paz, tal comportamento poderia ser

desastroso, mas ninguém consegue vencer uma guerra sem

correr riscos, e ninguém corre riscos a menos que tenha

coragem. Essa era, por fim, a qualidade que as pessoas viam

em Churchill, essa foi a razão pela qual algumas pessoas

cederam e acabaram se rendendo a ele em 1940, a despeito de

todo o escárnio do establishment tóri e dos apaziguadores.

Até então, toda a carreira de Churchill tinha sido um

testamento dessa virtude primordial — a virtude, como ele

mesmo apontou, que torna possíveis todas as outras. Da

imensa coragem moral e física não pode haver dúvidas.



5
NÃO HÁ ATO OUSADO DEMAIS OU

NOBRE DEMAIS

Era um fim de tarde glorioso em Croydon, em 18 de julho de

1919. A guerra tinha chegado ao fim, e Churchill estava de

volta ao governo, havia muito restituído depois da desgraça de

Galípoli. Ele trabalhara com afinco como ministro de Estado

da Guerra e do Ar, e agora ansiava ardentemente por aventura

e adrenalina. Era hora de uma de suas aulas de pilotagem de

avião.

Ainda restava um bocado de horas com luz do dia, e ele se

dirigiu de carro ao campo de aviação ao sul de Londres.

Juntamente com seu instrutor, o capitão Jack Scott, subiu no

bimotor — um de Havilland Airco DH.4, com acessórios de

latão e refinadas hélices de madeira. Scott se acomodou no

assento da frente da máquina de controle duplo, Churchill

atrás dele. Embora não possuísse um brevê formal, Churchill

tinha experiência suficiente para realizar sozinho a

decolagem.



Por algum tempo, as coisas pareciam estar saindo como

mandava o figurino. A aeronave acelerou resmungando pista

afora, o motor deu partida sem problemas, eles subiram 70 ou

80 pés acima dos rostos erguidos da equipe de solo. Deve ter

sido uma cena e tanto: um dos estadistas mais famosos da

Inglaterra, com sua cabeçorra coberta pelo capuz de couro e

óculos de proteção, subindo rumo ao céu dentro do que à

época era um exemplar de última geração da tecnologia

britânica — uma das primeiras pessoas desde Ícaro a dominar

os céus, a desafiar a gravidade em uma máquina mais pesada

que o ar.

Assim que chegaram a uma distância fatal do solo, as

coisas começaram a dar errado.

Naquele tempo, o aeródromo era margeado por grupos de

altos olmos. A fim de evitar essas árvores, o piloto que alçava

voo era obrigado a fazer duas guinadas com inclinação lateral,

primeiro para a direita e depois para a esquerda. Churchill fez

sua primeira curva, sem problemas. O vento cantou através

dos montantes e longarinas. O velocímetro registrava 60 nós,

altitude boa o bastante para evitar o estol.

Ele guinou à esquerda, e os delicados aerofólios e elerões,

superfícies móveis no bordo de fuga da asa, que auxiliam as

manobras de curva da aeronave, obedeceram ao seu toque.

Devagar e com delicadeza, ele centralizou o manche, como



tinha sido ensinado, para recolocar o avião na horizontal,

puxou tudo para trás, moveu a cabeça da alavanca cerca de 30

centímetros. Notou algo de estranho.

O avião continuava inclinado, a 45 graus. A máquina não

dava sinal nenhum de estar respondendo aos seus comandos.

Na verdade, começou a inclinar ainda mais para a esquerda. O

velocímetro indicava uma rápida perda de velocidade. No

mesmo instante Winston Churchill viu que ele e o capitão

Scott estavam em apuros.

“Está fora de controle”, disse Churchill para Scott, um

homem bastante tarimbado e competente, que já havia

sofrido um grave acidente em uma queda de aeronave e tinha

os ferimentos para comprovar. Nesse momento sentiu que

Scott assumia o controle total do manche e dos pedais,

puxando e empurrando para executar a única manobra que

era possível em uma situação como aquela: apontar o nariz

para baixo a fim de ganhar velocidade suficiente para sair da

deslizada lateral e descendente. Se o avião estivesse mais alto,

talvez funcionasse. Mas eles estavam a apenas 90 pés do

chão. O desastre era iminente.

Enquanto desciam, desgovernados, Churchill viu o

aeródromo iluminado pela luz do sol abaixo dele, e teve a

impressão de que estava banhado em um sinistro clarão

amarelado. Num átimo — e ele não tinha muito mais tempo



do que um átimo —, um pensamento se formou em sua

mente: “Isto é muito provavelmente a morte”. E, de fato,

muito provavelmente era.

Deixemos nosso herói por um ou dois segundos aqui,

precipitando-se de ponta-cabeça na direção da terra batida de

Croydon. Rememoremos os riscos que ele já tinha corrido.

Reflitamos sobre a maneira como ele havia lançado os dados

estatísticos contra si mesmo e sua própria sorte, não apenas

em sua carreira de aviador, mas em sua ânsia exibicionista

por todo tipo de glória.

A obsessão de Churchill pela ideia de voar tivera início

antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, quando ele ainda

era o Primeiro Lorde do Almirantado. No início de 1913,

Churchill foi visitar a estação naval e aérea de Eastchurch, na

ilha de Sheppey. Ficou fascinado pela atmosfera. Jovens

parecidos com Biggles[16] lançando-se com extremo arrojo no

éter para testar o primeiro hidroavião ou hidroplano (atribui-

se a Churchill a invenção dessa palavra). Bigodes à parte,

devia ter sido como nos primeiros anos do programa espacial

dos EUA: aqueles homens eram “os eleitos”, e de seus poros

gotejava a “coisa certa”, as características físicas e mentais

necessárias ao trabalho de pilotagem.

Churchill viu imediatamente o potencial do que eles



estavam fazendo. Ele queria criar uma divisão exclusiva, com

sua própria identidade e esprit de corps: e assim teve início o

que viria a tornar-se a Real Força Aérea britânica. “Estamos

na era Stephenson da aviação”, ele proclamou, referindo-se

ao inventor da locomotiva a vapor. “Agora nossas máquinas

são frágeis, mas um dia serão robustas, e valiosas para o

nosso país”. A bem da verdade, Churchill estava tão

empolgado que também queria decolar céu afora e aprender a

pilotar.

Para se ter uma ideia da insanidade da coisa, lembre-se de

que fazia apenas dez anos desde o advento da aviação. Foi

somente em 1903 que Orville e Wilbur Wright finalmente

alçaram voo em sua bizarra geringonça em Kitty Hawk. Aqui

estava Churchill, um homem de 39 anos de idade, não

exatamente em forma física esplendorosa, pedindo aulas para

voar em objetos que, aos olhos modernos, mal seriam

reconhecidos como aviões. Pareciam gigantescas e

estapafúrdias pipas de lona montadas sobre rodinhas e com

um motor de cortador de grama acoplado em uma das

extremidades, e a coisa toda era amarrada com cordas e tiras

de couro.

Pareciam letais. E eram. Estima-se que, em 1912, um a

cada 5 mil voos terminava em morte. Pelos padrões

modernos, trata-se de um perigo de proporções desvairadas.



Comparemos a um outro meio de transporte que é, às vezes

de maneira irracional, tido como perigoso, tal como andar de

bicicleta em Londres; neste caso, uma jornada a cada 14

milhões termina em acidente com vítima fatal. Agora

podemos ter uma ideia melhor do risco que Churchill estava

correndo.

Hoje em dia, ninguém teria autorização para subir em um

desses aviões, muito menos um veterano ministro de governo.

Um dos primeiros instrutores de Churchill era um moço de 23

anos, filho da aristocracia, chamado Spenser Grey, que, no

fim das contas, teve de se aposentar, depois de um pouso

desastroso que lhe rendeu ferimentos que mudaram sua vida

para sempre.

Os amigos de Churchill imploravam que ele parasse. Seu

primo Sunny, o duque de Marlborough, disse: “Creio que não

terei a chance de lhe escrever muitas outras cartas se você

continuar suas jornadas no ar. Francamente, considero que

você deve à sua esposa, família e amigos a obrigação de

desistir de uma prática ou um passatempo — seja lá como

você chama isso — que é tão perigoso e oferece tantos riscos

para a vida. É errado de sua parte”. F. E. Smith disse que

Churchill estava sendo “tolo” e “injusto para com a própria

família”.

Sua prima, lady Londonderry, disse que ele era “malvado”.



Sua esposa, Clementine, ficava angustiada, e vez por outra

Churchill dava escapadas às escondidas sem sequer avisá-la.

“Hoje fui muito travesso, e voei”, ele confessou em 29 de

novenbro de 1913, como se tivesse entrado furtivamente na

despensa e comido o pudim das crianças.

Seu instrutor seguinte foi outro jovem e arrojado capitão,

Gilbert Wildman-Lushington. Em 30 de novembro (seu

aniversário), Churchill passou o dia todo com Lushington, a

maior parte do tempo no céu. O capitão escreveu para a noiva,

a senhorita Airlie Hynes, sobre seu exuberante pupilo.

“Comecei o treinamento com Churchill por volta de 12h15, e

ele ficou tão entusiasmado que mal consegui tirá-lo de dentro

da máquina, e exceto por cerca de três quartos de hora para o

almoço, ficamos dentro do avião até as 15h30. Ele tem grande

futuro, e vai voltar para novas sessões de instrução e prática”.

O breve almoço tinha acontecido na cabana de Lushington,

onde Churchill viu a fotografia da moça. “Quando vai ser o

casamento?”, ele perguntou. O capitão disse que estava

economizando dinheiro para a cerimônia, e dá para imaginar

que as aulas particulares para Churchill eram uma bem-vinda

fonte de renda extra. Infelizmente, o casamento jamais

ocorreu. Três dias depois, Lushington morreu, em uma

escorregada lateral decorrente da ação do vento, no mesmo

avião que tinha usado para as aulas.



Existe uma carta sinistra de Churchill para Lushington,

supostamente escrita na noite do mesmo dia que tinham

passado juntos. Ele pergunta por que não havia conseguido

fazer o leme funcionar, e por que o manche parecia tão

emperrado. “Provavelmente, a explicação é que eu estava

fazendo força para o lado errado, empurrando contra mim

mesmo”, ele diz, de forma enigmática. Lushington escreveu

em resposta, confirmando que de fato esse devia ter sido o

caso. Ele tinha manobrado o leme, que parecia em perfeito

funcionamento: “O senhor estava empurrando contra si

mesmo”, escreveu Lushington, antes de decolar mais uma

vez, agora para seu último e malfadado voo.

Podemos perguntar: como alguém é capaz de empurrar

contra si mesmo?, O que isso significa? Churchill realmente

entendia o que estava acontecendo naqueles flapes e

alavancas primitivos? Alguém entendia?

Após a morte de Lushington, ele jurou para Clementine

que abandonaria a pilotagem de aviões. Depois, em 1914,

jurou de novo que jamais pilotaria uma aeronave, após ter

convidado o ás da aviação francês Gustave Hamel para

sobrevoar o canal da Mancha e dar uma demonstração para o

Corpo da Aviação Real.

Hamel decolou de Paris e jamais foi visto de novo. E, ainda

assim, Churchill continuou suas aventuras aéreas. Volta e



meia, dava um pulinho até a França, exultante feito uma

cotovia no esplendor dos céus, gabando-se da velocidade e da

conveniência do ar. Em 1919, voltou ao leme e, nas semanas

imediatamente anteriores ao fatídico episódio em Croydon,

ele tinha recebido todo tipo de prenúncios de mau agouro.

Em certa ocasião, quando sobrevoava o norte da França,

ficou completamente perdido em meio a uma tempestade, e

teve de descer até conseguir avistar uma ferrovia por meio da

qual pôde orientar sua rota. Apenas um mês antes, tinha

sofrido uma violenta colisão no campo de aviação de Buc, nas

imediações de Paris. A grama alta havia refreado sua

decolagem, de modo que as rodas do avião bateram em uma

beira de estrada escondida no final da pista.

A aeronave deu uma cambalhota — feito um coelho

alvejado, ele disse —, e Churchill acabou pendurado de cabeça

para baixo pelos arreios. Agora estava prestes a ser violenta e

involuntariamente forçado a ter uma conversinha cara a cara

com o solo de Croydon e, se sua vida tivesse passado em um

lampejo diante de seus olhos, ele talvez refletisse sobre como

havia se comportado de maneira desajuizada durante anos a

fio.

Quando olhamos para a prodigiosa bravura dos primeiros

anos da carreira militar de Churchill, somos levados à

conclusão de que ele cortejava ativamente o perigo. É como se



cobiçasse com ardor — como Aquiles ou algum cavaleiro

arturiano da Távola Redonda — o prestígio que acompanha

não apenas o fato de estar no calor da batalha, mas acima de

tudo ser visto no calor da batalha.

Suas façanhas de heroísmo começam aos 20 anos de idade

em Cuba, quando, pela primeira vez, viu-se no ambíguo papel

que combinava tão bem com ele: ao mesmo tempo, oficial do

exército britânico e também repórter de linha de frente. O

período na Sandhurst tinha terminado de maneira

satisfatória, no sentido de que Churchill se tornou um ousado

e habilidoso cavaleiro e formou-se em vigésimo lugar em uma

turma de 130 alunos, antes de se alistar como tocador de

cornetim no 4o Regimento de Hussardos da Rainha. O exército

era caro, contudo, e ele viu o jornalismo como uma engenhosa

forma de complementar sua renda e se encarregar

pessoalmente de dar lustro à sua reputação.

Quando os cubanos se rebelaram contra seus senhores

coloniais espanhóis, Churchill arranjou um jeito de se

imiscuir nas tropas espanholas. Supostamente, estava lá a

serviço do Daily Graphic; na realidade, esperava chegar o mais

perto possível de uma bala sem ser atingido por uma.

Não demorou para ter sorte. No dia em que completou 20

anos de idade, estava na selva quando ouviu uma saraivada de

tiros. O cavalo atrás dele levou a pior, uma mancha vermelha



se alastrou por sua pelagem castanha e o animal morreu. O

relato de Churchill tiritava de empolgação ao descrever como

a bala havia passado “a 30 centímetros da minha cabeça”. No

dia seguinte, Churchill estava tomando banho em um rio

quando se viu em meio a um novo tiroteio. “As balas

passavam zunindo rente à minha cabeça”, ele disse, com

orgulho.

Tudo isso era glorioso à sua maneira, mas nem de longe

poderia ser descrito como uma batalha completa e ao pé da

letra. Churchill queria serviço ativo no exército britânico.

Queria disparar alguns tiros e, de preferência, contra inimigos

de Sua Majestade. Graças ao excelente e elegante lobby de sua

mãe (que, dizem, usou todos os seus recursos de charme

feminino para convencer os generais a fazer sua vontade),

Churchill obteve uma posição, dois anos depois, na Força de

Campo de Malakand, comandada por Sir Bindon Blood.

A missão desse imperialista de belos bigodes era infernizar

a vida de alguns rebeldes pathan (membros de tribos

muçulmanas na fronteira noroeste da Índia, a região que

separa os atuais Afeganistão e Paquistão). As tribos haviam se

insurgido contra o Império Britânico, em uma região que

ainda hoje abriga alguns dos mais encarniçados fanáticos e

terroristas do mundo. Tanto naquela época como hoje em dia,

operações naquele território não são tarefa fácil nem



agradável.

Os pathan revidaram com ferocidade. O ardente anseio de

Churchill por ação foi atendido — e como. A leitura de seus

relatos das batalhas é de arrepiar os cabelos: homens

despedaçados ao seu lado, membros das tribos avançando

contra ele e parando apenas à base de tiros, a infantaria

britânica debandando em pânico, deixando para trás um

oficial ferido que foi estraçalhado em sua padiola pelos

fanáticos afridi. Churchill ficava sob fogo cruzado durante

horas a fio.

Em dado momento, Churchill disparou seguidamente sua

pistola, depois abaixou-se e pegou seu rifle. Mais tarde,

relatou: “Disparei uma descarga de 40 tiros, com algum

efeito, bastante próximo dos inimigos. Não tenho certeza,

mas creio que atingi quatro homens. De qualquer forma, eles

tombaram”. Por vezes, Churchill parecia estar se

vangloriando da maneira como se expunha ao fogo cerrado.

“Cavalguei meu cavalo cinza ao longo da linha da escaramuça

enquanto todos os demais estavam abaixados, escondidos.

Uma tolice, talvez, mas aposto alto, busco o alto risco, e,

desde que haja uma plateia, não há ato ousado demais ou

nobre demais.”

No fim das contas, ele se comportava com o mesmo tipo de

ousadia suicida demonstrada por aqueles membros de tribos



milenaristas da década de 1980 no norte do Quênia, que se

acreditavam capazes de repelir balas lambuzando o corpo com

óleo de nozes. As façanhas de Churchill em Malakand

renderiam a um soldado moderno a Cruz Vitória, ou, pelo

menos, uma bela medalha. E depois ele as repetiu e as

superou.

Em 1898, em Omdurman, no Sudão, Churchill tomou parte

da última carga de cavalaria do exército britânico. Mais uma

vez, estava no papel do colonialista repressor, ajudando a

esmagar uma revolta de muçulmanos sudaneses que se

ressentiam do jugo britânico e, entre outras queixas, a

tentativa de Londres de abolir a escravidão dos negros

africanos. Mais uma vez, Jennie tinha sido fundamental no

que tange a granjear para o filho uma posição de híbrido de

soldado e correspondentre de guerra — para o desgosto dos

oficiais de alta patente. Dessa vez, Churchill teve atuação mais

importante — um batedor ou observador, que em certo

momento literalmente informou ao general Kitchener, cujo

bigode era ainda mais magnífico, o paradeiro do exército

islâmico sudanês.

O objetivo da missão era derrotar o líder muçulmano e

vingar o assassinato do general Charles Gordon, cuja

empalação em Cartum, 13 anos antes, tinha chocado o mundo

vitoriano. Às 8h40 do dia 2 de setembro de 1898, Churchill se



viu cavalgando na direção do exército dervixe, uma tropa de

60 mil homens, depois que os daroeses já tinham sido

fustigados por uma hora ou mais de disparos de canhões

britânicos. Churchill e seus homens achavam que

enfrentariam um punhado de 150 lanceiros nativos, mas

descobriram que eles eram carabineiros.

De repente, os dervixes se ajoelharam e começaram a

atirar contra o destacamento de lanceiros. O que eles

poderiam fazer? Dar no pé ou atacar? Eles atacaram. Churchill

tinha percorrido cerca de 100 metros na direção dos dervixes,

quando se deu conta de que estava em vias de se precipitar

dentro de uma ravina de mais de três metros de profundidade

repleta de “lanceiros apinhados”.

O que ele fez? Continuou avançando. Seguiu-se um

medonho combate corpo a corpo, muitos dervixes foram

derrubados feito pinos de boliche. Churchill disparou os dez

tiros do cartucho de sua pistola Mauser e saiu sem um

arranhão — seu cavalo também saiu ileso. Depois de abrir

caminho através da ravina, trotou ao redor do campo de

batalha, onde dervixes e britânicos ainda se engalfinhavam.

Ele cavalgou “até os indivíduos, disparando minha pistola

no rosto deles e matando diversos — três com certeza, dois

duvido que tenha sido, um duvido muito”. A julgar por essa

descrição, talvez fiquemos com a impressão de que essas



batalhas eram um tanto desiguais. Afinal, nós tínhamos a

metralhadora automática Maxim, eles não.

Mas isso é subestimar totalmente o risco. Dos 310 homens

que participaram da investida, 21 foram mortos e 49 saíram

feridos. Como Churchill disse mais tarde, “foram os dois

minutos mais perigosos que viverei para presenciar”.

Foram mesmo? Depois, ele lutou na Guerra dos Bôeres, e

em muitas ocasiões se viu sob o fogo cerrado dos

descendentes de colonos holandeses, que eram melhores

atiradores e tinham melhores armas do que os pathan e

dervixes. Não temos espaço aqui para repetir todo o drama de

Churchill e dos bôeres. Há livros inteiros sobre o tema, pelo

menos dois deles escritos pelo próprio Churchill.

Em suma, aos 24 anos de idade, Churchill foi cobrir como

correspondente essa desastrosa guerra, em que o poderio do

Império Britânico acabou sendo humilhado por homens

barbudos e com deficiência no aparelho fonador, personagens

tirados de um romance de Wilbur Smith ambientados nas

velds.[17] Em 1900, Churchill conseguiu se envolver em uma

colossal enrascada que finalmente lhe assegurou as primeiras

páginas dos jornais.

Ele estava a bordo de um trem com destino a um lugar

chamado Colenso, em Natal, quando o comboio foi atacado de

emboscada pelo inimigo e descarrilou. Mostrando formidável



frieza sob fogo e pouco-caso pela própria integridade física,

Churchill organizou a resistência. Como sempre, foi alvo do

fogo de fuzilaria e, como sempre, escapou como que por

milagre. Foi capturado e fugiu da prisão, pulou dentro de um

trem de mercadorias, escondeu-se em uma floresta, foi

acossado por um abutre, escondeu-se em uma mina de

carvão, foi recebido como herói em Lourenço Marques, atual

Moçambique.

Mais tarde, zanzou de bicicleta em Pretória com a cabeça a

prêmio, mais uma vez esteve na mira de tiros e quase morreu

em um lugar chamado Dewetsdorp, demonstrou “evidente

bravura” em uma batalha conhecida como Diamond Hill

[colina do Diamante]… Espero que eu esteja começando a me

fazer entender.

Eu poderia continuar indefinidamente: poderia acrescentar

que, quando ingressou no exército em 1915, após Galípoli, foi

servir com as tropas no Front Ocidental, e esteve na terra de

ninguém 36 vezes, invariavelmente chegando tão perto dos

alemães que dava para ouvi-los conversando. Eu poderia

discorrer sobre o desdém de Churchill pelas bombas, granadas

e balas, mas acredito que o leitor tenha entendido a

mensagem.

Na mocidade, e na verdade ao longo de toda a vida,

Churchill mostrou a coragem de um leão. Quantas balas e



outros mísseis foram disparados em sua direção? Mil?

Quantos homens ele matou com suas próprias mãos? Uma

dúzia? Talvez mais. Nenhum primeiro-ministro desde

Wellington havia tomado parte de tanta ação efetiva, ou havia

demonstrado um envolvimento pessoal tão homicida com

habitantes do mundo desenvolvido, que o ameaçavam com

violência, e com alguns que, sem dúvida, não tinham sido

violentos.

Churchill tem a singular distinção, como primeiro-

ministro, de ter sido alvo de artilharia em quatro continentes.

A essa altura, o leitor sensível pode estar disposto a aceitar

essa acachapante prova da bravura de Churchill, mas talvez

queira saber mais acerca da psicologia por trás disso. Por que

ele era assim?

De onde vinha tanta energia armazenada? Por que a mola

da corda de seu relógio era apertada com tanta força? Um dos

maiores encantos da personalidade de Churchill — e uma das

razões de sua robustez mental — é o fato de que ele era capaz

de grande honestidade acerca de seus motivos. Ele sabia que

jogava para a multidão, exagerava a fim de agradar o gosto do

público, conforme ele mesmo disse para a mãe, ao explicar

sua conduta em Malakand. Precisava da plateia para os atos

ousados e nobres, porque tinha algo a provar.

Como o próprio Churchill admitiu: “Tendo sido de muitas



maneiras um covarde — especialmente na escola —, não

existe outra ambição que eu estime com mais avidez do que

granjear uma reputação de coragem pessoal”. A criança é o

pai do homem, e o jovem e ruivinho Churchill foi uma espécie

bastante mirrada de menino.

Ele não fazia parte do time de futebol da Harrow, o

violento e vigoroso esporte que é uma peculiaridade da escola.

Tampouco jogava muito críquete, e certa feita os outros

meninos arremessaram bolas de críquete nele, e Churchill

meteu o rabo entre as pernas e se escondeu no bosque. A

lembrança do episódio perdurou, ele se sentia julgado e tido

como medíocre e incapaz por seus pares, assim como se

sentia julgado e tido como medíocre e incapaz por Randolph.

A bem da verdade, creio que Churchill errou nessa

autocrítica. Não foi um menino covarde em seus tempos de

escola. Era diabolicamente corajoso. Foi mandado para o

colégio interno aos sete anos, aos cuidados de um embusteiro

sádico chamado Herbert Sneyd-Kynnersley. Esse homem, um

reverendo da Alta Igreja Anglicana, era um velho pervertido

que tinha o hábito de surrar os meninos com 20 pancadas de

vara, tirando sangue já na terceira, como punição pelas mais

leves infrações.

Embora fosse desgraçadamente infeliz na escola, Churchill

jamais se queixou dessa barbárie, que de fato jamais teria sido



revelada caso o médico da família não tivesse notado os

vergões. Mas sabe o que o pequeno Churchill fez?

Um dia, Sneyd-Kynnersley deu uma surra no menino por

ter comido um pouco de açúcar, e depois Churchill surrupiou

o chapéu de palha do velho diretor e, aos chutes, fez

picadinho dele. Eu o adoro por isso. Verdade seja dita,

Churchill nada tinha de covarde nos seus tempos de escola:

pode não ter sido muito bom nos enlameados esportes

coletivos, mas era o campeão do torneio interescolar de

esgrima. Era famoso por empurrar meninos mais velhos

dentro da piscina, e se você quiser uma derradeira prova de

sua absoluta e desmedida coragem, já entrado na

adolescência, cito o famoso episódio em que estava brincando

de “lebre e cães de caça”[18] com o irmão e o primo, em

Dorset.

Eles encurralaram Churchill em uma ponte, um em cada

extremidade, e abaixo da ponte havia um precipício. Churchill

notou que havia um abeto cujo topo se erguia até o nível da

ponte, e em um segundo sua mente engenhosa concebeu um

projeto.

Ele treparia na árvore e deslizaria até o chão, usando os

galhos para reduzir a velocidade da descida. Ideia boa na

teoria, desastrosa na execução. Somente depois de três dias

Churchill recobrou a consciência, e levou mais de três meses



para sair da cama.

Nesse episódio vemos muitos elementos do temperamento

de Churchill: a imaginação, a bravata e a capacidade de tomar

uma decisão em um átimo. A coragem de Churchill não era

um artifício, algo que ele apenas vestia, não era uma máscara

com a qual ele pelejava. Churchill era feito disso. O espírito de

arrojo simplesmente pulsava em suas veias, como um

combusível de octanagem mais alta que aquele que circula no

corpo do resto de nós.

Nada era capaz de detê-lo, nem mesmo aquele acidente em

Croydon, que retomamos agora depois de deixá-lo no instante

em que o avião rumava velozmente em direção ao solo. A

aeronave atingiu em cheio a pista a 80 quilômetros por hora.

Primeiro a asa esquerda, que ficou despedaçada, ao passo que

a hélice se enterrou na terra batida.

Churchill foi arremessado para a frente. Ficou moído. A

pressão parecia insuportável. Jatos de gasolina passaram

zunindo por ele, que pensou, mais uma vez, que ia morrer.

Mas acontece que o bom capitão desligara a corrente elétrica,

pouco antes de desmaiar.

Churchill saiu dos destroços e jurou que nunca mais

pilotaria um avião — promessa que manteve, mais ou menos,

até meados da Segunda Guerra Mundial, quando precisou,

mais uma vez, mostrar de que substância era feito, e quando



sua disposição geral de assumir o risco de entrar em uma

aeronave tornou-se fundamental para a resistência britânica.

~

É claro que Churchill gostava de se exibir — não apenas para

sua mãe, ou para a imprensa, ou para o público, mas, acima

de tudo, para a pessoa que registrava suas ações da forma

mais carinhosa e fiel: ele mesmo. Acerca de tudo que fazia ou

dizia, fosse o que fosse, ele já pensava — como Júlio César —

na maneira como suas ações seriam relatadas.

Mas isso em nada diminuía sua valentia. E era

precisamente por ser corajoso de uma maneira inequívoca e

irrefutável que Churchill teve condições de, a partir de 1940,

exigir tanta bravura dos outros. Por certo que outros —

Attlee, Eden — tinham combatido na guerra, porém, sua

reputação não era exatamente igual.

Havia algo que a opinião pública podia dizer sem dúvida a

respeito de Churchill: não havia coisa alguma que ele pediria

para as forças armadas britânicas fazerem que ele mesmo não

teria feito.

E, dessa forma, Churchill tinha uma vantagem adicional

sobre os outros: ele não apenas inspirava por seu exemplo

pessoal e sua carreira, ele tinha o dom da linguagem para



insuflar ânimo nas pessoas e incutir nos outros um pouco de

sua própria coragem.



6
O GRANDE DITADOR

“Ahá!”, eu penso, quando finalmente me vejo no gabinete de

trabalho de Winston Churchill. Então era assim que ele fazia.

Com autorização especial do estafe em Chartwell, chego bem

perto da escrivaninha, passando da corda de segurança. Estou

olhando para os mesmos óculos redondos e pretos estilo John

Lennon que ele usava, ali estão seus perfuradores de papel.

Vejo o busto de Napoleão, que é bem maior que o busto de

Nelson, e os pesos de papel que aparecem em algumas

fotografias.

Quando inclino-me para a frente a fim de examinar o

profundo desgaste no braço direito de sua cadeira — um

lembrete da estranha maneira como Churchill costumava

agarrá-lo, talvez por causa de seu ombro deslocado —, pedem

educadamente que eu me afaste. Acho que estão preocupados

por achar que vou querer testar a cadeira com meu peso.

Obedeço, sem pestanejar. Já vi o bastante.

Esta não é apenas uma casa de campo inglesa, com uma

impressionante vista do descampado de Kent, com seus



tanques de peixes, gramado de croqué, um cinema, um

estúdio de pintura e todos os confortos materiais civilizados

que um cavalheiro diletante e ocioso poderia imaginar. Não,

não, este solar elizabetano bastante reformado e aperfeiçoado

não é um lugar de repouso e tranquilidade. Isto é uma

máquina.

Não surpreende que o desenho da casa seja obra do mesmo

cérebro fervilhante e prolífico que ajudou a inventar o

blindado de combate e o hidroavião e que anteviu a bomba

atômica. O solar Chatwell, em Westerham, Kent, foi um dos

primeiros processadores do mundo. A casa inteira é um

gigantesco motor para a geração de textos.

No andar térreo há uma sala com lâmpadas verdes

penduradas no teto, mapas na parede e uma central

telefônica: aqui ele mantinha seus pesquisadores — cerca de

seis trabalhando simultaneamente, jovens lentes de Oxford,

bolsistas universitários, alguns deles destinados a altas

honrarias acadêmicas. Aqui eles ficavam destrinchando,

esmiuçando e fuçando livros e documentos à procura de

coisas que pudessem ser úteis.

Eram os nibelungos de Churchill, seus elfos e duendes, os

estridentes anões na forja de Hefesto, ou, para compará-los a

seu equivalente moderno, eram o motor de pesquisa ou

ferramenta de busca pessoal de Winston Churchill — seu



Google. Quando precisavam de mais livros, percorriam o

corredor até a biblioteca — com seus 60 mil volumes, a

maioria encadernada em couro. Esse era o banco de dados de

Churchill. Quando ele precisava de algum fato ou texto,

pressionava metaforicamente a tecla “executar” e convocava

seus pesquisadores, e lá iam eles escada acima, só que um de

cada vez. Entravam no gabinete de trabalho, onde o

encontravam em pleno trabalho de escrita.

Uma das muitas razões pelas quais Churchill impressiona e

até intimida é o fato de que não desempenhava suas

atribuições de ministro da Coroa apenas durante o dia. Ele

saboreava um formidável jantar de primeira qualidade, com

champanhe, vinho e brandy. Somente depois, às 22 horas,

revigorado e bastante jovial, começava a escrever.

~

Sei que falo em nome de muitos jornalistas — e muitos outros

— quando digo que é perfeitamente possível escrever após o

almoço mesmo depois de, ou especialmente depois de, tomar

uma garrafa de vinho. Simplesmente não é possível fazer isso

após o jantar, não depois de uma bebedeira. Não conheço mais

ninguém que seja capaz de produzir um texto de alta

qualidade após um longo dia e um jantar regado a birita.



Devia haver algo de único e incomparável no

funcionamento do metabolismo de Churchill, e o que o torna

ainda mais assombroso é o fato de que na maior parte do

tempo ele sequer escrevia. Ditava. Organizava os pensamentos

e, depois, envolto em tabaco e álcool, e talvez usando as

pantufas com monogramas e o peculiar “traje de sereia” de

veludo cor de malva feito para ele por Turnbull e Asser[19],

andava de um lado para o outro sobre o assoalho de madeira e

rosnava suas frases, fruto de tremenda reflexão. E esse era

apenas o começo do sistema de processamento de texto.

As estenógrafas pelejavam para acompanhar o ritmo, mas

ele seguia tagarelando, mesmo madrugada adentro, lambendo

e mascando seu charuto apagado. Às vezes, Churchill as

levava para dentro de seu diminuto e austero quarto, e lá elas

enrubesciam e soltavam um curto guincho de medo enquanto

Churchill tirava a roupa e mergulhava em sua banheira

Shanks e continuava a falar enquanto as estenógrafas se

sentavam no chão e seguiam tamborilando os teclados

especialmente abafados da predileção dele.

As resmas de papel datilografado eram depois corrigidas e

apuradas à mão — e temos inúmeros exemplos dessa

marginália em letra cursiva e tinta azul —, e depois os

resultados eram impressos da forma como apareceriam na

página, e esse ainda não era o fim.



Agora, atravesso o cômodo até uma escrivaninha de tampo

inclinado junto da parede, similar a uma mesa para a leitura

de jornais em um clube. Era aqui que ele se dedicava ao

exercício final de processamento de palavras, um ritual que

hoje realizaria sem o menor esforço com nossos programas da

Microsoft. Aqui ele fuçava no texto. Mudava a ordem das

frases para dar ênfase, trocava um epíteto por outro, e, em

geral, deleitava-se no processo de dar polimento aos seus

esforços, depois mandava a coisa toda para nova impressão.

Era um método de trabalho extraordinariamente

dispendioso, mas que, ainda assim, permitiu que Churchill

produzisse não apenas mais palavras que Dickens ou

Shakespeare, mas mais palavras do que Dickens e

Shakespeare juntos. Entre em uma respeitável casa inglesa de

classe média, especialmente das gerações mais velhas, e você

verá os livros de Churchill em destaque nas estantes, grossos

volumes ao lado da Enciclopédia Britânica — The World Crisis [A

Crise Mundial, em tradução livre]; Uma história dos povos de

língua inglesa;[20] Memórias da Segunda Guerra Mundial;[21]

Marlborough:

His Life and Times [Marlborough: sua vida e época, em

tradução livre] e muitos outros —, e depois pergunte-se quais

deles foram de fato lidos.



Há algumas pessoas, diante dessa vasta quantidade de

texto, que talvez sintam a tentação de repudiar ou subestimar

o virtuosismo de Churchill como escritor. De fato, ele sempre

teve seus detratores. Evelyn Waugh, aquele inveterado e

ferrenho depreciador de Churchill, disse que ele era “um

mestre do simulacro de prosa augustana, um clássico de

araque”, sem “nenhum outro talento literário a não ser o dom

para a lúcida expressão das próprias ideias e sentimentos”.

Depois de ler a biografia de Randolph Churchill escrita por

Winston, Waugh repudiou o livro, a seu ver “uma desonesta

causa judicial de um advogado, não uma obra de literatura”.

No final da década de 1960, os conhecimentos históricos de

Churchill estavam sendo demolidos por figuras como J. H.

Plumb, o pioneiro em “história social” da Universidade de

Cambridge. “Não há discussão nenhuma acerca das classes

trabalhadoras e da tecnologia industrial”, queixou-se Plumb

acerca de Uma história dos povos de língua inglesa. “Sua

ignorância a respeito da história econômica, social e

intelectual atinge proporções inacreditáveis”. O estilo de sua

prosa era “curiosamente antiquado e um tanto deslocado,

como a Catedral de São Patrício na Quinta Avenida”.

Quanto ao estupendo feito de Churchill ao receber o prêmio

Nobel de Literatura, é convencional tratar esse fato como uma

piada, uma embaraçosa tentativa por parte dos suecos de



compensar sua neutralidade na guerra. Até historiadores

relativamente simpáticos, como Peter Clarke, descartaram a

possibilidade de haver algum mérito envolvido. “Raras vezes

os textos de um autor receberam menos atenção do que os do

ganhador do prêmio Nobel de literatura de 1953”, ele disse.

Essa declaração não é apenas um tanto esnobe, mas

certamente uma inverdade.

Vejamos a lista dos ganhadores do Nobel no último século:

há dramaturgos vanguardistas japoneses, latino-americanos

marxistas-feministas, expoentes poloneses da poesia

concreta. Todos, sem dúvida, merecedores à sua maneira, mas

muitos deles bem menos lidos que Churchill.

Por que Evelyn Waugh desprezava a produção escrita de

Churchill? Vale notar que, na verdade, ele — Waugh — tinha

tentado emular Churchill na década de 1930, e foi enviado

para cobrir como correspondente uma guerra na Abissínia.

Escreveu Scoop (Furo! — uma história de jornalistas)[22], é claro,

um dos mais formidáveis marcos estílisticos do século XX. Mas

seu trabalho de reportagem nem de longe teve o mesmo

impacto jornalístico de Churchill.

Será que Waugh sentia uma pontinha adolescente de inveja

de Churchill? Creio que sim, e a razão não era apenas o fato de

que Churchill aos 25 anos de idade se tornara muito mais



famoso do que Waugh jamais seria, mas sim as estupendas

somas que Churchill ganhava com seus textos. Para a maior

parte dos jornalistas, infelizmente, esse é o ponto realmente

sensível de comparação.

Já em 1900, Churchill havia não apenas escrito cinco livros

— alguns deles campeões de vendas —, como também tinha

se tornado o jornalista mais bem remunerado da Inglaterra.

Por sua cobertura da Guerra dos Bôeres, recebia 250 libras por

mês, o equivalente a 10 mil libras mensais hoje. Incumbido de

escrever a biografia de seu pai em 1903, o contrato lhe rendeu

o assombroso pagamento de 8 mil libras. Para dar ao leitor

uma ideia da escala dessa dinheirama, leve em conta que, na

época, havia apenas 1 milhão de pessoas no país que detinham

o privilégio de pagar imposto de renda, e isso porque

ganhavam 160 libras por ano.

Os editores não pagavam a Churchill essas vultosas somas

porque gostavam de seus pálidos olhos azuis. Eles o pagavam

com generosidade porque Churchill era popular junto ao

público e ajudava a impulsionar as vendas e a circulação de

livros, e a razão pela qual gozava de popularidade era o fato

de que escrevia muito bem, em tom galhofeiro e exuberante,

agradável de ler. Era um magnífico repórter. Experimente ler

o relato a seguir, publicado no Morning Post, em abril de 1900.

O trecho da história começa no momento em que Churchill



e seus colegas batedores estão a cavalo, tentando derrotar os

bôeres a fim de assegurar a posse de um kopje, um

afloramento rochoso na planície sul-africana.

Era, desde o início, uma corrida, e reconhecida como tal por ambos os lados.
Quando nos encaminhamos para o mesmo ponto, vi os cinco líderes bôeres, em
montarias melhores que as dos seus camaradas, ultrapassando os demais e
tomando a dianteira em uma desesperada decisão de assegurar a posse da
posição favorável. Eu disse: “Não vamos conseguir”; mas ninguém admitiria a
hipótese de derrota ou de deixar a questão por resolver. O resto é
excessivamente simples.

Chegamos a uma cerca de arame a 90 metros — 110 metros, para ser exato
— do cume do kopje, apeamos e, cortando o arame, estávamos prestes a nos
apoderar das preciosas rochas quando — exatamente como eu os havia visto no
recorte da ferrovia em Frere, carrancudos, cabeludos e terríveis — apareceram
as cabeças e os ombros de uma dúzia de bôeres; e quantos mais deviam estar
logo atrás deles?

Seguiu-se uma estranha e quase inexplicável pausa, ou talvez não tenha
havido pausa nenhuma; mas tenho a impressão de me lembrar de muita coisa
acontecendo. Primeiro os bôeres — um sujeito com uma barba negra comprida
e pendente e um casaco cor de chocolate; outro com um lenço vermelho em
volta do pescoço; dois batedores cortando a cerca de arame estupidamente; um
homem em cima do cavalo fazendo pontaria, e a voz de MacNeill, bastante
firme: “Tarde demais; voltem para o outro kopje. Galopem!”.

Depois, teve início o estampido da mosquetaria, e o “sssss” e o “zim” dos
silvos das balas encheram o ar. Coloquei meu pé no estribo. O cavalo,
aterrorizado com o tiroteio, empinou desenfreadamente. Tentei me segurar na
sela; ela se virou sob a barriga do animal. O cavalo saiu em disparada e,
desembestado, galopou para longe. A maior parte dos batedores já estava a 180
metros de distância. Eu estava sozinho, sem montaria, e a pelo menos dois
quilômetros de qualquer tipo de abrigo.

Um consolo eu tinha: minha pistola. Não poderia ser caçado, desarmado e
em campo aberto, como já tinha sido antes. Mas um ferimento incapacitante
era a perspectiva mais otimista. Eu me virei e, pela segunda vez nessa guerra,



fugi a pé dos exímios atiradores bôeres para salvar a minha vida, e pensei com
meus botões: “Aqui, por fim, suponho que eu aguente”. De súbito, enquanto
corria, avistei um batedor. Ele veio da esquerda, atravessando a minha frente;
um homem alto, com a divisa da caveira e duas tíbias cruzadas, montado em
um cavalo baio — a Morte conforme descrita no Apocalipse de São João,[23]

mas vida para mim.

Gritei quando ele passou por mim: “Dê-me um estribo”. Para minha
surpresa, ele parou de imediato. “Sim” respondeu, sucinto. Corri até ele, não
fiz feio nem meti os pés pelas mãos na hora de montar, e em um instante me vi
atrás dele na sela.

E então cavalgamos. Pus meus braços em volta dele de modo a agarrar a
crina. A minha mão ficou encharcada de sangue. O cavalo tinha sido
gravemente alvejado; porém, fera garbosa, galopou e se extenuou nobremente.
As balas no nosso encalço passavam assoviando e silvando — pois estávamos
mais e mais distantes da artilharia — por cima da nossa cabeça.

“Não tenha medo”, disse-me meu salvador, “eles não vão acertar você”.
Depois, uma vez que não respondi: “Meu pobre cavalo, oh, meu pobre cavalo;
atingido por uma bala explosiva. Os demônios malvados! Mas a hora deles vai
chegar. Ah, meu pobre cavalinho!”.

Eu disse: “Não tem importância, você salvou a minha vida”. “Ah”, ele
retorquiu, “mas é no cavalo que estou pensando”. A isso se resumiu toda a
nossa conversa.

A julgar pelo número de balas que ouvi, não esperava ser alvejado depois dos
primeiros 460 metros que percorremos, pois um cavalo a galope é um alvo
difícil, e os bôeres estavam esbaforidos e agitados. Mas foi com uma sensação
de alívio que dobrei a esquina do kopje mais afastado e constatei que tinha
tirado a sorte grande de novo.

Isso não é Gibbon. Não é um “simulacro de prosa augustana”.

Está mais para algo saído das páginas do romancista de

aventuras vitoriano H. Rider Haggard: claro, conciso,

vigoroso, cheio do tipo de frases curtas de ação que mantêm

os olhos do leitor subindo e descendo na página. Churchill era



capaz de descrever e relatar cenas de ação melhor do que

muitos dos maiores expoentes do romance moderno e tinha a

inestimável vantagem de poder usar a primeira pessoa.

Churchill era capaz de escrever ao estilo Boy’s own. Seus

textos podiam ter, quando ele queria, um sabor de excerto de

The wonder book of daring deeds.[24] Mas tinha muito mais

cartas na manga, muito mais recursos em seu arsenal

jornalístico. Sabia escrever também passagens meditativas:

reflexões sobre os males do fanatismo islâmico, os horrores

da guerra. Às vezes, ele se enfurecia. Ficava furioso com seu

próprio lado.

Sua descrição do saldo da batalha em Omdurman, onde

tomou parte da famosa carga de cavalaria, salta aos olhos e às

narinas. Pilhas de cadáveres metralhados, homens vivos mas

já putrefatos, homens morrendo de sede mas rastejando na

direção do Nilo, aqui um homem com um pé só que andou

dois quilômetros em três dias, ali um homem sem pernas que

percorre 360 metros em um dia.

Havia muito tempo, desde os antigos romanos, era tema da

escrita imperial discorrer longamente e em tom lacrimoso

sobre os sofrimentos dos povos subjugados, de modo a

intensificar o triunfo da raça conquistadora. Mas Churchill

leva a questão além, fustigando ativamente as autoridades

britânicas e suas insípidas declarações. “A afirmação de que



os dervixes feridos receberam toda delicadeza e atenção é tão

absolutamente desprovida de verdade que entra para o reino

do ridículo”, ele escreveu.

Com aspereza, Churchill ataca publicamente Kitchener por

sua conduta na guerra. Por violar a sepultura do mahdi e por

guardar sua cabeça como troféu, supostamente em uma lata

de querosene. As críticas de Churchill eram justificadas, mas

excessivas e insolentes.

Kitchener era seu comandante em chefe, o homem para

quem Churchill havia atuado como assistente pessoal na

manhã da batalha (embora haja algumas dúvidas com relação

a se Kitchener sabia que o oficial com quem estava

conversando era o notório Churchill). Kitchener não era uma

relíquia do passado, um militar que tinha sido importante e

cuja carreira estava agora em decadência; em alguns anos,

comandaria as forças britânicas na Primeira Guerra Mundial.

Ali estava ele, sendo ultrajado por um jovem e arrogante

oficial surgido do nada, e em seu próprio exército. Churchill

enfurecia os generais porque parecia estar ao mesmo tempo

do lado da lebre e dos cães de caça. Estava usando seu status

militar para tomar parte na ação — e depois insultava as

forças armadas. Veja bem, Kitchener não deveria ter caído

nessa. Churchill já fizera isso antes, e todo mundo sabia.

Foi assim que ele retribuiu a gentileza de Sir Bindon Blood



de tê-lo levado junto como membro da Força de Campo de

Malakand. Em carta envida à mãe, Churchill demoliu a

expedição, que considerou “financeiramente catastrófica,

moralmente perversa e politicamente uma asneira”, e a coisa

mais importante é que disse mais ou menos o mesmo em

público. Ele encerrou seu derradeiro artigo para o Daily

Telegraph, que despachou desde Nowshera em 16 de outubro

de 1897, com esta lúgubre análise: “É com pesar que não vejo

o menor sinal de permanência nos acordos que foram

firmados com as tribos. Elas foram punidas, não subjugadas,

nossa atuação as tornou hostis, mas não inofensivas. Seu

fanatismo permanece inabalado, sua barbárie não foi

minorada”.

De que maneira isso teria o efeito de animar os leitores do

Telegraph? Em outros trechos Churchill é mais entusiástico

acerca da empreitada toda; mas não é de se admirar que seus

oficiais superiores jamais o tenham recomendado para a Cruz

Vitória — a despeito de toda a ostentação e da bravura às

vezes lunática. Não é para menos que um ressabiado

Kitchener tenha hesitado tanto em levá-lo para o Sudão —

cedeu somente em 1898, ao que parece, quando uma amiga de

Jennie lhe escreveu dizendo: “Espero que você leve Churchill.

Garanto que ele não vai escrever”. Há! Essa foi boa, não?

Quem sabe que tipo de desavergonhadas promessas Jennie



fez para essa mulher, ou para seus amigos no exército

britânico? Mas seu filho passou no primeiro e mais

importante teste como jornalista. Colocou o leitor em

primeiro lugar.

Ele contou a história conforme a viu. Abriu seu coração.

Claro que não era um militante anti-imperialista ou

antiocidente — um precursor dos celebremente angustiados

repórteres da Guerra do Vietnã. Churchill acreditava de forma

ardorosa no império. Mas isso não significava que podia

ignorar o que viu: o espírito de combate superior dos bôeres,

sua pontaria mais calibrada e maior perícia no tiro e os males

da metralhadora Maxim.

Ninguém jamais desconstruiu a honestidade essencial dos

relatos de Churchill. Mais tarde, em outro contexto, Harold

Nicolson diria que entre as muitas virtudes de Churchill

estava a “incapacidade de dizer mentiras”. Esse veredito

precisa de algumas restrições ou modificações: certamente

Churchill exagerou e deturpou as coisas em tempos de guerra.

Mas em seu jornalismo havia uma genuína determinação de

chegar ao cerne das coisas.

Eu digo: que se danem seus nobres detratores. Quando é

que Evelyn Waugh escreveu uma reportagem que tivesse a

metade da qualidade dos relatos que Churchill redigiu em

Malakand ou no Sudão? A razão pela qual Churchill perdurou,



e a razão pela qual suas frases e expressões ainda estão na

boca do povo, é sua capacidade de empregar tantos estilos,

não apenas os períodos pseudogibbonianos, mas a vigorosa

essência anglo-saxã.

Tremenda galinha. E que pescoço![25] Lutaremos nas

praias. Não tenho nada a oferecer senão sangue, sofrimento,

lágrimas e suor. Nunca antes, no campo dos conflitos

humanos, tantos deveram tanto a tão poucos.

Muitas vezes Churchill é pomposo, bombástico e

augustano, mas as frases e expressões pelas quais ele é

lembrado são obras-primas de concisão. Ele adorava palavras

novas, tanto quanto adorava máquinas novas. Ficou

fascinado, por exemplo, ao ouvir pela primeira vez a palavra

stunt (proeza, façanha), importada dos Estados Unidos. Vivia

revolvendo a palavra na boca e anunciando que a usaria na

primeira oportunidade.

Churchill foi um dos maiores inovadores linguísticos dos

tempos recentes. Quando os líderes mundiais se encontram

para discutir uma crise, talvez se reúnam em uma SUMMIT

(conferência de cúpula), em que debatem o MIDDLE EAST

(Oriente Médio) ou o risco de a Rússia criar uma nova IRON

CURTAIN (Cortina de Ferro). Todos os três são neologismos que

Churchill inventou ou popularizou. Às vezes, ele podia ser



gibboniano, às vezes estava mais para um Gibbon bizarro,

despretensioso e pouco sofisticado, mas sempre foi fértil e

rápido.

Isso começou muito cedo. A bem da verdade, um dos mitos

sobre Churchill era o de que estava sempre atrasado na escola,

de mal a pior nos estudos. Mesmo quando ainda cursava a

escola preparatória em Brighton, em 1884, foi o primeiro da

turma em estudos clássicos. Vejamos o primeiro ensaio que

Churchill escreveu na Harrow, versando sobre o tema da

Palestina no tempo de São João Batista. Eis o que ele disse

sobre os fariseus: “Seus defeitos eram inúmeros. Quem é que

os tem em pouca monta? Pois se aquele que conta com todas

as vantagens do cristianismo asseverar-se de que outros são

mais perversos do que ele mesmo, simplesmente cometerá o

mesmo crime de que os acusa”.

Isso é puro Churchill. Os fariseus eram notoriamente

brutais em seus juízos acerca dos outros, mas, se os

julgarmos com severidade, seremos nós os farisaicos!

Paradoxo! Mesmo aos 12 ou 13 anos de idade, Churchill já

vivia à procura de epigramas. Muito antes de ir para a Índia e

passar longas tardes lendo Gibbon e Macaulay, tinha

memorizado 1.200 versos das Lays of Ancient Rome [Baladas da

Roma antiga].

Churchill tinha todos os ritmos da língua inglesa gravados



em seu chip de silício, e juntamente com um vocabulário que,

estima-se, chegava a 65 mil palavras — a maior parte das

pessoas conhece a metade ou um terço desse número —, era

dono de uma ferramenta excelente e imbatível para servir aos

seus propósitos e ambições interligados.

Era uma maneira de dramatizar e fazer propaganda de si

mesmo; Churchill seria capaz de operar os próprios holofotes.

Ao contrário de qualquer outro jovem hussardo, ele tinha

condições de se certificar de que haveria um longo e cativante

relato de sua bravura, porque ele mesmo era capaz de

escrevê-lo. E, como seu pai, podia usar sua facilidade com as

palavras para lidar com uma situação financeira que era quase

sempre precária.

~

Os Churchill não eram pobres. Essa descrição seria absurda.

Mas, como costuma acontecer com as famílias ducais, não

contavam com considerável renda à mão, estando a fortuna

mais ou menos empatada em Blenheim. Apesar da sua longa

lista de admiradores (calcula-se que suas conquistas cheguem

ao número de 200, embora Roy Jenkins considere esse

montante “suspeitosamente redondo”), Jennie não era

exatamente boa em converter em dinheiro vivo todas as



atenções masculinas que recebia, e a certa altura Churchill foi

obrigado a entrar na justiça para impedir que a mãe

continuasse dissipando a herança dos dois filhos — seu irmão

Jack e ele.

Sem dúvida, as somas em dinheiro que Churchill ganhava

com sua produção escrita eram vultosas pelos padrões da

época. Seu sucesso inicial teve continuidade, com uma média

de vencimentos de 12.883 libras entre 1929 e 1937, cerca de

dez ou doze vezes mais do que um profissional liberal

próspero esperava ganhar. Mas seus gastos eram épicos.

Somente a conta de seu fornecedor de vinhos era três vezes

maior que o salário de um trabalhador braçal da época.

Churchill tinha de custear a manutenção do conforto de

Chartwell, cujos luxos incluíam uma neroniana piscina

redonda ao ar livre que ele mantinha aquecida, o ano inteiro,

a uma temperatura de 24oC — façanha que exigia uma

caldeira a coque do mesmo tamanho da responsável pela

calefação da Câmara dos Comuns.

Há algo de gloriosamente perdulário na maneira como

Churchill encarava a vida: certa vez, gabou-se de que jamais

soubera o que era não ter condições de pagar uma garrafa de

champanhe para si mesmo e outra para um amigo. Às vezes,

entretanto, era obrigado a fazer todo tipo de trabalho de

encomenda, tedioso e desinteressante, apenas para conseguir



pagar as contas. Em dado momento, o jornal News of the World

incumbiu Churchill de condensar e reescrever uma série de

romances clássicos, sob o título de Great Stories of the World

Retold [Grandes histórias do mundo recontadas].

Não foi, como o próprio Churchill confessou, um sucesso

“artístico”. Mas que se dane: ele recebeu 333 libras por livro,

ou melhor, Churchill recebeu 333 libras, ao passo que o

coitado de seu secretário, o resignado Eddie Marsh, que de

fato fez o trabalho, recebeu 25 libras. E havia também as

medonhas pilhagens do fisco — e aqui o trabalho de pesquisa

acadêmica de Peter Clarke descobriu manobras espetaculares.

Como tinha perfeitamente o direito de fazer, Churchill

acreditava em continuar escrevendo seus livros mesmo

enquanto atuava como ministro da Coroa. Seguiu trabalhando

em The World Crisis, por exemplo, mesmo depois de ter

assumido a cadeira de ministro da Fazenda. Contudo, decidiu

(ou algum brilhante contador decidiu) que, para fins de

declaração de imposto de renda, no instante em que passou a

ocupar o cargo que fora de seu pai, deixou de ser “autor”, e

que os polpudos pagamentos que estava recebendo, um total

de 20 mil libras, deveriam ser classificados não como renda,

mas como “ganhos de capital”.

O absurdo resultado da manobra: Churchill não precisaria

pagar um único centavo de imposto de renda! Champanhe Pol



Roger para todo mundo.

Homem nenhum, a não ser um imbecil, jamais escreveu

senão por dinheiro — Churchill dizia sempre, citando o Dr.

Johnson. Mas é claro que, no caso dele, a máxima estava

longe de ser verdade; Churchill também escrevia porque seu

temperamento exigia.

Sua personalidade criativa-depressiva significava que o

trabalho de escrita (ou de pintura, ou de assentamento de

tijolos) era uma maneira de manter acuado o “cachorro

preto” da depressão. Ele escrevia por aquela sensação de

alívio que a pessoa sente depois de assentar 200 tijolos e

escrever 2 mil palavras por dia.

Acima de tudo, Winston Churchill escreveu textos de

jornalismo e livros de história e biografia porque para ele a

escrita era, adaptando o que Clausewitz disse sobre a guerra, a

continução da política por outros meios. Esses torrenciais

esforços literários eram suas armas mais potentes em suas

várias campanhas, fosse contra a independência da Índia,

fosse contra a complacência em relação a Hitler.

Churchill tinha a capacidade de dramatizar eventos e

personalidades de uma maneira que poucos outros políticos

logravam fazer, acrescentando a emoção e o colorido que se

ajustavam à sua causa. Neville Chamberlain disse

fatidicamente que a Tchecoslováquia era um país distante do



qual pouco sabíamos. Churchill teve a habilidade literária e

imaginativa de trazer a tragédia para perto de casa, inclusive

para pessoas que jamais tinham parado para pensar na

Tchecoslováquia.

Quando chegou ao número 10 da rua Downing em maio de

1940,[26] Churchill já tinha escrito e lido tantos textos de

história que possuía uma compreensão singular dos eventos,

era capaz de vê-los em contexto e saber o que a Inglaterra

devia fazer. J. H. Plumb zombou do que, a seu ver, era o

entendimento simplista e a crença complacente de Churchill a

respeito da grandeza britânica.

“A velha e pretensiosa conversa oca dos whigs[27] ecoa em

capítulo atrás de capítulo”, ele disse. E com isso tinha a

intenção de atacar a ideia central que norteou Churchill ao

longo de toda a vida: a de que havia algo de especial na

ascensão da Inglaterra, e na liberdade da Inglaterra: o

processo pelo qual as liberdades foram obtidas da Coroa, o

crescimento de um Parlamento democrático e soberano.

“Hum!”, disse J. H. Plumb: “O passado é um desfile de

figuras de papelão, que nada indica e não sinaliza o futuro”.

Bem, eu olho para o mundo hoje e creio que Plumb está

equivocado a esse respeito. Olho para as bordas da antiga

União Soviética (as remotas repúblicas), olho para o que está

acontecendo nos países da Primavera Árabe e acredito que a



maior parte das pessoas diria que esses ideais ainda estão

inspirando a luta, e que ainda vale a pena lutar por eles.

Foi para o imenso benefício deste país e do mundo que

Churchill teve a capacidade de articular essa visão com

tamanha confiança. Ele sabia o que a Inglaterra, malgrado

todas as suas falhas, tinha dado ao mundo, e isso lhe dava a

certeza da vitória final.

Há duas últimas formas pelas quais o empenho literário de

Churchill fez dele o homem certo para 1940. Como até o

próprio Plumb admite em seu estudo sobre Marlborough, há

algo de orquestral na capacidade de Churchill de mobilizar e

coordenar seu material: manobrando da Holanda para Paris,

para Londres e para os Sete Mares. Ele sabia instintivamente

que tema precisava de atenção e quando, enquanto ia levando

adiante a narrativa central. E foi mais ou menos assim que

conduziu a guerra.

Por fim, voltemos àquela figura no estúdio em Chartwell,

andando de um lado para o outro e ditando para a sra.

Pearman ou Eddie Marsh. É preciso ter um prodigioso esforço

mental para organizar as palavras certas na cabeça, e depois

assegurar que sejam carregadas na esteira rolante da língua

de modo a sair em uma ordem adequada para serem

impressas na página em branco.

Sem sombra de dúvida, foi graças a essa infinitamente



repetida disciplina oral que Churchill melhorou não apenas

como escritor, mas também como orador. Pode ser que hoje

em dia não leiamos tanto seus livros, mas foram seus

discursos que eletrizaram a nação.

Como veremos agora, o maior orador da era moderna nem

sempre falou tão bem ou com tanta fluência.



7
ELE MOBILIZOU A LÍNGUA INGLESA

Nosso herói está de pé na Câmara dos Comuns. Marcando a

batida, vai proferindo ritmicamente um discurso do qual

jamais se esquecerá. É uma ocasião que ficará impressa em

sua memória — a circunstância em que encontrou uma nova

maneira de deixar seus ouvintes sem fôlego e perplexos.

É 22 de abril de 1904, e o jovem foguete está no auge. Tem

29 anos de idade, as bochechas rosadas, com uma coroa de

sedosos cabelos ruivo-acastanhados ainda grudada na cabeça.

Ele quase explode de brio. Somente nesse ano já discursou

dezenas de vezes, movendo-se feito um ioiô para chamar a

atenção do Presidente do Parlamento,[28] em debates sobre

temas que vão das Estimativas do Exército para a Convenção

do Açúcar de Bruxelas a contratos de servidão por dívidas na

China,[29] e está começando a ganhar certa fama.

Seu retrato tem sido estampado com frequência nos

jornais, com legendas de admiração. Ele é visto martelando

um dos punhos na palma da outra mão, ou com as mãos nos

quadris, ou fazendo seu famoso movimento de talhar com as



duas mãos, e com os seus impudentes ataques ao próprio

partido. Com os tóris aparentemente arrastados em torvelinho

na direção do calabouço eleitoral, ele é um homem em

ascensão. Os liberais estão prestes a encontrar um assento

para ele no Parlamento, Churchill sente o cheiro do cargo…

Por isso, fustiga os tóris sentados na bancada à sua frente,

como um andarilho vigoroso espanca uma fieira de cardos

espalhados. Os tóris são um “embuste”, ele diz. Esqueceram

os preceitos da democracia tóri, ele diz a Balfour, que já falou

no debate — e dá para imaginar Balfour ouvindo e olhando,

com expressão inescrutável, sob suas pálpebras de abutre.

Ao redor de Churchill os tóris estão assoviando e raspando

e coçando-se e tendo espasmos na tentativa de distraí-lo e

atrapalhar sua fala. São as bancadas da oposição[30] que o

estão aplaudindo, o que não surpreende, em vista do tipo de

coisa que ele está dizendo.

Não se trata de nada que um tóri de hoje reconheceria

como conservadorismo. É algo que deixaria Margaret

Thatcher louca da vida. Na verdade, não existe sequer um

governo trabalhista moderno que concordaria com o tipo de

coisa que Churchill parece estar defendendo. Ele está

propondo que se permita que grandes grupos de

trabalhadores em greve vão até a casa dos que estão de braços

cruzados e literalmente os atormentem até que se juntem à



paralisação. Ele quer que os sindicatos tenham proteção

contra ações judiciais, de modo que não sejam multados nem

mesmo quando seus membros transgredirem a lei no decorrer

das manifestações.

Isso não é socialismo, mas neoanarcossindicalismo;

porém, antes que algum tóri hodierno se aborreça além da

conta, é necessário ter em mente o contexto: Churchill estava

falando em uma época na qual a pobreza era mais grave e

generalizada e quando os trabalhadores ainda podiam ser

oprimidos nas mãos dos patrões de uma maneira que hoje é

desconhecida. Churchill estava discursando fazia 45 minutos,

e indo muito bem.

Ele chega ao clímax de seus comentários, e repreende

severamente toda a Câmara dos Comuns por sua flagrante

falta de representação de classe. “Onde estão os

trabalhadores?”, exige saber o rebento de Blenheim. Vejam a

influência dos diretores das empresas, dos profissionais

liberais, dos membros do serviço público, dos ferroviários, dos

proprietários de terras e fabricantes de bebidas, diz ele — e

podemos imaginar seu braço ducal agitando-se no ar em um

gesto largo para abarcar os tóris que o encaram com olhar

maligno e ameaçador.

É preciso admitir, diz ele, que a influência das classes

trabalhadoras é ridiculamente pequena. “E a responsabilidade



cabe àqueles que…”, diz ele, e depois silencia.

Alguns olhos se voltam, inquiridores, na direção de

Churchill. A responsabilidade cabe a quem? O que é que cabe?

O que cabe a quem? A Câmara aguarda.

Mais um segundo transcorre. Churchill tenta de novo. “E a

responsabilidade cabe àqueles que…”, mas a essa altura está

claro que há algo de errado.

Parece que ele está sendo vítima, ironicamente, de algum

tipo de sabotagem mental, uma súbita e fraudulenta

danificação industrial em sua memória.

No vasto compartimento de cargas de seu cérebro, os

funcionários do setor de bagagem entraram em greve. A

esteira rolante de sua língua segue seu giro, vazia. Nenhuma

palavra aparece. Ele tenta de novo, mas em vão. Não

consegue, por nada neste mundo, lembrar-se do que ia dizer

a seguir.

Durante três minutos ele fica lá parado, enquanto os tóris

riem às gargalhadas, ao passo que a bancada da oposição

tenta fazer ruídos de solidariedade e compaixão. Três

minutos! A Câmara dos Comuns é, na melhor das hipóteses,

um ecossistema inclemente: quem comete um descuido e

perde o rebolado durante alguns minutos sentirá na pele a

chacota do Parlamento. A essa altura Churchill está

completamente emudecido, incapaz de pronunciar uma única



palavra durante mais tempo do que você já gastou para ler

este capítulo.

É um desastre, uma morte em vida. As pessoas estão

começando a cochichar e olhar para o plenário. “É a mesma

coisa que aconteceu com Randolph”, elas dizem; “que pobre-

diabo esse moço, seguindo o mesmo caminho do pai,

esmagado por uma horrível e prematura senilidade”. Por fim,

Churchill se senta. “Agradeço à Câmara por ter me ouvido”,

ele diz, desesperado, e cobre com as mãos a cabeça.

No dia seguinte os jornais destacam o naufrágio do sr.

Churchill, e um famoso especialista em nervos é convocado

para diagnosticar a causa. É um caso de “cerebração

defeituosa”, diz o doutor neurologista. Bem, não deve existir

uma única pessoa no mundo que em algum momento não

tenha sofrido de cerebração defeituosa, uma desordem que,

pelo nome, soa útil, mas na verdade não foi esse o problema

que afligiu Winston Churchill naquele dia.

Se temos uma convicção inabalável e instintiva a respeito

de Churchill, é a de que ele foi o maior orador dos últimos 100

anos; sem sombra de dúvida, o maior orador que a Inglaterra

já produziu, talvez até mesmo desbancando Martin Luther

King do posto de maior do mundo em todos os tempos.

Churchill é o único político cujos discursos e estilo de retórica

ainda podem ser parodiados por pessoas de todas as idades.



“Ah, Churchill!”, dizemos, e projetamos nosso queixo e

recitamos alguma coisa, naquele conhecido resmungo

monótono e cantarolado, sobre lutar nas praias. No que tange

à oratória, Churchill ocupa o mesmo lugar que Shakespeare

ocupa em relação à dramaturgia: é o melhor, uma mistura de

Péricles e Abraham Lincoln, com uma pequena mas

irrefutável pitada de Les Dawson.

Pensamos nele como um homem de talento sobrenatural,

como se tivesse nascido de uma união entre Zeus e Polímnia,

a própria musa da Retórica. Mas receio que essa seja uma

meia verdade.

A verdade é que Churchill era um gênio à sua própria

maneira, mas não era um gênio nato. Não era nenhum Lloyd

George, não era nenhum Luther King, pelo menos no sentido

de que não era capaz de improvisar como alguns oradores por

natureza são capazes de fazer, e, quando discursava,

certamente as palavras não jorravam de seu coração sincero

em profusas ondas de arte espontânea.

Os discursos de Churchill eram um triunfo do esforço e da

preparação, em que as frases eram revisadas e buriladas e

aperfeiçoadas com zelo e cuidado até ganharem forma, como

uma mamãe urso lambe seus filhotes. Dançando diante dele

como um fogo-fátuo havia sempre a fantasmagórica

luminescência da reputação de seu pai, e à medida que



Churchill foi ficando mais velho podemos sentir seu esforço e

seu anseio de emulação.

Nós o flagramos na Harrow, discursando ruidosamente em

um debate com alunos mais velhos. Como oficial subalterno

na Sandhurst, faz uma ardorosa defesa do direito de algumas

prostitutas de frequentarem o bar do Empire na Leicester

Square. “Damas do Empire”, diz o virgem de 19 anos, subindo

em um banquinho em meio aos seus camaradas que estão

morrendo de rir. “Eu defendo a liberdade!”

Não fica imediatamente óbvio por que esse tema — a

liberdade das prostitutas de se ocuparem de seu ofício —

acabou instigando o primeiro discurso público do maior

estadista da Inglaterra.

Não existem provas de que Churchill tenha recebido

qualquer tipo de recompensa — carnal ou de outra espécie —

por sua intervenção. A resposta é que foi simplesmente um

gracejo, um ardil. Ele queria chamar a atenção para si mesmo

— e conseguiu. O discurso foi noticiado em todos os jornais.

Aos 23 anos, Churchill se achava um orador

suficientemente experiente para escrever um ensaio sobre o

tema intitulado “Os andaimes da retórica”. Trata-se de um

documento esplendidamente portentoso e autoconfiante, que

ele jamais publicou em vida, em que parece estar analisando o

que obviamente considera seu próprio sucesso. “Às vezes uma



ligeira e nada agradável tartamudez ou defeito na fala são

úteis de modo a assegurar a atenção da plateia”, diz ele —

argumento que pode ou não ter relações com seu ceceio, e o

que ele alegava ser um ligamento obstrutivo em sua língua,

desconhecido na anatomia de qualquer outro ser humano.

Churchill vai adiante e descreve os efeitos dos métodos por

ele prescritos no rebanho humano: “Os gritos e aplausos vão

se tornando mais ruidosos e mais frequentes, a todo

momento o entusiasmo aumenta, até que as pessoas da

plateia são sacudidas por emoções que não são capazes de

controlar, e arrebatadas por paixões das quais perderam todo

o comando”. Esse é certamente um truque que alguns

oradores são capazes de levar a cabo. Essa era a habilidade

que o destino dera ao seu maior adversário — o ditador

alemão contra quem Churchill teria de travar uma guerra

retórica de 1940 em diante.

Mas essa era realmente uma habilidade de Churchill? Sua

plateia tremia como álamos? As pessoas que o ouviam eram

sacudidas por emoções que elas não conseguiam controlar?

Seu discurso de estreia na Câmara dos Comuns é geralmente

tido como um sucesso. Todavia, pelo menos um observador

considerou que Churchill parecia um pouco mirrado,

“acadêmico” e “frouxo”. Inevitavelmente, as pessoas

traçaram comparações com Randolph, e elas nem sempre



foram gentis.

“O sr. Churchill não herdou a voz de seu pai — salvo pelo

ligeiro ceceio —, tampouco as maneiras do pai. Sotaque,

porte, aparência não o ajudam”, disse uma resenha. Outro

jornalista comentou, em um artigo essencialmente simpático,

que “o sr. Churchill e a oratória ainda não são vizinhos.

Tampouco creio que existe a possibilidade de que isso venha

um dia a ocorrer”.

Esse tipo de crítica talvez fosse frustrante para Churchill.

Ele tinha enorme orgulho de seus discursos e, em seu

romance Savrola, — escrito quando estava na Índia —, pinta

um retrato gloriosamente enaltecedor de seus métodos de

composição (ou seja, os métodos de Savrola).

O que havia a dizer? Sucessivos cigarros tinham sido mecanicamente
consumidos. Em meio à fumaça ele viu uma peroração, que calaria fundo nos
corações da plateia; um pensamento elevado, um belo sorriso, expressos
naquela dicção correta que é compreensível até mesmo para o mais iletrado, e
encanta os mais simples; algo para distrair suas mentes das preocupações
materiais da vida e despertar o sentimento. As ideias dele começaram a tomar a
forma de palavras, a agrupar-se em frases, ele murmurou de si para si, o ritmo
de sua própria linguagem o embalou, instintivamente ele formou uma
aliteração. Ideias sucederam-se umas às outras, como um riacho que flui veloz
enquanto a luz muda em suas águas. Ele pegou um pedaço de papel e, às
pressas, começou a escrever anotações a lápis. Era um argumento, a tautologia
não seria capaz de acentuá-lo? Escrevinhou um esboço de frase, riscou, refinou
e a escreveu de novo. O som agradaria seus ouvidos, o sentido aperfeiçoaria e
estimularia as mentes. Que formidável jogo era aquele! Seu cérebro continha as
cartas que ele tinha de jogar, o mundo o prêmio da aposta pela qual ele jogava.



Enquanto trabalhava, as horas escoaram. A governanta que entrou com o
almoço encontrou-o silencioso e atarefado. Ela já o vira assim e não se
arriscara a interrompê-lo. A comida intocada esfriou sobre a mesa, enquanto os
ponteiros do relógio se moviam lentamente marcando em seu giro o passo
uniforme do tempo. Dali a pouco ele se pôs de pé e, completamente sob a
influência de seus pensamentos e linguagem, começou a andar de um lado para
o outro do quarto com passadas largas e rápidas, falando consigo mesmo em
voz baixa e com grande ênfase. De repente, ele se deteve, e com estranha
violência sua mão desceu sobre a mesa. Era o desfecho do seu discurso […].

Uma dezena de folhas, cobertas de frases, fatos e algarismos, foram o
resultado da manhã de trabalho. Jaziam presas por um grampo sobre a mesa,
pedaços insignificantes de papel, e ainda assim Antonio Molara, presidente da
República da Laurânia, teria menos medo de uma granada explosiva. E não
seria tolo e tampouco covarde por isso.

Gosto da descrição dessa cena, porque tenho certeza de que

mostra os métodos iniciais de composição dos primeiros

discursos de Churchill, e mostra a absoluta primazia de seu

interesse pela linguagem. São as palavras que importam, e o

prazer de organizá-las de modo a obter o ritmo que ele quer,

e o efeito que deseja.

Tudo se resume à música do discurso, mais do que à lógica

ou à substância. É o chiado da fritura, não o hambúrguer.

E essa era a acusação contra ele, a sugestão fatal de que

não acreditava completamente no que estava dizendo. Há uma

razão bastante simples para seu fracasso naquele dia de abril

de 1940, quando seu discurso foi por água abaixo. Ele não

estava falando com sinceridade, de coração, não estava

falando a partir do profundo e íntimo conhecimento de causa



adquirido ao longo de anos lidando com sindicatos.

Estava falando de memória. Tinha escrito o discurso à

maneira de Savrola, e depois decorou o texto à maneira de um

papagaio, palavra por palavra. E, após 45 minutos sendo

atormentado pelos tóris, ele simplesmente esqueceu o que

vinha a seguir — ou talvez tenha sucumbido a alguma repulsa

subconsciente dos sentimentos socialistas que estava

expressando.

Churchill jamais cometeu esse erro de novo. Mantinha seu

feixe de anotações datiloscritas, presas por um grampo, e não

tinha o menor pudor de espiá-las através das lentes dos

óculos de tartaruga. Os discursos dele eram ciceronianos em

sua natureza essencialmente literária: eram declamações de

texto.

Ele teve grandes êxitos na Câmara dos Comuns — basta

ver seus discursos como ministro da Fazenda, concisas e

lúcidas exposições sobre a economia conforme ele a entendia

— e, ainda assim, durante a maior parte de sua carreira seus

ouvintes diriam que havia alguma coisa faltando. Sim, ele era

bom na pirotecnia verbal; mas onde estava o sentimento,

onde estava a verdade, onde estava a autenticidade? Lloyd

George disse, em 1936, que Churchill era “um retórico, não

um orador”. Pensava somente no som da frase, e não na

forma como ela poderia influenciar as multidões”. Em 1909,



um Membro do Parlamento, o liberal Edwin Ontagu, escreveu

a Asquith: “Winston ainda não é o primeiro-ministro, e,

mesmo se fosse, sua performance não tem o peso dos

canhões. Ele delicia e, diverte, e até entusiasma as plateias

para as quais discursa, mas, quando vai embora, também se

vai a lembrança do que ele disse”.

Até seus apoiadores mais ardorosos viam essa falha em sua

constituição. O Lorde Beaverbrook foi um dos que ajudaram a

alçar Churchill ao poder em 1940; porém, em 1936, observou

que “falta a ele a nota adequada de sinceridade a que o país dá

ouvidos”.

Como invariavelmente acontecia, Churchill estava mais do

que disposto a reconhecer seus próprios defeitos. Sabia que se

deixava arrebatar pelas palavras, e admitia isso. “Eu me

importo menos com os princípios que defendo do que com a

impressão que minhas palavras produzem”, ele disse certa

vez.

Talvez seja dessa forma que Churchill é lembrado hoje em

dia: um antiquado e hiperbólico mercador do bombástico, o

tipo de orador que achava divertido referir-se a uma

inverdade como uma “inexatidão terminológica”, ou

comentar, com espantoso preconceito, que os hindus eram

uma “raça asquerosa, protegida por sua pululação do destino

que lhe cabe”.



Pode-se pensar em Churchill como um homem cujo amor

pela linguagem exuberante excedia o bom senso, um homem

a quem faltava aquela nota vital de sinceridade e, portanto, a

quem faltava o poder final de persuadir.

Texto datilografado de Churchill para a transmissão de 27 de abril de 1941.

Tudo isso mudou em 1940, porque a essa altura os próprios



eventos tinham chegado ao auge do hiperbólico. A crise diante

da qual estava a Inglaterra ficou em pé de igualdade com o

nível exaltado dos discursos de Churchill. De imediato, o estilo

de Churchill já não parecia nem exagerado nem arcaico,

porque foi preciso que ele evocasse instintos ancestrais, o

profundo desejo dos ilhéus de rechaçar um invasor; e o perigo

era tão intenso e óbvio que não podia haver dúvidas acerca de

sua sinceridade.

Churchill respondeu para a história com alguns dos mais

sublimes discursos já feitos. Não que fossem necessariamente

obras-primas de teatralidade e oratória. Coloque Hitler e

Churchill lado a lado. Veja as gravações dos discursos de

ambos no YouTube, e é óbvio que, em termos de pura força

demagógica, o líder nazista está anos-luz à frente.

É verdade que Hitler usava Goebbels como seu espetáculo

de aquecimento, incitando a multidão a um frenesi

antissemítico. E lançava mão de truques: holofotes, música,

tochas, tudo pensado e projetado para acentuar o clima e o

estado de ânimo. Mas não era esse o segredo. Olhe para

Hitler, se você for capaz de suportar, e veja sua qualidade

hipnótica. Primeiro, a longa e excruciante pausa antes de

falar; depois observe com atenção como ele começa

brandamente, com os braços cruzados, e como os descruza à

medida que a voz começa a aumentar de volume, e depois a



fluidez dos gestos em estocadas perfeitamente sincronizadas

de modo a intensificar os crescendos de sua fala.

Há alguns papéis sobre a mesa à sua frente, mas mal

recorre a eles. Parece estar falando inteiramente sem o auxílio

das anotações. Veja o efeito em sua plateia: os radiantes

sorrisos de alegria nos rostos das moças, os gritos dos

homens, e a maneira como os braços da multidão se erguem

para saudá-lo como as frondes de alguma colossal criatura

submarina.

Ouça a maneira como ele leva todos os ouvintes ao clímax

coletivo: com frases curtas e desprovidas de verbos,

gramaticalmente sem sentido, mas plenas de poder sugestivo.

Essa técnica viria a se tornar tremendamente influente,

copiada, entre outros, por Tony Blair.

Por outro lado, veja o bom e velho Churchill. Lá está ele:

anotações na mão, organizadas como uma série de haicais

sobre a página, embora cada uma delas seja uma oração bem

formada segundo as regras da gramática, com sentido

completo e verbo principal. Na comparação com Hitler, seus

gestos parecem engessados e ligeiramente fora de hora,

inoportunos. Vez por outra, um braço se ergue ou se agita,

desconjuntado.

Quanto à enunciação, o fato triste é que não dispomos de

registros gravados das performances de Churchill na Câmara



dos Comuns, e devemos nos virar com o material que temos à

mão, as gravações que ele fazia para as transmissões

radiofônicas. Em sua dicção há um bocado de rosnados e

resmungos, mas certamente Churchill não berra bravatas

bombásticas, seu discurso não é um furioso acesso de tiradas

incoerentes em linguagem oca e empolada; quando muito,

suas frases têm uma deslizada decrescente, uma decaída no

final. Talvez ele discursasse com mais vigor na Câmara dos

Comuns, mas é possível perceber por que nem sempre

obtinha boas resenhas.

De fato, como Richard Toye recentemente mostrou em seu

excelente estudo The roar of the lion (O rugido do leão, em

tradução livre), faz parte do mito pensar que “Churchill

mobilizou o país”. Aqui está o nosso velho amigo Evelyn

Waugh, aproveitando a oportunidade da morte de Churchill,

em 1965, para lhe dar outro pontapé: “De fato, ele realmente

mobilizava a nação! Eu estava servindo como soldado em

1940. Como nós desprezávamos seus discursos”.

Churchill era uma “personalidade do rádio” cujo momento

de apogeu já havia passado, disse Waugh. Algumas pessoas se

queixavam de que Churchill estava bêbado, ou cansado, ou

que era velho demais, ou que, em nome do efeito, ia longe

demais e forçava a barra. Toye desencavou o veredicto de A. N.

Gerrard, um acadêmico de Manchester, que disse que



Churchill “dá a impressão, quando fala, de saber que dele se

espera que dê ‘conta do recado’, e que se empenhe em

escrever e proferir discursos de tamanha qualidade, que

passarão para a posteridade, como o Discurso de Gettysburg

de Lincoln, por exemplo. A meu ver, ele fracassa

retumbantemente”.

Toye descobre soldados ouvindo Churchill em corredores

de hospitais e berrando “mentiroso filho da puta”, ou “que

monte de merdas”. Ao final de um de seus discursos

radiofônicos, a tia de um jornalista chamado M. A. Pratt disse:

“Ele não é orador, é?”.

Havia gente que não gostava de Churchill porque ele era

tóri demais, ou anticomunista demais ou belicoso demais. As

pessoas expressavam livremente suas opiniões para um

exercício de pesquisa social, financiado pelo governo,

chamado Observação das Massas. E quando se pensa em

tantos dissidentes, inocentemente criticando o grande líder da

nação em guerra na hora de máximo perigo do país, somos

tentados a inverter o argumento de Toye, virá-lo de cabeça

para baixo.

Certamente, não chega a prejudicar ou diminuir a

reputação de Churchill o fato de que recebia robustas críticas

de uma considerável fatia da opinião pública britânica. A que

se resumia a guerra, de que se tratava, pelo menos, de acordo



com ele? Em nome de quem estávamos lutando?

Todo o discurso de Churchill para a nação, a ideia que ele

estava tentando vender, era que estávamos lutando por uma

série de antigas liberdades inglesas — e uma das mais

importantes dessas liberdades era o direito que um indivíduo

tinha de dizer o que pensava do governo, sem o temor da

prisão arbitrária e extrajudicial. É claro que algumas pessoas

consideravam os discursos de Churchill irritantes. Mas a

mesma coisa pode ser dita acerca de praticamente todos os

grandes discursos já feitos ao longo da história.

Alguém deveria ter lembrado o rabugento e viperino A. N.

Gerrard, que comparou Churchill a Lincoln em tintas nada

favoráveis, do que o jornal The Times dissera em 1863: “A

cerimônia em Gettysburg se tornou ridícula por conta de

alguns dos desafortunados gracejos daquele pobre presidente

Lincoln”.

A realidade é que, sem dúvida, os críticos e detratores

existiam aos borbotões, de uma maneira que os nazistas

jamais teriam permitido. Mas veja as estatísticas que constam

no final do livro de Toye: a maciça audiência das transmissões

radiofônicas dos discursos de Churchill, os estratosféricos

índices de aprovação. As pessoas ficavam animadas,

esperançosas, energizadas pelas coisas que Churchill dizia.

Sentiam os pelos da nuca se eriçar, e seus olhos ficavam



marejados, e quando Vita Sackville-West ouviu Churchill certa

noite no rádio, sentiu um arrepio na espinha — não de

aversão, tampouco de constrangimento, mas de entusiasmo, e

por saber que ele estava certo.

Churchill encontrou na guerra as palavras para falar

diretamente ao coração das pessoas, de uma maneira que

talvez lhe tivesse escapado em sua carreira anterior. Nem

sempre dizia a verdade. A certa altura — afirmou Harold

Nicolson —, as estimativas de Churchill acerca da magnitude

da marinha britânica incluíam alguns navios a vapor nos

lagos canadenses.

O capitão de grupo A. G. Talbot era o responsável pela

campanha de combate aos U-boats no mar. Recebeu a

seguinte resposta quando teve o descaramento de questionar

as estatísticas de Churchill a respeito do afundamento de

submarinos alemães: “Há duas pessoas que afundam U-boats

nesta guerra, Talbot. Você os afunda no Atlântico, e eu os

afundo na Câmara dos Comuns. O problema é que o seu índice

de afundamento é exatamente a metade do meu”. Mas, no

geral, as pessoas sentiam que Churchill era sincero com elas,

e seguramente franco com relação à grave ameaça diante da

qual o país estava.

As pessoas gostavam das piadas de Churchill, porque as

gargalhadas propiciavam alívio para as angústias da vida



delas. Um colega de Churchill no Parlamento, o deputado

Chips Channon, estava entre os que consideravam

inapropriada a “frivolidade” de Churchill, mas o público em

geral apreciava o modo como ele chamava os nazistas de

“narrzistas”, Hitler de “Herr Schickelgruber” e Pétain de

“Pitéine”. Acima de tudo, falava com as pessoas em uma

linguagem que era instantaneamente compreensível. Harold

Nicolson resumiu a questão em 1943: “A fórmula cativante e

campeã era a combinação de grandes voos de oratória e

súbitas e rápidas descidas no íntimo e coloquial. De todos os

seus recursos, esse é o único que nunca falha”.

Ele estava voltando a um de seus preceitos do ensaio de

1897, sobre os “Andaimes da retórica” — o uso de palavras

curtas. Ouvimos o moço Churchill falando através das décadas

com o velho líder do país em guerra, sussurrando no ouvido

encarquilhado de seu avatar de 65 anos de idade.

“As plateias preferem palavras curtas e simples de uso

comum”, ele diz. “As palavras mais curtas de uma língua são

geralmente as mais antigas. Seu significado está mais

arraigado no caráter nacional e têm maior força para suscitar

a compreensão simples do que palavras do latim e do grego

introduzidas recentemente.”

É uma lição que inspira os mais formidáveis discursos da

guerra. Quem examinar o manuscrito do discurso “finest



hour”[31] verá que Churchill riscou a palavra “liberto” e

colocou “livre” em seu lugar.

Para um perfeito exemplo dessa combinação mencionada

por Nicolson, a descida do elevado para o simples e comum,

vejamos uma linha imortal acerca da Batalha da Inglaterra. É

20 de agosto de 1904, e a guerra pelos céus está no auge. A

bem da verdade, a situação chegou a um ponto em que a

Inglaterra não tem mais reservas, praticamente todas as

aeronaves britânicas estão lá no alto tentando rechaçar os

ataques aéreos alemães.

O general Hasting “Pug” Ismay, assessor militar de

Churchill, descreveu a ocasião em que esteve com ele depois

de terem passado a tarde observando a ação em um bunker da

RAF em Uxbridge. “Eu me sentia nauseado de medo. Caiu a

noite e a batalha arrefeceu, e seguimos de carro para Chequer.

As primeiras palavras de Churchill foram: ‘Não fale comigo.

Nunca na vida me senti tão comovido’. Depois de cerca de

cinco minutos ele se inclinou para a frente e disse: ‘Never in

the field of human conflict has so much been owed by so many to so

few’” (Nunca antes no campo dos conflitos humanos tantos

deveram tanto a tão poucos, em tradução livre).

Agora Churchill não estava apenas pedindo silêncio para

que a emoção pudesse arrebatá-lo, mas para que pudesse



fazer o que todo bom jornalista faz em tais circunstâncias:

queria verbalizar e articular seu sentimento.

Começamos com a dicção elevada — “no campo dos

conflitos humanos” é um circunlóquio pomposo e

tipicamente churchilliano para “guerra”. Depois da perífrase,

passamos para os breves e espirituosos termos anglo-saxões.

Vejamos quanta coisa Churchill consegue expressar com essas

seis palavras em inglês: so much, so many, so few.

“So much” (tanto). Que coisa é essa que tanta gente deve

em tamanha quantidade? Churchill quer dizer gratidão: por

protegerem a Inglaterra, pela cerveja morna, pelos subúrbios,

pelo críquete, pela democracia, pelas bibliotecas públicas,

tudo que faz o país ser especial e que tinha sido colocado em

perigo mortal pela Luftwaffe.

“So many” (tantos). Quem são essas muitas pessoas? Ele

quer dizer o país inteiro, e os que vivem em outros lugares

fora da Inglaterra, mas dela dependem para sobreviver: a

França subjugada, os norte-americanos, todo mundo que tem

a esperança de que Hitler não vença.

“So few” (tão poucos). É uma ideia bastante antiga a de que

existe um heroísmo particular na luta de poucos contra

muitos. “We few, we happy few” (Nós poucos, nós poucos e

felizes, em tradução livre), diz o Henrique v de Shakespeare, e

no disco rígido de Churchill estão os 1.200 versos das Lays of



Ancient Rome de Macaulay, incluindo o discurso de Horatius

Cocles, que resistiu às hordas etruscas: “Nesta senda estreita,

mil podem bem ser detidos por três”, ele bradou.

Neste caso, todos os ouvintes entenderiam que Churchill

estava se referindo ao diminuto número de pilotos da RAF, em

comparação com os milhões de pessoas então armadas, que

subiam para os céus e invariavelmente não voltavam para

casa, mas que determinaram o rumo da guerra.

É um perfeito epigrama, do qual a pessoa que o ouve é

imediatamente capaz de se lembrar, um modelo de extrema

brevidade e condensação. Para usar termos retóricos, trata-se

de um clássico tricólon (sentença tripartite em que cada parte

é claramente definida) de cadência descendente, com uma

anáfora — a repetição das palavras essenciais com finalidade

de ênfase. Cada perna, ou cólon (parte), é mais curta que a

anterior.

[NEVER IN THE FIELD OF HUMAN CONFLICT HAS]

so much been owed by
so many to

so few[32]

Se você quiser um exemplo de tricólon ascendente,

experimente ler esta inigualável nota de 1942, após a vitória

em El-Alamein:



Now this is not the end.

It’s not even the beginning of the end.

But it is, perhaps, the end of the beginning![33]

Quando Churchill soltou essa fala no Banquete do Prefeito,

foi possível ouvir sua plateia rir de prazer e surpresa. Isso

porque, nesse caso, a última parte sofre uma variação, na

forma de um quiasma: ele troca a posição de “beginning”

(começo) e “end” (fim), como se quisesse acelerar a mente e,

mais uma vez, criar uma citação instantânea que é, em

termos etimológicos, inteiramente anglo-saxã.

Eu me demoro nesses truques retóricos porque é

importante reconhecer que, até certo ponto, todos os grandes

discursos dependem deles. Desde o tempo do sofista Górgias

há os que alegam que toda retórica é suspeita, que ela faz do

argumento mais fraco o mais forte, que ilude a plateia.

Se você ouvir Hitler no YouTube, vai encontrá-lo fazendo

um discurso que é perturbadoramente semelhante, em tema e

estrutura, ao “Lutaremos nas praias” de Churchill. “Não

cederemos e não fraquejaremos, não afrouxaremos e não

cansaremos” etc. etc. Entretanto, basta fazer o cotejo para

que a comparação se desintegre.

O que Hitler quer? Conquista e vingança. Que emoções seus

discursos suscitam? Paranoia e ódio. O que Churchill quer?



Bem, essa é uma boa pergunta, porque, sobrevivência à parte,

há uma maravilhosa falta de precisão em sua teleologia, por

mais edificante que seja.

Churchill quer “terras mais vastas e dias melhores”, diz

ele, ou “extensos planaltos banhados de sol”. Gosta da ideia

de um “período definitivamente mais amplo”. Um período

mais amplo? O que é isso? Parece algo relacionado à

obesidade. E o que ele quer dizer com “terras mais vastas”?

Norfolk?

Creio que Churchill não sabe de fato o que quer (problema

que se tornaria politicamente severo e intenso após o fim da

guerra), exceto um senso geral de bondade, felicidade, paz e a

preservação do mundo em que ele cresceu. Quanto às emoções

que seus discursos suscitavam, elas eram inteiramente

salubres.

Sim, havia um bocado de céticos. Mas, para milhões de

pessoas, sofisticadas e simplórias, ele mobilizou suas

habilidades retóricas para insuflar coragem em seus corações

e fazê-las acreditar que eram capazes de lutar e de se

defender contra uma ameaça mais mortal do que qualquer

outra que haviam conhecido.

Hitler mostrou o mal que podia ser feito usando a arte da

retórica. Churchill mostrou como a retórica podia ajudar a

salvar a humanidade. Já se disse que a diferença entre os



discursos de Hitler e os de Churchill era que Hitler fazia as

pessoas pensarem que ele era capaz de fazer qualquer coisa; já

Churchill fazia as pessoas pensarem que elas eram capazes de

fazer qualquer coisa.

O mundo teve sorte por Churchill estar lá para soltar o

rugido. Seus discursos lhe renderiam uma reputação imortal e

popularidade eterna. Ele adorava o aplauso, é claro; e, até

certo ponto, fazer um discurso era como sua constante busca

por excitação física.

Ele queria o risco, a exposição, a adrenalina — e a

aclamação. Muitas pessoas são assim, e muitos são os artistas

que existem apenas para seu público. São amados pela

multidão e, invariavelmente, acabamos descobrindo que são

monstros na vida privada.

Definitivamente, não era o caso de Churchill. Ele não

apenas encantou o público mais amplo, como também fez por

merecer a devoção dos que eram mais próximos.



8
UM CORAÇÃO HUMANO DE VERDADE

Em Londres, não está chovendo em 94% do tempo. Hoje,

lamentavelmente, não é um desses dias sem aguaceiro. Estou

ensopado. Meu terno azul está preto e reluzente de tanta água

e há um som de sucção nos meus sapatos quando desço da

minha bicicleta e passo pelo impressionante portão de pedra

Portland.

Subi pedalando toda a rua Romford, passando por bairros

cuja língua e cultura mudaram um pouco desde o tempo em

que Churchill andava por aqui, passei por mesquitas e lojas

vendendo sáris e kebabs e toda a parafernália que serve de

acessório para telefones celulares. Estou aqui no cemitério da

cidade de Londres, em Wanstead.

“Vim encontrar um túmulo”, digo no portão. Eles me

asseguram que tenho um bocado de opções. “Dame Anna

Neagle está enterrada aqui”, diz o sujeito de quepe pontudo,

solícito. “E Sir Bobby Moore, e um par de vítimas de Jack, o

Estripador”. E milhares de outras pessoas.

Até onde a vista alcança há sepulturas e mausoléus dos



vitorianos em mármore e pórfiro e granito. Em alguns casos,

os nomes foram carcomidos pela ação do tempo e da chuva

sulfurosa, e por alguns minutos fico preocupado, achando que

vai ser um daqueles pesadelos de estacionamento de

aeroporto e que vou passar horas a fio andando de um lado

para o outro ao longo das trilhas bem cuidadas, cada vez mais

encharcado.

E então eu vejo uma sepultura que corresponde

perfeitamente à descrição. Caminho na direção dela, meus

sapatos vão fazendo chape-chape, e com certeza ela é mesmo

o que estou procurando: uma cruz simples sobre um plinto

quadrado, e na frente um retângulo de terra recém-revolvida

e um punhado de cebolinhas. Ocorre-me que alguém está

cuidando da sepultura, um pouco. Eu me inclino para ler o

nome na base do plinto.

Winston Spencer Churchill, está escrito.

Porém, claro que não é o corpo de Churchill que está

apodrecendo a sete palmos aqui embaixo. Churchill está

enterrado em outro lugar, em Bladon, Oxfordshire. Este é o

túmulo de alguém que, dizem, Churchill amou

profundamente.

Ergo-me por um momento. Parou de chover, e gotas caem

lentamente dos castanheiros acima. Eu me ponho a refletir

sobre a pessoa que jaz aqui embaixo e seu apaixonado



relacionamento com Churchill, e sobre os sentimentos de

Churchill por ela.

Estou aqui em uma missão: tentar responder a uma

pergunta que é importante com relação a qualquer pessoa

famosa, a pergunta fundamental, verdade seja dita, acerca de

qualquer ser humano. No caso de Churchill, a pergunta é

crucial, porque havia um sem-número de pessoas (e

certamente não apenas políticos e jornalistas) que, de

maneira secreta ou aberta, consideravam a vida de Winston o

padrão, o exemplo, a inspiração e o modelo a ser seguido. Por

essa razão é que precisamos investigar e trazer à luz a

essência de sua natureza.

Certa noite eu estava explicando Churchill para alguns

amigos: sua bravura, sua genialidade no trato com a

linguagem, sua energia indômita. “Sim” disse um amigo,

recostando-se de maneira lânguida. “Mas como você acha que

ele era pessoalmente? Quero dizer: ele era um cara legal?”

Bem, eu posso dizer como ele era pessoalmente porque

alguns meses antes eu havia praticamente me encontrado

com ele.

~

Assim que entrei no arquivo de Churchill em Cambridge,



sufoquei um breve grito de susto. Allen Packwood, o diretor,

estava lá para me receber, e parecia estar me estendendo uma

mão artificial. A boa educação levou a melhor, é claro, e

apertei sua prótese, e então percebi que era feita de bronze.

“O senhor acabou de apertar a mão de Winston Churchill”,

ele disse. Examinei o molde, e fiquei surpreso pelo aspecto

delicado. Os dedos eram bem configurados e proporcionais,

mas nem compridos nem largos demais. Era a mão com que

Churchill havia manejado ferozmente bastões de polo até os

52 anos de idade, que disparava Mausers, que pilotava

hidroaviões, que abriu um rasgo na cerca de arame farpado na

terra de ninguém.

Era a mão que assinou o papel que arrasou a cidade, cinco

dedos soberanos que decretaram a morte de um regime.[34]

“Ele tinha mãos pequenas”, confirmou Allen. Eu diria que as

mãos de Churchill eram mais ou menos do mesmo tamanho

das mãos da mãe dele, e, se duvidar do que eu digo, dê uma

olhada no molde da mão de Jennie, à mostra em um expositor

de vidro em Chartwell. Mas as mãos de Churchill pareciam

bem mais finas.

“E eram bastante rosadas”, disse Allen, “porque ele

gostava muito de banhos de banheira”. E não eram apenas as

mãos de Churchill que eram pequenas. Todos nós conhecemos

a estátua na Parliament Square, Churchill curvado para a



frente com sua bengala. O observador tem a impressão de um

colosso físico, com braços inclinados e ombros de bisão. Na

verdade, Martin Gilbert diz que ele tinha 1,72 metro, ao passo

que outras autoridades — William Manchester, Norma Rose

— afirmam que media no máximo 1,65.

Há algumas fotografias de Churchill passando em revista

as tropas da Guarda Montada, a perna balançando em suas

calças de mordomo, e juro que há um toque de Tom Cruise

nos saltos dos sapatos dele. Quando contei a Andrew Roberts,

o mais eminente do churchillianos, sobre a pouca

proeminência vertical de Churchill, ele não ficou inteiramente

surpreso: “Eu sabia que nos olharíamos olho no olho!”.

Quem mais media 1,68 metro ou menos? Alguns do

maiores tiranos e crápulas da história do mundo: Augusto

(1,68 metro), Napoleão (idem), Mussolini (idem), Stálin

(parecia um adolescente, com 1,63 metro). Hitler tinha apenas

1,73 metro. Todos esses personagens estavam associados à

agressividade supercompensatória que às vezes é descrita

como “síndrome do homem baixinho”, e há provas, pelo

menos a julgar pelas aparências, de que Churchill também

sofria disso.

Sem dúvida, ele podia ter, como diremos, pavio curto com

as pessoas. Em uma declaração ousada, Roberts tinha

observado que, dos dois homens, Hitler provavelmente era o



mais gentil e solícito com seu estafe. Churchill não apenas

mantinha sua equipe acordada a noite inteira enquanto

ditava, irritava-se sobremaneira quando as coisas davam

errado. “Onde você estudou?”, ele vociferava. “Por que não

vai ler um livro?”

Veja bem, Churchill não berrava apenas com subalternos.

Temos uma descrição dele da década de 1920, marchando de

um lado para o outro na sala de Baldwin durante um debate

com Neville Chamberlain, rugindo e brandindo o punho

cerrado. Portanto, vamos compor um processo judicial contra

seu temperamento. Sigamos o exemplo dos exibicionistas e

pomposos procuradores modernos, e criemos uma espécie de

insinuante miscelânea ou bagunçada colagem de todas as

evidências, insignificantes ou não.

A demanda contra Churchill gira em torno do fato de que

ele foi não apenas o homem mais notável da história

moderna, mas também era, à sua própria doce maneira,

desprezível no tratamento com os outros.

Eis as coisas que os inimigos (e às vezes os amigos) de

Churchill diziam, e os motivos que alegavam para dizê-las.

Diziam que ele se comportava como uma criança mimada, e

devemos aceitar que ele estava acostumado a conseguir tudo

que queria — e desde a mais tenra idade. Leia as

manipuladoras e eméticas cartas que ele, aos doze anos,



escreveu para a mãe, implorando que o deixasse ver Buffalo

Bill:

[…] Eu quero ver Buffalo Bill e a peça conforme a senhora me prometeu. Ficarei
bastante decepcionado, decepcionado não é a palavra, ficarei infeliz, já que a
senhora me prometeu, e jamais confiarei de novo em suas promessas. Mas sei
que a Mamãe adora demais seu pequeno Winny para deixar isso acontecer.

E assim por diante, na mesma toada. Essa foi a primeira de

três cartas sobre Buffalo Bill, e mostram não apenas a

determinação férrea de Churchill, mas seu senso de direito.

Aos 14 anos, já havia persuadido um de seus colegas de escola,

Milbanke, a escrever seu ditado enquanto se refestelava na

banheira. Mais tarde, o pobre Milbanke morreria em Galípoli,

mas foi o primeiro de muitos amanuenses de beira de

banheira.

Na definição de Lady Gwendoline “Goone” Bertie, cunhada

de Churchill, ele tinha uma tendência ao “orientalismo”, e a

coisa que mais o deixava feliz era quando um serviçal calçava

meias nos seus pés. Podia até ter demonstrado excepcional

bravura quando foi para as trincheiras, mas seus luxos eram

espantosos.

Ele levava para o front uma banheira privativa, toalhas

grandes, uma bolsa de água quente, caixas de comida da

Fortnum e Mason, grossos nacos de carne em conserva,

queijos Stilton, creme de leite, sardinhas, frutas secas e uma



enorme torta de carne, sem mencionar brandy de pêssego e

outros licores. “O senhor deve se lembrar”, disse sua esposa

ao médico certa vez, “de que ele nada sabe acerca da vida das

pessoas comuns”.

Churchill jamais entrou em um ônibus na vida, ela disse, e

só esteve no metrô de Londres uma única vez, e foi uma das

poucas maravilhas técnicas modernas que o derrotou. Ele se

perdeu, e teve de ser ajudado para encontrar a saída.

Senhoras e senhores do júri, alguns dirão que Churchill

não era apenas irascível e mimado, mas também um valentão

cruel. Lembrem-se daquele obscuro episódio na Sandhurst, e

a forma como um grupo de jovens oficiais se mancomunou

para prejudicar o tenente chamado Bruce, que foi

efetivamente obrigado a ir embora da academia.

Não existem sinais de que Churchill fosse dotado da coisa

cristã e que tenha tentado reconfortar o aflito soldado. Pelo

contrário, houve quem dissesse que Churchill foi, sem sombra

de dúvida, o mentor do conluio.

O que é pior do que ser um valentão cruel, mimado e

irascível? E quanto à acusação generalizada de que Churchill

não tinha um único amigo de verdade, somente pessoas que

ele “usava” para tirar vantagem? No recente docudrama O

homem que mudou o mundo,[35] vemos a maneira como um

homem chamado Ralph Wigram, um alto funcionário do



ministério das Relações Exteriores, foi persuadido a ir até

Chartwell e colocar Churchill a par da realidade do

rearmamento alemão, informação que Churchill usaria de

forma implacável e eficaz em seus ataques ao governo de

Stanley Baldwin.

Ao tirar esses documentos de Whitehall, Wigram colocou

sua própria carreira em risco. Acabou sendo suspenso por

vazar informações para Churchill, e foi colocado para

escanteio no ministério das Relações Exteriores. No drama

televisivo vemos o impacto negativo e o sofrimento que isso

acarretou para sua família, as ameaças dos seus superiores e,

por fim, ele aparentemente cometeu suicídio. Pobre sujeito —

o filme parece dizer —, sacrificado em nome da ambição de

Churchill.

Ou o que dizer da acusação de trair seus amigos — aos

olhos de muita gente, o pior de todos os crimes? Quando

Churchill empreendeu sua famosa escapada dos bôeres em

Pretória, havia dois homens que deveriam ter ido com ele,

chamados Haldane e Brockie. A sugestão é de que Churchill

enganou os dois, ignorou o combinado e se escafedeu sozinho.

Um valentão trapaceiro, mentiroso, agressivo e mimado: o

que mais podemos acrescentar? A derradeira acusação é

simplesmente a de que Churchill era egocêntrico demais,

absorto demais em si mesmo para ser exatamente humano.



Suponha que você fosse uma moça convidada para um

jantar, e se visse sentada ao lado de um grande homem. A

acusação contra Churchill era a de que ele só mostrava

fascínio de verdade por um único tema, a saber, Winston

Churchill. Como Margot Asquith definiu, “Winston, como

todos os homens realmente egocêntricos, acabava entediando

as pessoas”. Então este é o caso para o Ministério Público,

Meritíssimo.

Winston Leonard Spencer-Churchill é acusado de ser um

chato mimado, valentão, trapaceiro, apaixonado por si mesmo

e um tanto grosseiro com todo mundo. Vamos agora convocar

o conselho para a defesa, papel que, para os propósitos do

meu argumento, também fico feliz de desempenhar.

Peguemos a primeira afirmação, a de que Churchill era um

tirano no trato com seu estafe. Sim, é claro que ele era

exigente e pegava pesado com as pessoas, e certamente o

pobre Alan Brooke, seu consultor militar, foi mais ou menos

levado à loucura durante a guerra, silenciosamente quebrando

lápis em um esforço para controlar seus sentimentos. Mas

pense no estresse a que Churchill estava submetido,

coordenando uma guerra que o país não dava sinal algum de

que venceria.

Não que Churchill nunca tivesse consciência de seu

comportamento. “Eu me admiro com o fato de que muitos dos



meus colegas conversem comigo.” De vez em quando,

Churchill interrompia sua maratona de sessões de ditado,

percebia que seus assistentes estavam com frio, e ele próprio

acendia a lareira.

Por ocasião da morte de Violet Pearman, uma de suas mais

leais e maltratadas secretárias, Churchill tomou providências

para que a filha dela recebesse dinheiro de seu próprio bolso.

Mandou dinheiro para a esposa de seu médico quando ela

passou por dificuldades. Quando um amigo foi ferido na

campanha em Omdurman, Churchill arregaçou as mangas e

realizou um enxerto — sem anestesia.

Esse era o modo de agir de um cretino egoísta? “Assim que

a pessoa conhece Winston, vê todos os defeitos dele”, disse

Pamela Plowden. “E passa o resto da vida descobrindo suas

virtudes.”

Agora, vamos voltar as atenções para as alegações do luxo

de Churchill em meio à sordidez das trincheiras — a sugestão

de que ele de certa forma agia como um lorde em relação ao

resto do batalhão. Que besteira.

É verdade que houve certa dose de indignação quando

Churchill chegou ao seu posto de comando, em janeiro de

1916. “Quem é esse político?”, resmungaram os Fuzileiros

Reais Escoceses. Por que ele não escolheu outro batalhão?

Churchill começou desferindo um ataque retórico ao piolho,



Pulex europaeus. Espantados, os homens ouviram sua

exposição acerca das origens do inseto, sua natureza, seu

habitat, sua importância em guerras antigas e modernas.

Depois, ele deu ordens para que fossem trazidos para

Moolenacker tonéis de fermentação de cerveja sem uso, para a

realização de um despiolhamento coletivo, e funcionou. O

respeito por Churchill aumentou. Ele reduziu as punições.

Distribuía seus artigos de luxo para todos que visitavam o

refeitório. Leia With Winston at the front (Com Winston no front,

em tradução livre), publicado por “Capitão X” (na realidade,

Andrew Dewar-Gibb), que testemunhou com os próprios

olhos o que aconteceu.

Se algum homem deixava o refeitório “sem um enorme

charuto animando seu semblante amolecido, era porque se

tratava de um não fumante, e de forma alguma era culpa do

coronel Churchill”. Ele fazia o mesmo com o brandy de

pêssego e damasco. Sim, havia uma banheira, descrita por

Dewar-Gibb como uma espécie de comprida tigela de sabão,

mas que era utilizada por uma porção de outras pessoas. O

reinado de Churchill nas trincheiras era de alguma forma

democrático e doméstico, diz Dewar-Gibb, que pinta um

retrato do batalhão em paz em um momento de descanso:

Churchill sentado inclinado em uma cadeira capenga, lendo

uma edição de bolso de Shakespeare e marcando o ritmo do



gramofone, com outros oficiais vadiando ou lendo ao sol.

Lembre-se de que esses homens estavam encarando

medonhas baixas, com bombas (alemãs e às vezes britânicas)

explodindo ao seu redor praticamente todo dia. Era Churchill

quem os instigava a entoar canções do teatro de variedades,

algumas delas um pouco “robustas” demais para o gosto do

capitão Dewar-Gibb. Era Churchill quem os incentivava a dar

risadas quando podiam. Um jovem oficial, Jock MacDavid,

mais tarde recordou: “Após um breve período ele tinha

elevado o moral dos oficiais e soldados para um nível

inacreditável. Era personalidade pura”.

Meu argumento é que essa é a conduta de um líder, um

homem que de fato se preocupava em cuidar do bem-estar

dos homens sob seu comando. Não é o comportamento de um

valentão cruel, e, portanto, podemos repudiar o velho boato

sobre o tratamento dado ao pobre Bruce, o tenente na

Sandhurst.

Quase todas as acusações foram mexericos espalhados por

um jornalista radical e membro do Parlamento (e verme

transatlântico) chamado Henry Labouchere, que era não

apenas um veemente antissemita, mas propôs no Parlamento

uma horrível moção que tornava crime toda e qualquer

atividade homossexual. As acusações parecem não ter o

menor fundamento. Os advogados de Churchill facilmente



derrubaram a inverídica sugestão de que ele se entregava a

“práticas da variedade Oscar Wilde”, e, no fim, Churchill

ganhou uma substancial soma por danos morais.

Churchill realmente “usou” o jovem Ralph Wigram e, de

forma inconsequente, arruinou sua carreira? Não está claro se

Wigram cometeu suicídio, e em todo caso o funcionário do

ministério das Relações Exteriores vazou informações para

Churchill porque queria revelar o horror que estava

acontecendo na Alemanha e denunciar a complacência do

governo.

Ele fez isso movido por um sentimento de culpa, não

porque foi ludibriado ou induzido por Churchill. Após o

funeral, Churchill ofereceu um almoço para os enlutados em

Chartwell e mostrou grande solicitude para com a esposa de

Wigram, com quem manteve contato durante muitos anos.

Churchill tampouco parecia ter motivos para receber

críticas ou para se envergonhar no que diz respeito à sua

conduta com relação a Haldane e Brockie, seus dois supostos

companheiros de escapada da prisão de Pretória. Está

absolutamente claro pelas cartas e pelos diários que, na noite

marcada, quando chegou a hora, os dois simplesmente se

acovardaram.

Churchill foi até a latrina e pulou o muro, e depois esperou

pelos dois durante uma hora e meia no jardim, arriscando ser



flagrado. Mas eles não deram as caras. Churchill não pode

levar a culpa por isso! Mais tarde, mandou relógios de ouro

para todos os que o haviam ajudado a fugir, um presente pelo

qual ele mal tinha condições de pagar. Fez isso movido por

um senso de culpa? Pelo contrário, ele o fez por conta de suas

características: impulsividade e generosidade.

Por fim, abordemos a pecha geral de egoísmo: de que

Churchill não se interessava muito por outras pessoas, não

era muito divertido em festas, exceto quando se gabava das

próprias façanhas. Claro que Churchill era egocêntrico e

narcisista, fato que ele prontamente reconhecia. Mas isso não

queria dizer que não dava a mínima para outras pessoas.

Leia suas cartas para Clementine, preocupado com coisas

como se o bebê ia lamber a tinta dos animais da arca de Noé.

Pense na sua generosidade com relação à mãe, que na verdade

havia surrupiado 200 mil libras da herança do filho, como ele

a abraçou no dia de seu casamento com George-Cornwallis-

West, e lhe disse que a felicidade dela era a única coisa que

importava.

Note a infinita generosidade de Churchill para com seu

irmão mais novo Jack, que viveu com ele na rua Downing na

guerra. Todos os indícios sugerem que Churchill era afetuoso

a ponto do puro sentimentalismo. Ele se desmanchava em

carinhos com seus animais em Chartwell (isso não é uma



prova conclusiva: Hitler gostava de Blondi, sua cadela

alsaciana, mas o amor de Churchill pelo reino animal era bem

mais vasto).

Churchill se debulhava em lágrimas em um piscar de olhos

por qualquer motivo. Chorava ao ouvir a notícia de que os

londrinos estavam fazendo fila para comprar alpiste a fim de

alimentar seus canários durante a blitz, chorou ao dizer para

uma pasmada Câmara dos Comuns que tinha sido obrigado

pelo destino a ordenar o afundamento da frota francesa,

chorava ao assistir a Lady Hamilton — a divina dama,[36] filme

que viu por 17 vezes. Adorava música vulgar, e temos uma

porção de vinhetas de Churchill entoando aos berros as suas

favoritas; ele não era nenhum estraga-prazeres.

Churchill era abertamente emotivo em uma classe e uma

sociedade da qual se esperava impassibilidade: aguentar firme

e não demonstrar emoções. E, o mais raro e extraordinário em

um político, jamais guardava rancor. As pessoas

correspondiam a esse afeto; embora fosse exaustivo trabalhar

com ele, Churchill conquistava a devoção e a lealdade

ilimitadas dos colegas.

Quando voltou de uma viagem a Nova York, em 1932,

ocasião em que quase havia morrido debaixo das rodas de um

carro, ganhou de presente um automóvel Daimler. A ideia do

Daimler tinha sido de Brendan Bracken, e financiada por uma



vaquinha de 140 amigos e admiradores.

Você consegue pensar em algum político britânico

moderno com um número suficiente de amigos e admiradores

para ser presenteado com um Nissan Micra, quanto mais um

Daimler? Seria justo dizer que a esposa de Churchill nem

sempre aprovava os amigos do marido: F. E. Smith era um

beberrão, Beaverbrook tinha fama de realizar negócios

escusos, e Brendan Bracken — que na verdade enfatizava a

(absurda) sugestão de que era filho ilegítimo de Churchill —

era definitivamente bizarro.

Bracken mentia sobre a idade, e inclusive retomou os

estudos a fim de corroborar a fraude. Mentiu sobre suas

origens irlandesas e alegava ser australiano. Um sujeito e

tanto, poderíamos pensar, para ter acabado como ministro da

Informação. Mas Churchill se aferrou a eles, que a ele se

aferraram.

Lendo aquele relato de Dewar-Gibb sobre Churchill nas

trincheiras, fico espantado com a menção favorável a Lorde

Fisher, o grande comandante naval que agiu de forma

espetacularmente hesitante em Dardanelos em 1915, e cuja

inconstância contribuiu de forma significativa para a demora

e, portanto, para o desastre.

“O coronel Churchill nos divertia muito com suas histórias

sobre o Lorde Fisher”, diz o capitão Dewar-Gibb, “por quem



parecia ter a maior admiração”. Isso mostra uma tremenda

generosidade de alma, quando se leva em conta que o

amalucado e irracional comportamento de Fisher tinha

praticamente ajudado a destruir por completo a carreira

política de Churchill.

De licença das trincheiras por alguns dias, Churchill fez

um discurso na Câmara dos Comuns recomendando com

insistência a reconvocação de Fisher para o Almirantado,

sugestão que a maioria das pessoas julgou ser a derradeira

prova de que Churchill tinha perdido de vez o juízo. Ele não

tinha de defender Fisher, que, a bem da verdade, tinha sido

espetacularmente desleal: contou a Clementine que o

verdadeiro motivo das constantes idas de Churchill para Paris

eram seus encontros com uma namorada (história que, ao que

tudo indica, era inverídica).

Do ponto de vista racional, Churchill tinha todos os

motivos do mundo para defenestrar o velho. Mas ele não

pensava assim: gostava de Fisher e o admirava. E quis

expressar esses sentimentos.

Ele tinha o que os gregos chamavam de megalopsychia:

grandeza de alma. Não era um cristão praticante. Jamais

acreditou na metafísica mais intrigante do Novo Testamento

e, quando algum prelado bondosamente o saudava como um

“pilar da Igreja”, ele tinha a honestidade de, na mesma hora,



objetar. Estava mais para um “botaréu”, dizia.

Sua ética era, na verdade, pré-cristã, até mesmo homérica.

Seus interesses duradouros eram glória e prestígio, para si

mesmo e para o “Império Britânico”. Mas Churchill tinha um

profundo senso do que era certo e adequado fazer. E lembre-

se de que, em tudo que ele fazia, o olho arregalado do

autonarrador, o narrador de si mesmo, sempre o guiava e

julgava.

~

É por isso que estou aqui neste cemitério encharcado no leste

de Londres. A senhora diante e abaixo de mim é, claro, a babá

de Churchill. “Erguido em memória de Elizabeth Ann

Everest”, diz a inscrição, “que faleceu em 3 de julho de 1895

aos sessenta e dois anos de idade, por Winston Spencer

Churchill e John Spencer Churchill”.

Comparado aos outros mausoléus, não é exatamente uma

homenagem efusiva. Não há menção a amor, tampouco anjos

cantando para embalar o descanso eterno da mulher; e, de

fato, a cruz de 60 centímetros é a menor e mais simples que

consigo divisar. A história de como ela veio parar aqui é, de

muitas maneiras, terrível, mas também um testemunho físico

da bondade fundamental da natureza de Churchill.



Como vimos, a mãe de Churchill, Jennie, era uma figura

remota e glamourosa, farfalhando feito uma pantera em suas

justíssimas roupas de montaria quando ia dar um beijo de

boa-noite no filho; de resto, não se envolvia muito. Era a sra.

Everest, uma corpulenta mulher de meia-idade das

cidadezinhas de Medway, que dava a Churchill o amor

generoso e irrestrito pelo qual ele ansiava. A maioria das

biografias contém uma esplêndida fotografia dela, um pouco

parecida com uma Rainha Vitória balofa: chapéu de renda

branco e vestido preto, com tantas anáguas e ancas postiças

que parece ter uma estrutura piramidal, como o próprio

Everest.

“Minha babá era a minha confidente”, disse Churchill. “A

sra. Everest era quem cuidava de mim e satisfazia a todas as

minhas necessidades. Era com ela que eu desabafava sobre os

meus muitos problemas.” Ele a chamava de “Woom” ou

“Woomany”, e temos muitas das cartas que ela escrevia para

Churchill: insistindo que ele tomasse heroína para a dor de

dente; recomendando que tomasse cuidado com o vento oeste;

que tentasse não embarcar em trens em movimento; que

evitasse o clima quente, dívidas e más companhias.

Em uma ocasião famosa, nem o pai nem a mãe de

Churchill se deram ao trabalho de ir à Harrow assistir à fala

do filho no Dia do Discurso. A sra. Everest foi, e Churchill



passeou de braço dado com ela pela cidade, orgulhoso,

enquanto os outros garotos riam de escárnio. Isso mostrava

sua coragem moral, e mais demonstrações estavam por vir.

Quando Churchill tinha 17 anos e Jack, 11, decidiu-se que

os serviços da sra. Everest não eram mais necessários, e,

embora houvesse um grande número de famílias inglesas

grã-finas que mantinham em casa suas babás aposentadas, a

mãe de Churchill não tomou providência alguma a favor da

sra. Everest. Ela iria para o olho da rua.

Churchill ficou exasperado. Protestou, supostamente em

nome do irmão, e como solução conciliatória arranjaram

trabalho para ela na casa de sua avó, a duquesa, em Londres.

Mas dois anos depois ela perdeu esse emprego também.

Churchill ficou furioso por vê-la sendo tratada dessa maneira,

dispensada por carta! Acusou sua mãe de ser “cruel e má”.

De nada adiantou. A sra. Everest foi morar em Crouch End,

e Churchill a ajudou a se sustentar tirando dinheiro de sua

própria renda, que era relativamente magra. Ela continuou a

escrever para ele, e, durante o período em que Churchill

estudou na Sandhurst, recebeu constantes palavras de

encorajamento da sra. Everest: “Faça bastante exercícios ao ar

livre, e assim você nunca vai precisar de remédios […] Seja

um bom cavalheiro, correto, honesto, justo, bondoso e

completamente encantador. Meu docinho querido, como eu



amo você, seja bom por mim”.

Em 1895, a saúde da sra. Everest já estava debilitada, e em

2 de julho Churchill recebeu um telegrama na caserna,

informando-o de que a condição dela era “crítica”. Winston

chegou a Crouch End e constatou que a única preocupação da

velha babá era com ele: Churchill tinha se molhado durante a

viagem, e enquanto não tirou e secou por completo o paletó a

sra. Everest não se acalmou.

Ele encontrou um médico e uma enfermeira, e depois teve

de voltar às pressas para Aldershot, a fim de participar de

uma revista de tropas matinal — retornou para o norte de

Londres tão logo a revista terminou. Ela caiu em estupor e

faleceu às 2h15, com Churchill ao seu lado.

Foi Churchill quem organizou o funeral e providenciou as

coroas de flores e o túmulo. E foi ele quem de fato pagou por

tudo, com seus parcos recursos. Tinha apenas 20 anos de

idade.

É difícil saber exatamente quanto o mundo deve à babá de

Winston Churchill. Mas, se alguém o ensinou a ser bom e

generoso e sincero, certamente foi ela. A sra. Everest foi,

suponho, a pessoa que ajudou a inculcar em Churchill aquele

vasto e generoso senso moral.

Certo dia, quando tinha 17 anos, Churchill estava

caminhando com a babá pelos jardins de Blenheim. “Vimos



uma cobra rastejando na grama”, ele escreveu ao pai. “Eu

queria matá-la, mas a sra. Everest não deixou.” Tiro meu

chapéu para a sra. Everest.

Talvez Churchill tenha ficado desesperado quando Everest

morreu, por pensar que jamais encontraria uma mulher tão

confiável e firme feito granito. Se pensou isso, estava errado.

É hora de refletirmos sobre sua brilhante decisão de se casar

com Clementine. E, de fato, sobre o eterno quebra-cabeça das

relações de Winston Churchill com as mulheres em geral.



9
MINHA QUERIDA CLEMENTINE

Agora, vamos nos deter diante do Templo de Ártemis, e adotar

o sussurro sibilante de um apresentador de algum programa

de televisão dedicado à natureza selvagem. Chegamos no auge

de agosto ao vasto parque de relevo ondulante do Palácio de

Blenheim, um célebre local de procriação da aristocracia

inglesa. Um leve aguaceiro de verão está caindo. Estamos no

meio da manhã. Do lado de dentro desse gracioso e pequeno

templo de pórtico jônico um ritual de acasalamento

consagrado pelo tempo está, em teoria, chegando ao clímax.

Sentados no banco nos fundos estão Winston Churchill,

aos 33 anos de idade, presidente da Câmara de Comércio, e

uma bela fêmea de olhos grandes e negros chamada

Clementine Hozier. Repare no cuidado que o macho teve na

escolha do local: o palácio, para exibir a prosperidade e o

poder de sua família, e os genes que ele tem a oferecer; a vista

do lago, para inspirar sentimentos de romance; uma ruidosa

trilha de cascalho de ambos os lados, para alertá-lo quando

alguém estiver se aproximando.



A qualquer minuto, agora, ele vai disparar a pergunta.

Certamente, Clementine tem plena consciência do significado

do templo: Ártemis é a deusa virginal da caça, e aqui a virgem

está encurralada, não tem como bater em retirada.

Andando na ponta dos pés, vamos até o musgo atrás da

edificação, a fim de ver se conseguimos ouvir o que eles estão

dizendo. Shhhh. Silêncio.

Churchill parece estar falando… E falando sem parar. A

fêmea ainda está sentada de olhos abaixados. Na verdade, está

olhando não para o rosto animado do macho, mas para um

besouro no chão. Ela observa como o besouro se move

lentamente de uma fresta para a outra na placa de pedra e se

pergunta, francamente, se alguma hora Churchill vai ou não ir

direto ao ponto. Churchill já está sozinho com ela, no templo,

há meia hora e ainda não criou coragem para deixar escapar o

pedido.

Qualquer biólogo que estudasse a vida romântica de

Winston Churchill concluiria que ele faz os galanteios de um

panda gigante parecerem audaciosos e impetuosos. Já faz

quatro anos que ele conheceu Clementine, e na primeira vez

não deixou uma impressão tão favorável. Mais recentemente

ele se encontrou com ela, e as coisas correram muito bem, e

agora lhe enviou cartas que deixavam bastante claro o que

tinha em mente em relação a ela. Já planejou tudo, da mesma



forma como planeja tanta coisa na vida.

Cinco dias antes, em 7 de agosto de 1908, ele escreveu a

Clementine a fim de convidá-la para ir a Blenheim, e soltou

uma indireta que ninguém seria capaz de deixar passar em

branco. “Quero tanto mostrar a você esse lugar lindo, em

cujos jardins teremos um bocado de lugares onde conversar, e

muitos assuntos sobre os quais conversar.” No dia seguinte,

Churchill escreve outra carta, explicando que trem ela deverá

pegar, e refere-se “àqueles seus estranhos e misteriosos

olhos, cujo segredo estou me esforçando tanto para tentar

descobrir”.

Em seguida, ele passa a avisá-la, com autodepreciação

estratégica, que tem dificuldades com garotas, sendo

“estúpido e canhestro nessa área e naturalmente bastante

autoconfiante e retraído”. Seguindo essa toada, ele admite,

conseguiu “chegar à solidão…”. INDIRETA! INDIRETA!

Clementine está sendo claramente levada a deduzir, por todas

as formas e convenções da Inglaterra eduardiana, em que o

sexo pré-conjugal era algo considerado indesejável ou

inaceitável para moças respeitáveis, que receberia uma oferta.

Bem, ela passou três dias em Blenheim, e nada aconteceu.

Churchill não deu uma estocada, não deu o bote, não partiu

para o ataque, sequer tossiu enquanto os dois estavam

sentados juntos no sofá, e ele de repente pousou um dos



braços sobre os formosos ombros dela. Pobrezinha,

pensamos, Clementine devia estar começando a imaginar se

tinha sido reprovada em alguma espécie de exame tácito.

Agora, estamos na manhã do dia em que ela tem de ir embora,

e Churchill sequer saiu da cama. Na verdade (embora ela não

saiba disso), o primo de Churchill, o Duque de Marlborough,

teve de entrar no quarto dele a fim de acordá-lo, e lhe dizer

com firmeza que, se queria pedir aquela moça em casamento,

era melhor sair da cama e arregaçar as mangas, e depressa.

Assim, às 11 da manhã, Churchill finalmente se encontrou

com ela, e os dois caminharam através dos jardins formais,

com seus arbustos esmeradamente aparados e sua estatuária

grega nua, guinaram à esquerda e zanzaram ao lado da casa

de barcos, onde a água marulhava musicalmente sob o píer.

Passaram por toda sorte de caramanchões e recantos cobertos

de arvoredo, de um tipo que talvez tivesse sido

especificamente desenhado para instigar um pedido de

casamento.

Agora estavam isolados nesse templo por um período de

tempo que para a moça deve ter parecido uma agonizante

eternidade e, ainda assim, nada de ação. Mais tarde, ela

escreveu sobre ter observado aquele besouro, que se movia tão

devagar quanto o próprio Churchill. “Pensei comigo mesma:

‘se esse besouro chegar àquela fresta e Winston ainda não



tiver feito o pedido, não vai mais fazê-lo’.” Havia muita gente

que teria apostado seu dinheiro no besouro.

Hoje em dia, quem for à parte de trás do Templo de Diana

(ou Ártemis) encontrará pichações deixadas por pessoas que

desfrutaram mais recentemente da tranquilidade do lugar.

Alguém desenhou, charmosamente, uma suástica, mas há

alguns corações de casais apaixonados. Aposto que “Dave”

não ficou sentado durante meia hora antes de anunciar seus

sentimentos por “Sarah”. Conhecendo meus conterrâneos

britânicos, presumo que esse local seja o cenário de um

bocado de namoros e atividades sexuais ao ar livre, e esses

alegres fornicadores talvez ficassem ligeiramente perplexos

ao tomar conhecimento da técnica de Churchill.

Algumas pessoas chegaram ao extremo de afirmar que não

existem indícios de que Churchill, mesmo aos 33 anos de

idade, tivesse perdido a virgindade, e sugerem que isso talvez

ajude a explicar seu acanhamento no templo. Há muito tempo

é uma opinião consensual e generalizada que as mulheres, ou

pelo menos as relações sexuais com mulheres, eram menos

importantes para Churchill do que para alguns outros líderes

mundiais, ou que ele tinha menos conquistas amorosas e

parceiras sexuais em sua cama do que era de se esperar para

um homem cujos outros apetites — por elogios, por comida,

bebida, charutos, adrenalina etc. — eram geralmente



titânicos. Quando Churchill por fim ficou noivo, um jornal já o

havia descrito como um “solteirão inveterado”, o que não

trazia exatamente a mesma implicação que tem hoje em dia,

mas refletia a maneira como ele era visto.

“Sempre ouço dizer que ninguém consegue vincular

Winston a nenhuma dama em particular”, uma mulher

escreveu a Lloyd George, “e a opinião corrente é a de que ele

‘não é um mulherengo’ […] e que tem uma forma bastante

curiosa de encarar as mulheres. Winston seria um milhão de

vezes mais popular se gostasse de alguma mulher o suficiente

a ponto de correr o risco de causar um pouco de desconforto

para si mesmo. Talvez isso aconteça algum dia, mas duvido”.

Churchill era sexista? Um grupo de mulheres que

certamente julgava que Churchill as encarava de forma

curiosa eram as sufragistas. “Seu bruto!”, bradou Theresa

Garnett quando o atacou com um chicote de estalo. “Por que

não trata direito as mulheres?” As sufragistas não perdoavam

a oposição inicial de Churchill à sua causa. Elas o

esmurravam, jogavam-no no chão, e interrompiam

impiedosamente seus discursos, às vezes tocando sinetas

enquanto ele fazia suas perorações.

Churchill reagia com inabalável polidez, e hoje a maior

parte das pessoas aceita o fato de que ele foi tratado com

severidade um tanto excessiva. Suas reservas iniciais sobre o



sufrágio feminino parecem ter sido motivadas não tanto pelo

chauvinismo masculino, mas sim por mero cálculo

interesseiro: pesquisas eleitorais sugeriam que as mulheres

tendiam a votar nos tóris. Em todo caso, ele finalmente

mudou de tom, e em 1917 apoiou a ampliação do direito de

voto a todas as mulheres com mais de 30 anos de idade.

A maior parte dos historiadores agora já não aceita o

retrato de Churchill como uma espécie de personagem

assexuado ao feitio de Edward Heath; a bem da verdade, essa

ideia é uma rematada bobagem. Durante toda a sua vida,

Churchill adorou a companhia feminina, apreciou a beleza das

mulheres, procurou mulheres e tentou se exibir para elas.

Mesmo já entrado na casa dos 70 anos, vemos Churchill

dando cambalhotas no mar do sul da França, na esperança de

impressionar alguma jovem estrela de Hollywood, para a

ligeira irritação de Clementine.

Para um homem que teoricamente não tinha muito

interesse em mulheres, Churchill ostentava uma longa lista de

flertes, casos e namoricos de um tipo ou de outro com jovens

beldades. Há “a bela Polly Hacket”, que apareceu quando ele

tinha 18 anos. Os dois saíam juntos para caminhadas no

parque e ele lhe deu um pacotinho de confeitos — quem é que

você está chamando de “pouco romântico”, hein?

Depois, Churchill investiu em uma espécie de corista



chamada Mabel Love, embora a história seja recatadamente

silenciosa acerca do que aconteceu entre os dois. Ele se

apaixonou perdidamente por Pamela Plowden, a filha do

Residente em Hyderabad, e declarou que ela era “a mais bela

mulher que eu já vi na vida”. Levou a moça para passear de

elefante, fez todas as coisas certas, não foi culpa dele que a

filha do funcionário colonial o tenha recusado.

Churchill teve um casinho com uma mulher casada

chamada Ettie Grenfell. Tentou conquistar Ethel Barrymore,

da dinastia ligada ao showbiz. Paquerou certa Muriel Wilson, e

com ela passou uma semana zanzando de carro pelo interior

da França; e depois teve um romance com Violet Asquith, que

parece ter mais ou menos se apaixonado por ele, e cujos

sentimentos por Churchill eram tão intensos que ele precisou

ir vê-la no Castelo Slains, na Escócia, a fim de acalmá-la,

apenas duas semanas antes de seu casamento com

Clementine (talvez porque temesse que haveria consequências

políticas caso a tratasse mal: afinal, dependia do pai dela para

granjear uma promoção).

Hoje, há muita gente que considera que o relacionamento

de Churchill com Violet foi muito mais significativo, e mais

carnal, do que todos os anteriores. Quem sabe realmente o

que aconteceu entre eles? Ou entre Churchill e as outras, e

com mulheres cujos nomes sequer sabemos? E, francamente,



quem se importa?

Existem todos os tipos de razões pelas quais Churchill não

era tido por seus contemporâneos como um Casanova

moderno, mas o motivo óbvio é que ele era ocupado demais.

Nos hábitos, Churchill lembrava na superfície uma figura à la

Bertie Wooster: acordava tarde, morava sozinho em um

apartamento, fumava charutos com os camaradas em clubes,

cercado por garotas inteligentes e graciosas que nunca

contavam exatamente como namoradas, e com seu devotado

secretário Eddie Marsh rodeando feito Jeeves. Mas, em termos

de diligência e produtividade, ele era o oposto (o leitor deve se

recordar de que as credenciais de Wooster como jornalista se

limitavam a um único artigo sobre “O que o homem bem-

vestido está usando”, que fora publicado em um periódico

intitulado Milady’s Boudoir, editado por sua tia Dahlia).

Aos 25 anos de idade, Churchill já escrevera cinco livros,

tornara-se Membro do Parlamento, havia atuado como

correspondente em cinco zonas de guerra, publicara inúmeros

artigos e dera palestras muito bem remuneradas. Estava entre

a meia dúzia das pessoas mais jovens a ocupar um cargo

ministerial. Quando se sentou naquele banco com Clementine,

já era autor de milhões de palavras publicadas, muitas delas

tendo recebido aclamação popular e crítica. Era um milagre

que arranjasse tempo para ir atrás de algum rabo de saia.



Quem ler a correspondência de Churchill encontrará todos

os tipos dos mais tentadores indícios sobre os primórdios de

sua carreira amorosa. O que Pamela Plowden quis dizer

quando escreveu em 1940 para parabenizá-lo por ter chegado

ao cargo de primeiro-ministro, referindo-se com carinho ao

passado, aos “nossos dias de charretes cobertas”? Churchill

não se sentia seguro em táxis? Mas, no fim, esse tipo de

especulação não é apenas impertinente, é irrelevante. Tudo

que importa é que Churchill derrotou o besouro, pediu

Clementine em casamento e, como ele definiu, “viveram

felizes para sempre”.

Clementine tinha 23 anos, vinha de uma família

relativamente empobrecida e um tanto dissoluta e

tumultuosa, no sentido de que sua mãe, Lady Blanche Hozier,

havia desfrutado de tantas aventuras extraconjugais que

Clementine não tinha plena certeza acerca da identidade do

pai. Clementine havia ficado noiva três vezes, e, embora

muitos jornais comentassem sobre sua beleza, sua rival Violet

Asquith estava preparada para ser esplendidamente maldosa

acerca de suas outras qualidades.

Aqui está a furibunda Violet, escrevendo a uma amiga

sobre o iminente casamento de Churchill:

A esposa dele jamais poderia ser mais do que uma peça de mobília ornamental,
como eu disse inúmeras vezes, e ela é complacente o suficiente a ponto de não



se importar de ser mais que isso. Se ao fim e ao cabo ele vai ou não se importar
com o fato de ela ser estúpida como uma coruja, eu não sei — é um perigo, sem
dúvida —, mas, por enquanto, ela pelo menos poderá descansar, sem ter de
fazer suas próprias roupas e acredito que ele deve estar um pouquinho
apaixonado. Papai [o primeiro-ministro] acha que significa um desastre para
ambos.

São palavras de uma mulher ferida. Clementine não era

uma peça de mobília ornamental, mas sábia como uma árvore

repleta de corujas, e o casamento não foi um desastre, mas

um triunfo. Nunca deu a Churchill outra coisa a não ser a

mais espantosa lealdade e apoio, e tornou possíveis as

realizações do marido.

Hoje em dia, graças a Deus, já nos livramos mais ou menos

do conceito de esposa política — a mulher que faz as vezes de

uma espécie de procuradora do marido, uma ferramenta para

a projeção de suas ambições. Mas Clementine não apenas

acreditava no marido e debatia, incessantemente, política com

ele. Acreditava com tanta ferocidade em Churchill que ia para

o campo de batalha por ele, às vezes fisicamente.

Quando uma sufragista tentou empurrar Churchill debaixo

de um trem, Clementine estava lá para golpear a mulher com

sua sombrinha. Quando Churchill ficou acamado por conta de

uma apendicite durante a corrida eleitoral de novembro de

1922, ela foi a Dundee para fazer campanha em seu nome.

Corajosamente, informou a uma cética multidão que o marido



não era um fomentador da guerra e, embora a campanha

tenha fracassado (no dizer de Churchill, ele se viu “sem

cargo, sem cadeira no Parlamento, sem partido e sem

apêndice”), ela voltou à cena novamente em West Leicester.

Mais uma vez, argumentou: “Muita gente acha que ele é

essencialmente militarista, mas eu o conheço muito bem, e

sei que ele não é nada disso. Na verdade, um de seus maiores

talentos é o de ser um pacificador”.

Era certamente um bem calculado e judicioso apelo para

todo homem e toda mulher da plateia que soubesse da

importância da habilidade de fazer a paz, não apenas no

exterior, mas na cozinha e no quarto. Se Churchill tinha

iniciado sua carreira como tóri, e terminou como tóri (e,

verdade seja dita, ele era fundamentalmente um tóri), de

outro modo Clementine era, por formação e temperamento,

uma incorrigível liberal. Ela nada teve a ver com a mudança

de Churchill para o Partido Liberal — isso aconteceu muito

antes de se casarem —, mas recebeu merecidamente o crédito

de atenuar e moderar a agressividade natural do marido.



Carta de Churchill a Pamela, condessa de Lytton.

Em 1921, Clementine escreveu a Churchill a fim de alertá-

lo de que “Sempre fico infeliz e decepcionada quando vejo



você inclinado a dar como favas contadas que a maneira

grosseira, bárbara e despótica há de preponderar”. Ela tinha

Churchill em alta estima e zelava por ele, e era

suficientemente respeitada por ele para ser capaz de escrever

a magnífica carta a seguir. Era 1940, a Batalha da Inglaterra

estava em curso, e a ansiedade devia ser terrível, e isso

começou a transparecer no comportamento de Churchill.

Rua Downing, 10
Whitehall

27 de junho de 1940

Meu querido,

Espero que me perdoe se eu disser algo que sinto que você deveria saber.

Um dos homens de sua entourage (um amigo devotado) me procurou e me
disse que você corre o perigo de ser alvo de aversão generalizada por parte de
seus colegas e subordinados por conta de suas maneiras sarcásticas, grosseiras
e arrogantes. Parece que os seus secretários particulares concordaram em se
comportar feito meninos de escola e “aceitar o que acontecer conosco” e depois
escapar de sua presença encolhendo os ombros. Nas esferas mais altas, quando
uma ideia é sugerida (em uma conferência, por exemplo), você supostamente
age com tanto desprezo que daqui a pouco nenhuma ideia, boa ou má, vai
aparecer. Fiquei perplexa e entristecida, porque ao longo desses anos me
acostumei com todos os que trabalharam com e sob suas ordens, amando você.
Eu disse isso e ouvi: “Sem dúvida é o estresse”.

Meu querido Winston, devo confessar que notei uma deterioração de seu
comportamento; e você não é tão bondoso como costumava ser.

Cabe a você dar as Ordens e se o trabalho deles for malfeito — exceto o Rei,
o Arcebispo da Cantuária e o Presidente do Parlamento, você pode demitir Deus
e o mundo. — Portanto, com esse terrível poder você precisa combinar
delicadeza, bondade e, se possível, uma calma olímpica. Você costumava citar:



On ne règne sur les âmes par le calme (Ele reina sobre as almas pela calma, em

tradução livre). Não consigo suportar que aqueles que servem ao País e a você
não o amem e admirem e respeitem em igual medida.

Ademais, você não vai obter os melhores resultados por meio da
irascibilidade e da rudeza. Elas causarão aversão ou mentalidade escrava (a
rebelião em tempos de guerra estando fora de questão!).

Por favor, perdoe a sua amorosa e devotada e zelosa

Clemmie

Escrevi isso em Chequers no último domingo; rasguei, mas aqui está agora.

Ela assinou com um pequeno desenho de um gato, uma

alusão aos apelidos carinhosos com que se chamavam. Ela era

“bichana” e ele, “dogue” ou “porco” e, assim sendo, ele

terminava suas cartas com o desenho de um porquinho. De

fato, quando Churchill abria a porta de Chartwell, os dois

costumavam se cumprimentar com agradáveis vozes de

animais, ele fazia “óinc, óinc”, ela “miau”.

Temos a impressão de uma mulher totalmente envolvida e

dedicada à vida e à carreira do marido — ela não apenas

amava Churchill, mas travava batalhas com os detratores dele.

Estava viajando em um vagão ferroviário com um grupo de

amigos na década de 1930, quando alguém no rádio fez um

comentário depreciativo sobre Churchill. Um dos passageiros

do grupo era uma mulher da classe alta que comungava da

disseminada postura pró-apaziguamento, e que murmurou

“Apoiado!”. No mesmo instante, Clementine saiu do vagão e

se recusou a retornar enquanto não ouvisse um pedido de



desculpas. Em 1953, estava em um almoço com o Lorde

Halifax, que disse alguma coisa ligeiramente desdenhosa

acerca do estado do partido tóri. “Se o país dependesse do

senhor”, ela disse, acertando a marretada no velho

apaziguador, “talvez tivéssemos perdido a guerra”.

Clementine Churchill pagou um alto preço por seu

engajamento na vida dele, e ela sabia disso. Certa vez, disse

que seu epitáfio seria “Aqui jaz uma mulher que cansada

vivia, por causa do mundo que dela demais exigia”.

Clementine confidenciou à filha Mary que, a seu ver, deixara,

por negligência, de aproveitar as alegrias de ter criado os

quatro filhos (uma quinta, Marigold, morreu ainda pequena).

Clementine dedicava a maior parte de seu tempo a

Winston, que vinha, na definição de Mary, “em primeiro,

segundo e terceiro lugares”. Isso era um sacrifício, e pode-se

dizer que tanto Clementine quanto seus filhos sofriam com o

fato de se sentirem corpos celestes menores, condenados a

uma órbita perpétua em torno do roi soleil de Chartwell.

Winston vivia tão ocupado que ela às vezes se sentia

negligenciada.

Ele era capaz de escrever para a esposa com inequívoco

ardor (há uma carta sobre querer agarrá-la nua na banheira,

por exemplo), mas há também uma chorosa carta que ela

escreveu para Churchill em março de 1916, quando ele estava



nas trincheiras. “Ainda somos jovens, mas o tempo voa,

surrupiando o amor e deixando apenas a amizade, que é

bastante serena, mas não muito estimulante, tampouco

afetuosa”. Ô, ô.

Pelo menos em uma ocasião Clementine arremessou um

prato de espinafre na cabeça de Churchill. Dada a imensa

capacidade dele de obsessão por si mesmo, suponho que

muita gente há de aplaudir o gesto e agradecer que ela tenha

errado o alvo. Tanto Churchill como Clementine tinham pais

que eram infiéis contumazes, ambos haviam sido criados no

seio de famílias que eram infelizes de uma forma ou de outra.

Será que, em 56 anos de casamento, Churchill ou Clementine

sentiram alguma vez a tentação de “se desviar do caminho”?

Eu ficaria surpreso, a despeito dos ocasionais boatos, se

descobríssemos que Churchill tenha feito esse tipo de coisa.

Não apenas porque ele era devotado a Clementine, mas é que

esse tipo de coisa não era de seu feitio. Há a história de Daisy

Fellowes, descrita como “uma figura de penacho, uma

beldade chique e um tanto insensível”, que se encontrou por

acaso com Churchill quando ele estava na conferência de paz

de Versalhes, em 1919. Ela o convidou para visitá-la em sua

casa, a fim de tomar chá e “ver a minha filhinha”. Quando

apareceu para o chá, Churchill não encontrou filhinha

nenhuma, apenas uma espreguiçadeira sobre a qual estava



estendida uma pele de tigre, e sobre a pele de tigre estava

estendida a sua anfitriã. Nua em pelo. Ele saiu correndo.

Quanto a Clementine, bem, muito já se falou sobre a

história da pomba de Báli. O estresse de viver com Churchill

era tão extenuante que ela costumava sair em longas férias

para o sul da França, ou para os Alpes, ou para as Índias

Ocidentais. Em 1934, empreendeu uma verdadeira odisseia —

48 mil quilômetros através do mares do Sul a bordo de um

luxuoso iate a vapor pertencente ao herdeiro da Guinness, o

Lorde Moyne. Ela foi para Bornéu, ilhas Celebes, Molucas,

Nova Caledônia, Novas Hébridas e ilha de Báli, de onde

escreveu para o marido: “É uma ilha encantada. Lindos

templos incrustados na vegetação verdejante em todos os

vilarejos. Lindos dançarinos. Os habitantes levam uma vida

paradisíaca. Trabalham durante cerca de duas horas por dia

— o resto do tempo tocam instrumentos musicais, dançam,

fazem ofertas nos Templos dos Deuses e fazem amor!

Perfeito, não é?”.

À época, Churchill estava travando uma batalha mano a

mano com o governo por conta da Lei do Governo da Índia —

arrastava-se de volta para casa depois de votações tarde da

noite —, e dá para ver que a vida que ele oferecia a

Clementine em casa nem sempre era um paraíso, ou que,

talvez, na ordem do dia de Chartwell a prática amorosa não



ocupava o mesmo lugar de primazia como acontecia entre as

felizes tribos de Báli. Clementine voltou para casa trazendo na

bagagem todo tipo de recordação e suvenir, tendo perdido

peso e com ótima aparência.

Trouxe belas conchas que colocou nos lagos ornamentais, e

que adquiriram uma coloração verde-amarelada. Seu maior

troféu era uma pomba de Báli. Sua filha a descreveu como um

encantador passarinho bege-rosado, com bico e pés corais.

“Vivia em uma bela gaiola de vime parecida com uma gloriosa

armadilha para pegar lagostas. Fazia crou crou e se curvava em

uma primorosa mesura oriental para as pessoas de quem

gostava.” Clementine ganhou a pomba de presente de um

camarada que estava com ela no barco: um marchand

chamado Terence Philip.

Temos um indício dos sentimentos que esse sujeito

despertou em Clementine, porque quando, por fim, a pomba

deu seu último arrulho, Clementine desenhou pessoalmente

esta inscrição para ser entalhada no relógio de sol — no

jardim de roseiras de Chartwell —, que serve como estela da

sepultura:

AQUI JAZ A POMBA DE BÁLI

Não vale a pena vaguear

para muito longe dos homens comedidos.
Mas há uma ilha distante, acolá.



Sobre ela tenho refletido.

Os versos não eram da lavra da própria Clementine, mas

tomados de empréstimo — por sugestão da escritora de livros

de viagem Freya Stark — das obras de um crítico literário do

século XIX, W. P. Ker. Algumas pessoas dizem que é bastante

claro e óbvio a quem supostamente se dirigiam.

Churchill é o homem comedido de quem Clementine se

afastava, e ela admite que estava errada. Mas a pomba — a

ave de Vênus, o símbolo do amor — é o lembrete da outra

vida que ela quase teve em uma ilha tropical a meio mundo de

distância. A pomba parece ter tido um enterro tão

cerimonioso não porque era um passarinho formidável, mas

porque lembrava Clementine do tempo em que ela própria

estava trocando carícias e beijos. Era um símbolo de sua

aventura amorosa, seu primeiro e último e único caso.

Isso é verdade? Clementine teve de fato alguma coisa com

o marchand? Bem, é possível, suponho — embora outros

tenham apontado que na verdade ele tinha inclinações

homossexuais. Sabemos que Philip visitou Chartwell diversas

vezes ao longo dos dois anos seguintes, mas seja lá o que

tenha existido entre os dois, morreu como a pomba, e o

próprio Philip morreu durante a guerra, trabalhando para o

negociante de arte Wildenstein, em Nova York.



Talvez tenha havido entre Clemmie e esse delicado sujeito

mais do que um mero flerte. Talvez não. Mas há dois pontos

com relação à história de Báli. O primeiro é que, o que quer

que a pomba tenha significado, Churchill sabia e entendeu e

perdoou. De que outra forma ele teria autorizado que um

santuário em homenagem a esse romance de verão fosse

erguido em seu próprio jardim?

O segundo é que, o que quer que Terence Philip tenha feito

por Clemmie, o que quer que ele a tenha feito sentir, em nada

alterou o caso de amor entre ela o marido. Vejamos

Clementine escrevendo para Churchill desde o iate, já

voltando para casa: “Oh, meu querido Winston, o correio

aéreo já está partindo e envio esta carta como João Batista a

fim de preparar o caminho para mim, dizer que amo você e

anseio ser envolvida pelos seus braços”. Parece uma mulher

dominada pelo fogo abrasador de uma paixonite por outro

homem? É possível, claro, mas improvável, creio eu, no caso

dela.

Eis o que Churchill escreveu para Clementine:

Penso muito em você, minha querida Bichana… e me alegro por termos vivido
juntos a nossa vida e por ainda termos a expectativa de viver mais alguns anos
neste vale prazeroso. Em alguns momentos me senti deprimido com a política e
gostaria de ter sido reconfortado por você. Mas creio que esta foi uma grande
experiência e aventura para você e apresentou um novo conhecimento para a
sua vida e uma perspectiva mais ampla; e até aqui não me ressenti da sua longa



excursão; mas agora quero você de volta.

A julgar por essa carta, vemos que Churchill tinha

consciência das terríveis demandas que impunha à esposa.

Também entendemos que não suportava mais a ausência dela,

e sentia terrivelmante sua falta. Por que Churchill perdoou o

flerte de Clementine com Terence Philip, supondo que havia

alguma coisa a perdoar? Porque ele a amava, eis o motivo. O

mundo tem uma enorme dívida com Clementine, um ponto

que o governo britânico reconheceu após a morte de

Churchill, quando fez dela “dama do reino”, uma fidalga por

seus próprios méritos.

Churchill não teria tido êxito sem Clementine. Ela

propiciou para a vida dele um sólido alicerce doméstico, e não

apenas por se incumbir da administração de Chartwell e seus

nove criados e dois jardineiros, e por dar conta das vastas

exigências emocionais e logísticas de quatro filhos. Aqui,

também, os esforços dela devem ser considerados um

sucesso.

Não deve ter sido fácil criar os quatro — Diana, Randolph,

Sarah e Mary — e, embora nem todos tenham tido uma vida

feliz, todos se tornaram indivíduos extraordinários e

corajosos: mérito de Winston (era um pai amoroso, quando o

tempo permitia) e, acima de tudo, de Clemmie.



Ela refreava os excessos de Churchill, fazia com que ele

pensasse mais nas outras pessoas e fosse menos

autocentrado, e ajudava a trazer à tona o que havia de amável

e admirável em sua personalidade. Isso foi importante em

1940. O país precisava de um líder que o povo fosse capaz de

entender, e que fosse agradável e digno de estima, e que

parecesse completamente “pé no chão” e autêntico.

Se Churchill ia liderar seu país na guerra, precisava ser

capaz de se identificar com as pessoas, e elas precisavam se

identificar com ele; no caso de Churchill, há um fator que

ajudou: o povo inglês foi ainda mais longe, e identificou a si

mesmo e seu país com a personalidade de Churchill.



10
A FABRICAÇÃO DE JOHN BULL

Estamos no fim de julho de 1940. A posição britânica é

absolutamente desesperadora. Os últimos contingentes da

Força Expedicionária Britânica há muito foram escorraçados

da França. Os alemães estão no processo de tentar destruir a

RAF: Churchill está inspecionando as defesas de Hartlepool,

cidadezinha que ficara famosa por ter sido bombardeada por

navios alemães na Primeira Guerra Mundial.

Churchill se detém diante de um soldado britânico

equipado com uma arma de fabricação norte-americana, uma

Thompson SMG 1928, ou submetralhadora. Ele arranca a arma

das mãos do soldado, o cano primeiro. Empunha a arma, a

boca para baixo e para a frente, como se estivesse

patrulhando o litoral inglês. Vira o rosto para a câmera, e a

fotografia que daí resulta torna-se uma das mais formidáveis

imagens de sua determinação de resistir.

Na verdade, a fotografia é tão poderosa e cativante que se

tornou propaganda para ambos os lados. Goebbels



imediatamente mandou imprimir milhares de folhetos com

uma imagem retocada de Churchill e a metralhadora,

acusando-o de ser um criminoso de guerra e um gângster, um

homem que adorava pessoalmente ostentar e brandir a

mesma arma de matança usada por Al Capone.

Os britânicos também a usaram, claro, embora com os

soldados de capacete aparecendo — e, no caso britânico, a

mensagem da propaganda era bastante diferente. Sim, diz a

fotografia (que até hoje pode ser comprada em todo tipo de

caneca e panos de prato e cartazes): nosso esforço de guerra

está de fato sendo conduzido por um civil de idade já

avançada, um homem de trajes tão esdrúxulos que ainda está

usando um alto chapéu-coco “Cambridge”, comprado na

Lock’s da St. James’s, em 1919 — a loja ainda tem o registro

da venda —, e que tinha saído de moda anos antes.

Sim, Churchill tem o mesmo gosto para chapéus que

Stanley Laurel, da dupla O gordo e o magro, e usa gravatas-

borboleta de bolinha e ternos risca de giz e parece um

advogado de cidadezinha do interior. Mas vou dizer uma

coisa, esse cartaz informa o observador: o tal Churchill já

disparou armas muitas vezes, sabe como carregá-las e

descarregá-las.

Ele conhece o cano de uma metralhadora, e sabe como

dispará-la. Para empregar uma palavra usada em excesso, há



algo de icônico nessa fotografia, porque, em 1940, Churchill

estava no processo de se tornar um ícone, quase literalmente.

De forma grotesca, estava se transformando no espírito da

nação, o próprio emblema da resistência. Observe com

atenção as feições arredondadas, a sugestão de alegria ruidosa

no lábio virado para cima, o olhar fixo e franco. Ele

incorporou aquele cavalheiro balofo corpulento que, durante

dois séculos ou mais, personificou a resposta truculenta mas

jovial dos britânicos a qualquer grande combinado

continental. Tornou-se John Bull, e compartilhava muitas

qualidades óbvias com aquela personificação da Inglaterra

criada no século XVIII, muito conhecida e popular em gravuras,

impressos e propaganda da era napoleônica.[37]

Ele é gordo, folgazão, comilão, beberrão e ruidoso, e

patriota até um grau que muitos sempre consideraram

hiperbólico e desnecessário, mas que agora, na presente crise,

parece absolutamente certo. É impossível imaginar qualquer

um de seus rivais realizando essa façanha — nem Halifax

nem Chamberlain nem Stafford nem Cripps nem Eden e

tampouco Attlee —, nenhum deles.

Nenhum outro político inglês proeminente de sua época

poderia ter empunhado aquela metralhadora e escapado

impune (e, de fato, ainda é uma regra de ouro para todas as



“oportunidades de fotos políticas”, as cenas armadas e

apelativas para divulgação midiática: “não toque em uma

arma!”, sibilam os marqueteiros). Nenhum deles tinha a

fanfarronice necessária, e nenhum deles tinha a vivacidade, o

tom correto, o carisma, a compleição da personalidade

churchilliana.

Para liderar o país em tempo de guerra, para manter o

povo unido em um momento de profunda angústia e

ansiedade, era preciso “conectar-se” com as pessoas — usar

mais o moderno jargão político — de maneira profunda e

emotiva. Não era suficiente apelar para a lógica da resistência.

Churchill não podia simplesmente exortar o povo a ser

corajoso.

Ele precisava mobilizar a atenção do povo, animá-lo,

incitá-lo; se necessário, fazer o povo rir e, melhor ainda, rir

dos seus inimigos. Para instigar e comover o povo britânico,

Churchill precisava, em algum nível, se identificar com os

britânicos, com os aspectos de seu caráter que ele, e o povo,

julgavam elementares para a psique nacional.

Quais são os atributos fundamentais dos britânicos, pelo

menos em nossa não tão humilde opinião? Bem, gostamos de

pensar que temos um formidável senso de humor, ao

contrário de alguns outros países que poderíamos mencionar.

Desde que Shakespeare pôs aquela chauvinista canção báquica



na boca de Cássio e Iago,[38] nós, britânicos, fantasiamos a

nossa capacidade de beber mais que um holandês sem

ficarmos bêbados, e de, com a maior facilidade, beber de

matar um dinamarquês, e assim por diante. Os britânicos

tendem a desconfiar um pouco de pessoas demasiadamente

magras (e somos a segunda nação mais obesa da Terra) e, em

geral, consideramos a Inglaterra a pátria natural dos

excêntricos, os esquisitos e os individualistas.

Churchill cobria todos esses quatro traços característicos

sob seu vasto chapéu-coco. A questão interessante, quando

levamos em conta seu papel em 1940, era até que ponto ele

manipulava essa identidade. Isso tudo simplesmente

acontecia com completa e inconsciente espontaneidade? Ou

ele era realmente o mais brilhante marqueteiro e criador de

autoimagem de todos os tempos?

Muita gente já argumentou que a fulgurante personalidade

pública de Churchill era o produto de certa quantidade de

mito-mania, obra tanto dele quanto de outros. Uma das coisas

em que acreditamos sobre Churchill hoje é que ele tinha o

estilo de John Bull em sua irreverência, em sua sagacidade —

quase sempre um senso de humor cáustico.

Há um sem-número de casos humorísticos e histórias

pitorescas que parecem ilustrar a fanfarronice de Churchill,

sua maneira hilária e mordaz. Esses relatos se aferram a ele



feito rebarbas. Muitos desses episódios, que pena,

provavelmente não são verdadeiros — ou com certeza não

foram protagonizados por Winston Churchill.

Vejamos, por exemplo, a historieta segundo a qual ele

estava sentado ao lado de um bispo metodista moralista e de

vida pura em uma recepção supostamente no Canadá, quando

uma bela e jovem garçonete apareceu com uma bandeja e

ofereceu a ambos uma taça de xerez. Churchill aceitou uma,

mas o bispo disse: “Minha jovem, eu preferiria cometer

adultério a tomar esta bebida inebriante”.

Nesse momento Churchill chamou a menina com um gesto

e disse: “Volte, eu não sabia que a gente podia escolher”.

Talvez eu esteja errado, mas não me parece tratar-se de uma

história verídica sobre Churchill, mas sim alguma anedota

pós-jantar saída das páginas de The funster’s friend, atribuída a

Churchill na esperança de que se tornasse mais divertida.

O principal interesse desses relatos está na luz que lançam

sobre a imagem de Churchill: o fato de que as pessoas o

consideravam o tipo certo de pessoa que convinha à história.

Algumas dessas histórias só poderiam ser sobre Churchill,

mas ainda assim são duvidosas, como a lorota sobre as

bainhas especiais que tinham de ser encaixadas na boca dos

rifles das tropas britânicas prestes a ser enviadas ao Ártico.

Foram feitas por um fabricante de preservativos, e tinham



quase 27 centímetros de comprimento. Dizem que Churchill

inspecionou o carregamento e exigiu rótulos novos. “Quero

que em todas as caixas e todos os pacotes esteja escrito

‘Inglês. Tamanho: Médio’. Isso vai mostrar aos nazistas, se

eles confiscarem a mercadoria, quem é a raça superior”. Peço

desculpas por recontar minuciosamente esse tipo de coisa,

mas há muitas outras na mesma linha.

De vez em quando, a erudição da pesquisa acadêmica

moderna tem sido capaz de descartar alegações de

paternidade churchilliana, mesmo quando se trata de

histórias que há muito carregam a fama de ter o carimbo de

Churchill. Durante anos, tive em grande estima a anedota

sobre Nancy Astor, dama nascida na Virgínia e de opiniões

firmes e marcantes que se tornou a primeira mulher a fazer

parte da Câmara dos Comuns, e passou boa parte da década de

1930 dizendo que Hitler era um sujeito absolutamente leal e

“ponta firme”.

“Winston”, ela teria dito, “se você fosse meu marido, eu

poria veneno no seu café!” Sem pestanejar, Churchill teria

respondido, “Nancy, se eu fosse seu marido, eu tomaria o

café”. Infelizmente, é quase certo que Winston não fez esse

brilhante comentário, ou, se o fez, roubou-o de outra pessoa.

Martin Gilbert atribuiu o gracejo não a Churchill, mas a seu

grande amigo F. E. Smith e, mais tarde, novas e mais



aprofundadas pesquisas estragaram a coisa toda, localizando

a brincadeira em uma edição de 1900 do Chicago Tribune, onde

foi publicada na coluna da “Piada do dia”. Teria o jovem

Churchill de alguma forma batido o olho no jornal naquele

ano em sua viagem aos Estados Unidos, e guardou o dito

espirituoso para usar com Nancy Astor? Duvido. Será que

alguém simplesmente reciclou a piada, e concluiu que para

ser devidamente engraçada ela precisava ser colocada de

forma plausível na boca de alguma pessoa famosa? Muito

mais provável.

Mais uma vez, sempre acreditei — na verdade, creio ter

ouvido essa história dos meus pais — que, certa feita,

Churchill repreendera um funcionário público pomposo que

era contra o uso de preposições no final das frases. “Esse é o

tipo de inglês que suportar não sou capaz de”, Churchill teria

dito.

O problema é que Churchill jamais disse isso. Acontece que

se trata de uma piada publicada na revista Strand, e cuja

autoria jamais foi atribuída a alguém específico, mas que se

julgou tão boa que deveria ser colocada na boca de Churchill.

Ele tampouco disse “Os fascistas de hoje serão os antifascistas

de amanhã”[39]. Sem dúvida, um comentário profundo,

dependendo dos nossos pontos de vista sobre política, mas

não foi uma frase cunhada por Churchill.



Ele também não disse — e quase chorei quando descobri

que essa não era verdadeira —, acerca de suas relações com o

exaustivo e quase intolerável de Gaulle: “A cruz mais pesada

que já tive de carregar foi a Cruz de Lorena”. Essa referência à

cruz escolhida por de Gaulle como símbolo da França livre sob

a ocupação nazista foi, na verdade, uma frase dita pelo

general Edward Spears, o representante que Churchill enviou

ao país. Mas quem é que se lembra do general Spears?

E há o belo e trocista comentário de G. B. Shaw, que enviou

a Churchill dois ingressos para a estreia de uma de suas

peças, com a mensagem de que ele “deveria levar um amigo,

se tiver um”. Churchill devolveu na mesma moeda, dizendo

que não poderia comparecer à primeira noite do espetáculo,

mas iria à segunda apresentação, “se houver uma”.

O problema é que Churchill não disse isso, porque o

onisciente Allen Packwood, de Cambridge, encontrou cartas

tanto de Shaw quanto de Churchill negando unanimemente.

Como um corpo celeste hipergravitacional, é Churchill

quem magicamente reivindica a piada quando, no fim, fica

claro que ele jamais fez o gracejo em questão. O que levou

algumas pessoas a se perguntarem, erroneamente, a meu ver,

se ele era de fato tão fértil assim em matéria de humor.

Para quem preferir, é possível desenvolver essa linha de

raciocínio e observar que os hábitos de Churchill não eram



completamente falstaffianos. Ele de fato bebia uísque com

água desde manhãzinha, mas sua filha certa vez apontou que

era uma dose bastante fraca da bebida, apenas um borrifo de

Johnnie Walker no fundo do copo, mais um “enxaguante

bucal”, como ele dizia, do que propriamente um drinque.

Quanto aos charutos, seu criado e muitos outros dão

testemunho de que Churchill raramente os fumava até o fim,

em geral deixava pelo menos um terço ou a metade no

cinzeiro. Entendia perfeitamente bem que não eram apenas

tabaco, eram parte de sua marca. A caminho do discurso que

faria em Fulton, Missouri, em 1946, ele pediu ao motorista

que parasse o carro quando já se aproximavam de seu destino.

Apalpou os bolsos, tirou um charuto e enfiou-o, apagado, na

boca.

“Nunca se esqueça da sua marca registrada”, ele rosnou

em seu inconfundível rosnado. Longe de ser um Toby Belch

dissoluto, Churchill mostrava, à sua maneira, uma

extraordinária disciplina. Praticava exercícios com halteres.

Em termos de desempenho no trabalho, era mais

fenomenalmente industrioso do que qualquer outra pessoa

que você já conheceu na vida. Tudo isso sugere, mais uma

vez, talvez, que os lados mais exuberantes de sua

personalidade continham um elemento de cálculo exagerado,

algo um tanto tomado de empréstimo, como o v da vitória,



que ele surrupiou da Europa ocupada, onde o símbolo era

rabiscado por antinazistas em prédios e significava “vrijheid”,

ou liberdade.[40]

Churchill era afetado e artificial, dissimulado e

convencido? Não, embora todo mundo até certo ponto encene

ou represente a identidade que atribui a si mesmo. A coisa

mais extraordinária é que a persona pública, sua imagem, era

esmagadoramente congruente com a realidade.

Ele pode até ter roubado o v da vitória do continente, mas

era puro Churchill virá-la ao contrário, em uma atitude

travessa, como invariavelmente fazia, para que o gesto

pudesse significar não apenas vitória, mas também “vá se

foder”. E sim, de qualquer ponto de vista, sua bebedeira era

épica. Ele tomava um gole de champanhe Pol Roger todo dia,

juntamente com vinho branco no almoço, vinho tinto no

jantar e vinho do Porto ou brandy depois. Certa vez, em 1936,

abriu mão de bebidas destiladas (a menos que fossem

diluídas) durante o ano inteiro, por conta de uma aposta, mas

isso não impediu seu consumo de outras formas de álcool, em

uma escala que, nas palavras de seu secretário particular,

teriam incapacitado um ser humano inferior.

E tampouco simplesmente brandia seus charutos apenas

para causar efeito, como algum vaidoso e freudiano acessório

de poder masculino. De acordo com seu secretário, Churchill



fumava entre oito e dez charutos cubanos por dia. Mesmo

quando deixava alguns centímetros sem queimar — e as

pontas eram geralmente coletadas e enfiadas no cachimbo do

jardineiro em Chartwell —, ainda assim é um bocado de

charutos: cerca de três mil por ano, estima-se, ou 250 mil ao

longo de sua vida.

Apesar disso, Churchill conseguiu chegar até os 80 anos de

idade com uma pressão arterial de 14 por 8. É como se o seu

próprio corpo fosse um símbolo físico da capacidade da nação

de absorver punição. E por falar em comportamento

falstaffiano: há uma cativante descrição, feita por um homem

que foi entrevistá-lo em Chartwell, do que era assistir a

Churchill comendo em sua própria casa. Ele queria tudo de

uma vez, sem uma ordem específica. Comia uma garfada de

bife e torta de rim, dava uma baforada em um charuto, depois

devorava um chocolate, depois bebia de um só gole um pouco

de brandy, depois outra garfada de carne — e tagarelando o

tempo todo.

Quanto ao seu senso de humor e seus espirituosos chistes,

bem, a indagação é saber, de fato, quantas das histórias eram

completamente verdadeiras. Essa é a razão pela qual tantas

histórias apócrifas foram atribuídas a Churchill, porque a

pérola do ornamento se formou em volta do grão de areia da

verdade; mais do que um grão de areia, um rochedo.



Há tantas histórias verdadeiras sobre o comportamento de

Churchill que as falsas foram oportunisticamente

acrescentadas, por obra de forjadores habilidosos, sabedores

de que às vezes é difícil separar o joio do trigo, distinguir o

que é verdade do que não é. É mesmo verdade que, em 1946,

ele se encontrou com Bessie Braddock — uma inquebrantável

parlamentar Trabalhista de amplas proporções, que certa feita

exigiu que alguns vereadores tóris fossem metralhados —

quando estava um tanto, como dizem, “cansado e emotivo”.

“Winston”, ela disse, indignada, “o senhor está bêbado”.

Ele respondeu: “E a senhora, madame, é feia. A diferença é

que eu, amanhã, estarei sóbrio”. Para o nosso gosto, isso

parece tão brutal que é quase imperdoável, mas foi bem feito

para ela, por ter sido tão pessoal. Em todo caso, Churchill não

estava completamente embriagado — disse seu guarda-

costas, Ron Golding, que confirmou a história —, apenas um

pouco “cambaleante”. E isso torna a resposta ainda melhor,

por se tratar de uma réplica instantânea.

F. E. Smith disse, certa vez: “Churchill passou os melhores

anos de sua vida preparando seus comentários improvisados”.

Este simplesmente saiu, e fez por merecer seu lugar, fiquei

sabendo, como número 1 em uma pesquisa do Daily Express

que compilou os maiores insultos da história.

Parece ser genuinamente o caso da famosa tirada sobre o



Lorde Privy Seal (Lorde Guardião do Selo do Monarca), que

fora ver Churchill e mandara chamá-lo quando ele estava no

banheiro. “Diga ao Lord Privy que estou sealed (trancado) no

privy (reservado), e só posso lidar com uma merda de cada

vez”, ele rugiu. Mesmo que não tenha dito tudo isso, fez a

piada essencial — Privy seal/sealed in privy.

Mais uma vez, vemos seu amor pelo quiasma, ou a

inversão da ordem das palavras de maneira inesperada: como

“começo do fim/ fim do começo”, ou “Eu estou pronto para

enfrentar o meu criador, se o meu criador está ou não

preparado para a árdua prova de me enfrentar, essa é outra

questão”, “primeiro moldamos nossos prédios e depois eles

nos moldam”, “Eu já tirei mais do álcool do que o álcool tirou

de mim”, e há muitas outras.

Vez por outra, sou tentado a descartar alguma história,

julgando-a certamente apócrifa, apenas para descobrir que

ela é de fato verdadeira. Ele realmente disse aquilo. Vejamos o

episódio sobre a ocasião em que Churchill estava nos Estados

Unidos para proferir uma série de palestras e, no almoço,

serviram-lhe uma porção de frango frito frio.

“Posso comer um pedaço de peito?”, ele teria perguntado à

anfitriã. “Sr. Churchill”, a anfitriã respondeu, “neste país,

chamamos o peito do frango de ‘carne branca’, já a coxa do

frango é ‘carne escura’”. No dia seguinte, a mulher recebeu



uma magnífica orquídea, um mimo de seu convidado de

honra. No cartão que acompanhava a flor, lia-se: “Eu ficaria

muito feliz se você usar isto preso por um alfinete por cima de

sua carne branca”.

Para mim, essa sempre tivera lugar cativo na lista de

histórias inventadas, até que foi autenticada pela neta de

Churchill, Celia Sandys. “Onde foi que você ouviu isso?”,

perguntei.

“De fonte segura”, ela disse. Não dá para discutir.

O humor de Churchill é, ao mesmo tempo, conceitual e

verbal. Ele não apenas usava seu colossal vocabulário da

língua inglesa, mas também foi responsável por alguns dos

mais extraordinários exemplos de francês-inglês macarrônico

de todos os tempos. A ele atribui-se a façanha de lançar esta

magnífica ameaça a de Gaulle: “Et marquez mes mots, mon ami,

si vous me double-crosserez, je vous liquiderai”[41].

Mesmo que a coisa toda não tenha saído da boca de

Churchill, ele certamente disse je vous liquiderai. Todos esses

comentários têm em comum não apenas o fato de serem

engraçados, mas também inacreditavelmente rudes. Ramsay

MacDonald, o líder Trabalhista, era não apenas “uma ovelha

em pele de ovelha”. Um dia, Churchill foi além, com um

ataque que figura ombro a ombro na grande tradição das

invectivas parlamentares, um insulto de que seu pai Randolph



teria se orgulhado.

Eu me lembro de que, quando criança, fui levado ao célebre Circo de Barnum,
que continha uma exibição de aberrações e monstruosidades, mas de todas as
atrações do programa, a que eu mais queria ver era “O prodígio sem ossos”.
Meus pais julgaram que o espetáculo seria desmoralizante demais para os meus
olhos juvenis, e tive de esperar cinquenta anos para ver “O prodígio sem ossos”
sentado no front bench.

Quando avistou Stafford Cripps, a austera figura

Trabalhista que por um breve período foi inacreditavelmente

alardeada como seu rival de tempo de guerra, Churchill disse:

“Ali está, pela graça de Deus, alguém que pensa que é Deus”.

Churchill podia ser grosseiro com os colegas, também. Disse

que os novos parlamentares tóris em torno de Rab Butler em

1945 não passavam de “um bando de bichas rosadas”, e

quando foi informado por seu secretário particular de que

Butler e Eden estavam aguardando do lado de fora para vê-lo,

Churchill disse a Anthony Montague Browne: “Diga para um

comer o rabo do outro”.

Uma vez que a dupla de homens que o aguardava ouviu o

recado em alto e bom som, Churchill imediatamente berrou

para Browne, que já estava de saída: “Não é necessário que os

dois obedeçam a essa instrução literalmente”. São apenas

algumas das centenas de conhecidas piadas churchillianas,

plausíveis e atraentes, e ilustram um ponto central de sua

identidade política: que ele tinha a obstinada combatividade



de um buldogue, ou do próprio John Bull. Nem sempre era um

homem para todos os gostos, mas em tempo de guerra era

preciso surgir alguém incorrigivelmente animador e

verbalmente inventivo que de fato fosse capaz de fazer frente

aos nazistas, ou melhor, o cabo Schickelgruber e os

narrzistas.

Para mobilizar uma democracia e levá-la à guerra era

preciso ser popular, e Churchill, melhor do que qualquer um

de seus contemporâneos, sabia ser popular. Ele adorava

trocadilhos e jogos de palavras, da mesma forma que os

criadores das manchetes do tabloide Sun as adoram. Uma

utopia socialista era “filatopia”; ele construiu um barracão

para suas galinhas e chamou-o de “Palácio de Frangoham”, e

usou o mesmo tema das galinhas em Ottawa, em 1941,

quando, no Parlamento canadense, disse que tinha

confrontado Pétain e os vacilantes franceses: “Quando os

alertei de que a Inglaterra lutaria sozinha,

independentemente do que eles fizessem, os generais

disseram para seu primeiro-ministro e seu gabinete dividido:

‘Em três semanas a Inglaterra terá seu pescoço torcido como

uma galinha’. Tremenda galinha. E que pescoço!”.

O gracejo suscitou gargalhadas não apenas porque

Churchill estava astutamente adaptando a língua para uma

plateia norte-americana (no original, usou “some chicken”,



em vez da forma mais frequente no inglês britânico, “what a

chicken”, “uma galinha e tanto”); ele estava fazendo uma

brincadeira com “neck” (pescoço), que também significa

“vigor, “audácia”, “ousadia”.

Por fim, há um último sentido em que Churchill encarnava

algo essencial sobre o caráter nacional britânico: sua contínua

e espontânea excentricidade, verbal e de outras formas. Ele

inventava palavras próprias, adequadas a cada ocasião.

Mountbatten era um “trifíbio”, o que queria dizer que era

capaz de preparar tropas para combate em terra, mar e ar. O

programa de ajuda norte-americana Lend-Lease era

“insórdido” — palavra jamais encontrada nem antes nem

depois em parte alguma. Churchill tinha aversão a grampos e

clipes de papel, e, portanto, preferia que os documentos

fossem perfurados nas margens com treasury tags, ou, como

ele dizia, “klopeados”.[42]

“Arranje-me klop!”, ele vociferava. “Quando digo klop,

senhorita Sheaburn, é isso que eu quero, klop.” Há um

episódio famoso em que uma secretária novata, Kathleen Hill,

tentou atender à solicitação trazendo os 15 volumes de Der fall

des hauses Stuart (A queda da casa de Stuart, em tradução

livre), obra do historiador alemão Onno Klopp (1822-1903).

“Deus todo-poderoso”, suspirou Churchill.

Churchill não apenas usava chapéus à la “O gordo e o



magro”, do tipo que todo mundo já havia abandonado, ele

surpreendia as pessoas desenhando suas próprias roupas e

fazendo aparições públicas envergando suas criações, aqueles

macacões de veludo azul ou, às vezes, cor de cereja que o

deixavam com a aparência de uma criança crescida demais.

Há uma maravilhosa fotografia de Churchill diante da

imprensa de Washington em um desses trajes bizarros, com

um risinho malicioso no rosto que lembra Hugh Hefner

prestes a dar uma festa do pijama. Quando não estava usando

seu chapéu-coco, punha na cabeça uma extraordinária

variedade de adereços. Corria à boca pequena que Churchill

jamais viu um chapéu de que não gostasse. Isso não era

exatamente verdade: nas trincheiras, teria experimentado

uma Glengarry, a tradicional boina escocesa: olhou-se no

espelho e exclamou “Jesus!”, antes de arrancá-la.

Mas usava cartolas, quepes de capitão de navio, chapéus de

bombeiro, gigantescos chapéus de astracã brancos, bonés,

chapéus de cortiça, chapéus de safári, capacetes de

construção, fedoras, sombreiros. Era a Imelda Marcos dos

chapéus. De fato, precisamos apenas de uma fotografia de

Churchill usando um cocar dos nativos norte-americanos, e

ele poderia posar como todos os integrantes do grupo Village

People. A vida inteira Churchill foi um showman, um

extrovetido homem-espetáculo, um exibido, teatral, cômico:



há uma foto de Churchill todo arrumado para um baile à

fantasia na Sandhurst, meticulosamente maquiado, com o

rosto esmeradamente pintado de branco, feito o palhaço

Pierrô.

Ele sabia como projetar sua personalidade, e a guerra

exigia alguém que fosse capaz de criar uma imagem de si

mesmo — decisivo, combativo, mas também animado e

encorajador — na mente das pessoas. Churchill era capaz de

fazer isso, porque até certo ponto ele era realmente esse

personagem.

Há um sentido em que a excentricidade e o humor

ajudaram a expressar a causa em nome da qual a Inglaterra

estava lutando — qual era o propósito da luta. Com seus

ridículos chapéus e charutos e macacões e álcool em excesso,

Churchill conseguiu representar fisicamente a ideia central de

sua própria filosofia política: o inalienável direito do povo

britânico de viver sua vida em liberdade, fazer o que lhe desse

na telha.

Bastava apenas olhar para Churchill para ver a diferença

fundamental entre seu estilo de vida e a horrorosa seriedade e

uniformidade e pomposidade dos nazistas. Jamais se esqueça:

Hitler era um abstêmio, uma deformidade responsável por

farta quantidade de sofrimento.

Em seu individualismo personalista e sua obstinada



excentricidade, Churchill ajudou a definir a luta. Foi uma ideia

que o levou a um grave desvio de rota na eleição de 1945,

quando cometeu o erro de comparar os burocratas do governo

Trabalhista à Gestapo. Mas não resta dúvida de que isso era o

necessário na guerra.

No final de março de 1944, encontraremos Churchill

novamente com uma metralhadora, inspecionando as tropas

do Dia D com Eisenhower. Dessa vez, ele está efetivamente

mirando a arma. Com a metralhadora na altura do ombro,

aponta para a França. Está usando o mesmo terno risca de giz,

o mesmo chapéu-coco. Não posso acreditar que se trata de

uma coincidência. É quase como se ele estivesse fazendo

referência àquela fotografia encenada e marqueteira de quatro

anos antes e dizendo, “Eu disse a vocês que éramos capazes

de fazer isso”.

As qualidades de Churchill permitiram que ele

representasse a nação. Também era essencial para o Fator

Churchill que ele fosse visto, mais do que qualquer outro

político, como senhor de si mesmo, alguém independente cuja

multiforme identidade política lhe dava condições para

explodir a camisa de força do partidarismo político.

Uma das razões pelas quais ele pôde agradar e atrair tanto

a direita como a esquerda era o fato de que havia iniciado sua

carreira como um reformista social, um político que



certamente podia reivindicar ter feito grandes coisas para a

classe trabalhadora.



11
“O MAIS AVANÇADO POLÍTICO DE

SUA ERA”

Adolf Hitler ficou tão impressionado por fotografias do Hotel

Midland, em Manchester, que decidiu que seria o perfeito

quartel-general nazista na Inglaterra, assim que a Grã-

Bretanha caísse de joelhos e as classes dominantes fossem ou

fuziladas ou acorrentadas. É de fato um belo e refinado

estabelecimento: uma vasta fantasia de tijolos vermelhos de

estilo eduardiano gótico, com 312 quartos com banheiro e

restaurantes com estrelas do guia Michelin e suítes e

máquinas automáticas de chá. Eu mesmo já me hospedei lá

diversas vezes, e usei o excelente serviço de quarto

madrugada adentro. O café da manhã inglês completo é capaz

de manter qualquer um ativo o dia inteiro.

O hotel também foi, certa vez, o endereço temporário de

Winston Churchill. Foi para lá que ele rumou em 1906,

quando estava lutando pelo distrito eleitoral do noroeste de

Manchester, e ali ele residiu. Naquele tempo, veja bem, não



havia pressão moral sobre os parlamentares para que

tivessem um “lar” no respectivo distrito eleitoral; e, mesmo

naquele tempo — talvez especialmente naquele tempo —, o

Hotel Midland era o ne plus ultra do luxo. Tinha apenas três

anos de idade, e sua construção havia custado 1 milhão de

libras; o hotel tinha seu próprio auditório, e contrastava

violentamente com algumas das áreas de Manchester que o

jovem Churchill, aos 31 anos de idade, se propunha a

representar.

Em uma gelada noite de inverno, ele saiu para passear na

companhia de seu fiel secretário, Eddie Marsh. Os dois se

viram em um bairro paupérrimo, um cortiço não muito

distante do Midland, e Churchill, olhando ao redor, disparou o

seguinte comentário: “Imagine viver em uma destas ruas,

sem nunca ver nada bonito, sem comer nada saboroso… Sem

nunca dizer uma coisa inteligente!”.

Muita gente protestou contra essa opinião, alegando que

mostrava condescendência com os pobres. Churchill parece se

revelar um homem tão fora de contato com o mundo real, a

ponto de ser incapaz de imaginar que pessoas de baixa renda

podiam dizer alguma coisa que valia a pena ser ouvida; e tão

ignorante com relação à vida dos pobres, que não acreditava

que eles tinham alguma coisa que valia a pena comer.

Não sabemos se essas foram as palavras exatas que



Churchill disse, embora seja pouco provável que Marsh as

tenha inventado, mas, sem dúvida, a citação ajudou a fornecer

argumentos para quem defende a tese de que Churchill

sempre foi um velho elitista um tanto reacionário.

Esse é o homem, afinal, que acreditava em eugenia, um

dar-winista social que em vários momentos quis colônias

penais para vagabundos e desempregados e a esterilização dos

inaptos. Ele certamente falou que a humanidade era dividida

em “raças” qualitativamente diferentes — de uma maneira

que consideramos intelectualmente arriscada e doentia hoje

— e usava um vocabulário para descrever estrangeiros que

era o padrão para a época, mas hoje em dia é tabu.

Churchill escreveu para Clementine gabando-se de que as

crianças estavam trabalhando “feito pretos” a fim de preparar

Chartwell para o retorno dela, ignorou a guerra sino-japonesa

da década de 1930, alegando que “não tinha interesse nenhum

nas rixas dos povos amarelos”.

Churchill queria “bombardear ou metralhar” o Sinn Féin,
[43] cujos representantes agora são festejados em banquetes

no Castelo de Windsor. Disse que os bolcheviques eram

“babuínos” e que o comunismo era uma “horrível forma de

doença mental e moral”. De fato, certa vez afirmou que “Seria

a mesma coisa tanto legalizar a sodomia como reconhecer os

bolcheviques”, afirmação que hoje parece uma trapalhada.



Ninguém nomearia Churchill para um cargo público na

Inglaterra moderna, a menos que ele moderasse bastante o

tom. Ele disse que fazer concessões para Mahatma Gandhi —

hoje venerado como o pai da Índia moderna — era como “dar

carne de gato para um tigre” (frase especialmente

inapropriada, já que Gandhi-ji era um vegetariano ardoroso).

É possível ser mais direitista que isso? Bem, que tal esta:

em 1910, na condição de ministro do Interior, Churchill foi

acusado pelo Partido Trabalhista de enviar soldados armados

contra mineiros em greve em Tonypandy, no País de Gales; e,

em 1911, ele certamente autorizou as tropas a disparar contra

estivadores em greve em Liverpool. Durante a Greve Geral de

1926, Churchill usou um batalhão de impressores e jornalistas

fura-greves para produzir uma obra de ativa e conspiratória

propaganda governista intitulada A gazeta britânica; propôs

que a BBC fosse fechada enquanto perdurasse a situação, disse

que “um pouco de derramamento de sangue viria a calhar” e

que queria pegar os trabalhadores do transporte “pela

garganta”. Sua solução “lufada de metralha” foi condenada

pelos Trabalhistas, pelos sindicatos e por seus colegas

Liberais.

Agora some tudo isso e pergunte a si mesmo: esse homem

parece um liberal esquerdista e covarde? Banir a BBC? Atirar



em estivadores em greve, apenas por fazerem algazarra e

quebrarem coisas? Esses são aspectos de Churchill que fazem

com que ele fique parecido com um sujeito que tinha tomado

umas e outras em um bar do clube do golfe. E, ainda assim, é

o mesmo Churchill que foi o criador e impulsionador de boa

parte da legislação mais progressista dos últimos 200 anos.

Juntamente com Lloyd George, merece o título de fundador do

Estado de bem-estar social.

As realizações de Churchill na Segunda Guerra Mundial são

tão famosas que eclipsaram sua folha de serviços como

reformista social: um histórico que merece ser celebrado e

tratado com distinção hoje. Churchill foi tremendamente

influenciado por Lloyd George — de fato, o advogado galês

era um dos poucos seres humanos por quem ele tinha

deferência —, mas as medidas que criou foram obras de sua

própria lavra, impulsionadas por sua energia frenética.

Ele começou em 1908 com um Projeto de Lei das Juntas das

Profissões, criado para ajudar os trabalhadores mal

remunerados, principalmente mulheres, que se ocupavam de

“trabalho suado e mal pago”. Dedicavam-se à confecção de

roupas no East End de Londres, em Leeds e em Manchester.

Seus salários estavam sendo aviltados por conta da

contratação de imigrantes, notadamente do Leste Europeu

(plus ça change), e as juntas estavam lá para estabelecer



salários mínimos obrigatórios por lei para certos empregos. O

conceito era estranho para as teorias dos Liberais clássicos, os

gladstonianos que ainda estavam no ministério. Mas Churchill

e Lloyd George eram os Novos Liberais — ou Radicais.

Explicando por que a medida era necessária, Churchill

disse:

É uma desgraça nacional que qualquer classe de súditos de Sua Majestade
receba menos que um salário mínimo em troca de seus máximos esforços. Onde
há o que chamamos de “trabalho suado e mal pago”, não existe organização,
nenhuma paridade de negociação; o salário pago pelo bom empregador é
aviltado pelo do ruim e o do ruim pelo do pior; o trabalhador, cuja
sobrevivência depende unicamente do esforço, recebe um salário inferior ao do
trabalhador que atua em determinado ofício apenas na condição de substituto
ou reserva […] onde essas condições prevalecem, o que se tem não é uma
condição de progresso, mas uma condição de progressiva degeneração.

Esses são alguns dos mesmos argumentos que ainda são

feitos acerca do salário mínimo hoje em dia. Para ajudar a

combater o desemprego (que então girava em torno de 8% e

praticamente sem benefício algum para apoiar as vítimas),

Churchill teve papel fundamental na criação dos primeiros

Centros de Emprego; e no início de 1910 ele e Clementine

visitaram 17 deles. Da próxima vez que você olhar para uma

das modernas Centrais de Empregos Jobcentre Plus, pense

nisto: foi Winston Churchill quem as criou.

Ele foi o homem que contratou William Beveridge, que na

década de 1940 colocaria em vigor o Estado de Bem-Estar



Social do pós-guerra, e Beveridge rendeu homenagem à força

com que Churchill conduziu as coisas em meio àquele período

inicial de reformas. Escrevendo acerca dos primeiros Centros

de Emprego, Beveridge disse que eram uma “impressionante

ilustração de como a personalidade do ministro em alguns

poucos meses críticos é capaz de mudar os rumos da

legislação social”.

A seguir, Churchill foi o progenitor do seguro-desemprego,

o precursor do subsídio oficial em prol dos desempregados.

Era um esquema de contribuição, por meio do qual o

trabalhador pagava 2,5 centavos por semana, o empregador

colaborava com 2,5 centavos semanais e o contribuinte

acrescentava 3 centavos por semana. Significava que, se o

trabalhador ficasse desempregado ou adoecesse — e contanto

que fizesse sua contribuição —, teria direito a um pagamento

que, em cifras atuais, seria de cerca 20 libras por semana; não

era grande coisa, mas era um começo. “O auxílio-desemprego

apresenta o milagre das médias para o socorro às massas”.

A longo prazo, é claro, essas médias não propiciavam

milagre nenhum. Agora é o dinheiro do contribuinte que

custeia o seguro-desemprego. O princípio da contribuição foi

mais ou menos esquecido, mas o benefício Jobseeker’s

Allowance[44] é descendente direto do sistema de Churchill.

Tudo isso era um tema espinhoso e controverso, e fez os



tóris perderem as estribeiras, mas isso não foi nada

comparado ao papel de Churchill na Grande Guerra

Orçamentária de 1909 e 1910. O Orçamento do Povo de David

Lloyd George foi um dos eventos decisivos da história

britânica moderna. Foi uma tentativa ostensiva de

redistribuição da riqueza. Foi um ataque à desigualdade; e foi

visto, inevitavelmente, como um ataque aos duques e à

própria classe latifundiária, da qual Churchill era proveniente.

Lloyd George queria custear os vários esquemas de proteção

social Liberais aumentando os impostos pagos pelos muito

ricos e, acima de tudo, os impostos sobre terras. Queria um

imposto de 20% sobre os ganhos obtidos em vendas de terras.

Os tóris reagiram com profunda hostilidade; os pares do

reino tóris ameaçaram bloquear o orçamento, Churchill foi

totalmente a favor — ele e Lloyd George uniram forças e

cruzaram o país de ponta a ponta, como uma dupla de

vaudeville.

Encontramos Churchill em 1909 lamentando a injustiça da

divisão de terras na Inglaterra. Claro que deveria haver

impostos sobre latifúndios, diz ele. Recentemente, estivera na

Alemanha (a fim de ver de perto as manobras do exército

germânico, e se encontrara pessoalmente com o Kaiser). Ficou

impressionado ao constatar como as desigualdades de classe

não eram nem de longe tão pronunciadas como na Inglaterra:



viu um sem-número de pequenas fazendas — desprovidas de

muros, ao redor das grandes propriedades dos grã-finos. E

contrastou o que viu com a situação na Inglaterra: “Todo este

cenário me faz pensar no terrível fardo e praga que nossos

pobres são obrigados a suportar, com parques e palácios das

famílias latifundiárias quase se tocando uns aos outros e

sufocando os vilarejos e a indústria…”.

Vastos parques, esmagando os vilarejos dos pobres!

Palácios descomunais! Isso não é um tanto ridículo por parte

do rebento de Blenheim? Muita gente achou que sim, e

quando Churchill alertou que essas desigualdades levariam a

uma guerra de classes, o Rei instruiu seu secretário particular

a escrever ao jornal The Times protestando. Churchill manteve

o tom e seguiu fustigando. Quando os lordes tentaram

rechaçar o orçamento, direcionou seu fogo contra uma

instituição que continha uma visão favorável de seus

parentes. Em janeiro de 1910, a crise do orçamento ainda não

tinha terminado, e Churchill descreveu os lordes como a

“sobrevivência de um arranjo feudal absolutamente

desprovido de seu significado original, uma força há muito

falecida, que agora precisa somente de um golpe potente dos

eleitores para morrer de vez e desaparecer para sempre”.

Agora faz mais de um século que Churchill denunciou essa

infâmia — homens sentados no Parlamento por direito de



hereditariedade — e ainda há pares do reino hereditários na

Câmara dos Lordes. Isso mostra que Churchill era ou

monstruosamente radical ou muito adiante de seu tempo.

No fim das contas, o orçamento foi aprovado, após um

emocionante confronto constitucional. O rei concordou que,

se fosse necessário, criaria pares do reino Liberais em número

suficiente para sobrepujar as bancadas da Câmara dos Lordes

e vencer em número de votos os tóris reacionários. Os pares

do reino proprietários de terras recuaram. Lloyd George e

Churchill conseguiram o que queriam. A Inglaterra embarcou

em um século de distribuição de riqueza.

Churchill era nada mais nada menos que um esquerdista,

pelo menos aos olhos dos tóris, quando chegou ao ministério

do Interior. Reduziu as sentenças de prisão, quando a maioria

dos que ocupavam esse cargo tentavam ampliá-las. Diminuiu

o uso do confinamento em solitárias. Criou uma distinção, nos

presídios britânicos, entre presos políticos e presos comuns,

uma distinção que ainda hoje dá nos nervos de muitos

direitistas. Ele pode ter sido retoricamente virulento contra o

bolchevismo e a sodomia, mas quando se tratava da aplicação

da lei propriamente dita, era a personificação da misericórdia.

Ao longo de toda a sua vida mostrou uma bondosa indiferença

em relação às preferências sexuais das pessoas (de fato, Eddie

Marsh era homossexual, como Churchill certamente sabia) e



tentou limitar as sentenças de prisão a atos que eram

classificados como crimes. Ao ficar sabendo que um homem

tinha sido condenado a dez anos de trabalhos forçados pelo

crime de sodomia, Churchill escreveu aos seus juízes: “O

prisioneiro já recebeu duas terríveis sentenças de servidão

penal, uma por roubar suco de limão-galego e outra por

roubar maçãs. Não é impossível que ele tenha adquirido na

prisão esses hábitos antinaturais”. Essa minuta mostra seu

instinto natural por clemência e a natureza bárbara da justiça

na Inglaterra eduardiana.

Quando os tóris alegaram que Churchill era muito leniente

com os jovens infratores, ele chegou a tirar da manga a carta

anti-Bullingdon.[45] Um tóri direitista chamado Lorde

Winterton o estava atacando na Câmara dos Comuns por se

recusar a encarcerar alguns jovens delinquentes, e Churchill

respondeu: “Eu queria chamar a atenção do país […] para o

mal que é o fato de que 700 rapazes das classes mais pobres

são mandados para a cadeia todo ano por crimes que, se

tivessem sido cometidos pelo nobre lorde na universidade, ele

não teria sido submetido ao mais ínfimo grau de

inconveniência”. Dá para imaginar alguns parlamentares

furibundos com a ideia de suas travessuras regadas a

champanhe sendo equiparadas à mera criminalidade. E isso

de um sujeito que sequer havia frequentado a universidade,



muito menos tido a honra de ser eleito um homem de Buller.

As pessoas mais sensíveis, é claro, concordariam em gênero,

número e grau com Churchill.

Quanto à forma como Churchill lidou com as greves e os

tumultos que precederam a Primeira Guerra Mundial, ele foi

grosseiramente difamado pelo Partido Trabalhista moderno.

Em 1978, o primeiro-ministro Trabalhista Jim Callaghan disse

que a família Churchill tinha uma “vendeta” contra os

mineiros de Tonypandy. Mais recentemente, em 2010, uma

câmara de vereadores do sul de Gales tentou vetar uma

homenagem a Churchill, impedindo que um acampamento

militar local recebesse o nome dele; e ainda hoje há

parlamentares Trabalhistas que dizem que em 1910 Churchill

despachou brutalmente o exército contra trabalhadores

indefesos. Isso é tudo uma tolice.

Os registros históricos mostram que as tropas em

Tonypandy agiram com comedimento. Verdade seja dita,

Churchill foi efetivamente atacado pelos tóris por ser

tolerante demais, e por manter as tropas na reserva. De fato,

enviou soldados para tentar conter os estivadores que

promoveram desordens nas ruas de Liverpool em 1911, e é

verdade que eles efetuaram disparos. Mas a destruição que os

manifestantes causaram foi imensa, a situação tinha de ser

controlada, e as simpatias pessoais de Churchill estavam com



os grevistas, assim como haviam estado com os mineiros em

Tonypandy. “Eles são muito pobres, recebem salários

miseráveis, e agora estão quase morrendo de fome”, Churchill

declarou. Acerca dos estivadores em greve em Londres, ele

disse ao Rei que “tinham uma queixa legítima, e a adição

salarial que eles receberam deve promover a saúde e o

contentamento de uma classe de trabalhadores indevida e

injustamente pressionada e exaurida e que, constatou-se, está

incumbida de funções vitais na nossa civilização”.

Repetidas vezes, vemos Churchill impaciente com as

classes patronais e tomando o partido dos sindicatos. Em

1917, quando era ministro das Munições, encarou uma greve

de trabalhores das fábricas de armamentos no Clyde — e

levou os grevistas para uma reunião com chá e bolo no

ministério. Resolveu o problema concedendo-lhes um

aumento de 12%. Apresentou um Projeto de Lei das Munições

para amenizar as queixas dos trabalhadores e atender a

algumas de suas reivindicações, e disse que “nenhum

trabalhador deve ser penalizado por pertencer a um sindicato

ou tomar parte de dissídios”.

Com relação à Greve Geral de 1926, ele certamente

trabalhou com afinco para dar fim à crise; no mínimo, estava

na ala conciliadora em sua postura de atenção aos

pormenores dos pontos de divergência nas discussões. Ao



longo do verão e do outono, ele tentou fazer com que

proprietários de minas aceitassem que sua empobrecida mão

de obra merecia um salário mínimo, e declarou que os

capitalistas estavam sendo “recalcitrantes” e “insensatos”.

Mais uma vez Churchill fez por merecer o desprezo dos tóris,

que julgaram que ele estava tentando interferir no direito da

administração de administrar.

Há muito mais. Se quiséssemos justificar a entrada de

Churchill no grande panteão dos legisladores esquerdistas,

poderíamos acrescentar a redução da idade de aposentadoria

de 70 para 65 anos (ainda há pouco fomos obrigados a

reverter essa generosidade excessiva), ou suas repetidas

exigências de nacionalização das ferrovias, sua proposta de

imposto sobre ganhos inesperados cobrado dos que lucravam

com a guerra e sua introdução na indústria britânica de um

favorito dos representantes sindicais bolcheviques na década

de 1970: o intervalo para o chá.

Então, o que vai ser? É hora de o verdadeiro Winston

Churchill mostrar sua face, quem ele realmente é. Ele é cor-

de-rosa ou azul? A propósito, há um verso de Gilbert e

Sullivan neste sentido: “Todo menino e toda menina/ que

nasce no mundo/ é ou um pouco liberal/ ou um pouco

conservador”.

Os socialistas fabianos, adeptos da Sociedade Fabiana de



Fabian Sidney e Beatrice Webb, saudavam Churchill como o

político mais progressista de seu tempo. Praticamente ao

mesmo tempo, um dos colegas Liberais de Churchill, o MP

Charles Masterman, proclamou-o “um tóri aborígine e

imutável”. Das duas opiniões, uma devia estar equivocada,

certo?

Claro que há e havia muita gente que explica o mistério em

termos simples: Churchill era um cata-vento, que disse tantas

coisas diferentes em tantas ocasiões diferentes que, nas

palavras de Beaverbrook, terminou encampando todos os

pontos de vista sobre todas as questões. Ou, como definiu

Asquith, “Winston não tem convicções”.

Não sei ao certo se atribuo muito peso à crítica de um

carneiro inútil como Asquith, homem que repetidamente

fustigou Churchill, e que nas reuniões de gabinete passava o

tempo todo escrevendo patéticas cartas de amor para Venetia

Stanley, e que ficava tão bêbado que invariavelmente pedia a

Churchill que assumisse as rédeas em seu lugar. A carreira de

Churchill cobriu um enorme naco da história britânica. Ele

ocupou cargos de alto escalão, mais ou menos continuamente,

de 1905 a 1922, um período de 17 anos que eclipsa com folga a

maioria dos políticos modernos, e isso foi apenas em sua

primeira fase, antes mesmo de se tornar ministro da Fazenda,

muito menos primeiro-ministro.



Claro que às vezes dizia coisas que pareciam estar em

desacordo com algo que ele tinha dito em resposta a outro

problema em outro momento. Mas os que o acusam de

inconsistência política subestimam a profundidade e a

sutileza de seu pensamento político. A minha opinião pessoal

é a de que Churchill tinha uma identidade política muito clara,

e um conjunto de princípios constante e uniforme.

Ele era ao mesmo tempo reacionário e liberal porque era

essencialmente um whig bucaneiro vitoriano. Acreditava na

grandeza da Inglaterra, no império e na preservação da maior

parte da ordem estabelecida do país em que havia nascido e

crescido. Acreditava também na ciência e no progresso

tecnológico, e que o governo poderia e deveria intervir para

ajudar a melhorar a condição do povo.

Acima de tudo, acreditava que havia uma relação entre

estes dois objetivos: a promoção e a proteção da Inglaterra e

do império e a promoção e proteção do bem-estar do povo; o

segundo ajudaria a fomentar o primeiro. Essa era a essência

de seu torismo de feição whig.

Pense no tipo de vida que ele teria visto quando saiu

naquela noite na invernal Manchester. Em 1902, havia lido

Seebohm Rowntree, sobre a sorte dos pobres em York, e

dissera que isso “deixou seus pelos eriçados”. Em 1906, por

conta da explosão populacional, a miséria nos cortiços de



Manchester estava, para dizer o mínimo, pior.

Ele e Marsh viram casas sem água encanada, sem sistema

de esgoto, e em que famílias de dez pessoas ocupavam um

mesmo e único cômodo. Ali, um recém-nascido tinha apenas

25% de chance de viver até completar seu primeiro

aniversário. Nesses cortiços Churchill viu pessoas que não

eram apenas relativamente pobres, enfrentando a pobreza no

sentido que somos capazes de compreender, mas paupérrimas

em absoluto: pobres de maneira extrema, esmagadora,

massacrante, desesperada, uma vez que se viam privadas de

categorias de coisas que para a maioria dos pobres de hoje são

as mais naturais do mundo.

Seeborhm Rowntree foi bastante rigoroso para decidir

quem podia ser chamado, com justiça, de pobre. Só poderia

ser classificado como pobre, disse ele, quem não tivesse

condições de pagar nenhum tipo de transporte, e se fosse

obrigado a andar a pé quando resolvesse visitar um parente

ou ir para a zona rural. Para ser pobre, a pessoa não podia ter

condições de comprar selos para escrever cartas, não podia

ser capaz de comprar tabaco ou álcool, o pobre não tinha

dinheiro para comprar brinquedos ou bolinhas de gude ou

doces para os filhos, tampouco tinha dinheiro para comprar

roupas, exceto as mais básicas. Para ser classificada como

pobre, a pessoa não poderia se dar ao luxo de faltar a um



único dia de trabalho. Esses eram os pobres urbanos quando

Churchill iniciou sua carreira política, vivendo em uma

imundície e uma penúria que hoje seriam inimagináveis.

Compunham ao todo 25% da população.

Quando Churchill fez esse comentário sobre a vida

daquelas pessoas, a bem da verdade estava refletindo acerca

de sua própria perplexidade diante da imensidão do abismo

existente entre a vida que aquelas pessoas levavam e a vida

que ele levava, e tentando, até onde era capaz, se colocar no

arruinado lugar delas.

Ele tinha todos os tipos de motivos para se preocupar com

essas pessoas e para querer ajudá-las. Alguns desses motivos

eram egoístas, outros, se o eram, pareciam menos óbvios. A

beleza e o enigma de estudar os motivos por trás das ações de

qualquer político é tentar distinguir o que é idealismo e o que

é interesse próprio, e amiúde nos resta concluir que a

resposta é uma mistura das duas coisas.

Ele queria fazer alguma coisa a respeito da condição dos

pobres, porque, como eu disse, acreditava na Inglaterra e no

império. Tinha visto como o sistema alemão de paritatisch —

cooperação entre patrões e empregados — estava dando

resultados, e, como todos os membros da classe dominante

britânica, podia ver o crescente poderio industrial alemão.

Churchill viu que a economia britânica precisaria de uma mão



de obra apta, saudável e motivada, se o país como um todo

tivesse de competir.

Churchill tinha lutado na Guerra dos Bôeres, e sabia que

em 1899 os oficiais de recrutamento do exército haviam

ficado estarrecidos ao constatar que 50% dos voluntários

oriundos da classe trabalhadora tinham sido simplesmente

considerados inaptos para atuar como soldados, por conta de

doenças de infância ou desnutrição. Churchill queria um

exército fisicamente capaz de defender e conduzir um

império.

Além disso, ele queria melhorar a condição dos pobres

como precaução política, porque anteviu que, se os pobres

continuassem sendo humilhados daquela maneira, se

recusariam a tolerar por mais tempo a situação. Os primeiros

anos do século XX foram um período de alarmante

instabilidade política. Ocorreu um sem-número de greves,

muitas delas violentas, com sucessivas batalhas entre os

trabalhadores e a polícia.

Lênin disse que em 1910-1914 o espírito da revolução

espreitou a Inglaterra. Lênin tinha razão, e Churchill era o

completo oposto de um revolucionário. Sabia o quanto era

precária a posição da minoria a que pertencia. “Era o mundo

dos poucos”, ele disse acerca da sociedade em que cresceu e



se formou, “e eram muito poucos”. Ou, como poderia ter

definido, nunca antes, no campo do conflito social, tantos

deveram tanto a tão poucos.

Churchill era radical precisamente porque era conservador.

Sabia o que todos os tóris sensatos sabiam: que a única

maneira de manter as coisas como estão é tomar providências

para que elas mudem, ou, no dizer de Burke, um Estado

desprovido dos meios de alguma alteração é desprovido dos

meios para sua conservação. Churchill compreendeu isso. Viu

que a única forma de ser reacionário de maneira bem-

sucedida e efetiva era ser mais do que um pouco liberal. Como

disse Charles Masterman: “ele desejava na Inglaterra um

estado de coisas em que uma classe social superior

benevolente concedesse benefícios para uma classe

trabalhadora grata e bem-pensante”, o que, aliás, ainda hoje

é a posição tácita de alguns liberais metropolitanos de bom

coração.

E há um derradeiro motivo pelo qual Churchill advogava a

reforma social. Ele não fazia isso simplesmente porque era do

interesse da economia, do exército e do império e, é claro, do

interesse dos próprios pobres. Ele o fazia porque era do

interesse de Winston Leonard-Spencer Churchill. Desde os

primórdios de sua carreira política nós o encontramos

“triangulando”, desenvolvendo uma posição moderada, de



centro, que lhe permitia contar com o mais amplo apoio

possível. Em 1902, ele escreveu que a resposta para os

problemas políticos do país era um grande e poderoso partido

central, “livre, ao mesmo tempo, do egoísmo sórdido e da

desumanidade do torismo por um lado e, por outro, dos

apetites cegos das massas radicais”. Em outra ocasião, ele

declarou que a coisa mais importante era ser “conservador

nos princípios, mas Liberal nas simpatias”.

Essa postura é, em parte, como Churchill se sentia em

relação ao mundo e, em parte, seu posicionamento político.

Ele se via como alguém capaz de encarnar essa coalizão, de

ser o gigante em cima do muro, o colosso com um pé de cada

lado na entrada no porto. Sonhou com esse papel desde o

início. A Segunda Guerra Mundial lhe propiciou a deixa.

É injusto dizer acerca de Churchill que ele era um “maria

vai com as outras”, cuja atitude dependia do sabor dos ventos.

Pelo contrário, ele mostrava mais coerência do que o próprio

Partido Tóri. Quando escreveu a Hugh Cecil, em sua famosa

carta jamais enviada de 1904, dizendo que odiava o Partido

Tóri, seus homens e métodos, era em larga medida porque

estavam abandonando a causa do livre comércio, o que então

era visto como essencial para fornecer comida barata aos

pobres urbanos. Os tóris estavam descartando o conceito do

pai de Churchill, Randolph, de “Democracia Tóri”, que, se é



que significava alguma coisa, significava costurar uma

coalização entre as classes endinheiradas e a classe

trabalhadora.

Churchill foi um inquebrantável defensor do livre comércio

(exceto por um titubeio em 1931, e alguns insignificantes

rompantes protecionistas, tais como a taxação sobre filmes

importados dos Estados Unidos), e retornou ao Partido Tóri

somente depois que os próprios conservadores tinham voltado

a advogar o livre comércio. Churchill não era apenas um

adepto do livre comércio, era um capitalista. Como ele disse

em 1924, “o sistema capitalista existente é o alicerce da

civilização e o único meio pelo qual é possível fornecer a uma

grande e moderna população suas necessidades vitais”. Ele

falou reiteradas vezes contra a despropositada perseguição

aos ricos. Mas acreditava no capitalismo com uma face

humana, ou um conservadorismo compassivo.

Desde o início de sua carreira, ele surgiu como um homem

determinado a mitigar o sofrimento que os livres mercados e

o capitalismo podem causar. Sim, era um ferrenho

antagonista de agitadores desordeiros e grevistas, mas

também um notável conciliador, usando seu charme e o

minucioso apreço pelos detalhes para chegar a um acordo.

Na década de 1950, essa flexibilidade se tornou menos

desejável. O país estava mais rico do que na época em que



Churchill se lançou na vida política, o abismo entre ricos e

pobres tinha diminuído consideravelmente. Muito já se

argumentou acerca do fato de que o segundo mandato como

primeiro-ministro foi relaxado demais a respeito da

ascendência sindical, e, portanto, ajudou a criar a esclerose

das décadas de 1960 e 1970.

Mas, se olharmos para trás e pensarmos no estado do país

nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial,

podemos ver que os instintos de Churchill estavam certos.

Vejamos a bagunça na Europa nas décadas de 1920 e 1930:

uma revolução comunista homicida na Rússia e outras

insurreições comunistas na Europa Central, e depois uma

avassaladora erupção de ditaduras fascistas continente afora.

Praticamente quase não houve país que tenha passado

incólume, sem sofrer uma sublevação de grande envergadura

ou uma abominação constitucional. A Itália teve Mussolini,

Portugal teve Salazar, a Polônia teve Piłsudski, a Áustria teve

Dollfuss, a Alemanha teve Hitler, e a Inglaterra teve o bom e

velho tio Stanley Baldwin, com seu ar de gerente de banco de

cidadezinha.

Todos os tipos de fatores evitaram que a Inglaterra

sofresse o mesmo destino de suas contrapartes continentais.

O país passara um milênio sem ser invadido. Suas instituições

tinham raízes profundas. A democracia parlamentar estava



havia muito estabelecida. Os ingleses inventaram o críquete, e

assim por diante. Mas certamente devemos acrescentar a essa

mistura a sabedoria e a antevisão do jovem Winston Churchill

e de seu amigo Lloyd George; Churchill viu que era hora de

minorar a ira dos despossuídos, ajudar a evitar a revolta

providenciando a primeira resposta financiada pelo Estado à

evidente injustiça social que ele via.

Nesse sentido, pode-se dizer que Churchill ajudou a salvar

a Inglaterra do fascismo não apenas uma vez, mas duas. Foi

importante aquele passeio pelos cortiços em Manchester em

1906. Vá até lá hoje, e você verá bares chiques e uma porção

de jovens descolados vestindo roupas bacanas, e que parecem

ter alguma coisa a ver com o florescente setor de tecnologia

da cidade. Pergunte a eles qual é seu pensamento político, e

suponho que a resposta será alguma variante do capitalismo

com face humana.

Churchill adotou essa estratégia não apenas porque era a

coisa certa para o império ou para a economia ou para si

mesmo como político, mas porque ele era genuinamente

compassivo. Jamais foi um brutamontes grosseirão, a despeito

do que a mitologia Trabalhista possa dizer.

E, por fim, há outra questão sobre a qual agora devemos

chegar a um consenso com relação à psique do homem, uma

questão que tem tudo a ver com o cerne de todo o debate



acerca do Fator Churchill que segue explosivo até os dias de

hoje. Precisamos ter certeza absoluta quanto à pureza dos

motivos dele, à medida que se preparava para assumir o leme

do país em 1940.

O que quero dizer é que precisamos saber o que ele pensava

e sentia com relação àquele ato primal em que a nossa espécie

provavelmente nasceu, e ainda assim parece tão

extraterrestre para a maior parte da minha mimada geração.

Há algumas pessoas (talvez muitas) que dizem que uma parte

crucial do Fator Churchill era sua absoluta disposição para

fazer a guerra.
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NÃO HÁ GLÓRIA NA CARNIFICINA

A guerra é o pai de todas as coisas, disse Heráclito de Éfeso. A

guerra foi certamente o pai de Churchill. Mas o próprio

Churchill foi um pai de guerras? E foi mesmo tão desenfreada

e fervilhantemente prolífico como muita gente já sugeriu?

Voltemos ao ano do fim da guerra que daria fim às guerras.

Era o dia 9 de agosto de 1918 e, embora na época ninguém

fosse capaz de ver isso com clareza, a mais vergonhosa guerra

já registrada na história humana estava prestes a entrar nos

últimos espasmos de matança. Com a ajuda de 600 blindados,

a Força Expedicionária Britânica obteve extraordinárias

conquistas em Amiens, rompendo o arame farpado e

avançando através da lama e esmagando cadáveres ao longo

de uma distância de — prepare-se — quase 13 quilômetros

em um único dia. Milhares de alemães foram mortos,

milhares capturados.

Como acontecia com frequência naqueles dias, Churchill

estava na França, hospedado no Château Verchocq.

Aparentemente, sua presença ali servia para que pudesse



observar em primeira mão a distribuição dos armamentos,

uma de suas atribuições como ministro das Munições. Na

realidade, suspeita-se, era porque não suportava a ideia de

não estar no centro da ação. Ele estava se dirigindo ao

quartel-general do Quarto Exército quando passou por cerca

de 5 mil alemães capturados; os perplexos soldados tinham

nos olhos uma expressão vazia, estavam de cabeça abaixada,

sua pele ainda enegrecida por conta dos explosivos. Ao passar

por eles, Churchill notou que “não conseguiu evitar um

sentimento de pena deles naquela situação lamentável, depois

de terem marchado tantos quilômetros no campo de batalha

sem comida nem descanso, e antes disso tendo enfrentado os

horrores da luta”.

Isso talvez fosse um tanto estranho. Os êxitos da ofensiva

britânica tinham sido excepcionais, mas não havia razão, até

onde Churchill podia ver em agosto de 1918, para pensar que

teriam caráter decisivo. Churchill tinha sido pessimista com

relação às perspectivas da guerra e previu que o conflito não

terminaria antes de 1919, no mínimo. Os alemães foram

capazes de infligir aos britânicos fartas doses de caos e

destruição. De fato, assim fariam até o apito final.

Portanto, a visão de todos aqueles soldados inimigos

derrotados e capturados deveria ter enchido Churchill de

empolgação, um prazer feroz diante da constatação de que os



chucrutes finalmente estavam batendo em retirada. Em vez

disso, ele teve pena do sofrimento alheio. Ficava cada vez

mais claro que não se tratava de um alarme falso. A Alemanha

estava de fato perdendo a guerra, já tinha praticamente

perdido, e Churchill pensava e agia de forma diferente de

muitos outros políticos inferiores.

Ele era radiantemente clemente. Enquanto os outros

demonstravam mesquinhez e desejo de vingança, ele

demonstrava largueza de coração; enquanto outros

propunham retaliação, ele sugeria a conciliação. Em

novembro de 1918, no décimo primeiro dia do décimo

primeiro mês, os alemães assinaram o armistício, o Kaiser

tinha fugido, a influenza grassava, insurreições comunistas

estavam paralisando as cidades e, em parte como resultado do

bloqueio britânico aos portos alemães, havia um numeroso

contingente populacional à beira da inanição.

Em uma noite de novembro, Churchill se viu em um jantar

em Londres com seus camaradas — F. E. Smith, o

procurador-geral, e Lloyd George, o primeiro-ministro. Eles

receberam notícias acerca da fome alemã. Lloyd George queria

deixar o antigo inimigo sofrer, Churchill disse que 12 navios

abarrotados de alimentos deveriam ser enviados

imediatamente.

Lloyd George queria fuzilar o Kaiser. Churchill foi contra.



Quatro meses depois, em 1919, a situação alemã tinha

piorado, e vemos Churchill queixando-se na Câmara dos

Comuns de que era repugnante usar a fome como arma contra

mulheres, crianças e idosos. Ele queria a suspensão do

bloqueio o mais rápido possível, e que um acordo de paz fosse

firmado com a Alemanha.

Por fim, os termos da paz foram determinados em

Versalhes — com vastas e opressivas exigências de reparação

impostas à Alemanha, além de uma soma absurda de

indenizações impossíveis de serem pagas. Churchill entrou

em desacordo com Lloyd George e Woodrow Wilson, o

presidente dos EUA, por ver a loucura essencial do que tinha

sido feito. Os termos eram severos demais. “As cláusulas

econômicas do Tratado de Versalhes eram malignas e tolas

até o ponto em que se tornaram obviamente fúteis”, ele disse

mais tarde. Isso não é apenas prever o futuro, nos diz algo

sobre caráter e instinto.

No prefácio à história da Segunda Guerra Mundial que

escreveu, Churchill nos brinda com sua famosa máxima de

que uma nação deveria mostrar “na guerra, determinação; na

derrota, resistência; na vitória, magnanimidade; na paz: boa

vontade”. Não se trata meramente de conversa hipócrita ou

fingida. Ele era realmente assim. Uma das maiores calúnias



feitas contra Churchill é a de que ele era beligerante demais,

belicoso, va t’en guerre, que praticamente bufava, resfolegava,

fungava, batia os pés com força no chão e revirava os olhos

como um garanhão fogoso diante do pensamento de que

haveria alguma chance de briga.

É muito fácil ver por que as pessoas fazem essa acusação.

Feche os olhos e pense nos eventos realmente importantes da

primeira metade do século XX, o que poderíamos chamar de

época churchilliana. É um período dominado pela Primeira e a

Segunda Guerra Mundial, os dois mais infames e destrutivos

conflitos em que a humanidade já se envolveu. A Primeira

Guerra Mundial deixou um saldo de 37 milhões de mortos no

mundo todo, incluindo cerca de 1 milhão de britânicos. Uma

talentosa geração de rapazes foi liquidada nos campos de

Flandres, muitos deles pulverizados ou abandonados em

gigantescos ossuários anônimos como o de Verdun.

A Segunda Guerra Mundial matou ainda mais: 60 milhões

de mortos, e meio milhão de britânicos. A Inglaterra tinha

sido física e emocionalmente massacrada. A nação perdera um

quarto de sua riqueza. Quando olhamos para a escala dessas

catástrofes, temos de nos perguntar quem é que estava no

comando do país na época. Em uma amplitude da qual hoje

em dia meio que nos esquecemos, Churchill foi essencial para



o manejo de não apenas um dos conflitos, mas de ambos. De

fato, à medida que se afastam de nós no tempo, as duas

grandes guerras parecem cada vez mais um único evento, um

conflito travado no mesmo terreno, com os mesmos padrões,

o mesmo tipo de causa, e pelo menos em um dos gigantescos

casos, a mesma personalidade no topo. Ao longo daqueles 11

anos de massacre, Churchill foi o intelecto político e militar

moldando a nação que iniciou o século como a potência

militar mais formidável do planeta, e que terminou a Segunda

Guerra Mundial com tudo mais ou menos cruelmente

reduzido, exceto a reputação do primeiro-ministro. Ele foi o

homem que preparou a esquadra para a Primeira Guerra

Mundial, e que concebeu e promoveu a única contribuição

estratégica original da Inglaterra (que terminou em outra

catástrofe). Conduziu pessoalmente a ação na Segunda Guerra

Mundial, de tal maneira que hoje nos parece amalucada.

Churchill era um líder militar, e sugere-se que, portanto,

era também um fomentador da guerra, alguém que apreciava

tanto a guerra a ponto de ter ajudado a provocar o conflito

que o deixou famoso. Essa era a suspeita daquela esposa tóri

que escreveu que ele era um outro Goering turbinado e em um

estado de extrema excitação causada pela sede de sangue.

Esse era o receio de um Membro do Parlamento Conservador

que, em 1934, escreveu que Churchill era uma personalidade



extraordinária, “um homem com tamanho poder que

constitui uma ameaça definitiva para as soluções pacíficas dos

problemas com que este país se defronta”.

Hoje pensamos em Churchill como a encarnação de retidão

moral, um homem que teve a coragem de se insurgir contra a

tirania e ainda assim continuar sendo complacente,

misericordioso, democrático, corado, fundamentalmente

bondoso e inglês em sua moderação. Isso tudo é a mais pura

verdade, mas no período imediatamente anterior à guerra, na

opinião de muita gente, Churchill exalava um carisma

sombrio, um otimismo satânico acerca das possibilidades de

violência, e mesmo hoje há os que acreditam que, sob a

imagem jovial, há mais que um toque de Darth Vader — ou

talvez até do Imperador Palpatine.

Não faz muito tempo que, na lista de campeões de vendas

do jornal The New York Times, figurava uma curiosa diatribe de

Pat Buchanan, em que acusava Winston Churchill de um

“ardente desejo de guerra” em 1914, e argumentava — se é

que “argumentava” é a palavra — que, em 1939, a Inglaterra

deveria simplesmente ter ficado de braços cruzados,

assistindo aos nazistas escravizarem o restante da Europa.

Buchanan afirmou que Churchill era bem mais militarista que

o Kaiser ou qualquer um de seus Junkers[46] — que adoravam o

som de um coturno batendo com firmeza no outro —,



acrescentando (talvez com razão) que, em 1914, “Churchill

tinha visto mais guerra do que qualquer soldado do exército

alemão”.

Ou vejamos o ponto de vista de outro paleoconservador, Sir

Peregrine Worsthorne, um ex-editor do Sunday Telegraph, que

recentemente escreveu: “poucas vezes houve um estadista tão

bom para glorificar a guerra, e tão indecentemente ávido para

fomentar a guerra, quanto Winston Churchill. Todas as suas

obras demonstram seu amor pela guerra, glamourizam as

glórias da guerra e minimizam seus horrores”. Sir Peregrine

tem direito ao nosso respeito; na verdade, ele combateu na

Segunda Guerra Mundial. Mas, a meu ver, suas opiniões

simplesmente não correspondem à realidade, tampouco estão

em conformidade com a complexidade da natureza de

Churchill.

Concordo, Churchill se empolgava com a guerra. Tinha

uma reação naturalmente emotiva e romântica ao drama, à

escala do evento. Quando Sir Edward Grey fez seu discurso na

Câmara dos Comuns, em 3 de agosto de 1914, na véspera da

Primeira Guerra Mundial, dia em que lâmpadas foram acesas

em toda a Europa, Churchill chorou. O primeiro-ministro

Asquith notou o estado de ânimo de Churchill, e com alguma

desaprovação. “Winston está com sua pintura cerimonial de

guerra, ansiando por uma batalha no mar […] a coisa toda me



enche de tristeza.” De maneira um pouco mais indulgente, a

esposa de Asquith, Margot, disse: “Winston deseja

loucamente ir para as trincheiras — sonhando com a guerra,

grande, animado, feliz até. É um soldado nato”. Churchill

chegou inclusive a deixar escapar para Margot que achava a

guerra “deliciosa” e instantaneamente pediu que ela não

repetisse o comentário, e houve gente que o ouviu dizer que a

paz era a última coisa pela qual deveríamos rezar. Muitos

outros notaram sua energia, sua vivacidade, e o lampejo de

determinação em seus olhos.

É uma verdade inquestionável que Churchill amava a

guerra nesse sentido óbvio, que sem a guerra não poderia

haver glória, nenhuma chance de emular Napoleão, Nelson ou

o próprio ancestral de Churchill, Marlborough. Ele sabia como

a guerra e seus riscos tinham elevado os homens e pintado de

fama os feitos cotidianos. Essa era a razão pela qual, na

juventude, Churchill tinha mergulhado de cabeça na batalha,

enquanto observava, pelo canto dos olhos, os relatos dos

jornais. A guerra fazia a adrenalina jorrar de suas glândulas, e

é claro que, quando estava lutando, quando seu sangue fervia,

ele queria golpear o inimigo com a maior força possível. Na

Harrow, os juízes de esgrima tinham notado seus ataques

com estocadas. Churchill acreditava, com razão, que, quando

uma pessoa entra em uma luta, tem de mostrar ao inimigo



que ele está perdendo, e tem de fazer questão de lançar mão

de todas as ferramentas disponíveis. Churchill era implacável

em sua aplicação da violência.

Acabamos de ter um importante e magnânimo debate

internacional sobre o uso que a Síria moderna faz de armas

químicas, prática que o mundo inteiro, corretamente,

abominou. Durante esse debate, quase ninguém fez menção

ao papel do nosso herói nacional no que tange a incentivar o

uso do gás na Primeira Guerra Mundial. Ele queria lançar gás

contra os turcos em Galípoli, e uma de suas maiores

contribuições como ministro das Munições foi se assegurar de

que, no espaço de um mês em 1918, um terço dos obuses

lançados pela artilharia britânica contivesse gás mostarda.

Churchill era um entusiasta tão ferrenho do gás mostarda que

seus generais tiveram de contê-lo e demovê-lo de usar a

arma química também na Segunda Guerra Mundial.

Churchill não apenas mandou milhares de homens para a

morte em Galípoli (“seu pai matou o meu em Dardanelos”,

disse um garoto de Eton para o filho de Churchill, Randolph,

quando este ingressou na escola), ele ordenou a destruição da

esquadra francesa em 1940, iniciou os extensivos

bombardeios aéreos estratégicos na Alemanha, tomou

decisões que um político moderno consideraria impensáveis, e

fez tudo com brio e autoconfiança. E, ainda assim, não resta



dúvida de que é óbvio que existe uma esmagadora diferença

entre uma pessoa lutar com afinco quando se vê sob ataque e

uma pessoa ser tão beligerante a ponto de ser ela própria a

causa do conflito. Há uma diferença entre agressão e

resistência, ou, pelo menos, entre ataque e contra-ataque.

Claro que ele queria glória pessoal nas derradeiras guerras

imperiais vitorianas. Almejar renome não significa que ele

aprovava as causas em que se engajava. Basta lembrar do

desgosto diante do tratamento dado por Kitchener à sepultura

do mahdi, ou o ataque de Churchill à guerra “covarde e

criminosa” na Fronteira Noroeste. Ele detestava o jingoísmo e

a agressão imperialista gratuita. Não acreditava na guerra em

nome da mera expansão colonial. Levou essas posturas

liberais do campo de batalha vitoriano para dentro do governo

eduardiano.

Em certa manhã de fevereiro de 1906, Churchill estava na

sede do Ministério Colonial, onde trabalhava como

subministro para as colônias, quando foi interrompido. Havia

uma visitante do lado de fora. Eddie Marsh tentara enxotá-la,

mas ela estava irredutível e se recusava a arredar pé. Era uma

mulher alta e bastante bonita chamada Flora Lugard, uma

espécie de Boadicea do Império Britânico. Ex-editora colonial

do jornal The Times, tinha cunhado o nome “Nigéria”, assim

batizando aquele vasto país, e era conhecida por ser fria e



durona, um coração de pedra. Recentemente, casara-se com

um famoso trucidador dos nativos chamado Sir Frederick

Lugard, e sua missão era dizer ao “garoto” (assim ela

descreveu Churchill) como ele deveria administrar a África

Ocidental. A solução de Flora Lugard era que Churchill deveria

entregar a região como uma satrapia nas mãos dela e do

marido, para que o casal a gerisse como bem quisesse: às

vezes desde Londres, às vezes in loco, e sempre com

exuberante uso dos mais modernos e eficientes armamentos.

Ela descobriu que o “garoto” sabia muito bem quem ela

era, e sabia tudo acerca de seu marido. Churchill já havia

reparado na maneira como o bigodudo Sir Frederick se

comportava — as choças incendiadas, os milhares de homens

e mulheres das tribos indefesas que ele tinha matado com

bombas e balas. Churchill escrevera que o “banho de sangue

crônico” era “ridículo e perturbador”. “É provável que o

empreendimento todo seja deturpado por pessoas que

desconhecem a terminologia imperial, descambando para o

assassinato de nativos e o roubo de suas terras”, ele disse. E

deixou claro para Flora Lugard, com bastante polidez, que não

aprovava a linha de ação dela. Então, teve início um embate

ideológico. Ele aniquilou o plano dos Lugard de serem o czar e

a czarina de uma “Rússia tórrida” na África Ocidental. Lugard

foi mandado de mala e cuia para Hong Kong. Flora Lugard



protestou, para quem quisesse ouvir, alegando que Churchill

estava errado, que o poder emanava de um cano de

espingarda ou canhão, e que a estratégia dela era a única

maneira de administrar um lugar como a África.

Churchill disse que não fazia sentido continuar mantendo

vastos nacos da Nigéria, e que era a favor de uma retirada.

Certamente, acreditava no império e anexou um pedaço do

Quênia quando lá esteve, em 1907. Mas fazia isso com um

lápis, não com uma metralhadora Maxim. Ele não aprovava

guerras de conquista ou guerras de agressão, e nenhuma

acusação desse tipo pode ser feita contra os britânicos nem

em 1914 nem em 1939.

Churchill foi de fato o responsável pela estruturação da

marinha de guerra nos anos imediatamente anteriores à

Primeira Grande Guerra, e com toda razão. Mas não entrou na

vida política como um militarista. Em 1901, seu discurso

inaugural causou burburinho e uma boa dose de impaciência

entre os tóris, porque parecia tão estranhamente pró-bôer.

“Se eu fosse um bôer, lutando nos campos”, ele disse, “e se

eu fosse um bôer, sem dúvida estaria lutando nos campos…”.

“Ora essa!”, disseram as bancadas tóris, revirando os olhos.

“Ele gostaria de estar lutando contra nós, é isso?”

Desde o princípio, Churchill foi desdenhoso acerca dos

gastos militares excessivos, exatamente como seu pai antes



dele, e, em 1908, estava fazendo campanha contra mais

gastos nos couraçados de batalha Dreadnoughts, para que

assim pudesse gastar mais em programas sociais. Quando

chegou ao Almirantado, certamente mudou de tom com

relação aos gastos na defesa: como todos os ministros, foi

enfeitiçado pela necessidade de amplificar o poderio de seu

departamento, e àquela altura o problema da expansão alemã

era óbvio. Mas foi Churchill quem tentou desacelerar a corrida

para a guerra. Foi ele quem propôs “férias” — uma moratória

de ambas as partes na construção de navios de guerra.

Mesmo na iminência da guerra, foi ele quem tentou viajar

a fim de persuadir o comandante supremo da marinha alemã,

o almirante von Tirpitz, a se acalmar. O ministério das

Relações Exteriores não o autorizou a ir. Mesmo na véspera da

catástrofe, Churchill estava defendendo a realização de uma

reunião dos líderes europeus, o que mais tarde ele chamaria

de “conferência de cúpula”, para acertar os ponteiros e

resolver as coisas.

Ele não ansiava pela guerra, tampouco se cobria de glória

na matança. Quando voltou das trincheiras, em 1916, tendo

visto horrores inimagináveis, discursou na Câmara dos

Comuns com a pálida repugnância de um Wilfred Owen ou um

Siegfried Sassoon. Ele viu de perto a sordidez e a balbúrdia

dos túmulos salpicados nas trincheiras. Tinha sido tarefa sua



escrever para as viúvas dos mortos em combate. Ele viu o

ritmo metronômico da carnificina. “O que está acontecendo,

enquanto saímos para jantar ou voltamos para casa a fim de

dormir em uma cama quente?”, ele perguntou a seus colegas

parlamentares. “Quase mil homens — ingleses e britânicos,

homens da nossa raça — são transformados em fardos de

farrapos ensanguentados.”

Churchill jamais quis outra guerra; ele já tinha visto o

suficiente. Em 1919, no cargo de ministro de Estado da

Guerra, tentou cortar o orçamento militar instituindo a regra

dos dez anos: o governo britânico trabalharia a partir da

pressuposição de que não haveria outra guerra na Europa nos

dez anos seguintes. Quando foi ministro da Fazenda, na

década de 1930, mais uma vez fez campanha contra os gastos

na defesa, e dessa vez tinha a autoridade direta para fazer os

cortes. De fato, no final da década de 1930, os chamberlainitas

ainda estavam tentando (injustamente) culpá-lo pela falta de

preparo do país.

No final da década de 1930, Churchill estava, é claro,

incitando seus colegas a gastar mais na defesa nacional, para

fazer frente à expansão da Luftwaffe. Mas não seria

concebível descrever sua atitude como belicosa, ou de um

fomentador da guerra que estalava os lábios por achar a

guerra uma delícia. Ele falava como uma Cassandra, como



alguém que havia vislumbrado um ossuário do futuro. Na

crise tcheca de 1939, depois da renúncia de Eden, Churchill

passou uma noite inteira em branco. “Vi a luz do dia se

insinuar lentamente através das janelas, e encarei diante de

mim, mentalmente, a visão da morte.”

Os historiadores continuarão debatendo as causas da

Primeira Guerra Mundial, e a verdade é que nenhuma

potência europeia saiu muito bem das pernas daquele

catastrófico episódio. O que podemos dizer com toda certeza é

que Winston Churchill não foi um dos responsáveis, e que a

culpa recai substancialmente — mas de forma alguma

inteiramente — sobre a Alemanha, e sobre o militarismo e o

expansionismo alemães. O que quer que tenha acontecido em

Sarajevo em 1914 não era desculpa que justificasse um ataque

do Kaiser à Bélgica e à França. A Inglaterra não tinha

absolutamente opção nenhuma a não ser seguir as regras de

500 anos de política externa e tentar impedir que uma única

potência dominasse o continente.

A Segunda Guerra Mundial foi causada quase que

exclusivamente por um líder alemão maníaco, e um desejo

paranoico de vingança. Estão se recusando à evidência dos

fatos os polemistas que postulam alguma equivalência moral

entre Churchill e o Kaiser, ou entre Churchill e Hitler.

Churchill tentou evitar a guerra. Lutou contra ela.



Uma das características mais interessantes e encantadoras

da mente de Churchill é que ele dispendeu muita energia não

apenas tentando evitar a guerra, mas para produzir inovações

— técnicas e científicas —, na tentativa de minimizar o

impacto da guerra sobre o corpo humano.

A guerra é o pai de muitas coisas, mas, no caso de

Churchill, a compaixão era a mãe da invenção.



13
OS NAVIOS QUE ANDAVAM

É uma sensação esquisita percorrer a mata nesta tarde, e em

certo sentido a estranheza se explica pelo fato de que é fácil

demais. Não há nada para me impedir, basta apenas erguer o

aro de arame em um portão improvisado, e estou caminhando

através do bosque assombrado.

Os pássaros estão trinando com vontade, as árvores estão

derrubando suas folhas tenras. Não há vivalma à vista. Estou

aqui no bosque de Ploegsteert, no sul da Bélgica, não muito

longe da fronteira com a França; enquanto serpeio sobre o

musgoso chão da floresta, penso em como devia ter sido a

aparência do lugar 100 anos atrás.

Este bosque já foi famoso na Inglaterra. Quase todos os

leitores de jornal conheciam o nome, ou melhor, o nome que

os soldados deram. Era Plugstreet, no Front Ocidental. Um

século atrás, as árvores receberam tantos tiros que foram

reduzidas a tocos, os galhos foram despedaçados, os pássaros

emudeceram, o solo ficou contaminado com explosivos e

outras toxinas. Era aqui que o coronel Churchill saía para suas



rondas noturnas e aterrorizava o restante da patrulha fazendo

barulhos de “bebê elefante”. Posso ver os resquícios das

trincheiras dentro das quais devem ter se arrastado a caminho

do front, agora repletas de água preta, barrenta e lodosa.

Andavam nas pontas dos pés até a extremidade do bosque

mutilado, e em algumas noites seu oficial comandante seguia

em frente, às vezes sozinho, para a terra de ninguém, no

limite das linhas alemãs.

Ali está a terra de ninguém. Posso reconhecer pelo mapa

onde ficava a área, uma faixa de terra absurdamente estreita

correndo de norte a sul através dos campos. De um dos lados,

há algumas das famosas vacas belgas Blanc-Bleu (branco-

azul), com o dikbil, o traseiro duplo que produz os melhores

bifes. O campo mais distante está arado, um pesado veludo

cotelê marrom que foi semeado com o que Bruxelas decidiu

que dará mais lucro este ano. Entre elas há uma trilha

metálica que leva, de acordo com meu mapa, às linhas

alemãs. Decido entrar de novo no velho Toyota.

É hora de executar uma manobra militar, uma façanha que

Churchill e seus homens precisaram de cinco terríveis anos

para realizar. Vou fazer isso em pouco mais de um minuto.

Ligo a ignição da minivan. Engato a primeira. Um rápido gole

de cerveja Stella Artois para os nervos, e começo a avançar

lentamente.



De início, vejo-me sacolejando sobre alguns sulcos, agora

estou no asfalto. Devo estar indo a 24 quilômetros por hora,

agora 32, agora 40. Passo por trincheiras e crateras

produzidas pela explosão de bombas, avanço sem resistência

alguma pelo arame farpado. As bombas, as balas — nada pode

parar a investida do Toyota e sua usina de força de 2,49 litros.

De ambos os lados das linhas, homens exaustos e

enfraquecidos estão perscrutando de suas trincheiras

enlameadas e entreolhando-se com frenética suspeita, depois

irrompem em gritos de guerra. E, por fim, alcançamos o

objetivo, quase antes de haver tempo de registrar a façanha.

Cheguei às linhas alemãs; e, enquanto os homens pelejam

para reagir, passo por eles, fatiando sem esforço as linhas de

reserva e as barracas do hospital de campanha. Os

aterrorizados alemães estão agarrando seus rifles e, em

pânico, debandando em precipitada fuga das latrinas.

Triunfante, dou uma ligeira buzinada e, sem ser

incomodado, executo uma guinada de 180 graus. Deixo para

trás o exército do Kaiser e dirijo de volta do leste para o oeste,

os mesmos patéticos 457 metros, na direção do bosque

Ploegsteert. No caminho de volta, paro em algum ponto do

meio. Estaciono na margem e saio no campo lavrado. Este é o

trecho em que nenhum ser humano poderia se arriscar e

sobreviver.



Eis o motivo: há um ali, um aqui, outro acolá. Todo ano, na

época da aradura, milhares de fragmentos de metal antigo e

enferrujado abrem caminho até a superfície e voltam à tona

do passado.

Este se parece um pouco com um detonador, uma grande

protuberância que está corroída em um câncer de ferro e

ferrugem e ainda é extraordinariamente pesada. Aquilo talvez

seja uma cápsula de bala ou projétil, há mais alguns logo

adiante. Não sei o que são, mas explicam com eloquência por

que nenhum dos lados seria capaz de vencer. Não há onde se

proteger nem se abrigar além da mata, apenas estes vastos

campos sob o aberto céu flamengo.

Não importa quanta coragem, determinação ou “bravura”

demonstrassem, os jovens eram reduzidos a pedaços o tempo

todo. Acontece que o destino fez com que esses jovens

estivessem aqui em um momento de assimetria na evolução

da guerra, quando a humanidade acabara de inventar

projéteis de metal capazes de penetrar a carne humana, a

certa distância, com enorme velocidade e poder explosivo.

Ninguém havia inventado uma defesa ainda. Durante três

horríveis anos essa situação permaneceu inalterada.

Dá para imaginar a frustração de Churchill ao ver seus

homens morrendo, sem resultar em um único centímetro de

território conquistado. Tão logo chegou aqui, tentou descobrir



o que tinha acontecido com seu plano.

Em novembro de 1915, escreveu um longo memorando

para o comandante em chefe, Sir John French, em que

desabafou e propôs todo tipo de propostas táticas. Algumas de

suas ideias pareciam francamente um tanto amalucadas. Ele

queria que os homens recebessem escudos especiais, feitos de

aço ou uma liga, que se estendessem do capacete até os

quadris. Sugeriu que se alinhassem em formação na borda da

trincheira, encaixassem os escudos e marchassem adiante, 15

homens lado a lado. Parecia ignorar o fato de que estava

pedindo a soldados que avançassem na direção de

metralhadoras em uma postura defensiva que já era bem

conhecida pelos hoplitas gregos.

Churchill sugeriu que os soldados fossem equipados com

maçaricos de oxiacetileno — de um tipo que ele tinha visto

cortando chapas de metal nas docas —, para que pudessem

abrir caminho através do arame farpado. Não estava claro o

que ele pensava que aconteceria caso os tanques de gás

fossem atingidos por uma bala. Mas seu principal interesse

estava no que ele descreveu como um novo tipo de veículo.

Disse que eram como “cúpulas blindadas e giratórias móveis,

bem como esmagadoras de arame”, e que eram capazes de

atravessar qualquer obstáculo comum, vala, parapeito de

proteção feito de pedra e areia ou trincheira”. Havia cerca de



70 desses veículos experimentais já sendo construídos, ele

informou ao general French.

Sir John deveria ir vê-los de perto, ele recomendou com

insistência. “O espetáculo de ver uma máquina rompendo

emaranhados de arame farpado precisa apenas ser

testemunhado para ser convincente. Lembra as operações de

colheita de uma máquina automática de ceifar e enfeixar” —

e com isso ele quer dizer uma versão primitiva do que

chamaríamos de ceifadeira-debulhadora.

Infelizmente, Sir John jamais teve a chance de inspecionar

esse maquinário agrícola mutante. Foi exonerado por Asquith,

que estava começando a entrar em pânico — o que não

surpreende — diante da falta de progresso sob sua liderança.

Assim, em janeiro de 1916, Churchill tentou de novo.

Ele levou seu documento — com sua proposta de um novo

tipo de colheitadeira-debulhadora blindada — para o sucessor

de French, Douglas Haig, homem que tradicionalmente leva a

culpa por grande parte da paralisia da estratégia britânica.

Haig pareceu interessado. Um pouco mais tarde, Churchill foi

instruído a ir até a Divisão Operacional Britânica em St. Omer,

a fim de explicar suas ideias. Lá, o general disse que tinha

ouvido de Heard que havia algumas novas geringonças sendo

projetadas pelo Almirantado para uso na guerra de

trincheiras.



Churchill sabia de alguma coisa a respeito? Certamente que

sim. De fato, ele pode ser perdoado por ter ficado consternado

e perplexo diante da continuada morosidade dos oficiais de

alta patente de adotar sua ideia. Já fazia mais de um ano —

em dezembro de 1914, quando ainda estava no Almirantado —

que Churchill tinha compreendido o pesadelo do impasse, do

beco sem saída da paralisia, com trincheiras e arame farpado

estendendo-se desde a Suíça até o canal da Mancha.

Churchill tinha se inspirado em parte na ficção científica

de H. G. Wells e sua descrição dos “navios terrestres”

revestidos de ferro. Em 5 de janeiro de 1915, ele escreveu a

Asquith, sugerindo que era hora de algum tipo de inovação

tecnológica. Precisávamos de uma máquina que fosse capaz

de lidar com as trincheiras, ele disse, e, se não

desenvolvêssemos uma, os alemães certamente o fariam.

Asquith respondeu prontamente para Churchill e solicitou ao

Departamento da Guerra que se dedicasse à questão.

O exército formou uma comissão para investigar o tema, e

decidiu que uma máquina assim afundaria sob o peso de sua

própria armadura. Nada prático, ideia descartada.

Assim, o assunto poderia ter sido dado como liquidado,

com consequências impensáveis. Mas Churchill não deixou

para lá e fez algo a respeito. Ele estava no Almirantado,

lembre-se disso. Estava encarregado dos navios, não da tática



do exército. Teoricamente, era essa a sua atribuição. Porém,

em 18 de janeiro de 1915, ele escreveu aos seus colegas do

Almirantado com o que parecia uma solicitação bizarra.

Queria que fosse realizado um experimento.

Alguém — ele não especificou quem — deveria pegar dois

rolos compressores e acoplá-los com longas hastes de aço,

“de modo que, para todos os propósitos e finalidades, fossem

um único cilindro cobrindo pelo menos de 3,6 a 4,2 metros”.

Depois, queria que os oficiais encontrassem uma área “à

mão”, nos arredores de Londres, e cavassem cerca de 90

metros de trincheiras, como faziam na França. O objetivo

fundamental, ele disse, era permitir que a monstruosa

máquina corresse ao longo de toda a extensão das trincheiras,

na verdade, passando por cima delas, com uma gigantesca

roda em cada borda. O objetivo seria “esmagá-las todas e

enterrar as pessoas dentro delas”.

Este é Churchill em um de seus melhores e estonteantes

momentos. Há falhas em sua ideia. E se os dois rolos

compressores rodassem em diferentes velocidades, ou

diferentes marchas? Por certo, as hastes simplesmente se

romperiam ou cortariam. Ele não tinha deduzido que o

maquinário precisaria de um único motor. Mas quase dá para

ouvir o ruído de suas engrenagens mentais enquanto ele

reflete sobre o problema e a questão da tração.



A lama, ele está pensando agora. Os infernais mares de

lama. A máquina vai derrapar e deslizar a menos que… Ahá!

“Os cilindros dessas máquinas serão guarnecidos com

suportes em forma de costelas ou nervuras — as esteiras —

capazes de se estender e avançar além da superfície regular da

roda quando necessário, a fim de romper o solo de cada lado

da trincheira e acentuar o processo de rolagem.” É como

perscrutar através de um telescópio uma nebulosa distante, e

ver as nuvens de gás interestelar enquanto se desintegram e

endurecem planeta adentro.

Uma ideia estava nascendo. Talvez mesmo sem saber,

Churchill estava descrevendo as lagartas. Tudo que era

necessário, ele concluiu, “era um par grande o suficiente de

rolos compressores e um casulo, blindado e impossível de ser

escalado, para os tripulantes”. Ele encerra o memorando com

uma ordem esplendidamente peremptória de que a coisa toda

deveria ser feita em duas semanas: “wsc”.

Dá para imaginar a reação dos engenheiros navais. Ele

quer que a gente aparafuse ou solde alguns rolos

compressores juntos? E quer que a gente estrague um parque

abrindo um punhado de trincheiras experimentais? Mas,

mesmo assim, obedeceram.

E assim teve início aquela que ficaria conhecida como

Comissão de Navios Terrestres, e dá para ver por que era



conveniente para Churchill adotar a terminologia de H. G.

Wells. Não havia motivo especial nenhum para que esse

projeto fosse conduzido pelo Almirantado, a menos que

fingissem que estava em discussão uma forma de navio. Em

22 de fevereiro de 1925, esse pequeno grupo se reuniu pela

primeira vez, sob a batuta de um dos diversos heróis da

história, o sr. Eustace Tennyson d’Eyncourt, o diretor de

Construção Naval. Ele prestou contas a Churchill.

O primeiro debate girou em torno principalmente da

questão que o Primeiro Lorde do Almirantado tinha levantado:

como garantir que a descomunal máquina simplesmente não

escorregasse na lama. Eles discutiram o potencial das rodas

com cunhas, e também dos “pedrails”,[47] um insólito

mecanismo por meio do qual uma porção de pezinhos eram

afixados à borda da roda, cada qual agarrando-se

alternadamente ao solo à medida que a roda girava. Dois dias

depois, Tennyson d’Eyncourt escreveu a Churchill com

novidades. Tinham feito um tremendo progresso.

Estavam propondo a construção de um modelo de 25

toneladas que seria “um trator com verdadeiro valor militar

transportando 50 homens com metralhadoras e capaz de

transpor as trincheiras inimigas”. Estavam chegando perto.

Churchill respondeu de forma sucinta, no mesmo dia:

“Conforme o proposto, e com urgência urgentíssima. wsc”.



No dia 3 de março, já tinham dois projetos, um com uma

enorme roda na traseira e um com uma esteira. Era hora de

gastar dinheiro. Sem autorização do Departamento de Guerra,

e certamente sem consultar seus colegas do gabinete,

Churchill fez uma encomenda de protótipos. Não fazia a

menor ideia do que seria mais eficaz, por isso encomendou

ambos: uma dúzia de lagartas e meia dúzia de rodas. Na

esperança de incentivar o espírito de competição, o

Almirantado contratou dois fornecedores: Foster e Foden, que

receberam uma margem de lucro de 10%. O custo total foi de

70 mil libras — 5 milhões de libras em cifras de hoje, o que

me parece uma pechincha, a julgar pelos padrões das

modernas verbas de defesa nacional, e quando se pensa na

história militar que estava sendo escrita.

Enquanto os homens continuavam sendo massacrados em

Flandres, Tennyson d’Eyncourt e sua equipe trabalhavam

duro para contornar o problema. O que era melhor? As cunhas

ou os pedrails? E como poderiam resolver este difícil dilema:

propiciar segurança aos ocupantes do veículo, mas sem

sobrecarregá-lo com uma quantidade tão espessa de

blindagem, a ponto de afundar na lama? De seu privilegiado

ponto de observação no Almirantado, Churchill continuava a

atormentar todo mundo e incentivar os trabalhos; e, então,

em maio de 1915, desastre.



A carreira do próprio Churchill saiu dos trilhos. Ele

terminou de ponta-cabeça em uma vala, com todas as rodas

no ar, e nenhuma esperança de escapar. Fora defenestrado do

cargo por conta de Galípoli, literalmente perseguido e

enxotado por tóris que não aceitariam trabalhar com ele no

governo. Ele tentou, de forma bastante trágica, manter um

papel no projeto dos navios terrestres. Perguntou a Balfour,

que o sucedeu no Almirantado, se poderia continuar

presidindo uma pequena comissão conjunta entre o

Almirantado e o Departamento de Guerra. Em vão.

Ele levou seu mentor, Lloyd George, que tinha se tornado

ministro das Munições, para ver o enlameado laboratório ao

ar livre em Wormwood Scrubs, onde estrondosos escaravelhos

de ferro estavam, aos roncos, sendo arremessados dentro de

valas e trincheiras, com resultados positivos e negativos.

Infelizmente, o projeto já não era cria de Churchill: ele não

tinha mais papel nenhum, nem formal nem informal. Sem

seu comando criativo, o Frankentrator definhou. No Front

Ocidental, os homens continuavam sendo submetidos a

extremos, com consequências desastrosas. No que dizia

respeito aos figurões de alta patente do exército, os planos de

uma nova máquina estavam soterrados.



Carta a H. G. Wells sobre os “navios de guerra terrestres”.

No outono daquele ano, Churchill estava pessoalmente no

Front Ocidental, executando seu singular ato de soldado

penitente, e no ano seguinte assumiu o posto de tenente-



coronel no comando do 6o Batalhão Fuzileiros Reais

Escoceses. Viu em primeira mão o horror e a compaixão.

Escreveu seu longo memorando; e foi somente depois de se

encontrar com Sir Douglas Haig, que estava

preocupantemente vago, que o projeto pareceu ganhar vida.

Em 14 de fevereiro, Tennyson D’Eyncourt escreveu a

Churchill uma carta animada. Lamentava que tudo tivesse

demorado tanto tempo. A empreitada toda havia atolado,

tanto no sentido literal como físico. “Depois de perder a

grande vantagem da sua influência, tive consideráveis

dificuldades para conduzir o projeto, desviando-me das

pedras da oposição e dos mais insidiosos baixios da apatia.”

Mas estava empolgado com o resultado, ele disse a

Churchill. O modelo mais recente dessa máquina era

definitivamente atlético. Transporia com facilidade um

parapeito perpendicular de 1,37 metro de altura e depois

atravessaria um buraco de 2,75 metros. Tinha canhões de 2,72

quilos em “torretas” — saliências laterais — como um

couraçado; e podia disparar tanto para a frente como de

bandas de artilharia em seu costado. Atravessava

emaranhados de arame farpado, ele se gabava, “feito um

rinoceronte através de um campo de milho […] Parece um

descomunal monstro antediluviano, especialmente quando

emerge de um terreno pantanoso. Espero que assuste os



chucrutes”.

Ele terminava com uma desajeitada mas sincera

homenagem ao humilhado Churchill: “Permita-me oferecer a

você as minhas felicitações pelo sucesso do seu projeto

original, e desejar-lhe toda a boa sorte no seu trabalho no

front”.

A produção dos navios terrestres teve início. Em nome do

sigilo, os operários das fábricas foram instruídos a chamar as

máquinas de “tanques de água”, com a vaga sugestão de que

eram gigantescos reservatórios destinados a saciar a sede dos

campos de batalha da Mesopotâmia. Tornaram-se “tanques”,

na forma abreviada, e ainda são tanques, inclusive em russo.

Na história das grandes inovações britânicas, o tanque é

singular. Não apenas pelo fato de que algumas das principais

ideias são britânicas — isso é bastante comum. O

desenvolvimento foi britânico e a aplicação prática foi

britânica, no sentido de que em 1917 a Inglaterra estava

produzindo centenas deles, mais do que qualquer outra nação

beligerante.

A essa altura, Churchill já era novamente o responsável

pela produção dos carros de combate, porque em julho desse

ano Lloyd George o reconduziu ao gabinete, como ministro

das Munições. A imprensa ficou em polvorosa. O Sunday Times

disse que qualquer cargo que Churchill ocupasse seria “um



grave perigo para a administração e o império como um

todo”. O Morning Post alertou: “Esta perigosa e incerta

grandeza, o Sr. Winston Churchill — um rim flutuante no

corpo político — está de volta a Whitehall”.

Não podiam estar mais errados. Churchill era

indispensável ao sucesso. Ele trabalhou freneticamente para

equipar as forças armadas com as máquinas e os

equipamentos — aviões, projéteis de gás e tanques — que ele

acreditava serem essenciais para romper o beco sem saída;

nesse ínterim, o massacre se intensificava. Naquele outono, a

estratégia de Haig de ataque frontal atingiu novos níveis de

loucura. Apesar da ansiedade de Churchill e Lloyd George, o

general lançou a ofensiva de Ypres, em que morreram quase

850 mil homens, incluindo 350 mil soldados britânicos. Foi

uma carnificina em uma escala até então jamais vista pelo ser

humano — uma versão industrializada da Batalha de Canas.
[48]

E então, por fim, os tanques ficaram prontos — e aos

montes. Havia 400 deles em ação em Cambrai em 20 de

novembro de 1917, ocasião em que obtiveram conquistas

territoriais significativas. Agora, Churchill entrou em um

ritmo alucinado e estafante. Criou uma Junta de Tanques, com

o objetivo de entregar 4.459 unidades em abril de 1919.

Quando os operários da fábrica de tanques ficaram insolentes,



ele ameaçou mandá-los para a frente de batalha. Isso deu um

jeito neles e resolveu a questão. E então chegou o grande

momento psicológico: foi na Batalha de Amiens, em 8 de

agosto de 1918, quando os leviatãs blindados realmente

aturdiram os alemães.

Seiscentos tanques britânicos irromperam através das

linhas alemãs, triturando as trincheiras, agarrando a lama

com suas lagartas, as balas inimigas achatando-se contra sua

dura couraça metálica, exatamente como Churchill tinha

imaginado. É verdade que rapidamente os alemães

aprenderam a não sentir tanto medo, assim como os romanos

superaram seu terror dos elefantes de Aníbal. Nas semanas

seguintes, tornaram-se muito eficientes na destruição dos

tanques. Mas o estrago no moral alemão já estava feito. O

general Erich Ludendorff definiu o primeiro dia da Batalha de

Amiens como um “dia negro” para o exército germânico, e a

data pode ser vista como o começo do fim.

Os tanques foram decisivos nesse dia. Pense em todos

aqueles desconsolados soldados capturados que Churchill viu

no dia 9. Tinham sido desbaratados com a ajuda de máquinas

das quais eles eram os coinventores. A todos os lugares aonde

ia, Churchill disse, ele via o rastro dos ferozes blindados.

Sejamos claros acerca da natureza exata do papel de

Churchill. É verdade que ele tinha, pessoalmente, um enorme



talento natural para a invenção e a improvisação — e adorava

pensar nas coisas de maneira prática e mecânica —, do

“bellybando”, um tubo de papel marrom que ele projetou

para impedir que os charutos desintegrassem, à questão de

como evitar que o cais flutuante Mulberry[49] balançasse no

Dia D. Quando criança, Churchill adorava construir fortes, e

ele e seu irmão Jack fabricaram um trabuco com que

disparavam maçãs em uma vaca.

Churchill adorava pintar e assentar tijolos, bem como criar

lagos e aterros. Foi não apenas um dos primeiros homens de

sua geração a pilotar um avião, foi um dos primeiros a dirigir

um carro (de maneira tão amedrontadora que seus colegas

Hughligans se recusavam a ser seus passageiros) e, de fato, a

imaginar a possibilidade da bomba atômica e a especular o

que aconteceria se um torpedo fosse acoplado a um avião. Seu

entusiasmo pelas inovações tecnológicas e seu potencial para

o avanço da raça humana eram parte de sua personalidade

whiggiana. Ele tinha uma maravilhosa habilidade de

visualizar, articular e estimular a imaginação e a confiança

dos outros.

Claro que Churchill não era um cientista, mas sua

inteligência infinitamente fértil e brincalhona legitimava os

cientistas em seu desejo de experimentar e de agradá-lo.

Algumas das ideias resultantes em tempo de guerra eram



brilhantes, mas malucas, como o plano de criar gigantescos

porta-aviões flutuantes misturando gelo e serragem. Essa

substância era conhecida como “pykrete”, em homenagem ao

seu inventor, Geoffrey Pyke, da Marinha Real, e há uma

história de como Mountbatten fez uma demonstração da

substância, com espantosa rigidez, para Churchill e Roosevelt.

Mountbatten levou um enorme bloco de pykrete congelado

para a conferência de Quebec em 1943, e disparou nele com

sua pistola de serviço. Os guardas postados do lado de fora

entraram às pressas, pensando que tinha havido um

assassinato, ao passo que a bala ricocheteou no pykrete e

quase matou o marechal do ar Charles Portal.

É assim que acontece com os experimentos científicos. O

pykrete poderia ter sido um triunfo, mas não foi. O tanque

poderia ter sido um fiasco, mas funcionou e teve efeitos

devastadores. E poderia ter sido um fiasco não fosse pelo

ímpeto imaginativo de Churchill: sua capacidade de manter

uma ideia no primeiro plano de sua mente e depois trabalhar

diligentemente nela — como o processo de fazer com que sua

visão mental ganhasse vida em óleos em uma tela em branco

— até tornar sua ideia uma realidade.

Seu interesse em máquinas era, é claro, em parte

agressivo: ele queria aviões, gás e bombas porque queria

vencer, e o mais rápido possível. Entretanto, mais uma vez o



motivo subjacente era compaixão, reduzir o caos, a destruição

e o sofrimento que ele via. “Máquinas salvam vidas”, ele disse

no início de 1917, antes que o tanque tivesse provado seu

valor. “O poder da máquina é um grande substituto para o

trabalho físico do homem. Os cérebros pouparão sangue. A

tática é um formidável agente diluidor do massacre.”

Essa é a razão pela qual ele optou pela colossal operação de

flanqueamento em Galípoli, essa é a razão pela qual foi

pioneiro nos bombardeios aéreos estratégicos ainda na

Primeira Guerra Mundial, e pela qual supervisionou

pessoalmente a produção de enormes quantidades de gás

mostarda. Essa era a razão pela qual queria o tanque: reduzir

a taxa de mortalidade de homens a quem se pedia que

andassem ou corressem sob uma chuva de projéteis de metal.

Os campos e as veredas ao redor de Ploegsteert estão

salpicados de cemitérios com suas fileiras e mais fileiras de

cruzes brancas, testemunhas do desperdício e da estupidez

criminosos dessas táticas. Por seu papel no pioneiro

desenvolvimento do tanque, Churchill merece crédito não

apenas por salvar vidas, mas por abreviar — e,

possivelmente, ajudar a vencer — a Primeira Guerra Mundial.

E não apenas com o tanque, é claro. Quando a Alemanha,

por fim, capitulou, foi em larga medida graças ao lento

estrangulamento de jiboia perpetrado pelo bloqueio da



Marinha Real, prolongado durante cinco anos, e que em 1918

havia colocado os alemães à beira da inanição. Foi graças a

Churchill, no cargo de primeiro lorde do Almirantado do pré-

guerra, que a esquadra abastecida a óleo estava pronta em

1914 para fazer o serviço. Portanto, temos uma dívida de

gratidão com Churchill pelos navios no mar e na terra.

~

Perambulo de volta ao bosque que Churchill costumava

frequentar, e estou parado com a lata de cerveja quase vazia e

um charuto na mão, em uma comunhão e conversa íntima em

uma espécie de torpor com as sombras dos que morreram. A

minha meditação é interrompida. Um fazendeiro belga viu o

carro estacionado junto da mata e está caminhando na minha

direção com um ar de quem quer me ver fora de suas terras.

Quase aponto para o fato de que muitos soldados britânicos

tiveram mortes terríveis para defender os fazendeiros belgas,

mas penso melhor. Ele já ouviu falar de Winston Churchill?,

pergunto. Ele parece ficar pensativo. Churchill morreu na

guerra?, ele quer saber. Confirmo a informação.

“É preciso sempre respeitar os que lutaram na guerra”, diz

o fazendeiro. Bem, brindarei a isso. Acabo com a Stella em

uma só golada e vou embora do bosque fantasmagórico.



Ninguém mais na Primeira Guerra Mundial tinha um

histórico parecido com o de Churchill, de arriscar a vida no

front e simultaneamente originar e promover direções

inteiramente novas na monumental estratégia do conflito.

Como ele fez isso?

Há uma razão pela qual Churchill instigava e fomentava

tantas formas de novas tecnologias, por que elas não

continuaram simplesmente no caderno de esboços de um

engenheiro naval. A essa altura já li um bocado de

memorandos e anotações de Churchill, e me espanto não

apenas com sua vitalidade burocrática, mas com sua

fenomenal atenção aos detalhes.

De todos os políticos de sua geração, Churchill foi não

apenas o melhor orador, o melhor escritor, o melhor inventor

de piadas, o mais corajoso, o mais ousado e o mais original.

Era crucial para o Fator Churchill que ele fosse também o

teórico mais caxias que já se viu, o mais ávido estudioso de

estratégias e diretrizes políticas.

Esse foi um traço de caráter essencial na maneira como

Churchill comandou o esforço de guerra em 1940. Claro que

ele era capaz de enxergar o quadro geral, de saber que o todo

é mais importante do que uma parte, e foi o maior de todos os

tempos, ninguém conseguiria fazer melhor que ele. Mas havia

um aspecto do temperamento de Churchill que, de maneira



consistente, surpreendia seu biógrafo Roy Jenkins: seu ritmo

de trabalho.



14
O MOTOR MENTAL DE 100 CAVALOS-

VAPOR

“Vamos lá, menina”, diz Inches, o mordomo. “Ele está

chamando você e não gosta de chamar duas vezes.” Ele

aponta para a escada, e você sente seu coração martelar.

Digamos que você tem 20 e poucos anos. É uma menina

bonita típica dos arredores de Londres, usando sapatos sem

saltos com uma saia de comprimento sensato e nenhuma joia

espalhafatosa nem maquiagem chamativa. Não frequentou

uma universidade, mas é uma boa estenógrafa e sabe

datilografar na velocidade do vento.

Você podia ser qualquer uma das dezenas de secretários ou

assistentes, de ambos os sexos, que ao longo das décadas se

plantaram, trêmulos, ao pé da escada. Mas digamos que

galgou uma posição e passou a fazer parte do séquito do

grande homem em algum momento na década de 1920 ou

1930, não importa exatamente quando.

A casa de tijolos vermelhos é sempre um cenário de imensa



atividade quando Churchill está lá, e o terreno se parece um

pouco com um zoológico — ou um zoológico em construção.

Há porcos, cães, cabras, gatos, patos-mandarins, cisnes

brancos e negros e gansos em tanques de peixes, com

gigantescos peixes-dourados ornamentais, e homens com

máquinas de escavar trabalhando no que parece ser um

projeto hidrelétrico, com uma série de diques sendo

construídos no sopé da colina.

Você entra e parece estar na cena de abertura de As bodas de

fígaro. Há gente correndo atarantada por toda parte: criadas,

motoristas, criados de libré, cozinheiros, e moços de rosto

imbebe e sereno com ar de eruditos carregando resmas de

papéis, e uma linda criancinha de cabelos dourados que

parece ser a caçula da família.

Agora você precisa subir as escadas e atender às

necessidades da mente que de alguma maneira aciona toda

essa gente e coloca todo mundo em movimento, e sem a qual

tudo se apazigua, como se fosse desligado por um interruptor.

“Depressa”, insiste Inches, e você sobe os degraus de

linóleo azul com saliências de borracha e bate à porta do que,

lhe disseram, é o estúdio. De algum lugar lá dentro vem um

grito abafado, como de um prisioneiro trancafiado em um

armário.

Você entra em um cômodo de pé-direito alto, com vigas de



madeira aparente e uma lareira preta e vazia em uma das

extremidades, sob uma fotografia bastante lúgubre do Palácio

de Blenheim. Há uma escrivaninha vertical junto a uma

parede e uma escrivaninha tradicional junto a uma outra

parede, e um velho tapete rosado cobrindo o chão. Paira no ar

um leve cheiro de charuto. Mas de Winston Churchill não há

sinal.

“Senhor?”, você se arrisca com voz trêmula.

“Aqui!”, vem o berro, e então você avista uma portinha no

canto mais distante, que tem o aspecto de um armário de

secagem de roupas, ou um grande armário de bebidas. Você

entra. Mal consegue acreditar que são as acomodações onde

dorme um dos homens mais poderosos da Grã-Bretanha.

Alguém fofocou que a sra. Churchill gosta de passar a noite

em outro lugar, porque o casal tem biorritmos drasticamente

diferentes. Sem dúvida, este não é um aposento para uma

dama. Parece mais o claustro de um monge.

Na parede há um retrato em sépia do Lorde Randolph

Churchill, e ao lado um banheiro minúsculo; e ali, na cama

baixa, uma visão aterrorizante. Ele está cercado de livros,

papéis e caixas para transportar despachos ou outros

documentos espalhadas, e ao seu lado, uma escarradeira

cromada, com alguma coisa nojenta no fundo, porque uma

escarradeira (ou cuspideira) é um recipiente dentro do qual a



pessoa está autorizada a escarrar e cuspir.

Há uma taça do que parece ser um uísque diluído e soda

sobre o criado-mudo, um gato amarelo em cima da colcha, e

Churchill está sentado na cama usando um quimono de seda

vermelho e uma expressão feroz, com mechas de cabelos

grisalhos viradas para o lado errado. Mastiga um charuto, e

você percebe que ele está dizendo alguma coisa para você.

“Desculpe, senhor”, você diz.

“Escreva”, ele vocifera, e você se dá conta de que ele já

começou a ditar.

Rapidamente, você se recompõe e saca seu bloquinho de

anotações ou papel de carta, e começa a registrar as palavras

dele. Ele para de falar. Franze a testa em uma expressão

carrancuda, como a de um touro ponderando se deve ou não

atacar um andarilho vestindo uma jaqueta com capuz

fluorescente.

Os artelhos dele se contraem debaixo das cobertas, e ele

está fazendo pequenos ruídos sibilantes como uma chaleira ou

panela de mingau.

Você mantém a caneta a postos acima do papel, a sua

cabeça abaixada. De repente, ele volta a falar, e seu tom de

voz é assustadoramente sedutor, até mesmo lascivo.

“Meu beeenzinho…”, ele murmura.

Alarmada, você ergue os olhos para ver que está tudo bem:



ele está conversando com o gato. Ele prossegue, ora falando

com Tango, o gato amarelo, ora de novo com você, e você se

dá conta de que está diante de um ligeiro probleminha.

Por causa do charuto, e da maneira como ele pronuncia

“ch” em vez de “s”, você se vê pedindo que ele repita as

coisas.

“Pelo amor de Deus, mocinha!”, ele exclama, e você acaba

sendo dominada pelas emoções. É demais. Não dá para

segurar.

As lágrimas surgem e escorrem, e no mesmo instante ele

se transforma. Todas as atenções dele estão concentradas em

você, e ele sorri e tranquiliza você com alegres olhos azuis.

“Não ligue para mim se eu ficar ríspido”, ele pede, e explica

que não está nem um pouco zangado com você, nada disso;

ele diz que está apenas tentando pensar no que dizer, e odeia

ter seu fluxo de pensamento interrompido.

Agora ele recomeça o ditado. Os artelhos estão se

contraindo enquanto ele elabora habilmente cada frase de

modo a encontrar a cadência natural da língua, rítmica,

musical, e agora acabou. Com um meneio ela abaixa a mão,

como um maestro sinalizando o fim de uma sinfonia de

Beethoven.

“Me dê aqui!”, ele diz. E você entrega o memorando ou a

carta.



Ele lê, e então pega a caneta-tinteiro e, segurando bem no

alto do tambor, assina com suas iniciais, e é isso. Você vai

embora, dispensada, até que meia hora depois é

misteriosamente convocada de novo. Parece que ele pensou

em alguma outra coisa.

Dessa vez, o estúdio e o quarto estão vazios, e você ouve

um barulho de borrifo vindo do diminuto banheiro. Deus do

céu, você pensa. Entre uma esfregada com a esponja e uma

enxaguada ele instrui você a puxar uma cadeirinha ao lado da

porta e começa a ditar outra carta, e então você abafa um

gritinho agudo quando ele surge com uma minúscula toalha

em volta da cintura que parece cair quando você fecha seus

olhos horrorizados…

Quando você reabre os olhos, ele está semidecente, e

ditando de novo. “KBO”, ele conclui essa carta. Mais tarde você

descobre que significa “keep buggering on”(siga em frente,

continue batalhando), uma ordem que ele usa com frequência

com seus colegas.

E assim a coisa vai ao longo do dia, com Churchill ditando

jorros de material para seus auxiliares de ambos os sexos. Ele

parece estar trabalhando em vários livros ao mesmo tempo,

sem mencionar artigos de jornal, discursos e outros

memorandos.



No almoço ele se serve de uma refeição lauta, regada a

birita, e depois tira uma soneca, e a seguir pinta um pouco ou

se dedica a uma sessão de assentamento de tijolos com seu

instrutor, o sr. Kurn, ou passa tempo em uma partida de

besigue, um jogo de cartas pelo qual ficou quase obcecado. Por

fim, anuncia-se que ele tem de ir para Londres, e você se

senta toda espremida no Daimler marrom, com sua máquina

de escrever silenciosa no colo, ao seu lado as caixas de

despachos e do outro um enorme poodle castanho-claro

chamado Rufus, que está com a língua na sua orelha,

enquanto o charuto envia rajadas de fumaça para trás em sua

direção.

Ao longo das duas horas ele proseia, e você se maravilha

com a exuberância de seu vocabulário, os infinitos sinônimos,

as tautologias, os pleonasmos. Ele vai ao Parlamento, vai ao

Ministério da Fazenda, durante toda a tarde e noite adentro

ele lida com enormes quantidades de texto e produz outras

milhares de palavras de todo tipo e cada uma delas é

minuciosamente conservada por seus ajudantes, como se

fossem abelhas operárias coletando geleia real para a rainha.

A essa altura, você está começando a esmorecer. Ele não.

Ainda está lépido e ativo após o jantar, embora você já tenha

ido para a cama, substituída por outra secretária. Ele continua

trabalhando, freneticamente, noite afora, como se sua bateria



fosse feita de alguma mistura superior de produtos químicos,

desconhecida de outros homens. Quando ele finalmente pousa

a cabeça no travesseiro, no apartamento de Londres, já são

três da manhã. E ele vai repetir a coisa toda no dia seguinte, e

então você se dá conta de que o que dizem sobre ele é

verdade: quanto mais perto você chega de Winston Churchill,

mais convencida fica da genialidade dele.

~

Talvez o maior erro que se possa cometer com relação a

Winston Churchill é pensar que ele é uma espécie de fantoche

pomposo, um líder de fachada, um mero empresário teatral

de ideias, um Ronald Reagan com um charuto. Certa vez,

Reagan fez uma piada famosa com sua própria maneira de

encarar a vida: “Alguns dizem que o trabalho duro nunca

matou ninguém — mas eu pergunto: para que arriscar?”.

Esse definitivamente não era o lema de Churchill. Não são

apenas os livros; ele produziu 31 deles, dos quais 14 eram

publicações “propriamente ditas” ou originais, e não

compilações de material já publicado. Tente contar suas

inumeráveis citações no Hansard, o registro oficial dos

debates parlamentares: dezenas de discursos e intervenções e

questões todo mês, em uma carreira parlamentar que durou



quase ininterruptamente 64 anos. Somente seus discursos

publicados abrangem 18 volumes e 8.700 páginas. Seus

memorandos e cartas constituem um milhão de documentos

em 2.500 caixas.

Ele apresentou cinco orçamentos como ministro da

Fazenda, e discursava por três ou quatro horas (os ministros

modernos não falam mais que uma hora). E não tinha um

assistente para escrever seus discursos. Ele fazia tudo por

conta própria; e quando não estava ditando, ou escrevendo, ou

dominando alguma conversa, ou pintando, ou assentando

tijolos, estava ganhando mais peso intelectual.

Churchill já havia lido pelo menos 5 mil livros, e enfiara

tanta poesia em sua memória elefantina que as pessoas o

consideravam uma espécie de jukebox. Bastava apertar um

botão, e a coisa saía. Quando se hospedou com Franklin e

Eleanor Roosevelt em Shangri-la (a residência de descanso

presidencial nas montanhas de Maryland, mais tarde

rebatizada de Camp David), impressionou o presidente norte-

americano por ser capaz de recitar para ele os poemas

nonsense de Edward Lear.

Depois, Roosevelt citou alguns versos famosos do poema

patriótico norte-americano “Barbara Frietchie”, de John

Greenleaf Whittier: “Shoot, if you must, this old gray head,/

But spare your country’s flag, she said”.[50]



Churchill deixou o casal presidencial espantado ao

declamar o poema inteiro, feito impressionante, já que se

tratava de um poema evidentemente norte-americano, e

longe de ser um texto que ele teria estudado na Harrow; e foi

magistralmente diplomático da parte de Churchill tirar o

poema da cartola. “Meu marido e eu nos entreolhamos”,

disse Eleanor Roosevelt, pois cada um de nós tinha recitado

alguns versos, mas a coisa toda estava além da nossa

capacidade”.

O Aga Khan teve o mesmo tipo de sensação de perplexidade

quando Churchill começou a recitar grandes nacos de versos

de Omar Khayyam. Aquele homem tinha decorado os poemas

para impressioná-lo? Não, acontece que ele simplesmente

tinha tudo na cabeça. Churchill armazenava e mantinha essas

iguarias literárias durante anos a fio, perfeitamente

conservados nos riachos regados de álcool de seu cérebro. Era

capaz de tirá-las da manga a qualquer momento. Os Lais da

Roma Antiga para o ministério, Shakespeare para seus filhos.

Mesmo octogenário, ainda foi capaz de declamar, de supetão,

trechos obscuros de Aristófanes para Sir John Colville.

Se você tiver 15 minutos de sobra, vá ao YouTube e procure

os sublimes trechos editados dos bastidores do único

programa partidário de Churchill transmitido pela televisão,

em 1951. Ele fica lá sentado, encarando a câmera com absoluta



selvageria, enquanto o obrigam a repetir inúmeras vezes o

roteiro. Por fim, ele deixa de ser simpático e, cansado de se

deixar atormentar pelos produtores, recita um longo trecho de

Gibbon sobre a propagação do cristianismo.

Isso é importante, esse dom da memória, porque

significava que Churchill era capaz de guardar na cabeça os

dados que lhe davam condições de vencer os debates e as

discussões e dominar os colegas. Em 1913, Asquith se queixou

para o objeto de seu amor, Venetia, que tinha acabado de sair

de uma reunião de gabinete de três horas de duração, das

quais duas horas e quarenta e cinco minutos haviam sido

ocupadas pelos comentários de Churchill. Ele se tornou a

escolha natural quando se precisava de um homem de

confiança para negociações complexas, em parte por causa de

seu charme e simpatia, mas principalmente porque tinha uma

compreensão tão profunda dos temas, que era fértil em

expedientes e soluções conciliatórias. Churchill comandou as

negociações de todo tipo de questão, da divisão da Irlanda à

criação de Israel à Greve Geral; e a razão pela qual ele foi tão

fundamental para esses eventos formadores do século XX não

era tanto o fato de que abriu caminho à força até o palco

central e o foco das atenções, mas que seus colegas

simplesmente reconheciam que ele era o homem com a



potência para fazê-lo.

Churchill nunca teve um cérebro especialmente genial no

que dizia respeito a aspectos matemáticos ou financeiros.

Como admitiu durante a polêmica sobre retomar ou não o

Padrão-Ouro, ele tinha “uma compreensão limitada acerca

dessas questões extremamente técnicas” (como seu pai,

também ministro da Fazenda, que reclamava de todos aqueles

“malditos pontos decimais”), e, após uma sessão com uma

porção de banqueiros, queixou-se de que estavam todos

“falando persa”. Disso Churchill pode certamente ser

perdoado. A história dos últimos 100 anos é repleta de

ocasiões nas quais está perfeitamente óbvio que os próprios

banqueiros não têm a menor compreensão do que estão

tentando dizer.

O que ele tinha era vitalidade, força, puro grunhido mental,

como Jeremy Clarkson poderia dizer. “Lá vem Winston

Churchill, com sua mente de 100 cavalos-vapor”, disse

alguém antes da Primeira Guerra Mundial, quando 100

cavalos-vapor eram muita coisa.

Algumas pessoas têm um cérebro bastante ágil e analítico,

mas nenhuma energia excessiva ou demasiado apetite para o

trabalho. Algumas pessoas têm boas doses de ímpeto e

perseverança, mas talento limitado — e a maioria de nós,

claramente, tem porções moderadas de uma coisa e de outra.



Churchill tinha tudo: energia fenomenal, uma memória

prodigiosa, uma aguçada mente analítica e uma implacável

capacidade jornalística de separar e dispor seu material de

modo a colocar em primeiro lugar o ponto mais importante.

Ele também tinha o relâmpago em zigue-zague que gera a

criatividade.

Sua constituição psicológica (necessidade de mostrar para

o pai seu valor, megalomania parcial etc.) significava que ele

tinha de trabalhar, era incapaz de ociosidade. Muita coisa já se

especulou acerca de sua suposta depressão ou “cachorro

preto”, como ele a chamava, usando uma expressão que já

existia na época. Outros consideram que se trata de um

aspecto que foi exagerado e teve sua importância agigantada,

e estou inclinado a concordar.

Ele certamente se entristeceu um pouco na década de 1930,

quando ficou fora do poder, mas em geral estava acostumado

a lidar bem com o que para muita gente é o ciclo criativo:

depressão, empenho, criatividade, euforia intensificada à base

de álcool, depressão, e assim por diante. Ele simplesmente

atravessava o ciclo com mais rapidez que qualquer outra

pessoa, como se suas rotações por minuto fossem mais

aceleradas, o que resultava em um desempenho

consequentemente enorme. Era como Dr. Johnson, no sentido

de que fazia a si mesmo exigências absurdas, sendo flagelado



e instigado por seu superego a ir adiante. Ele explicou como

se sentia: “Você sabe, odeio ir para a cama à noite achando

que não fiz nada de útil naquele dia. É a mesma sensação de ir

dormir sem ter escovado os dentes”.

Churchill era em certo sentido arcaico em suas atitudes —

movido por um anseio de glória e aplauso, e medo da

vergonha pública. Mas havia também uma porção de culpa

pós-cristã na mistura. Qualquer que fosse a composição exata

do combustível, o motor Churchill era perfeitamente

adequado para as complexidades do governo. Ele era um

guerreiro de Whitehall, e era um homem detalhista, por vezes

de maneira exasperadora.

No Ministério da Fazenda, ele se ocupava com minúcias,

por exemplo, o custo dos telegramas do Ministério das

Relações Exteriores. Quando voltou ao Almirantado em 1939,

investigou a fundo o número de casacos de lã disponíveis em

cada navio. E tomou providências para que os marinheiros nas

embarcações da Marinha Real jogassem gamão em vez de

baralho.

Se você quiser um exemplo do amor de Churchill pelas

“minutas” — mensagens ditadas sobre o governo, das quais

ele produzia dezenas por dia —, veja este impressionante

documento emoldurado na parede em Chartwell. É uma

resposta petulante para o que parece ter sido uma sugestão



bastante razoável do Ministério das Relações Exteriores sobre

respeitar os nomes que as pessoas dão às suas próprias

cidades.

Minuta Pessoal do Primeiro-Ministro:
Número de série: M 387/5 A
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

1. A meu ver, o princípio em “A” é inteiramente enfadonho. Não considero
que nomes que são conhecidos há gerações na Inglaterra devam ser alterados
de modo a satisfazer aos caprichos de estrangeiros vivendo naquelas plagas.

Nos casos em que o nome não tem significado particular, o costume local
deve ser seguido. No entanto, “Constantinopla” jamais deveria ser
abandonado, ainda que, para as pessoas estúpidas, “Istambul” possa vir escrito
depois, entre parênteses. Quanto a “Angora”, palavra que há tanto tempo é
conhecida de todos nós por meio do gato angorá, resistirei com todas as
minhas forças para que não seja degradada para “Ancara”.

2. O senhor há de atentar, a propósito, para o azar que sempre se abate sobre
os povos que mudam os nomes de suas cidades. A Fortuna é, com justiça,
maléfica para os que rompem com as tradições e os costumes do passado.
Enquanto eu tiver algo a dizer sobre a questão, “Ancara” está banido, a menos
que venha entre parênteses depois. Se não marcarmos posição, daqui a algumas
semanas seremos instruídos a chamar “Livorno” de “Leghorn”.[51] E a BBC
pronunciará “Parri” em vez de “Paris”. Nomes estrangeiros foram feitos para
os cidadãos ingleses, e não os cidadãos ingleses para os nomes estrangeiros.
Dato esta minuta do Dia de São Jorge.

WSC

23.4.45.

E repare na data. Os alemães ainda estão combatendo,

soldados britânicos ainda estão morrendo, e ele encontra

tempo para ditar uma carta irônica e bem-humorada sobre os

nomes de lugares.



Às vezes, porém, seus colegas ficavam gratos pelos olhos

de águia de Churchill. Ao ver algumas fotografias de falsos

couraçados britânicos em Scapa Flow (braço de mar localizado

nas ilhas Orkney, Escócia), ele notou algo estranho. Não havia

gaivotas em torno das chaminés. Os alemães podiam acabar

descobrindo o engodo. Então, puseram comida suficiente em

volta das chaminés para atrair os pássaros — e os alemães,

supostamente, foram enganados.

Essa infatigabilidade foi absolutamente essencial a partir

da década de 1940. Churchill tinha escolhido o destino da

nação. Por meio de puro carisma e força de personalidade, ele

havia determinado que a Inglaterra deveria seguir lutando.

Mas ainda tinha de continuar puxando a máquina na direção

que ele queria, ele era o homem forte arrastando o 747 ao

longo da pista, o cabo de guerra alterando o curso do

superpetroleiro. Como descreveu um de seus assistentes: “o

fermento de ideias, a persistência em alardear e promover

propostas, em instigar os comandantes a atacar — tudo isso

eram expressões de sua ardente energia explosiva sem a qual

a vasta máquina de guerra, tanto civil como militar, não

poderia ser impelida adiante com tanta firmeza ou conduzida

em meio a tantos reveses e dificuldades”.

~



É claro que ele não poderia ter feito tanta coisa sem você —

estou falando de você, a jovem secretária, agora de volta ao

trabalho, escrevendo mais ditados. Era parte do triunfo de

Churchill o fato de que ele conseguia transformar as pessoas

ao seu redor em sua colmeia pessoal, sua “fábrica”, e, em

uma palavra, era uma fábrica maravilhosa onde se trabalhar.

Se de vez em quando ele podia ser impaciente e rabugento,

também podia ser generoso e amoroso com as pessoas que o

ajudavam, pagando pelo tratamento médico e o tempo em que

tiravam licença por motivo de doença.

Churchill precisava da fábrica para ajudá-lo a processar a

quantidade de dados de que se valia e para lhe propiciar o

domínio dos detalhes. E foi graças ao domínio dos detalhes,

claro, que ele teve condições de se tornar também o homem

da visão geral. A razão pela qual ele foi tão formidável,

naquela longa e lamentável descida rumo à guerra, é que

tinha os fatos, conhecia a realidade sobre a Alemanha e

intuitivamente compreendia a ameaça que os nazistas

representavam para o mundo.

Volta e meia dizem que os pontos de vista de Churchill

foram descartados e postos de lado na época porque ele já

tinha errado muitas vezes antes; e parece-me que essa é uma

afirmação que precisa ser contestada. Ele cometeu erros

terríveis, sem dúvida, mas mesmo antes da Segunda Guerra



há argumentos para se dizer que Churchill acertou muito mais

do que errou.
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JOGANDO ROLETA COM A HISTÓRIA

Verdade seja dita, é quase insuportável pensar nisso. Winston

Churchill já havia escapado por um triz algumas vezes, mas,

quando concordou em se demorar no salão de chá de um hotel

de Munique, não fazia ideia do risco que estava correndo.

Quase foi flagrado na fotografia encenada do inferno: o aperto

de mãos que provavelmente faria o maior estrago em sua

reputação a longo prazo.

Era julho de 1932, e ele fora à Alemanha a fim de pesquisar

o campo de batalha de Blenheim, com o intuito de acrescentar

um pouco de colorido à sua biografia de Marlborough. Estava

hospedado em um dos hotéis mais chiques da cidade, o

Regina Palast — o mesmo local, por acaso, que acomodaria

Neville Chamberlain e sua lamentável delegação quando

foram à conferência de cúpula de 1939.

Já havia desfiles militares de jovens fascistas pelas ruas de

Munique — bem em frente ao hotel. Evoque em sua mente

shorts marrons de couro e coxas musculosas, o batecum de

bandas marciais e suásticas vermelhas e pretas tremulando na



brisa. Pense em meninas de sorriso radiante vestindo

dirndl[52] e servindo canecas espumantes no biergarten do

hotel, seus cabelos louros enrolados em estranhos formatos

espiralados em volta das orelhas.

E depois acrescente Churchill com seus olhos vivos e sua

curiosidade endiabrada, assistindo a tudo de uma janela

aberta, bebendo, assimilando e atribuindo sentido àquilo. Seu

filho jornalista, Randolph, estava com ele na viagem, ávido

por descobrir mais coisas sobre os nazistas, e apresentou o

pai a um curioso sujeito que atendia pelo nome de Ernst

“Putzi” Hanfstaengl. Esse tal Putzi era um empresário teuto-

americano, alto, magro e desajeitado, de 40 e poucos anos.

Tinha estudado em Harvard — por isso falava em inglês

impecável. Como Franklin D. Roosevelt, tinha sido membro do

clube Hasty Pudding, onde aperfeiçoara seu talento ao piano.

De fato, era o autor de algumas das mais famosas canções de

Harvard.

Era falador, divertido, sardônico, envergando um terno de

tweed e uma gravata larga e colorida que, segundo a moda da

época, descia apenas até a metade da camisa. Ele também era

um importante líder nazista e íntimo de Hitler, para quem

atuava como uma espécie de marqueteiro internacional.

Certa noite, Randolph e “Putzi” Hanfstaengl ficaram até

tarde da noite revezando-se ao piano, e, embora não esteja



claro se Churchill seguiu sua prática normal de cantar junto

— com todo vigor e totalmente desafinado —, sem dúvida

ficou feliz com o fato de Putzi conhecer tantas de suas

canções favoritas. No final do agradável recital, Putzi começou

a falar com extravagante entusiasmo sobre Hitler e seu

sucesso na revitalização da Alemanha.

Imediatamente, Churchill perguntou sobre o

antissemitismo de Hitler. Putzi tentou suavizar seus temores.

Como Hanfstaengl escreveu mais tarde: “Tentei fazer o relato

mais brando que Consiste de um corpete justo, blusa, saia e

avental. O nó do avental é um indicador do estado civil da

mulher: nó amarrado no lado esquerdo indica que é solteira;

amarrado à direita significa que é casada ou comprometida; e

atado na parte de trás significa que a mulher é viúva. (N. T.)

pude, alegando que o problema era o afluxo de judeus do

Leste Europeu e a excessiva representação de seus

correligionários nas profissões liberais”.

“Hummm”, disse Churchill. “Diga ao seu chefe que o

antissemitismo pode ser uma beleza no começo, mas depois

vai ficar esfalfado.” Essa é uma expressão do turfe. É uma

maneira bem-educada de alguém das classes superiores

britânicas dizer que, ao perseguir os judeus, Hitler estava

apostando suas fichas no cavalo errado.

“Quer saber de uma coisa?”, disse Putzi a Churchill. “Você



deveria se encontrar pessoalmente com Hitler.” Seria uma

moleza. Aparentemente, Hitler ia àquele mesmo hotel todo

dia, às cinco da tarde. Os dois poderiam bater um papo

saboreando fatias de bolo Floresta Negra. Putzi tinha certeza

de que o Führer ficaria “muito contente” de conhecer a

comitiva inglesa.

A natural curiosidade jornalística de Churchill ficou atiçada

e, de fato, Randolph estava certamente se desdobrando para

arranjar um encontro do tipo. Como Churchill escreveu em

suas memórias: “Eu não tinha preconceitos nacionais contra

Hitler nessa época. Sabia pouco a respeito de sua doutrina ou

de seus antecedentes e nada acerca de seu caráter”.

Durante dois dias, Churchill e Randolph aguardaram, às

vezes no balcão do bar, às vezes no ensolarado biergarten na

parte externa. É lúgubre pensar no nosso herói tomando um

chá de cadeira feito um correspondente de jornal em um hotel

de Munique, esperando merecer a honra de uma audiência

com um homem 14 anos mais novo e que se tornaria seu

inimigo mais feroz.

Imagine se tivessem se encontrado. Churchill teria se

juntado à embaraçosa lista de parlamentres e aristocratas

britânicos fotografados com um líder que se tornaria um

sinônimo universal de mal e maldade: Halifax, Chamberlain,



Lloyd George, Edward VIII.

(O único homem que passou com brilhantismo pela

experiência foi o adido parlamentar de Churchill, Bob

Boothby, que, em um episódio famoso, respondeu à

megalomaníaca saudação proferida por Hitler — “Heil,

Hitler!” — com a única resposta lógica: “Heil, Boothby!”)

Se Hitler tivesse entrado naquele salão de chá ou bar,

Churchill teria sido obrigado a demonstrar, no mínimo, boa

educação, se não cordialidade — e isso não pegaria nada bem

em 1940.

A questão interessante é por que Hitler preferiu não ir. Ele

se encontrou com uma porção de outras pessoas em Munique.

Deslumbrou Unity Mitford, por exemplo, para quem inclusive

pagou um chá. Por que não iria ver um homem que era

famoso em toda a Inglaterra, que já ocupara boa parte dos

mais importantes cargos do governo, e que era dono de uma

formidável reputação para relações exteriores?

Antes de Putzi ir embora a fim de marcar o momentoso

encontro, pediu a Churchill que lhe desse algum ponto de

partida, algo com que pudesse trabalhar para levar a coisa

adiante. Havia alguma pergunta que o inglês gostaria de

fazer, que servisse de base para as discussões dos dois líderes?

Sim, disse Churchill. Ele retornou ao ponto que o



atormentava.

“Por que seu chefe é tão violento com os judeus?”,

Churchill perguntou a Putzi Hanfstaengl. “Posso entender

perfeitamente bem o fato de ele sentir raiva dos judeus que

fizeram algo de errado ou contra o país, e posso entender a

resistência contra eles se tentarem monopolizar o poder em

qualquer categoria profissional, mas qual é o sentido de ser

contra um homem simplesmente por causa de seu

nascimento? Como alguém pode evitar a forma como nasce?

Com esses sentimentos impecavelmente liberais,

benevolentes e churchillianos, Putzi foi falar com o Führer, e

saiu de mãos vazias.

“Que relevância tem Churchill?”, zombou o líder nazista.

“Ele está na oposição e ninguém dá a menor atenção a ele.”

Ao que Hanfstaengl respondeu: “As pessoas dizem a

mesma coisa sobre o senhor”.

Penso que Hitler se esquivou de Churchill não apenas

porque julgou que ele estava acabado, liquidado, que era um

voto vencido. Foi porque não gostou do que disse seu colega

inglês impetuoso, teimoso e cheio de opiniões tão ardorosas

em defesa da democracia e tão misteriosamente melindroso

acerca do antissemitismo.

Hitler evitou o Regina Palast até a comitiva inglesa ir

embora, e, pela segunda vez na história — aparentemente



eles ficaram a poucas centenas de metros um do outro nas

trincheiras em 1916 —, os dois homens chegaram perto de se

conhecer, mas jamais se encontraram pessoalmente. Mais

tarde, é claro, Hitler faria diversos convites para se encontrar

com Churchill em público, uma vez que uma reunião do tipo

teria sido obviamente vantajosa para os nazistas; e Churchill

sempre recusou.

Logo no início do pesadelo da Alemanha, antes mesmo que

Hitler se tornasse chanceler, Churchill viu o mal no cerne da

ideologia nazista. Há algo de inocente na maneira como ele

formula a pergunta para Putzi: “qual é o sentido de ser contra

um homem simplesmente por causa de seu nascimento?”.

Nos meses e anos que se seguiriam, a perplexidade de

Churchill se transformou em indignação.

Enquanto o nazismo continuava obstinadamente figurando

como algo de bom-tom e de bom gosto em algumas partes da

sociedade britânica, Churchill se empenhou em uma

campanha cada vez mais veemente contra aos maus-tratos às

minorias. Ajudava o fato de ter ido pessoalmente à Alemanha.

Ele vira com os próprios olhos a marcha de filas de moços e

moças em ótima forma física, bronzeados, cheios de

empolgação revanchista.

Em 23 de novembro de 1932, Churchill fez um discurso

previdente ao Parlamento. Observou que “todos aqueles



grupos de vigorosos jovens teutônicos, marchando pelas ruas

e estradas da Alemanha, em seus olhos a luz do desejo de

sofrer pela Pátria, não estão procurando status. Estão

procurando armas”. Quando tivessem as armas, ele

profetizou, eles as usariam para exigir a devolução de seus

territórios perdidos. França, Bélgica, Polônia, Romênia,

Tchecoslováquia, Iugoslávia — estavam todos em perigo,

disse Churchill. Uma “mentalidade de guerra” estava

surgindo por toda a Europa. Era hora de contar ao povo

britânico a verdade sobre o perigo, ele disse. O povo britânico

era robusto: daria conta de aguentar o tranco. Outros, é claro,

disseram que Churchill estava sendo alarmista: um

fomentador da guerra.

Seis anos depois, ficou provado que Churchill estava

esmagadora e devastadoramente correto em sua análise. Esta

foi a base de boa parte de seu prestígio em 1940: o fato de que

tinha feito a previsão certa sobre Hitler, quase que desde o

princípio. Ele apostou todas as suas fichas em um cavalo

chamado antinazismo, e fez isso bem cedo, em uma época na

qual ninguém tinha uma ideia muito precisa sobre o pangaré

velho, e sua aposta valeu a pena e teve êxito, de maneira

espetacular.

Até certo ponto, todos os políticos são jogadores que

apostam com os eventos. Tentam antecipar o que vai



acontecer, colocar-se “do lado certo da história”, exibir seu

bom senso e discernimento para obter a maior vantagem

possível. Em 1902, Churchill observou que um político precisa

da “habilidade de antever o que vai acontecer no dia seguinte,

na semana seguinte e no ano seguinte. E ter a capacidade de,

depois, explicar por que não aconteceu”.

Ele adorava colocar em jogo sua reputação, do mesmo

modo como adorava todas as coisas arriscadas — pilotar

aviões, correr na frente em Malakand, rastejar até a terra de

ninguém. Isso lhe propiciava a oportunidade para testar sua

egocêntrica tese de que ele era especial, que de alguma forma

as balas passariam zunindo por ele, que algum anjo ou

demônio da guarda pairava acima dele, que a Senhora Sorte

estava ao seu lado e morria de amores por ele. Ele apostava

dinheiro, nas mesas do Deauville ou Le Touquet, e um de seus

secretários descreveu Churchill descendo de um táxi para

entrar às pressas no cassino em Monte Carlo — as caldas da

camisa adejando —, e voltando algum tempo depois com

dinheiro suficiente para pagar a corrida até sua casa.

Nenhum outro político assumiu tantas posições

aparentemente arriscadas, nenhum outro político tinha se

envolvido em tantas gafes e asneiras; e não apenas viveu para

contar a história, mas vicejou com renome apesar delas. A

coisa surpreendente, na ocasião em que se refestelou naquele



hotel de Munique em 1932, era que ainda lhe restava alguma

reputação para apostar.

~

Agora é o momento de examinarmos de maneira mais

minuciosa a sensacional série de desastres que

tradicionalmente marcam como pontos de referência a

carreira de Churchill pré-1940. Precisamos levar em conta a

interação entre Churchill e esses eventos: até que ponto ele foi

responsável e, de fato, até que ponto foram realmente

desastres. Vamos começar com:

“A ASNEIRA DA ANTUÉRPIA”

Às vezes, a posteridade pode ser mais generosa do que seus

contemporâneos. Em outubro de 1924, os exércitos alemães

estavam devorando os Países Baixos. Churchill assumiu para

si a missão de planejar e comandar pessoalmente a defesa da

Antuérpia — um porto de importância tão estratégica que

Napoleão certa vez chamou-o de “pistola apontando para o

coração da Inglaterra”. Depois, a imprensa foi devastadora. O

Morning Post disse que foi “uma asneira dispendiosa, pela qual

Churchill deve ser responsabilizado”. O Daily Mail afirmou que

esse foi um “grosseiro exemplo de má administração, que



custou vidas valiosas”. Para os colegas de gabinete de

Churchill parecia que o Primeiro Lorde do Almirantado tinha

perdido o juízo, zarpando para a Antuérpia, pavoneando de

um lado para o outro em um capote e um quepe de capitão de

navio, enquanto os alemães o bombardeavam.

Em dado momento, ele telegrafou a Asquith pedindo

permissão para renunciar ao ministério e assumir o comando

das operações militares. Queria ser o General Churchill, ele

disse a Asquith — sugestão que, disse Asquith, causou nos

colegas um insaciável ataque de gargalhadas.

Ao fim e ao cabo, a Antuérpia se rendeu, e milhares de

soldados britânicos foram capturados. Churchill voltou às

pressas para Londres, onde encarou uma recepção bastante

gélida de Clementine, já que havia perdido o nascimento de

Sarah, o terceiro rebento do casal. Mas tinha sido uma ideia

tão louca?

Lembre-se do que estava acontecendo no outono de 1914.

Os alemães estavam avançando na direção dos portos do canal

da Mancha. A perda de Ostend e Dunquerque teria sido

desastrosa, já que seria bem mais difícil reforçar as tropas em

Flandres. O objetivo da missão Antuérpia era persuadir os

belgas a resistirem durante cerca de dez dias, obter um

respiro e proteger os outros portos.

Acontece que Churchill conseguiu aguentar as pontas



durante seis dias. Mas foi o suficiente. Os outros portos foram

salvos. Então, vamos atribuir uma nota de zero a dez à

Asneira da Antuérpia. Eu diria que no quesito FATOR FIASCO teve

uma nota dois, já que, na realidade, foi um sucesso, e que, em

termos de FATOR CHURCHILL, foi nota nove, uma vez que é quase

impossível imaginar que os belgas resistiriam caso Churchill

não tivesse estado lá.

Sempre foi mais difícil fazer qualquer argumento em

defesa do:

“DESASTRE DE GALÍPOLI”

A julgar pelos fatos, um dos maiores desastres militares em

uma guerra que teve muitos desastres. No final de 1941, as

trincheiras se estendiam da Suíça ao canal da Mancha.

Churchill estava ansiosamente buscando meios para usar a

esquadra, de resto relativamente subaproveitada, e rodear de

modo a evitar o matadouro do Front Ocidental. Para onde

iriam? Primeiro pensaram no Báltico, mas os alemães

estavam no controle lá. Então, Churchill se deparou com o

conceito que volta e meia se mostrava importante para ele: “o

baixo-ventre vulnerável”. Quis atacar um aliado alemão, a

Turquia.

Ele usaria a esquadra para investir contra Dardanelos, um



apertado estreito entre o Mediterrâneo e o mar Negro,

capturaria Constantinopla, tiraria os otomanos da guerra,

aliviaria a pressão sobre a Rússia, arrebanharia Grécia,

Bulgária e Romênia para o lado Aliado — e bingo! (podemos

imaginar Churchill batendo repetidas vezes, triunfante, no

mapa), o caminho ficaria livre para atacar os alemães dos dois

flancos. As coisas não saíram bem.

A operação toda foi finalmente encerrada em 1916, e a essa

altura os Aliados já haviam sofrido 180 mil baixas, em sua

maioria soldados mortos por doenças nas praias e

promontórios da península de Galípoli, sem sequer chegar

perto de Contantinopla.

Tantos australianos e neozelandeses foram sacrificados

que Galípoli se tornou uma causa de profundo e folclórico

amargor, desavença, malquerença e afastamento em relação

ao poder imperial. Os regimentos irlandeses foram tão

massacrados que diz-se que o episódio teria incentivado a

luta pela independência. Churchill foi efetivamente destituído

por Asquith em maio de 1915 e entrou em completo declínio.

“Achei que ele ia morrer de tristeza”, disse Clementine.

“Estou acabado”, ele resmungava. Há alguma coisa a dizer a

respeito de Dardanelos?

Bem, foi pelo menos uma tentativa de romper o impasse

no Front Ocidental. Alguém tinha de propor uma alternativa



para a situação de “mastigar arame farpado em Flandres”,

disse Churchill e, sem dúvida, tinha razão.

Ele teve azar em relação aos almirantes, um dos quais teve

um colapso nervoso; teve azar com os colegas, em especial, o

idoso Lorde Fisher, Primeiro Lorde do Mar, que tinha cara de

sapo e mudava incessantemente de ideia e de humor, e

depois, em um colossal chilique e acesso de birra, abandonou

o cargo em um momento crucial. Churchill teve o azar de não

poder controlar o momento oportuno da orquestração da

operação, ou de iniciá-la com o elã que era necessário.

Mas, mesmo dando os devidos descontos à má sorte,

devemos aceitar que o conceito era provavelmente imperfeito

e tinha falhas. Parecia fiar-se em uma série de suposições

heroicas do que aconteceria caso Constantinopla fosse por fim

capturada, e o certamente imponderável resultado de uma

campanha nos Bálcãs. Por esse otimismo desenfreado,

Churchill deve levar a culpa.

No frigir dos ovos, navios foram afundados, almirantes

hesitaram e agiram de forma alvoroçada, homens foram

metralhados nas praias e morreram de disenteria, e Mustafa

Kermal saiu da campanha como herói da nação turca, graças

ao seu papel na expulsão do Império Britânico. Não temos

outra alternativa a não ser dar a Dardanelos a nota dez em



FATOR FIASCO e dez em FATOR CHURCHILL, uma vez que certamente

o episódio não teria acontecido sem ele. Poderia ter dado

certo, se uma longa série de peças tivesse se encaixado do

jeito certo, mas o fascinante desastre convenceu muita gente

de que Churchill não apenas possuía péssimo discernimento,

mas que era, sem sombra de dúvida, instável em sua vaidade:

em seu desejo de, de alguma forma, envolver-se

pessoalmente no conflito.

Diz algo acerca do ego à prova de balas de Churchill o fato

de que, no final de 1919, ele voltou de novo à carga, em um

episódio que ficou conhecido como:

“A ASNEIRA DA RÚSSIA”

Churchill era quase desvairado em sua hostilidade ao

comunismo. Pensava no comunismo como uma praga, uma

pestilência, uma deformação espiritual. Referia-se ao “tolo

comportamento de babuíno” do bolchevismo e, em 26 de

novembro de 1918, disse aos seus eleitores de Dundee que “a

civilização está sendo completamente extinta em áreas

gigantescas, enquanto os bolcheviques saltam e cabriolam

feito ferozes babuínos em meio às ruínas das cidades e os

cadáveres de suas vítimas”. Faz a gente parar para pensar no

que Churchill tinha contra os babuínos.

A maioria das pessoas se esqueceu de que, nos primeiros



anos após a revolução de 1917, o poder de Lênin e Trótski era

bastante instável. O país estava inundado de

contrarrevolucionários, Russos Brancos,[53] norte-

americanos, franceses, japoneses, tchecos, sérvios, gregos,

italianos e um contingente substancial de soldados britânicos,

a quem Churchill instigava freneticamente, desde o

Departamento de Guerra.

Depois de alguma cautela inicial, Churchill tinha concluído

que a guerra era vencível, e disse a um profundamente cético

Lloyd George que os comunistas estavam batendo em

retirada. Encorajados pelos oficiais britânicos, financiados e

apoiados por Churchill, os Russos Brancos estavam obtendo

vitórias evidentes. “Agora nada pode proteger o bolchevismo

do regime bolchevique”, ele se vangloriou para Lloyd George.

Em dado momento, quis encerrar o assunto enviando tropas

com uma nova variedade de — você já adivinhou — gás

venenoso; e, em outubro de 1919, tinha ficado tão

entusiasmado pelo progresso dos generais antibolcheviques

que esteve à beira de ir pessoalmente para a Rússia.

As passagens foram compradas, Churchill estava em vias

de chegar como um Lênin às avessas para proclamar os

esplendores da democacia. Depois, infelizmente, a coisa toda

degringolou. Trótski organizou um contra-ataque dinâmico.

“Não me sujeitarei a ser derrotado por babuínos!” —



Churchill bradou —, mas foi.

Os antibolcheviques meteram o rabo entre as pernas. As

tropas britânicas foram vergonhosamente evacuadas. A

tirania comunista começou para valer. Os babuínos ficaram

fora de controle.

O excelente cartunista David Low desenhou um retrato de

Churchill como um incompetente caçador de animais de

grande porte. “Ele caça leões, mas traz para casa gatos

podres”, dizia a legenda. Quatro dos gatos têm nomes: Sidney

Street, a Asneira de Antuérpia, o Erro de Galípoli e a Asneira

da Rússia.

Mas foi mesmo uma besteira tão grande? Ele quase teve

êxito. O general antibolchevique Iudénitch quase chegou a

Petrogrado, Denikin chegou muito perto de Moscou. Se tivesse

tido condições de dar à expedição o apoio forte e a plenos

pulmões que ele queria, se Lloyd George e seu gabinete não

tivessem agido com tanta desconfiança, talvez Churchill

pudesse ter conseguido estrangular o comunismo já no berço.

Assim, os povos da Rússia e do Leste Europeu teriam sido

poupados de 70 anos de tirania, não teria havido gulags nem o

Terror Vermelho nem os assassinatos nos kulaks,[54]

tampouco os extermínios em massa. Churchill pode não ter

sido bem-sucedido, mas inquestionavelmente foi certo tentar.

Portanto, a expedição russa recebe as seguintes notas:



FATOR FIASCO cinco, FATOR CHURCHILL dez. Churchill teve a ideia

geral correta; a mesma coisa não se pode dizer de:

“A BESTEIRA DE CHANAK…”

… Em que conseguiu derrubar o governo e dar fim à carreira

política de Lloyd George, imolar o Partido Liberal no qual

havia ingressado e, no processo, perder seu assento no

Parlamento.

Em setembro de 1922, eclodiu uma crise porque os

exércitos de Mustafa Kemal (Atatürk) estavam ameaçando as

guarnições britânica e francesa na península de Galípoli.

Esses regimentos estavam aquartelados em Chanak — ou

Canakkale —, a cidadezinha mais próxima da ancestral

localidade de Troia. O primeiro-ministro Lloyd George era

ferrenhamente antiturco e pró-grego, e estava ávido por

iniciar uma guerra cristã contra os maometanos. Achou que

Chanak seria um excelente pretexto para atacar a turcada.

Por razões que ainda não são inteiramente claras, Churchill

deu uma guinada de 180 graus e anunciou que Lloyd George

estava certo. Isso foi estranho, uma vez que Churchill era

geralmente pró-turco, como seu pai, e na política externa,

como na vida, seria justo dizer que não era motivado por

nenhum tipo de consideração religiosa. Receio que parece que

o único motivo verdadeiro de Churchill para querer briga com



os turcos em Chanak era se vingar de Dardanelos, apagar sua

própria cicatriz psíquica. Não era um bom motivo.

Felizmente, tanto Lloyd George como Churchill estragaram

seu momento e deixaram a oportunidade escapar. Em 15 de

setembro de 1922, Churchill divulgou um portentoso

comunicado de imprensa em que anunciava que a ação militar

contava com o apoio do Canadá, da Austrália e da Nova

Zelândia, sem dar a notícia aos governantes desses países,

que não ficaram nem um pouco contentes, sem o menor

entusiasmo para despachar mais soldados rumo a novos

massacres inspirados por Churchill em Dardanelos.

A imprensa e a opinião pública ficaram alarmadas. A

manchete do Daily Mail foi “Impeçam esta nova guerra!”, o

que mais ou menos resumia o estado de ânimo. Os

Conservadores decidiram que sua paciência com Lloyd George

e Churchill tinha chegado ao fim. Reuniram-se no Clube

Carlton para puxar o tapete da coalizão (e deram origem à

Comissão 1922). Andrew Bonar Law disse que a Inglaterra não

podia ser a polícia do mundo, Baldwin piorou as coisas.

A crise de Chanak foi solucionada pela diplomacia, mas o

governo britânico caiu, e Churchill perdeu o cargo. Devemos

atribuir a Chanak notas modestas: quatro em FATOR FIASCO e

cinco em FATOR CHURCHILL, já que dividiu a coautoria com Lloyd



George, mas as consequências políticas foram

consideravelmente sísmicas.

E a recuperação de Churchill foi, portanto, duplamente

extraordinária. Quando olhamos para esse período, de 1922 a

1924, sentimos que ele era uma força realmente fundamental

na política britânica, grande demais para ser afundada pela

destruição de seu Partido Liberal, grande demais para ser

ignorada. Não demorou muito tempo para ter conversas com

Baldwin sobre regressar às fileiras dos tóris, embora os

tivesse abandonado. Em novembro de 1914, ainda que tivesse

acabado de vencer por ampla maioria, Baldwin estendeu a

mão para o renegado de 49 anos e nomeou-o ministro da

Fazenda. Aturdido, Churchill aceitou. “Tive a maior

dificuldade para convencer a minha mulher de que eu não

estava simplesmente caçoando dela.”

É consenso que o mandato de Churchill como ministro da

Fazenda, a despeito de quaisquer méritos, foi arruinado pelo

equívoco de

“RETOMAR O PADRÃO-OURO…”

… E na taxa errada. Hoje em dia, todo mundo aceita que foi

um desacerto catastrófico. O valor da esterlina foi fixado em

seu valor pré-guerra de 4,87, o que significava que a libra foi

sobrevalorizada, com consequências fatais para a indústria



britânica. Os produtos de exportação se tornaram caros

demais para competir nos mercados mundiais. As empresas

tentaram cortar custos, demitindo funcionários e reduzindo

salários. Houve greves, desemprego, caos, e depois a quebra

da bolsa em 1929, e ainda assim não se escapou do regime

punitivo do Padrão-Ouro.

No fim das contas, a libra foi forçosamente desvinculada

do Padrão-Ouro em 1931, por causa de uma série de ataques

especulativos aos mercados de câmbio estrangeiros, assim

como foi arrancada do Mecanismo de Taxa de Câmbio (MTC)

em 1992. Churchill pagou o pato pelo desastre todo, e Keynes

escreveu um ataque intitulado As consequências econômicas do

sr. Churchill. De fato, foi decisão dele, que, como ministro da

Fazenda, não pôde escapar da culpa.

Tudo que podemos fazer é expor alguns pontos atenuantes.

Em primeiro lugar, Churchill foi instintivamente contrário ao

Padrão-Ouro. Era capaz de ver o problema que uma libra forte

apresentaria para os negócios e a indústria britânicos. Em

fevereiro de 1925, ele se opôs ao plano. “Prefiro ver as

Finanças menos orgulhosas e a Indústria mais contente.”

Antes de tomar a decisão, Churchill escreveu longos

memorandos aos seus funcionários do alto escalão pedindo

que explicassem por que razão apoiavam o Padrão-Ouro, e



ficou bastante descontente com as respostas confusas.

Os altos funcionários falavam vagamente de

“estabilidade”. Mas de que forma isso ajudava os industriais

britânicos, se suas mercadorias estavam sendo eliminadas do

mercado por conta dos preços altos demais? Churchill passou

a citar, com aprovação, a fervorosa crítica feita em 1896 por

Jennings Bryan ao Padrão-Ouro: “Não pressionarás sobre a

fronte dos trabalhadores essa coroa de espinhos; não

crucificarás a humanidade com uma cruz de ouro”.

Churchill estava absolutamente certo. O problema era que

estava rodeado por gente inteligente que achava que entendia

de economia, e que achava que o Padrão-Ouro era uma ideia

terrivelmente boa. O mais inefavelmente autoconfiante de

todos era o presidente do Banco da Inglaterra, um homem

garboso que se vestia com elegância impecável, Montagu

Norman. “Farei de você o ministro da Fazenda de ouro”, disse

a Churchill. Mas Norman não estava sozinho em seus delírios.

Londres estava a favor, o Partido Trabalhista estava a

favor, o próprio Stanley Baldwin achou que seria mais fácil

simplesmente embarcar e deixar-se levar. No final, Churchill

ofereceu um famoso jantar no número 11 na rua Downing, em

17 de março de 1925, e convidou Keynes para comparecer e

apresentar seu ponto de vista contrário. Infelizmente, Keynes

pegou um resfriado e ficou fora de combate. Churchill, o



cético em relação ao ouro, viu-se em menor número e, voto

vencido, relutantemente cedeu.

A questão é que Churchill voltou ao Padrão-Ouro a

contragosto, contra seu próprio bom senso, e sua clareza de

discernimento era melhor que a de todo o bando de supostos

especialistas financeiros. Para os que se lembram da história

monetária britânica recente, ele estava exatamente na mesma

posição da sra. Thatcher quando, em 1989, foi ludibriada (por

Nigel Lawson e Geoffrey Howe) a se juntar ao desastroso

Mecanismo Europeu de Taxa de Câmbio.

Tanto Churchill como Thatcher tinham os instintos certos

sobre a camisa de força monetária de uma taxa de câmbio

fixa; ambos, depois de muita resistência, se sujeitaram à visão

dos “especialistas”. Retornar ao Padrão-Ouro leva nota dez

no quesito FATOR FIASCO, em vista do caos econômico que se

seguiu, mas apenas nota dois no FATOR CHURCHILL, já que

qualquer outro ministro teria feito a mesma coisa sem pensar

duas vezes, e Churchill certamente pensou duas vezes.

Em parte, como resultado da bagunça econômica que ele

ajudou a criar, Churchill e os tóris foram novamente alijados

do poder em 1929, os Trabalhistas sobrepujaram os tóris pela

primeira vez no Parlamento, e dessa vez Churchill passou

mais de dez anos “no ermo”. Precisava de uma nova raposa



política para caçar, uma nova causa pela qual lutar. Logo

descobriu uma maneira de enfurecer todo mundo, inclusive a

liderança do Partido Tóri sob Stanley Baldwin. De todos os

juízos errôneos, o que ainda hoje parece ser o pior é seu

“EQUÍVOCO SOBRE A ÍNDIA”

Ele decidiu que era sua missão resistir a qualquer movimento

no sentido de um governo autônomo da Índia; e o fez em um

estilo que nos parece inacreditavelmente arrogante,

condescendente e reacionário.

Em 1931, Churchill fez a inesquecível acusação a Gandhi,

definindo-o como um faquir seminu. Disse que era

“nauseante” que o pioneiro da resistência pacífica e não

violenta pudesse estar simultaneamente engajado na

organização da desobediência civil e mantendo conversas com

“o representante do rei-imperador”, i.e., o Lorde Irwin (que

mais tarde se tornaria o visconde Halifax, apaziguador de

Hitler), como se Gandhi fosse algum tipo de terrorista. Foi um

comentário absurdo de um homem que não teve escrúpulos

na hora de negociar com nacionalistas irlandeses que

empunhavam armas.

Churchill profetizou um banho de sangue. Falou em termos

apocalípticos da incapacidade dos indianos de um governo

autônomo, do sofrimento dos Intocáveis e da inevitabilidade



da violência entre as castas. Ele se colocou no comando de um

movimento de imperialistas românticos irreconciliáveis,

defensores ferrenhos do Raj e do direito, dado por Deus, que

todo inglês de queixo rosado tinha de se sentar em sua

varanda e bebericar chota peg (uísque com soda) e regozijar-se

na glória na posse da Índia.

Segundo as opiniões mais gentis, Churchill tinha meio que

perdido o juízo. Todos os partidos estavam a favor de uma

maior independência da Índia, até a maioria dos tóris. O que

Churchill estava aprontando? Receio que seus motivos não

eram exatamente puros. Sem dúvida, ele estava horrorizado

diante da perspectiva de perder a Índia, e do golpe no

“prestígio” do Império Britânico, sem mencionar a perda de

mercados compradores do algodão de Lancashire. Nesse

sentido, parecia egoísta e chauvinista em seus objetivos.

Churchill não era um amante muito apaixonado pela Índia,

onde não punha os pés desde 1899, quando era ainda um

jovem tenente, e lá havia passado a maior parte do tempo

cuidando de rosas, apanhando borboletas, jogando polo e

lendo Gibbon. Sequer era exatamente um especialista no

tema. Discursando para uma comissão na Câmara dos

Comuns, ele pareceu contido, o que era bastante incomum,

limitando-se a generalidades retóricas. A verdade nua e crua

era que estava empenhado em marcar posicionamento



político.

Churchill queria suceder Stanley Baldwin como líder dos

tóris, precisava cair nas graças da ala direitista do partido,

que não via com bons olhos e tampouco tinha em alta conta o

ex-liberal vira-casaca. A Índia era a questão perfeita para

Churchill demonstrar suas credenciais reacionárias. Ele fez

longos e rebuscados discursos em reuniões e comícios em

que, como os partidários do Ukip[55] de hoje, se refestelou

sobre a maneira como seus apoiadores eram tratados como

excêntricos e malucos. “Somos uma espécie de raça inferior,

mentalmente deficiente e composta principalmente de

coronéis e outros tipos indesejáveis que lutaram pela

Inglaterra”, ele se gabava.

A estratégia fracassou. O Projeto de Lei da Índia foi

aprovado. O governo Trabalhista conseguiu o que queria, com

a concordância dos tóris, concedendo maior autonomia de

governo para o país que é hoje a maior democracia do mundo

e uma potência econômica. Churchill foi marginalizado, os

eventos provaram que estava errado. O melhor que se pode

dizer é que Churchill demonstrou dignidade na derrota,

perdeu com elegância: em 1935, enviou uma mensagem a

Gandhi, desejando tudo de bom: “Seja um sucesso e, se o

fizer, trabalharei para defender que você receba muito mais”.

Também vale a pena dizer que não estava totalmente errado



em suas profecias: o término do jugo britânico, quando

finalmente se deu em 1948, foi de fato acompanhado por

estarrecedora violência entre as comunidades e tribos locais,

em que morreram um milhão de pessoas. E os problemas do

sistema de castas persistem até hoje.

Mas essa não é uma defesa boa o suficiente de uma diretriz

política que hoje parece quixotescamente retrógrada. Vamos

dar ao equívoco sobre a Índia a nota cinco no FATOR FIASCO e dez

no FATOR CHURCHILL.

Em 1935, Baldwin assumiu de novo a cadeira de primeiro-

ministro, mas, dessa vez, Churchill tinha ido longe demais em

sua rebeldia, não apenas em relação à Índia, e não havia lugar

para ele no ministério. Claramente haveria oportunidade para

Churchill aprontar novas travessuras. Seria ele capaz de

encontrar alguma outra campanha, outra causa por meio da

qual poderia se impelir palco principal adentro, o centro dos

holofotes? Será que ele daria conta de outra estupidez? Sim,

claro que daria!

“A CRISE DA ABDICAÇÃO”

No final do outono de 1936, tornou-se fato público e notório

que o rei Eduardo VIII estava tendo um caso com uma

divorciada norte-americana chamada Wallis Simpson. Por



mais estranho que possa nos parecer hoje em dia, essa forma

de comportamento foi considerada absolutamente

indefensável. Carola, Stanley Baldwin ficou horrorizado.

Decidiu que o rei poderia, sim, casar-se com uma divorciada,

mas teria de abdicar do trono.

A situação do jovem rei era desesperadora. Ele podia sentir

as massas de gelo flutuante balouçando sob seus pés. Sabia

que o seu tempo no trono poderia estar chegando ao fim.

Precisava de alguém para guiá-lo, orientá-lo, alguém com

experiência, alguém com peso em assuntos públicos. Foi falar

com Churchill — a quem mais recorreria? Os dois homens já

se conheciam: o rei se hospedara em Blenheim, Churchill se

dera bem com ele, e chegara inclusive a escrever um par de

discursos para o monarca.

Churchill jantou com o rei em Windsor, e depois escreveu

uma hilária (e provavelmente ébria) carta explicando como

sobreviver, incluindo a sensata observação de que aquela não

era a hora de deixar o país. Ele se tornou o líder não oficial do

“Partido do Rei”, e, em 8 de dezembro, depois de se

empanturrar em um lauto e danado de bom almoço com

pratos anglo-franceses, decidiu expressar um pouco do que

pensava, e disse poucas e boas à Câmara dos Comuns.

O cerne da questão era, a seu ver, o fato de que se tratava

de uma questão do coração, e o rei era o rei; se os ministros



tinham algum problema com a sra. Simpson, então eles, e não

o monarca, é que deveriam renunciar e sair de cena.

Infelizmente, Churchill interpretou de forma totalmente

equivocada o estado de ânimo dos Comuns. Foi vaiado pelos

parlamentares, a maioria dos quais havia passado os últimos

dias ouvindo resmungos rabugentos e puritanos de seus

eleitores.

A gritaria ficou tão estridente que, por fim, Churchill teve

de se sentar, sem terminar o que ia dizer. Harold Nicolson

disse: “Winston desmoronou completamente na Câmara

ontem […] ele arruinou em cinco minutos os pacientes

trabalhos de reconstrução de dois anos”. Muita gente — até

amigos de Churchill — concluiu que, dessa vez, ele estava

realmente acabado. Vamos dar à crise da abdicação seis no

quesito FATOR FIASCO e dez no FATOR CHURHILL, mesmo sabendo

que, para o gosto moderno, Churchill é quem tinha razão, é

claro.

O eleitorado de hoje não daria a mínima se seu monarca

decidisse se casar com uma divorciada (pensando bem, o

herdeiro do trono e sua esposa já foram casados antes). Mas

não era assim que a questão era vista na época. Mais uma vez,

Churchill foi rejeitado: de alguma forma, um instinto

progressista e compassivo foi visto como ultramonarquista e



bajulador.

Ele já estava com 62 anos de idade, e parecia obsoleto,

fracassado, uma descomunal criatura marinha eduardiana

encalhada debatendo-se nos cascalhos e esguichando jorros

de nada de seu orifício respiratório. Praticamente ninguém

teria acreditado, àquela altura, que dali a três anos e meio ele

seria primeiro-ministro.

~

Vamos rever essa lista de fracassos de cair o queixo, a mais

abundante e espantosa produzida em meio às honrarias de

batalha na carreira de qualquer político. O que os insucessos

nos dizem acerca do caráter de Winston Churchill? O mais

óbvio é que vemos que ele tinha justamente isto: o que

costumávamos chamar de caráter. Qualquer um desses

fiascos, por seus próprios méritos, teria incapacitado para

sempre um político normal. O fato de que Churchill conseguiu

seguir em frente se deve à sua capacidade de recuperação,

alguma substância kevlar ou fibra sintética com que isolava e

protegia seu ego e sua disposição de espírito.

Ajudava o fato de ser tão habilidoso para expressar sua

personalidade, de forma tão natural e extrovertida. Churchill

não internalizava suas derrotas, e, exceção feita a Galípoli,



não se corroía até as entranhas com remorso e autocensura.

Não permitia que esses abundantes e pitorescos desastres

mudassem a visão fundamental que ele tinha de si mesmo: e é

um comentário sobre a preguiça natural dos seres humanos o

fato de que outras pessoas tendem a nos julgar

principalmente de acordo com o julgamento que fazemos

acerca de nós mesmos.

Ele se recuperava tantas vezes e com tanta frequência

porque tinha muito em que acreditar. Muita gente observou,

de forma lisonjeira e ligeiramente enfurecida, que, se

Churchill tivesse perdido seu momento em 1940, teria entrado

para a história como um “fracasso”, um homem que jamais

conquistou grande coisa. Isso é absurdo.

Nenhum político moderno chega aos pés das conquistas de

Churchill: fundou o Estado de bem-estar social, reformou

presídios, estruturou a marinha de guerra, ajudou a vencer a

Primeira Guerra Mundial, tornou-se ministro da Fazenda etc.

E estamos falando do período em que se diz que ele foi um

“fracasso”, antes da Segunda Guerra Mundial. Churchill levou

a cabo tantos empreedimentos e iniciativas que não

surpreende que tenha enfrentado alguns reveses, e contornou

os fiascos porque as pessoas eram capazes de reconhecer

instintivamente algo na forma como ele se conduzia.

Não se trata apenas do fato de que, invariavelmente, era



possível arrolar bons argumentos para mostrar que Churchill

tinha razão: Galípoli continha o germe de uma estratégia

sólida, o comunismo soviético foi de fato uma barbaridade, o

Padrão-Ouro foi impingido a ele, e assim por diante. O que se

nota no clássico fiasco churchilliano, o aspecto fundamental

que o distingue dos fiascos que acabam com a carreira de

homens inferiores?

Você percebeu? Ninguém jamais chegou à conclusão —

enquanto Churchill escapava rastejando das ruínas

esfumaçadas de sua posição dinamitada — de que ele tinha

sido, de alguma forma, pessoalmente corrupto.

Jamais houve o mais ínfimo indício de escândalo. Nenhum

dos desastres de Churchill chegou perto de arranhar sua

integridade, não apenas porque ele era fidelíssimo (embora

recentemente pareçam ter vindo à tona algumas dúvidas

quanto a isso). A questão não é essa.

Aparentemente, ele jamais mentiu, traiu, trapaceou,

jamais foi desleal ou ardiloso, muito menos motivado por

ganhos financeiros. Assumia e defendia suas posições e

pontos de vista porque (a) pareciam a coisa certa a fazer e (b)

imaginava que serviriam para favorecer e fomentar sua

carreira, e, afinal de contas, não havia vergonha nenhuma em

fazer os dois cálculos de uma só vez: ele achava que seriam

politicamente úteis porque eram a coisa certa.



Churchill tomava suas decisões não de forma fortuita ou

acidental, mas após doses monumentais de pesquisa e

ponderação — e era o puro volume de informações que fluía

sobre suas guelras que o ajudava instintivamente a apontar

seu nariz rio acima, contra a corrente. Em 1911, três anos

antes da eclosão da guerra, ele escreveu um longo

memorando para a Comissão de Defesa Imperial, prevendo o

exato desenrolar dos primeiros 40 dias do conflito — onde e

como os franceses recuariam, onde os alemães se deteriam.

O general Henry Wilson disse que o documento era

“ridículo e fantástico — um memorando patético”. Todas as

palavras que Churchill escreveu se mostraram verdadeiras,

desde o primeiro dia. A Alemanha perdeu a Batalha do Marne

no quadragésimo primeiro dia, e teve início a estagnação. O

que Churchill escreveu não era ficção científica: ele estava

apenas olhando pela janela e mastigando o lápis.

Churchill disse que a guerra duraria quatro anos, quando

muita gente afirmou que no Natal o conflito já teria

terminado. Ele viu as falhas de Versalhes. Acertava em suas

previsões e tinha razão sobre as coisas porque estava mais

bem informado do que praticamente qualquer outro político.

Em meados da década de 1930, recebia relatórios secretos de

homens de Whitehall e de militares horrorizados com o

apaziguamento — Ralph Wigram e outros —, e que estavam



desesperados para que alguém soasse o alarme com relação à

Alemanha.

Às vezes, Churchill sabia mais do que o próprio Baldwin, e

em certa ocasião humilhou publicamente o primeiro-ministro

(por conta de seu conhecimento superior acerca do poderio da

Luftwaffe — os nazistas tinham muito mais aeronaves do que

alegava Baldwin). Churchill acompanhava atentamente o que

estava acontecendo na Alemanha, com frequência chamava a

atenção do Parlamento para a perseguição aos judeus, de 1932

em diante, e fez alertas quanto à ideologia nazista. Quando

Hitler obteve 95% dos votos em novembro de 1933, Churchill

disse que os nazistas “declaram que a guerra é gloriosa”, e

que “inculcam em suas crianças uma inaudita forma de sede

de sangue como educação desde tempos bárbaros e pagãos”.

Churchill foi soando seu alarme com estridência cada vez

maior, porque era capaz de ver com terrível clareza o que ia

acontecer. Viu a verdade com relação a Hitler com mais

nitidez inclusive do que o velho e coitado Putzi Hanfstaengl,

com quem bebeu e farreou em Munique.

Putzi, o marqueteiro que adorava fazer retinir as teclas do

piano, por fim se desentendeu com Goebbels, e foi denunciado

a Hitler por Unity Mitford, aparentemente por ter feito

comentários antipatrióticos. Em 1937, Putzi recebeu ordens

terríveis: deveria embarcar em um avião e, munido de



paraquedas, saltar na Espanha devastada pela guerra, a fim de

ir para trás das linhas republicanas e, agindo secretamente,

ajudar as forças fascistas do general Franco.

Não parecia uma missão da qual esperavam que ele

voltasse. Putzi obedeceu, principalmente porque deduziu que

seria fuzilado caso não seguisse à risca as instruções. O avião

decolou e rumou para a Espanha, o motor roncando horas a

fio céu afora, com Hanfstaengl sentado atrás com seu

paraquedas, tiritando de medo.

Não era apenas a perspectiva do salto. Mesmo que

sobrevivesse, Putzi tinha certeza de que os espanhóis o

capturariam e provavelmente o fariam em pedaços. Por fim, o

avião aterrissou por conta de um defeito no motor, e Puzti

descobriu que ainda estavam na Alemanha. Tinham voado em

círculos.

A coisa toda tinha sido uma traquinagem, uma

“pegadinha” de Hitler e Goebbels. Compreensivelmente, Putzi

decidiu abandonar de uma vez por todas o nazismo, e voou

para a Inglaterra e de lá para os Estados Unidos. Churchill viu

o que o próprio marqueteiro de Hitler tinha tentado esconder

de si mesmo: a selvageria essencial do regime.

A diferença entre Churchill e os outros era que ele agia com

base em sua perspicácia, suas ideias e observações. Ele não

apenas refletia sobre o que estava acontecendo, tentava



mudar o que estava acontecendo. A maior parte dos políticos

apenas segue o fluxo dos eventos. Veem o que parece

inevitável, e depois tentam se alinhar com o destino — e

então (geralmente) tentam apresentar as questões no melhor

cenário possível enquanto se esforçam de maneira medíocre

para receber algum crédito pelo que ocorreu, seja lá o que

tenha sido.

Churchill tinha algumas ideias fixas acerca do que deveria

acontecer: a preservação do Império Britânico, o apoio à

democracia, o incremento do “prestígio” britânico; e depois

usava sua força hercúlea para ajustar o curso dos eventos de

modo que se amoldassem a esses ideais. Pense nele dragando

e represando um rio para encontrar o relógio do pai.

Por essa razão Churchill tomou parte de tantos fiascos

épicos — porque ousou tentar alterar os rumos da história.

Ele era o homem que arrombava a porta da cabine e tentava

manejar os controles do avião desgovernado. Era o prego

comprido e saliente onde o destino pendurava seu casaco.

A última coisa de que a Inglaterra ou o mundo precisavam

em 1940 era alguém que fosse ficar sentado assistindo ao

desenrolar dos fatos. O país precisava de alguém com

determinação e coragem quase sobre-humanas, que se

intrometesse entre o mundo e o desastre. Ele falou de seu

alívio quando assumiu o poder em 1940, porque dessa vez, ao



contrário de Galípoli e da asneira da Rússia, tinha autoridade

total para conduzir os eventos; por essa razão, optou por ser,

ao mesmo tempo, primeiro-ministro e ministro da Defesa.

Artigo de Churchill em 1935 na revista The Strand.

Nosso argumento até aqui é o de que Churchill, em

comparação a seus rivais em âmbito doméstico e estrangeiro,

era como uma carta imbatível em um baralho Super Trunfo.

Era o melhor em ritmo de trabalho, habilidades retóricas,

humor e argúcia. Ele superava seus rivais em originalidade

técnica e pura bravura cega. Se você algum dia já disputou

alguma partida desse excelente jogo de cartas, saberá o que

quero dizer quando afirmo que Churchill era também o

personagem com o maior “Fator Força”. É hora de vermos de



que forma ele fez uso dessa carta na Segunda Guerra Mundial.



16
UMA CRUELDADE GÉLIDA

Os marinheiros franceses não tiveram tempo para se

enfurecer e mal dispuseram de um momento para preparar

suas almas para o fim. Quando o bombardeio começou às

17h54 do dia 3 de julho de 1940, o sentimento dominante era

certamente de total incredulidade. Eram navios britânicos, os

mesmos cuja chegada eles haviam aplaudido de manhã. Eram

marujos britânicos; aliados — as mesmas pessoas com quem

os tripulantes franceses, em sua licença para sair dos navios,

tinham ido passear em Gibraltar, pintando de vermelho a

cidade.

Supostamente, deveriam ser amigos, pelo amor de Deus, e,

mesmo assim, durante dez minutos esses amigos lançaram

uma chuva de morte: um bombardeio que ainda hoje é

reconhecido como um dos mais concentrados fogos de

barragem navais da história. Das bocas de 15 polegadas (38

centímetros) dos canhões do HMS Hood — então o maior

couraçado já construído — veio a primeira salva de artilharia,



e a 4.025 km/h (1.118 m/s) os projéteis descreveram seus

elegantes arcos no céu azul.

A luz era ideal. Os alvos eram imóveis. As condições eram

absolutamente perfeitas. Depois, as outras embarcações

britânicas se juntaram ao ataque, e as explosões se tornaram

tão ruidosas que os franceses que sobreviveram relataram

sangramentos nos ouvidos. O HMS Valiant disparou seus

canhões, revezando-se com o HMS Resolutions.

Os artilheiros se afainavam no calor, o suor escorrendo de

seus corpos seminus, disparando e disparando até os colossais

tubos de aço ficarem fumegantes. Pouco depois, com a mira já

calibrada, começaram a acertar facilmente os navios

franceses. Uma vez que a desembocadura do porto tinha sido

minada por aviões britânicos, não havia nada que a esquadra

francesa, sem nenhuma liberdade de manobra, pudesse fazer.

Como disse um marinheiro britânico muitos anos mais tarde,

era como “atirar em peixes dentro de um barril”.

Do lado francês, testemunhas falaram de lençóis de

labaredas e bolas de fogo pousando no mar, de homens

decapitados, e outros tão mutilados e com queimaduras tão

graves que, aos berros, faziam aos colegas o terrível apelo,

“achève-moi!”: mate-me! Então, um projétil desabou sobre o

mais avançado couraçado francês, o Bretagne — e o estrondo



foi como a morte do vulcão Krakatoa.

Uma nuvem de cogumelo se ergueu sobre o porto, e em

questão de minutos o Bretagne soçobrou. Alguns tripulantes

saltaram no maligno mar negro, borbulhando feito óleo de

fritura, e prenderam a respiração e nadaram debaixo d’água

para escapar da gasolina fervente. A maior parte do efetivo

morreu afogada.

Ao todo, os britânicos dispararam 150 projéteis contra o

porto fortificado de Mers-el-Kébir, perto da cidade argelina

de Oran, naquele dia sem nuvens de 1940. Quando seus

canhões silenciaram, cinco belonaves francesas estavam

avariadas e uma destruída, e 1.297 marinheiros franceses

tinham sido mortos. Havia ocorrido um massacre, e muita

gente estava disposta a classificar o episódio de crime de

guerra.

Um sentimento de indignação varreu a França, um ódio

que a propaganda nazista sequer precisou se dar ao trabalho

de instigar. Pela primeira vez desde a Batalha de Waterloo em

1815, os britânicos abriam fogo contra os franceses com

intenção homicida. Por toda parte circularam cartazes

mostrando um marinheiro francês se afogando em meio ao

inferno, ou o líder militar britânico retratado como um

Moloch sedento de sangue. As relações entre Londres e o novo

regime de Vichy chegaram ao fim, e até hoje a lembrança de



Mers-el-Kébir é tão tóxica que configura um tabu nas

discussões entre Inglaterra e França.

Se a decisão coubesse a ele, disse o almirante James

Somerville, jamais teria dado a ordem. Os marinheiros

britânicos ficaram tristíssimos e pesarosos ao verem o que

tinham feito, incrédulos de que aquelas eram realmente suas

instruções. Gerações de crianças francesas aprendem na

escola que esse massacre foi ordenado por um único homem,

cujos dedos atarefados escreveram aquele ultimato assassino.

Os professores estão certos.

Quando, no dia seguinte, Churchill se levantou para

explicar suas ações na Câmara dos Comuns, esperava receber

violentas críticas de todos os lados. Tinha desferido um

ataque, com o mais letal e moderno arsenal, contra alvos

efetivamente indefesos e contra marinheiros com quem a

Inglaterra não estava em guerra.

Como Churchill mais tarde admitiu, sentiu-se

“envergonhado” quando se levantou para falar diante de uma

Câmara abarrotada. Suas anotações datilografadas tremiam

em suas mãos. Ele fez um relato completo dos eventos que

haviam culminado no desastre. Terminou dizendo que

deixaria o julgamento sobre suas ações para o Parlamento.

“Deixo também para a nação, e para os Estados Unidos. Deixo

para o mundo e para a história.”



Ao dizer isso, Churchill se sentou, e algo singular

aconteceu. Para sua surpresa, não houve um silêncio de

desaprovação. Pelo contrário, ele ouviu aplausos e gritos.

Todos estavam de pé, sacudindo seus papéis com a

programação dos trabahos do dia, em cenas de júbilo como

havia muitos anos a Câmara não via.

Os colegas de gabinete de Churchill estavam se

aglomerando ao redor dele, dando-lhe tapinhas nas costas, no

que parece ser uma resposta bizarra e de mau gosto para as

mortes de quase 1.300 cidadãos franceses.

Churchill ficou sentado em meio à alegria generalizada,

uma figura encolhida em seu paletó preto e calças cinzas

listradas, com o queixo nas mãos e lágrimas escorrendo pelas

bochechas.

Para entender essa tragédia, é preciso compreender o

quanto Churchill amava a França. Como seu médico Charles

Moran certa vez observou: “A França é a civilização”.

Churchill havia crescido na França da belle époque; Paris

era a cidade que seus pais haviam escolhido para se casar, a

Cidade-Luz, da diversão infinita, o lugar aonde ele ia para

gastar o dinheiro que ganhava na jogatina em livros e “em

outras direções”. Mesmo para um inglês tão patriota como

Winston Churchill, não havia vergonha alguma em reconhecer

a superioridade da qualidade da vida francesa: os vinhos, a



comida, os queijos, a elegância dos chateaux, a diversão e o

estilo dos cassinos, o prazer de se banhar na Côte d’Azur, e

tentar captar na pintura a sua extraordinária beleza. O francês

era a única língua estrangeira em que ele tentava se fazer

entender. Mas era algo mais profundo que isso.

Churchill acreditava na grandeza da França, e foi um

choque terrível, em suas primeiras semanas como primeiro-

ministro, ver a humilhação do exército que outrora tinha sido

comandado por Napoleão, o homem cujo busto repousava

sobre sua mesa de trabalho. Churchill tinha feito de tudo ao

seu alcance para manter a França na guerra, injetar ânimo e

vigor nos políticos e generais franceses. À medida que as

notícias iam de mal a pior, Churchill foi pessoalmente à

França em quatro ocasiões; com seu francês másculo e

macarrônico, tentava reavivar a deprimida liderança francesa.

Ia de avião e arriscava a vida simplesmente para chegar lá.

Certa feita, Churchill estava voltando em seu Flamingo

quando o piloto teve de mergulhar subitamente de modo a

evitar duas aeronaves alemãs que estavam metralhando

barcos de pesca nos arredores de Le Havre. Isso foi em 12 de

junho, e 36 horas depois os franceses telefonaram novamente,

dessa vez para exigir uma reunião urgente em Tours.

Churchill apareceu em Hendon e lá descobriu que o tempo

estava ruim demais para uma decolagem.



“Que se dane”, disse o aviador de 65 anos de idade. “Eu

vou, aconteça o que acontecer. É uma situação séria demais

para me preocupar com o mau tempo.” Chegaram a Tours,

inteiros e pontualmente, sob uma tempestade com

relâmpagos e trovões — ainda hoje em dia uma experiência

arriscada e perigosa, e que deve ter sido perturbadora para

Beaverbrook e Halifax, que tinham acompanhado Churchill na

missão.

A pista de pouso estava esburacada, pois havia sido

bombardeada recentemente pelos alemães, a preguiçosa

tripulação de solo não fazia ideia de quem eram os ingleses.

Churchill teve de explicar que era o primeiro-ministro do

Reino Unido, e que ele e sua delegação precisavam de uma

“voiture”.

Quando chegaram à prefeitura, constataram que ainda não

havia o que parecia um comitê de boas-vindas, ninguém os

reconheceu. A delegação britânica zanzou pelos corredores,

até que, por fim, foi levada a um restaurante para comer

frango frio e queijo. Pobre Halifax, creio que este não era seu

estilo de diplomacia.

Por fim, o primeiro-ministro francês, Paul Reynaud, deu

as caras e perguntou, miseravelmente, se a Inglaterra

liberaria a França de sua obrigações, autorizando sua

rendição. Recorrendo novamente ao seu francês macarrônico,



Churchill tentou pela última vez apelar para sua inequívoca

terapia eletroconvulsiva a fim de estimular o moral e o estado

de ânimo do já reclinado francês. Não houve reação.

A paciência tinha se esgotado e, em 14 de junho, os

alemães estavam marchando a passo de ganso na Champs-

Élysées. O marechal Pétain — de olhos fundos, dentes tortos e

absolutamente derrotista — assumiu o comando. A

capitulação estava completa, os franceses tinham deixado

passar a chance de lutar no norte da África, e agora os

britânicos estavam alarmados sobre o que eles fariam a

seguir, em particular com relação ao que aconteceria com a

esquadra francesa.

Era a segunda mais numerosa da Europa, depois da

Marinha Real, maior que a Kriegsmarine alemã. Alguns dos

navios franceses eram moderníssimos e de última geração,

mais bem equipados até mesmo do que as belonaves

britânicas. Se caíssem em mãos alemãs, poderiam ser letais

aos interesses britânicos. E, francamente, o que poderia

impedir que caíssem em mãos nazistas? Todos tinham visto a

velocidade com que os alemães haviam ultrapassado a Linha

Maginot. Nenhum lugar estava a salvo dos panzers.

Se a Inglaterra ia continuar na luta, Churchill tinha de

eliminar o risco que os navios franceses representavam. E

havia outra coisa a ser levada em consideração: se a Inglaterra



queria seguir na guerra de modo convincente e verossímil,

Churchill tinha de mostrar ao mundo que o país que ele

comandava era feito de espírito guerreiro, que a Inglaterra

faria tudo que fosse preciso para vencer. Isso era

fundamental, porque havia céticos tanto no Reino Unido como

no exterior.

Lembre-se de como ainda era frágil a posição de Churchill,

de como ele era alvo da desconfiança do Partido Tóri. O líder

da Oposição Trabalhista, George Lansbury, tinha renunciado

porque era contrário à guerra, e havia uma porção de outros

que pensavam a mesma coisa em ambas as Câmaras do

Parlamento. Em meio aos lordes havia uma porção de

macacos derrotistas comedores de queijo Stilton e partidários

da rendição (arquiapaziguadores como o Lorde Brocket, o

conde de Londonderry, Lorde Ponsonby, o conde de Danby,

bem como Bendor, o duque de Westminster, uma

personalidade extravagante e charmosa que disse que “a

guerra era parte de um complô judeu e maçônico”). Era uma

época em que os primeiros-ministros tóris tinham de prestar

mais atenção à opinião de duques e condes.

Esses pretensos colaboracionistas não estavam sozinhos.

Rab Butler, então subministro das Relações Exteriores, foi

flagrado dizendo a um diplomata sueco que, a seu ver, a

Inglaterra tinha de firmar um acordo, se Hitler oferecesse os



termos corretos. Até mesmo Beaverbrook, amigo e suposto

aliado de Churchill, era favorável a uma paz negociada. A

cidade estava abarrotada, como sempre, de gente que preferia

ganhar dinheiro a ir para a guerra.

Havia céticos entre as fileiras dos funcionários mais

graduados e mais próximos de Churchill, o que talvez não seja

surpresa, já que até pouco tempo todos eles serviam a Neville

Chamberlain. O secretário particular de Churchill, Eric Seal,

resmungava sobre seu chefe e sua “maldita e detestável

retórica”, e de fato ele estava entre os poucos que

permaneceram imunes ao charme do novo primeiro-ministro

(“Vá buscar Seal no iceberg dele e traga-o aqui”, dizia

Churchill).

Pior ainda era o fato de que havia céticos em meio à plateia

mais importante de todas: a Casa Branca e Capitol Hill (colina

do Capitólio). Por ampla maioria, o eleitorado norte-

americano era contrário ao envolvimento na guerra — 13

contra um, de acordo com uma pesquisa. O presidente

Roosevelt tinha prometido que não “enredaria” os EUA em um

conflito europeu, e sabia que, se descumprisse a promessa,

seria punido nas eleições presidenciais em novembro daquele

ano.

Hoje em dia, há muitos políticos norte-americanos



conservadores que ritualmente condenam Neville

Chamberlain e sua burlesca recusa em afrontar Hitler. Toda a

noção de apaziguamento se tornou uma espécie de praga ou

maldição na política norte-americana, o que até certo ponto é

razoável. Mas vale a pena lembrar que, em maio e junho de

1940, quando a Inglaterra se insurgiu sozinha contra o que

àquela altura já se sabia tratar-se de uma tirania racista e

antissemita, havia alguns senadores norteamericanos que não

se esforçaram muito para ajudar, e, quando moveram uma

palha, certamente não foi de imediato.

O secretário da Guerra dos EUA era um ardoroso

isolacionista chamado Harry Woodring, que passou seu tempo

entre os dias 23 de maio e 3 de junho deliberadamente

retardando o envio de material bélico que já tinha sido

condenado como “excedente obsoleto” para a Inglaterra. Ele

insistiu que as mercadorias fossem devidamente anunciadas,

de modo que qualquer pessoa pudesse comprá-las antes de

serem vendidas para os britânicos, isso enquanto soldados

ingleses estavam morrendo nas praias de Dunquerque, no

maior desastre militar dos últimos 100 anos.

A Comissão de Relações Exteriores do Senado vetou a

venda de aviões e navios, e o Departamento de Guerra se

recusou a entregar um punhado de bombas pelas quais os



pobres franceses já haviam pagado, e um senador chamado

David Walsh conseguiu arruinar um acordo por meio do qual a

Inglaterra compraria 20 torpedeiros, coisas bastante úteis, é

de se imaginar, para quem se via diante da perspectiva de

enfrentar uma invasão nazista por mar.

Outros norte-americanos, é claro, mostravam-se bem

mais solidários. Entre eles incluíam-se boa parte da imprensa

e o próprio presidente. Mas a ação de Roosevelt estava

limitada ao que ele poderia fazer conforme os termos do Ato

de Neutralidade, e em função do clima geral do período.

Roosevelt também hesitou por uma razão de simples

prudência. Em 15 de maio, praticamente uma semana depois

de assumir o poder, Churchill lhe enviou uma carta em que

solicitava ajuda militar, na forma de alguns antiquados

destróieres de fabricação norte-americana.

Talvez esse apelo não tenha sido formulado da maneira tão

prudente e sensata como poderia. Churchill implorou,

suplicou pelos destróieres, e concluiu com uma ameaça

velada: se a Inglaterra sucumbisse, então não existiria nada

para impedir Hitler de expropriar toda a marinha de guerra

britânica, e usar essas embarcações contra os próprios

Estados Unidos. Nessa primeira missiva substancial de um

relacionamento que seria fundamental, Churchill não foi

capaz de imaginar como seu correspondente poderia reagir.



Roosevelt passou os olhos pela carta e concluiu a partir de

sua nota de desespero lisonjeiro e tempestuoso que talvez a

Inglaterra poderia estar de fato prestes a ter o mesmo fim de

todos os outros países; neste caso, qual era o sentido de

despachar para lá alguns destróieres, cujos canhões poderiam

acabar simplesmente sendo apontados de volta contra os

próprios EUA?

Inadvertidamnate, Churchill tinha marcado um gol contra,

tecendo um argumento contra si mesmo, acabou inflamando

a ansiedade em Washington em vez de atenuá-la. E havia

outro observador internacional conhecido por ter suas dúvidas

acerca da Inglaterra e a capacidade dos britânicos de seguir

guerreando: esse sujeito era o almirante François Darlan, da

esquadra francesa.

O tal Darlan era um tipo mal-humorado e irritadiço, que

ficara tão enfurecido com o que, a seu ver, eram as

inadequações da assistência britânica aos franceses que se

tornou um anglofóbico contumaz. A certa altura, tiveram de

acalmá-lo, lembrando-o de que estava lutando contra os

chucrutes e não contra os rosbifes. Ele tinha se encontrado

pessoalmente com Churchill durante aquelas pavorosas e

fúnebres reuniões no início de junho, e lhe havia assegurado

que a esquadra francesa não cairia em mãos alemãs. Mas era



possível confiar na palavra de Darlan?

Talvez Darlan fosse um homem honrado, podia até

acreditar que era impensável que sua esquadra cairia em mãos

alemãs, mas, verdade seja dita, uma porção de coisas

impensáveis já tinha acontecido. Enquanto a esquadra

francesa estivesse ao alcance de Hitler, aparentemente havia

pouca coisa capaz de impedir que esses navios acabassem

desfraldando uma bandeira nazista. Era um risco que

Churchill achou que não podia correr.

Alguns historiadores criticaram pesadamente o

comportamento de Churchill. Em um estudo fascinante,

Richard Lamb argumentou que Churchill foi brutal e

impetuoso demais, que deveria ter dado mais tempo aos seus

almirantes para que resolvessem a questão com os franceses,

que Churchill “limpou” a história oficial após a guerra —

aproveitando-se do fato de ter sido primeiro-ministro de

novo em 1951 —, e efetivamente sufocou as opiniões que

condenavam sua “carnificina”.

O que sem sombra de dúvida é verdade é que Churchill

estava no comando do processo todo, conduzindo os eventos

como uma intimidante escavadeira. Como a França se rendeu,

ele ficou obcecado com o risco representado por aqueles

rápidos, modernos e aerodinâmicos navios franceses. Na

reunião do Gabinete de Guerra, em 22 de junho, ele apontou



as qualidades do Richelieu e do Jean Bart e outros. Deveriam

ser bombardeados, ele insistiu, deveriam ser encurralados em

seus portos por minas britânicas. Seus capitães deveriam se

render ou seriam tratados como traidores.

Sob a batuta de Halifax, o restante do gabinete tentou

acalmar Churchill e demovê-lo. “Todos os esforços devem ser

empreendidos para fazer das negociações um sucesso”, ele

disse; mas, dois dias depois, Churchill voltou à carga. O

armistício tinha começado a vigorar. A França estava fora da

guerra. O que eles fariam a respeito daqueles malditos navios?

Agora, os comandantes navais fizeram coro ao gabinete na

oposição à violência contra os franceses. Até mesmo o

Primeiro Lorde do Mar, Sir Dudley Pound, normalmente um

cupincha puxa-saco de Churchill, disse que não podia

recomendar uma operação contra eles.

Churchill seguiu em frente dando pancadas e chifradas,

feito um touro na porta de um celeiro. Em Gibraltar, os

almirantes britânicos realizaram uma conferência, na qual

todos os comandantes de nau capitânia e contra-almirantes,

bem como todos os adidos navais dos portos franceses no

norte da África, foram convidados a dar uma opinião. Era uma

boa ideia preparar-se para alguma espécie de ação contra a

esquadra francesa?

Não, disseram os especialistas, os homens que estavam no



lugar certo; a própria ameaça de força seria “desastrosa”, e

muito provavelmente teria como efeito fazer com que os

franceses se voltassem contra os britânicos. Protestaram em

vão. Com indiferença autocrática, Churchill esmagou suas

hesitações. Lamb alega que a essa altura da guerra ele era

praticamente um ditador militar.

Em 1o de julho, os chefes do Estado-Maior e o gabinete

tinham sido obrigados — na marra, sob intimidação e coerção

— a ver as coisas do jeito de Churchill. Foi lançada a Operação

Catapulta, para neutralizar e, se necessário, afundar a

esquadra francesa. Para Churchill, pouco importava que os

franceses estavam fazendo o melhor que podiam para honrar

o que julgavam ser seus compromissos. Eles fizeram furos

nos cascos de navios e submarinos de modo a afundá-los nos

portos franceses, e de fato o restante da esquadra zarpou da

França ocupada pelos alemães. O Richelieu e 24 outras

belonaves levantaram âncoras desde Brest rumo ao Marrocos,

o Jean Bart partiu de St. Nazaire, outros zarparam de Lorient.

A bem da verdade, os franceses não deixaram uma única

embarcação na zona ocupada pelos alemães, e mesmo assim

Churchill julgava que “a todo custo, sob todos os riscos, de

uma maneira ou de outra, devemos assegurar que a marinha

de guerra francesa não caia em mãos erradas e depois, talvez,

cause a nossa ruína e a de outros”.



Antes do armistício, os britânicos haviam garantido aos

franceses que seria satisfatório se levassem a esquadra para o

norte da África, ou Toulon, fora da zona alemã. Agora, a

pérfida Álbion[56] estava voltando atrás em sua palavra.

Em 3 de julho, a força-tarefa britânica, sob a liderança de

James Somerville, chegou a Mers-el-Kébir, e os marinheiros

franceses ficaram empolgados, achando que em pouco tempo

estariam juntos em alto-mar, combatendo os alemães. Depois

apareceram aviões britânicos, despejando minas na

embocadura do porto. As suspeitas dos franceses ganharam

força.

Um representante britânico foi enviado para negociar com

o almirante francês Marcel Gensoul. A princípio, Gensoul se

recusou a vê-lo, por julgar que estava aquém de sua dignidade

tratar com um mero capitão, mas o capitão “Hookie” Holland

conseguiu entregar-lhe o ultimato de Churchill.

Os franceses foram instruídos a fazer furos nos cascos dos

navios para afundá-los, ou zarpar para portos britânicos ou

para as Índias Ocidentais, ou encarar as consequências. O dia

transcorreu. A tensão aumentou. Hookie Holland balançou

para lá e para cá em sua fragata, rodeada de navios franceses.

Por fim, às 14h42 Gensoul sinalizou que estava pronto para

receber o enviado britânico para “discussões honrosas”. Às

16h15, Holland estava a bordo da nau capitânia francesa, o



Dunquerque, e as negociações começaram a avançar.

Gensoul lhe mostrou as ordens de Darlan, deixando claro

que se a Alemanha se apoderasse das belonaves ele deveria

zarpar rumo aos Estados Unidos ou furar os cascos para

afundá-las. “Se soubéssemos de tudo isso antes, teria feito

toda a diferença”, disse Holland. Depois Gensoul foi além:

estava disposto a desarmar todos os seus navios, embora isso

excedesse suas instruções. Mas, a essa altura, já era tarde

demais.

Darlan tinha enviado reforços navais, não havia como dizer

quando essas embarcações auxiliares chegariam. Era quase

certo que ocorreria uma batalha em grande escala entre os

britânicos e a esquadra francesa. Churchill enviou um

telegrama sucinto: “Resolva rapidamente a questão”. O

destino dos marinheiros estava decidido. O bombardeio teve

início.

Como Churchill disse mais tarde, “foi uma decisão terrível,

como tirar a vida de um filho para salvar o Estado”. Em sua

lógica glacial, a decisão foi 100% correta.

Qualquer que seja o ponto de vista, os franceses deveriam

ter reconhecido que seus navios agora estavam efetivamente

perdidos para os alemães ou, na melhor das hipóteses, eram

moeda de troca nas negociações com os nazistas. Lamb

argumenta que os alemães queriam apenas “controlar” a



esquadra francesa no sentido de “checar”, “fiscalizar e

“supervisionar” — controle no mesmo sentido de “kontrol”

de passaporte.

Isso é certamente implausível. Os alemães tinham tomado

Paris, estavam com a botina no pescoço dos franceses.

Pensando bem, poderiam obrigar os franceses a fazer o que

quisessem com aqueles navios. As garantias francesas eram

inúteis, e eles deveriam ter reconhecido isso. Darlan e seus

almirantes deveriam ter engolido seu orgulho e abandonado

toda pretensão de autonomia e feito o que Churchill sugeriu:

zarpado para portos britânicos ou para o Caribe; e, se

tivessem feito isso, Darlan se converteria em herói.

Cabia a Churchill, em seu papel de primeiro-ministro,

extirpar toda e qualquer ameaça à independência do país, e

estava certo de ser implacável em Mers-el-Kébir, porque na

semana seguinte teve início a Batalha da Inglaterra.

~

Ao longo daquele agradável verão, os britânicos esticaram o

pescoço para assistir a uma das batalhas decisivas da história

mundial. Testemunharam o destino do mundo sendo escrito

nas trilhas de fumaça dos aviões que se enfrentaram nos céus

do sul da Inglaterra. Viram alemães enegrecidos andando a



passos trôpegos nas veredas de seus jardins, e encontraram

pedaços de aeronaves caídos nas ruas dos subúrbios.

Viram seus protetores da Real Força Aérea executarem suas

espantosas acrobacias, às vezes derrubando o inimigo, às

vezes despencando em meio a medonhas labaredas ou pilhas

de metal retorcido. Semana após semana, tinham uma nítida

noção do que estava em jogo: que aquele ataque à rafera o

prelúdio de uma invasão em grande escala da Inglaterra.

Tinham todos os motivos para pensar que eram a próxima

parada no itinerário de conquistas de Hitler.

Às vezes, diz-se que Churchill exagerou com relação à

ameaça da invasão, a fim de promover a coesão nacional e

angariar o apoio do país. Não tenho tanta certeza disso. Ele

acreditava que a ameaça era tão iminente em junho de 1940

que foi para o campo de tiro em Chequers e começou a

praticar com sua pistola e seu rifle Mannlicher. Todo dia

estudava as marés para calcular quando os alemães poderiam

vir.

O Deutsche Allgemeine Zeitung profetizou em 14 de julho que

Londres seguiria o mesmo destino de Varsóvia, e seria

reduzida a cinzas. Em 19 de julho, Hitler falou ao Reichstag e

ofereceu à Inglaterra a opção de escolher entre a paz e “o

sofrimento e a catástrofe sem fim”. O Führer traçou seus

planos: a Operação Leão-Marinho, por ele assim batizada,



uma multiprolongada invasão, por mar, do litoral sul.

Se Hitler tivesse obtido o controle dos céus e dos mares,

não resta dúvida de que tiraria o plano do papel e levaria

adiante a invasão. Tinha reunido 1.918 barcaças ao largo da

costa da Holanda e, se conseguisse transportar suas tropas

através do canal da Mancha, é difícil ver de que modo a

Inglaterra teria condições de lutar e resistir por muito tempo.

O exército fora derrotado em Dunquerque, não havia

fortificações, tampouco posições de retaguarda.

O país estava livre de invasões havia 900 anos e, por isso,

Londres era não apenas a cidade mais esparramada da Europa

(uma vaca grande e gorda, conforme Churchill descreveu a

capital), era também a menos defendida: as únicas muralhas e

ameias remanescentes tinham sido erguidas pelos romanos e

não estavam em grande forma.

Hitler tinha um gigantesco imperativo estratégico para

atacar a Grã-Bretanha: precisava nocautear a ilha e tirá-la do

combate antes de rumar para o leste e ocupar a Rússia.

Mesmo em julho de 1940, o formato e a dinâmica da guerra

estavam claros para Winston Churchill, assim como ele havia

antevisto o formato da Primeira Guerra Mundial.

“Hitler deve invadir ou fracassar. Se fracassar, está fadado

a ir para o leste, e vai fracassar”, Churchill disse em Chequers

em 14 de julho. Ele viu, com uma inequívoca e transparente



compreensão do contexto mais amplo, que se a Inglaterra

conseguisse sobreviver, se a Inglaterra conseguisse segurar as

pontas, então Hitler perderia, porque nem mesmo a máquina

de guerra nazista seria capaz de lutar em dois fronts ao

mesmo tempo.

Foi graças a Churchill — e em momentos cruciais, graças

somente a ele — que a Inglaterra conseguiu, de fato, segurar

as pontas. Está claro que havia algo de absolutamente mágico

em sua liderança naquele verão. Com sua dicção poética e às

vezes shakespeariana, Churchill fez as pessoas se sentirem

nobres, elevadas, que aquilo que elas estavam fazendo era

melhor e mais importante do que qualquer outra coisa que já

tinham feito antes.

Ele justapôs mentalmente as ideias de inglesismo e

liberdade, e ajudou muito o fato de que estava fazendo tempo

bom, porque no mundo inteiro não existe lugar mais lindo e

encantador do que a Inglaterra em junho; e talvez essa beleza

delicada tenha aguçado o sentimento geral que Churchill

instigou: que a ameaça devia ser rechaçada, e que aquela era

uma ilha pela qual valia a pena lutar e morrer. Churchill deu

às pessoas uma imagem de si mesmas: um pequeno grupo de

heróis — análogo aos reduzidos grupos de pilotos da RAF —

resistindo contra a tirania, contrariando todas as



expectativas, a história das Termópilas à Batalha de Rorke’s

Drift[57], a eterna e inspiradora história dos poucos contra

muitos.

Nesse estado de ânimo marcado por um entusiasmo

turbinado por adrenalina, os britânicos realizaram coisas

extraordinárias. Descobri que, nos últimos 120 anos, há

apenas um período em que a produção industrial inglesa

superou a alemã, e foi no verão de 1940. A Inglaterra produziu

mais aviões do que a Alemanha, e, no outono, tinham forçado

a retirada da Luftwaffe, que adiou os bombardeios diurnos em

larga escala sobre o Reino Unido. Goering cometeu o erro fatal

de voltar as atenções de seus caças e bombardeiros para as

cidades pequenas, e desistiu dos aeródromos do marechal do

ar, Sir Hugh Dowding.

Os alemães poderiam ter vencido com facilidade. Houve

noites em que todos os aviões disponíveis na Inglaterra

levantaram voo, desesperados para conter os nazistas. Tivesse

Goering assegurado o controle dos céus, então aquela

esquadra de invasão atravessaria tranquilamente o canal da

Mancha, e a armada seria ainda mais amedrontadora e letal

— e a confiança de Hitler ficaria ainda maior —, por conta da

incorporação dos navios de guerra franceses.

A frota alemã tinha sofrido graves perdas e avarias na

campanha norueguesa; com a adição dos navios de guerra



franceses, a armada nazista talvez tivesse se tornado

invencível. O que Churchill fez em Mers-el-Kébir foi, sem

sombra de dúvida, uma carnificina, mas foi necessário.

Tratou-se do ato frio e calculado de um chefe guerreiro

empilhador de crânios das estepes da Ásia central.

Mas era isso que Churchill era: um líder militar, um senhor

da guerra. Estava comandando e coordenando ações militares

de uma maneira que é impensável para um político

democrático moderno. Ele tinha feito o melhor que podia pela

França, até o momento da capitulação e além; ordenou a seus

generais que colocassem em risco homens e equipamentos em

uma batalha muito tempo depois que já havia ficado óbvio que

o jogo estava encerrado. De fato, levou a culpa por desperdiçar

desnecessariamente a 51a Divisão Highlands, força territorial

cujos soldados foram em sua maioria mortos ou capturados, e

por jogar fora tempo e energia tentando criar um reduto

fortificado para servir como a última resistência (do tipo

Asterix) contra os nazistas na Bretanha.

Agora que a França tinha se rendido, Churchill chegou à

única conclusão lógica — e a verdadeira tragédia é certamente

o fato de que nem o almirante Gansoul nem Darlan foram

capazes de ver a maneira radical com que seu mundo havia

mudado. Creio que consigo entender por que a Câmara dos

Comuns ficou tão eufórica com esse massacre deprimente e,



em muitos sentidos, repugnante.

Em parte, foi porque a Inglaterra tinha finalmente feito

algo bélico: depois de um ano de indecisão, caos e evacuações

— da Noruega a Dunquerque —, as forças armadas britânicas

tinham “vencido” alguma coisa, pouco importava que se

tratasse de uma disputa tão unilateral e uma vitória tão oca.

Mais importante, o evento mostrou aos parlamentares que

o homem que eles haviam relutantemente incumbido de

liderar o país possuía traços de impiedade e crueldade

beligerante que mais ninguém tinha. Sabiam que nenhum

outro político teria a bravura, a coragem, a audácia para fazer

o que ele tinha acabado de fazer. De repente, viram como a

Inglaterra poderia vencer a guerra.

Foi por esse motivo que brandiram no ar seus papéis com a

programação dos trabalhos do dia. E essa foi a mensagem que

Churchill enviou, via Mers-el-Kébir, para Washington, que

ainda se recusava a mandar os antiquados destróieres: a

Inglaterra não desistiria, mas faria tudo que fosse necessário.

Churchill concluiu seu discurso sobre Oran na Câmara dos

Comuns dizendo que deixava o julgamento acerca de suas

ações “para a nação e para os Estados Unidos”, e a segunda

plateia era essencial. O filho de Jennie Jerome sabia que não

tinha a menor esperança de uma vitória derradeira a menos

que e enquanto não conseguisse envolver também a terra



natal de sua mãe.



17
SEDUZINDO OS ESTADOS UNIDOS

Desde o primeiro dia em que assumiu o cargo de primeiro-

ministro, Churchill sabia o que tinha de fazer. Randolph

Churchill registrou como, em 18 de maio de 1940, entrou no

quarto do pai na Casa do Almirantado. Encontrou o primeiro-

ministro de pé na frente da bacia e barbeando-se com uma

antiquada navalha Valet.

“Sente-se, meu querido menino, e leia os jornais enquanto eu termino de me
barbear”. Obedeci. Depois de dois ou três minutos meneando a navalha, ele
virou meio corpo e disse: “Acho que encontrei uma saída”. Fiquei espantado e
quis saber: “O senhor está querendo dizer que podemos evitar a derrota?” (o
que pareceu crível) “ou vencer os desgraçados?” (o que parecia inacreditável).

Ele jogou a navalha dentro da bacia, girou o corpo e disse: “Claro que estou
falando de derrotá-los”.

Eu: “Bem, eu apoio totalmente, mas não vejo como o senhor vai conseguir
fazer isso”.

A essa altura ele tinha lavado com a esponja e secado o rosto e, voltando-se
para mim, disse com grande intensidade: “Vou arrastar os Estados Unidos para
a guerra”.

Deixe para lá os discursos, por mais sublimes que tenham

sido. Coloque de lado as decisões estratégicas, que nem



sempre eram impecáveis. Se quiser entender como vencemos

a guerra, veja a forma como Churchill, por meio de adulação e

de artimanhas, abriu caminho e persuadiu Washington,

lançando mão de uma sutil, mas inequívoca, manipulação das

prioridades dos Estados Unidos.

Churchill usava uma ferramenta da diplomacia que era tão

antiquada e errática quanto o próprio homem. Chamava-se

charme. Era esse o segredo do sucesso dele. Não era algo fácil,

e havia ocasiões em que dava a impressão de que não

funcionaria de forma alguma.

~

Vamos dar um salto no tempo em mais de um ano: a primeira

reunião entre Churchill e Roosevelt em tempo de guerra, em

um porto longínquo e subpovoado chamado baía Placentia,

em Newfoundland (Terra Nova). Estamos em 10 de agosto de

1941. Duas enormes canhoneiras estão convergindo para esse

lugar de rochas e névoa e pinhais, uma paisagem inalterada

desde a chegada dos primeiros europeus à América do Norte.

Como uma versão moderna do Campo do Pano de Ouro, os

dois potentados vieram confabular.[58]

Em uma das canhoneiras estão almirantes e generais

liderados pelo presidente dos Estados Unidos, preso em sua



cadeira de rodas. Trouxeram de presente um sortimento de

presuntos e limões e outras iguarias impossíveis de se obter

na Londres em guerra.

Na outra embarcação, um nervoso destacamento britânico

encabeçado por Winston Churchill. Os ingleses trouxeram nos

porões um carregamento de 90 tetrazes prontas para o abate,

e guloseimas da Fortnum e Mason. Durante a viagem,

Churchill leu de enfiada três romances protagonizados por

Horatio Hornblower — era o melhor que podia fazer, pois

suas opções militares estavam se esgotando.

Os britânicos chegam cedo demais. Esqueceram de ajustar

seus relógios para o horário norte-americano, por isso dão

uma volta, pipocando o motor, antes de retornar ao ponto de

encontro. Uma lancha parte da embarcação britânica Prince of

Wales.

Se consultarmos filmagens da época, veremos os norte-

americanos esperando no deque da Augusta. Lá está Roosevelt

amarrado por correias em uma posição vertical, que faz com

que pareça imensamente alto.

Há movimento embaixo. Os britânicos chegaram. Estão se

aproximando do passadiço, e lá está ele. Assim que Churchill

aparece na cena, é impossível tirar os olhos dele.

Está usando um casaco curto com duas fileiras de botões e

um quepe de capitão de navio que caiu sobre um dos olhos, o



que lhe dá um aspecto de motorista de ônibus um tanto

bêbado. É o único homem que está mastigando um charuto, e

é visivelmente mais baixo que os outros, todos os demais

estão rígidos e eretos em suas fardas repletas de galões, e de

alguma forma Churchill é mais corpulento nos ombros.

Ele instantaneamente se destaca e assume a coreografia

dos eventos feito um ágil boxeador ou um dançarino de salão

de pés ligeiros. Apresenta os homens uns aos outros, ele bate

continência, aperta mãos, bate continência, sorri, radiante, e,

então, chega o momento pelo qual vinha esperando durante a

emética travessia de nove dias do Atlântico. É sua vez de

apertar a mão de Roosevelt, o presidente dos EUA, a primeira

vez que se encontram desde 1918.

Com um movimento forte do pulso ele bate outra

continência, e, então, postando-se a alguma distância, de

modo que Roosevelt terá de se inclinar na direção dele para

fazer contato, estende seu braço surpreendentemente

comprido. Churchill sabe quanta coisa está em jogo.

A guerra, para usar termos brandos, não vai nada bem. No

que diz respeito às tropas britânicas, tem sido a história de

uma humilhação após a outra. Os ingleses foram esmagados

na Noruega, chutados para fora da França, expulsos da Grécia,

e, em um episódio particularmente vergonhoso, conseguiram



perder Creta para uma tropa bem menos numerosa de

paraquedistas alemães. A Blitz já havia tirado a vida de mais

de 30 mil civis. Os U-boats estavam devastando de forma

selvagem a marinha britânica e espreitando, inclusive, as

águas ao redor deles aqui na costa do Canadá.

Agora Hitler acabou de descumprir sua promessa, mentiu

mais uma vez, e se lançou sobre a Rússia; e se a Rússia

sucumbir, o que parece bastante provável, são enormes as

probabilidades de que o ditador alemão se torne o senhor

supremo do continente, do Atlântico aos Urais. Se isso

acontecer, Churchill sabe que será tirado à força do poder, e

que a Inglaterra, de uma forma ou outra, acabará se

conformando com uma conciliação com o fascismo.

Quando estende sua mão branca e elegante, Churchill sabe

que está esticando o braço para agarrar sua única tábua de

salvação; entretanto, nada nele demonstra o desânimo de sua

posição. Pelo contrário, seu rosto subitamente se reveste de

sorrisos, pueris, irresistíveis.

Roosevelt retribui o sorriso, os dois homens engancham-

se as mãos, durante uma eternidade, ambos relutantes de ser

o primeiro a soltar a mão do outro, e ao longo dos dois dias

seguintes mantêm uma maratona de bate-papo. Não sabemos

exatamente o que dizem um para o outro nessa primeira



conferência do Atlântico — a ancestral direta da OTAN —, mas

sabemos que Churchill bajula e puxa o saco. Sua missão é

construir um senso de destino comum, influenciar do jeito

certo os instintos naturais de Churchill e converter os EUA de

simpatizantes distantes em aliados plenos na carnificina.

A caminho do Canadá, Churchill já tentou criar esse estado

de ânimo. “Acabamos de zarpar”, ele avisou, todo animado,

no cabograma que enviou a Roosevelt. “Hoje faz 27 anos que

os chucrutes bárbaros começaram sua última guerra. Nós

devemos fazer um bom trabalho desta vez. Duas vezes já é o

bastante.”

Nós, é?

Duas vezes, é?

Na Casa Branca devem ter achado isso um tanto

presunçoso. Ninguém em Washington havia assumido

compromisso nenhum de entrar em outra guerra mundial,

muito menos de enviar tropas norte-americanas.

Persistente e laboriosamente, Churchill vai insinuando esta

ideia: as duas nações unidas pela mesma língua, os mesmos

ideais, a mesma cultura. Certamente também deveriam se

unir contra os inimigos em comum, certo? Na manhã de

domingo, há a celebração de um culto. As tripulações de

ambas as embarcações se misturam, sugestivamente, e os



homens entoam hinos, escolhidos por Churchill; duas nações

amplamente protestantes fadadas a lutar juntas contra um

regime abominável e, acima de tudo, pagão.

Os homens cantam “Onward christian soldiers” [Avante,

soldados cristãos], “O God our help in ages past” [Ó Deus,

eterno ajudador]. Por fim, entoam o tradicional apelo à

misericórdia divina aos que se arriscam no mar: “For those in

peril on the sea” [Por aqueles que correm perigo no mar].

Essa tripulação de marinheiros britânicos sabe tudo sobre

arriscar a vida no oceano.

Faz apenas poucos meses que o navio se envolveu na

caçada aos couraçados alemães Bismarck e Prinz Eugen. Os

homens que hoje estão cantando viram sua nau irmã HMS

Hood (a que abriu fogo em Oran) explodir em uma enorme

bola de fogo. De fato, estavam tão perto que tiveram de

manobrar em meio aos destroços do desastre que custou a

vida de 1.419 oficiais e tripulantes. O Prince of Wales também

foi atingido, também perdeu homens. Pouco tempo atrás, dos

deques escorria sangue, e, no entanto, aqui está o navio, suas

mesas carregadas de aves de caça.

Esta é a mensagem da Inglaterra para os Estados Unidos:

estamos lutando, e estamos morrendo, mas somos capazes de

dar conta; e quanto a vocês?



Em deferência à imobilidade de Roosevelt, os dois líderes

sentam-se lado a lado para cantar e orar, Churchill com seus

grossos óculos de tartaruga pretos para ler as palavras. Os

homens se postam às centenas sob os vastos canhões de 15

polegadas (36 centímetros) da malfadada embarcação. Estão

com um nó na garganta, lágrimas nos olhos. Os jornalistas

dizem uns para os outros que estão testemunhando a história.

Por fim, a conferência de cúpula termina. Um comunicado

de título grandiloquente é redigido e divulgado, a “Carta do

Atlântico”. Churchill inicia a turbulenta travessia de volta

para a Inglaterra, levando… o quê?

A terrível verdade — que ele se esforçou com maestria para

esconder do Parlamento e do público — era que, apesar de sua

hábil dramaturgia, não tinha praticamente nada para mostrar.

O gabinete britânico rapidamente aprovou a Carta do

Atlântico. O Congresso dos EUA sequer passou os olhos pelo

documento, muito menos ratificou-o. O adido militar de

Churchill, Ian Jacob, resumiu o silencioso desalento da

delegação britânica no momento de levantar âncoras e iniciar

a viagem de volta para casa no Atlântico cinzento: “Nenhum

oficial norte-americano mostrou o menor entusiasmo para

entrar na guerra do nosso lado. São um grupo charmoso de

indivíduos, mas parecem estar vivendo em um mundo



diferente do nosso”.

Andrew Schivial, um funcionáro público de Stockton,

registrou que se sentiu “no ar quando a coisa toda chegou ao

fim, uma vaga sensação de insatisfação”. Tudo que os

britânicos conseguiram em sua aventura foi um carregamento

de 150 mil rifles velhos, nenhum soldado, tampouco o menor

indício do envio de tropas norte-americanas.

Parece inacreditável, olhando em retrospecto, que os

Estados Unidos tenham demorado tanto tempo — dois anos e

quatro meses — para se juntarem à Inglaterra na guerra

contra Hitler. De um lado ao outro no continente conquistado,

judeus, ciganos, homossexuais e outros grupos já estavam

sendo capturados, confinados e assassinados, ainda que não

de forma sistemática.

A política nazista de matança baseada em questões de raça

ainda não estava sendo divulgada com o mesmo alarde como

viria a ser, mas também não era exatamente um segredo.

Como os norte-americanos podiam ter ficado tão

indiferentes, com a dignidade intacta e a consciência limpa?

A resposta para essa pergunta é olhar a questão de outro

modo. Era uma guerra que ainda não tinha ameaçado

interesses norte-americanos vitais, em um continente

distante, onde havia ocorrido um massacre de memória ainda

recente que envergonhara a humanidade. De que maneira um



político seria capaz de explicar para as mães do Kansas que

era sua obrigação mandar seus filhos para morrer na Europa?

E pela segunda vez?

Desde as injunções do próprio George Washington, o

princípio que norteava a linha de ação política norte-

americana era o de que o país deveria se manter longe de

confusões estrangeiras. Muitos norte-americanos ainda se

ressentiam de Woodrow Wilson por ter envolvido os EUA na

Primeira Guerra Mundial. Muitos eram céticos com relação à

Inglaterra, muitos eram efetivamente hostis.

Por mais estranho que possa parecer hoje, muita gente

considerava os britânicos um bando de imperialistas

arrogantes que haviam incendiado a Casa Branca em 1814 e

que tinham talento para fazer com que outras pessoas

lutassem por eles.

Quem estava lá para dizer o contrário? Não o venenoso

Joseph Kennedy, que foi reconvocado no final de 1940, depois

de ter feito bastante estrago para a reputação britânica;

tampouco o embaixador britânico em Washington, que era

ninguém mais ninguém menos que o conde de Halifax, o

varapau apaziguador que costumava sair para caçar com

Goering.

Halifax era o enviado britânico incumbido de apelar para



os sentimentos mais nobres dos Estados Unidos e estava

passando por maus bocados. Pouco depois de chegar, dizem,

ele se sentou e teve uma crise de choro, desesperado diante do

choque de culturas. Não era capaz de compreender a

informalidade dos norte-americanos, ou seu hábito de

conversar ao telefone, ou de aparecerem de repente para

reuniões inesperadas.

Em maio de 1941, o aristocrático ex-aluno do Eton

enfrentou novos tormentos quando foi levado para assistir a

uma partida do time de beisebol Chicago White Sox e

convidado a comer um cachorro-quente. Ele recusou. Depois,

foi bombardeado com ovos e tomates por um grupo chamado

Mães dos Estados Unidos. Mesmo para um apaziguador,

parece uma punição infernal. Não havia meios de Halifax

convencer os EUA a abandonar seu isolacionismo.

Tinha de ser Churchill. Para começo de conversa, ele era

meio norte-americano, e alguns de seus contemporâneos

achavam que isso contribuía para o lado esquentado e

despachado de sua personalidade, talvez inclusive com um

elemento de mercenarismo. Beatrice Webb disse que Churchill

era mais um especulador norte-americano do que um

aristocrata inglês. Em segundo lugar, Churchill tinha ido aos

Estados Unidos em quatro ocasiões antes da guerra, e, ao



todo, passou cinco meses no país. Conhecia o lugar e acabou

nutrindo respeito e admiração profundos pelos norte-

americanos.

Em sua primeira viagem aos EUA, em 1895, hospedou-se na

casa de um amigo de sua mãe, Bourke Cockran, cujo estilo

retórico ele alegava ter adotado. Voltou novamente em 1900,

para uma série de palestras acerca da Guerra dos Bôeres, e

passou momentos um tanto difíceis diante de alguns norte-

americanos que acharam que ele era uma emanação da

mentalidade colonialista. Suas plateias eram desiguais e,

depois de ouvir os relatos de Churchill sobre seu heroísmo,

algumas delas tendiam a tomar partido dos bôeres. Essa

experiência talvez tenha dado um toque especial à postura de

Churchill na década de 1920, quando ele ficou absolutamente

exasperado pelas tentativas norte-americanas de desarranjar

o poderio naval britânico, em especial no Caribe. Quando

Eddie Marsh repreendeu Churchill por conta de sua atitude

imperialista, dizendo que ele bem poderia beijar o Tio Sam

nas duas bochechas, Churchill respondeu: “Sim, mas não em

todas as quatro”.

Churchill se tornou tão antinorte-americano — a certa

altura, chegou inclusive a afirmar que talvez fosse necessário

declarar guerra — que Clementine disse que ele havia



eliminado todas as chances de um dia vir a assumir a cadeira

de ministro das Relações Exteriores. Winston voltou aos EUA

em 1929, quando viu a quebra de Wall Street (um homem se

jogou de um arranha-céu diante de seus olhos) e ficou

compreensivelmente horrorizado com a Lei Seca.

Um partidário do Movimento da Temperança lhe disse: “A

bebida forte enfurece e aguilhoa feito uma serpente”.

Ao que Churchill respondeu: “A minha vida inteira venho

procurando uma bebida como essa”.

Mas a viagem decisiva se deu em 1931, depois que Churchill

deixou o poder e deu início ao que talvez tenha sido o período

mais direitista de sua vida política. Ele viu o espírito norte-

americano de empreendedorismo, a maneira como as

melhores cabeças do país tendiam a seguir carreira no mundo

dos negócios em vez da política. Viu que os Estados Unidos

estavam alcançando il sorpasso, sobrepujando a Inglaterra e

todas as outras potências europeias para se tornarem de longe

a mais poderosa economia do planeta. Ele reconheceu que a

recuperação econômica do mundo dependia da expansão e do

crescimento norte-americanos.

Desapareceu o Churchill antinorte-americano, deixou de

existir toda e qualquer ideia de, de alguma forma, agir na

defensiva e evitar o desafio. Agora, ele começou a formular



uma nova doutrina: a de duas nações com um passado em

comum e uma tradição em comum, sócios coproprietários e

detentores da patente das ideias anglo-saxãs de democracia e

liberdade e direitos iguais perante a lei.

Assim teve início sua incansável defesa dos povos falantes

de língua inglesa, a porção anglo-americana de seu eu

(naturalmente) como a encarnação dessa união. Ele propôs

uma cidadania comum. Chegou a sugerir inclusive que a libra

e o dólar fossem amalgamados em uma única moeda, e criou

um curioso símbolo mesclando £ e $.

Esse foi o Churchill que passou a cortejar e seduzir os

Estados Unidos na década de 1940, começou naquela posição

conhecida por todos os seres humanos acometidos por amor,

e que poderíamos chamar de assimetria romântica. Isto é, a

relação significava muito mais para ele do que para

Washington.

Como o próprio Churchill mais tarde definiu, nenhum

outro amante jamais estudou os caprichos e as vontades do

objeto de seu amor com tanta minúcia e zelo como ele

estudou Franklin Roosevelt. Uma vez que o presidente tinha

servido na marinha, Churchill lhe escrevia usando termos

lisonjeiros como “de um ex-oficial naval para o outro”.

Aproveitava toda e qualquer oportunidade para falar ao

telefone com a Casa Branca. Começou a granjear a amizade de



jornalistas norte-americanos, a quem convidava para ir a

Chequers.

Seus discursos miravam diretamente a plateia norte-

americana, que lhe dava audiência cada vez maior no rádio.

Churchill terminou seu formidável discurso de 4 de julho de

1940 com um apelo sem rodeios:

Muito embora grandes extensões da Europa e muitos antigos e famosos
Estados tenham caído ou possam cair nas mãos da Gestapo e de todo o odioso
aparato do jugo nazista, não esmoreceremos nem fracassaremos. Iremos até ao
fim. Lutaremos na França. Lutaremos nos mares e oceanos, lutaremos com
confiança crescente e força crescente no ar, defenderemos nossa ilha, custe o
que custar. Lutaremos nas praias, lutaremos nos terrenos de desembarque,
lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas; nunca nos
renderemos, e se — no que eu não acredito nem por um momento — esta ilha,
ou uma vasta porção dela, fosse subjugada e passasse fome, então nosso
Império de além-mar, armado e guardado pela Esquadra Britânica,
prosseguiria lutando, até que, na boa hora de Deus, o Novo Mundo, com toda a
sua força e seu poder, desse um passo à frente e entrasse em cena para resgatar
e libertar o Velho.

Repare na invocação ao Todo-poderoso, tanto naquela época

como agora, um protagonista consideravelmente mais

importante na política dos EUA do que na Inglaterra. Churchill

usa a mesma fórmula no clímax do discurso de Oran em julho:

deixa o julgamento sobre suas ações “para os Estados

Unidos”.



Desenho de Churchill para o “dólar de commodities”.

Aos poucos, ele começou a fazer progressos, mas foi algo

difícil de entender, entediante e caro. Primeiro, veio o acordo



“destróieres em troca de bases”. A Inglaterra cedeu bases em

Trinidad, Bermuda e Newfoundland em troca de destróieres

largados às traças. As velhas banheiras mal boiavam —

somente nove dos contratorpedeiros estavam operacionais no

final de 1940.

Depois, os norte-americanos concordaram em vender

alguns armamentos, mas, segundo os termos do Ato de

Neutralidade, a Inglaterra tinha de pagar em dinheiro vivo, à

vista. Em março de 1941, um cruzador norte-americano foi

mandado para a Cidade do Cabo a fim de buscar as últimas 50

toneladas de lingotes de ouro, como um oficial de justiça

fazendo a penhora de televisores de tela plana. Empresas

britânicas nos Estados Unidos foram vendidas a preço de

banana. Quando os britânicos começaram a protestar,

queixando-se de que estavam falidos, o governo norte-

americano começou a questionar a real capacidade da

Inglaterra de pagar, como se fosse um departamento de

serviço social acusando um idoso beneficiário da Previdência

de ocultar seu patrimônio.

Quanto ao programa Lend-Lease, por meio do qual

suprimentos continuavam a ser fornecidos com base na

promessa de pagamentos futuros, Churchill pode até tê-lo

chamado publicamente de “o ato mais insórdido da história”.

Em âmbito particular, ele dizia que a Inglaterra estava sendo



espoliada e esfolada até os ossos. Sob os termos do acordo, os

norte-americanos insistiram em interferir no comércio

exterior britânico e impediram o Reino Unido de importar da

Argentina a muito necessária carne bovina em conserva.

O Lend-Lease continuou avacalhando o direito da

Inglaterra de gerir sua própria política de aviação comercial,

mesmo após o término da guerra. É espantoso pensar que

esse ato supostamente insórdido, altruísta e lídimo do

governo norte-americano tenha acarretado pagamentos que

só terminaram em — espere só para ver — 31 de dezembro de

2006, quando o sr. Ed Balls, então secretário econômico do

Tesouro, preencheu um último cheque de 83,3 milhões de

dólares ou 42,5 milhões de libras e escreveu uma carta de

agradecimento ao governo dos EUA. Algum outro país foi tão

servilmente escrupuloso para honrar suas dívidas de guerra?

Já se disse que os Estados Unidos arrancaram tanto

dinheiro da Inglaterra nas primeiras fases da Segunda Guerra

Mundial que toda essa liquidez por fim tirou os EUA da

depressão. Os primeiros arranques da máquina de guerra do

Tio Sam foram acionados por ouro inglês, e, apesar dos

excelentes termos que os norte-americanos tinham

assegurado, no início de 1941 havia uma porção de políticos

norte-americanos que aparentemente julgavam que o acordo



era generoso demais com os britânicos. O projeto de lei foi

aprovado no Congresso em 260 votos contra 165. No que

estavam pensando os 165 senadores que se recusaram a jogar

para a Inglaterra esse dispendioso colete salva-vidas?

Queriam ver o velho país afundar? Bem, a verdade é que

possivelmente alguns deles queriam sim, só um pouco.

Era essa a plateia que Churchill vinha tentando conquistar.

Entretanto, no final do mesmo ano, esses mesmos

congressistas estavam comendo na palma de sua mão. No dia

26 de dezembro de 1941, apinharam-se na Câmara —

senadores e deputados —, aplaudindo e berrando vivas

mesmo antes de ele se levantar para discursar. O que os fez

mudar de ideia?

Bem, havia a questão do ataque a Pearl Harbor e a agressão

gratuita do Japão, e a enlouquecida decisão de Hitler, poucos

dias depois, de declarar guerra aos Estados Unidos. Isso pode

ter ajudado, por fim, a encorajar os congressistas a se

identificarem mais de perto com a Inglaterra. A questão

interessante é por que o Führer decidiu cometer o que parece

um colossal erro estratégico. Por que declarou guerra aos

Estados Unidos, quando era perfeitamente concebível que os

norte-americanos poderiam ter ficado de fora da guerra

europeia?

A resposta é que ele já tinha concluído que os Estados



Unidos estavam efetivamente do lado britânico. No outono de

1941, os EUA estavam ajudando a escoltar comboios, tinham

tropas na Islândia, estavam auxiliando com treinamento e

todo tipo de suprimento. Sim, Churchill tinha sido bem-

sucedido na missão estratégica que ele havia explicado com

tanta clareza a Randolph 18 meses antes. No final de 1941,

Churchill tinha se tornado um dos artistas mais populares do

rádio norte-americano, perdendo apenas para o próprio

presidente. Por meio de sua astúcia, seu charme e sua

completa e flagrante adulação, os Estados Unidos tinham sido

arrastados para a guerra.

Três dias depois de Pearl Harbor, Churchill recebeu

notícias terríveis. O Prince of Wales tinha sido afundado por

torpedos japoneses ao largo da costa da Malásia, com a perda

de 327 vidas. Quase todos os marinheiros britânicos que

tinham estado na baía de Placentia estavam mortos. O Repulse

também foi afundado.

Tinha sido decisão de Churchill, e somente dele, desafiar o

ceticismo de seus comandantes navais e mandar esses navios

para o Extremo Oriente. Ninguém sabia qual era o propósito

da missão, o que Churchill esperava conseguir com seus

“castelos de aço”, e talvez a verdade seja a de que não havia

nenhuma real lógica estratégica.



Churchill escreveu a Roosevelt assim que despachou a

flotilha britânica, gabando-se de seu poder de fogo. “Não há

nada como ter algo que é capaz de interceptar e matar

qualquer coisa.” Os navios não foram capazes de interceptar

os aviões torpedeiros japoneses, e morreram em nome da

ostentação churchilliana. O propósito era certamente político:

mostrar aos norte-americanos, mais uma vez, a força da

determinação britânica e a extensão de seu poder. Já o gesto

foi duplamente sem sentido, os norte-americanos já estavam

a seu lado.

Mesmo assim, Churchill precisava ter certeza. Tão logo

recebeu a notícia sobre Pearl Harbor, telefonou para Roosevelt

e, ato contínuo, começou a organizar os preparativos para

rumar destino a Washington. Depois da baía de Placentia,

Roosevelt chegara à conclusão de que Churchill tinha uma

daquelas personalidades infláveis que preenchem por

completo o recinto e espremem todo mundo contra a parede.

O presidente sugeriu Bermuda em vez da Casa Branca. Mas

Churchill não aceitou.

Durante três semanas, Churchill foi o irrepreensível

hóspede do presidente e da sra. Roosevelt, e nesse período

conseguiu aparecer nu em pelo na frente de FDR (“O primeiro-

ministro britânico nada tem a esconder do presidente dos



Estados Unidos”), ter um pequeno ataque cardíaco e simular

uma inspirada e excepcional performance de sentimentalismo

anglo-americano, culminando naquele discurso às duas Casas

do Congresso.

É uma coisa tremenda. Ele invoca a lembrança da mãe, cita

os Salmos, apela a Deus, parodia Mussolini, exagera, cheio de

afetação, com um glorioso fraseado arcaico. “Convicto estou

eu” em vez de “Eu estou convicto”, como se estivesse

incorporando Yoda. Ele estende os braços, joga as mãos para o

alto. Golpeia o ar, aperta as lapelas, franze o cenho, fecha a

cara, seu rosto se avermelha de entusiasmo, o olhar feroz, e

cerra a mandíbula da exata maneira como as pessoas estavam

esperando ver.

Os alemães, os japoneses, os italianos, ele pergunta à sua

plateia: “Que tipo de povo eles pensam que somos?”. Repare

nisto: um único povo, os norte-americanos e os britânicos.

“Aqui estamos nós, juntos”, ele diz. “Por duas vezes em

nosso tempo de vida o longo braço do destino se estendeu

através do Atlântico para arrebatar os Estados Unidos e levá-

los para a frente de batalha…”. Exceto pelo fato de que, neste

caso, o longo braço não pertencia ao destino, mas a Churchill.

Ele é quem fez o arrasto transatlântico.

Como Harold Macmillan mais tarde escreveu, “Ninguém

mais a não ser ele (e isso somente com extraordinária



paciência, engenho e competência) poderia ter seduzido e

atraído os norte-americanos para a guerra”.

Isso não me parece um grande exagero. Pode ser que o

mundo tenha uma dívida mais significativa para com F. D.

Roosevelt, que em última instância teve de tomar a decisão de

colocar em risco o sangue e a riqueza dos Estados Unidos.

Mas, sem Churchill, realmente não vejo como isso poderia ter

acontecido. Nenhum outro líder britânico teria traçado esse

objetivo estratégico — arrastar os EUA para o conflito — e ido

ao seu encalço com desvelo tão ardente e inexorável.

Qualquer pessoa que ainda estiver inclinada a criticar os

Estados Unidos por ter demorado tanto para entrar na guerra

deveria visitar os cemitérios norte-americanos na praia de

Omaha. Caminhar entre as milhares de cruzes de pedra

brancas (e uma ou outra Estrela de Davi) dispostas com

perfeita simetria nos ondulados gramados verdejantes, ver os

nomes e os estados: Pensilvânia, Ohio, Tennessee, Kansas,

Texas, todos os estados da União. Duvido muito que essa

pessoa consiga segurar as lágrimas.

Faz 70 anos, enquanto escrevo estas palavras, que aqueles

soldados se sacrificaram, em tal escala e com tamanha

bravura que a minha geração julga incompreensível. Não

estavam errados aqueles congressistas norte-americanos



quando alertaram para as consequências humanas de um

envolvimento em outra guerra europeia. As dúvidas eram

razoáveis, e foi Churchill quem os conquistou.

Mais tarde, Churchill descreveu como, na noite de Pearl

Harbor, “saturado e satisfeito de emoção e sensação, fui para

a cama e dormi o sono dos salvos e agradecidos”.

Ele teve êxito em sua principal determinação estratégica,

mas ainda não tinha vencido.



18
O GIGANTE DA ILHA ENCOLHIDA

O rei estava agitado, beirando o ligeiro pânico. Eram 23 horas

de uma noite de sexta-feira, e ele ainda não tinha recebido

notícias do mais importante, e de certa forma o mais

insubordinado, de seus súditos. Telefonou para seu secretário

particular. Alguma novidade a respeito de Churchill?

Nenhuma.

A data era 3 de junho de 1944, e em teoria faltavam apenas

dois dias para o Dia D, o dia decisivo. A guerra toda dependia

dessa operação, a maior e mais complexa empreitada militar

da história; o destino do mundo parecia estar indefinido, em

suspenso, e Churchill vinha se comportando de maneira

absolutamente impossível.

Aos 69 anos de idade, o veterano de guerras em quatro

continentes vinha insistindo em mais uma aventura

disparatada. Estava exercendo seu direito, na condição de

ministro da Defesa, de ser transportado no HMS Belfast para a

costa da Normandia, onde supervisionaria pessoalmente o



primeiro bombardeio das posições alemãs. Churchill não

queria estar lá 24 horas depois do Dia D, ou dois dias depois

do dia decisivo, planejava estar lá com a primeira leva de

barcos e homens, ver a água turvando-se de máquinas e

sangue, ouvir o estouro das bombas e granadas.

A ideia era uma loucura. Sem dúvida, era isso que pensava

o secretário particular do rei, Sir Alan ou “Tommy” Lascelles.

A primeira vez que ele tinha ouvido a respeito foi em 30 de

maio, quando o rei saiu de um almoço tête-à-tête com

Churchill no Palácio de Buckingham. Churchill havia

confidenciado que planejava observar de perto os eventos de

um cruzador pesado britânico. O rei imediatamente dissera

que iria também, uma sugestão que Churchill não tentou

desencorajar.

“Isso é errado e inaceitável”, disse Lascelles de si para si.

Mas a princípio tentou demonstrar despreocupação. Seria de

todo justo com a Rainha?, ele perguntou ao rei. Seria

necessário aconselhar a jovem princesa Elizabeth acerca da

escolha de um primeiro-ministro, diante da perfeitamente

concebível eventualidade de o chefe de governo e do Estado

acabarem ao mesmo tempo no fundo do canal da Mancha. E

era simplesmente injusto, acrescentou Lascelles, com o pobre

capitão do Belfast, que teria de se preocupar com suas

sagradas incumbências no que por certo seria um inferno de



labaredas.

Hum, disse o rei, que não tinha o menor desejo de ser

acusado de tamanho egoísmo. Ele viu a justeza do argumento.

Em poucos minutos o cortesão havia demovido o soberano.

Mas e quanto a Churchill?

Rapidamente, Lascelles redigiu uma carta para o rei, que

George vi copiou obedientemente, com sua própria letra, e

mandou entregá-la na rua Downing.

Meu caro Winston [disse o rei (ou Lascelles)], pensei um bocado na nossa
conversa de ontem e cheguei à conclusão de que não seria certo que eu e você
estejamos onde planejávamos estar no Dia D. Não creio que eu precise enfatizar
o que significaria para mim pessoalmente, e para toda a causa aliada, se na
presente conjuntura uma bomba fortuita, ou um torpedo ou mesmo uma mina
tirasse você de cena; igualmente, uma mudança de soberano neste momento
seria uma questão muito grave para o país e o Império. Ambos, eu sei,
adoraríamos estar lá, mas, com toda a seriedade e sinceridade, peço a você que
reconsidere seu plano. Nossa presença, creio eu, seria um constrangimento
para os homens combatendo no navio ou navios em que estivéssemos,
independentemente do que disséssemos a eles.

Por isso, como afirmei, foi com muita relutância que cheguei à conclusão de
que a coisa certa a fazer é o que normalmente cabe aos que estão no comando
em tais ocasiões, a saber, ficar em casa e aguardar. Espero de fato que você
também veja a questão sob essa luz. A ansiedade dos dias vindouros seria muito
maior para mim se eu julgasse que, além de tudo o mais, houvesse algum risco,
por mais remoto, de perder sua ajuda e orientação. Acredite em mim, o muito
sinceramente seu George R I.

Esse elegante veto real de nada adiantou. Churchill continuou

insistindo. No dia seguinte, houve uma reunião na Sala de



Mapas no anexo da rua Downing, em Storey’s Gate. O

almirante Bertram Ramsay foi convocado de suas obrigações

para explicar ao rei e a Churchill de que maneira Winston

poderia estar presente no Dia D. Ele fez o melhor que pôde

para mostrar que a ideia era uma porcaria e deveria ser jogada

na lata do lixo. O navio jamais chegaria a menos de 12.800

metros da costa francesa, ele disse. Churchill não seria capaz

de enxergar coisa alguma e, francamente, saberia menos

acerca do que estava acontecendo do que quem tivesse ficado

em Londres.

Ramsay foi então instruído a sair da sala. Quando voltou,

foi informado de que o plano havia mudado. A operação “WC”

seria levada adiante, mas com o rei incluído. Ramsay ficou

furioso, ou, como Lascelles registrou em seu diário: “Ao ouvir

isso o desafortunado homem, naturalmente, reagiu com

violência”.

A essa altura, Churchill podia ver que seria difícil ter o rei a

bordo, por isso ele diminuiu o prejuízo. Anunciou à “sua

maneira mais oracular” que precisaria da aprovação do

gabinete no sentido de que o rei tivesse permissão para

acompanhá-lo no Belfast, e que não poderia recomendar que o

gabinete o fizesse. Enquanto balbuciava, ficou claro para

Lascelles que Churchill ainda tinha a intenção de ir

pessoalmente, e o cortesão deixou que suas feições



registrassem seu horror e desaprovação.

Como descreveu o rei, “o rosto de Tommy foi ficando cada

vez mais emburrado”. Churchill estava absorto e indiferente,

e por isso, com alguma dificuldade, Lascelles interrompeu

novamente a conversa, dirigindo-se ao rei.

“Eu estava pensando, senhor, que as coisas não serão nem

um pouco mais fáceis para o senhor se tiver de encontrar um

novo primeiro-ministro em meio aos altos comandantes.”

“Oh”, disse Churchill, “já está tudo arranjado. De qualquer

forma, não creio que o risco seja de 100 para 1”.

Em seguida, Lascelles tentou sugerir que Churchill estava

sendo constitucionalmente impróprio: nenhum ministro da

Coroa podia deixar o país sem o consentimento do soberano.

Churchill rebateu jesuiticamente alegando que estar a bordo

do HMS Belfast não contava como estar no estrangeiro, já que

era um navio de guerra britânico. Lascelles argumentou que o

navio estava bem longe das águas territoriais britânicas, mas

foi em vão. Era como segurar um elefante adulto pela cauda.

Lascelles deixou a reunião sentindo que “nesta instância

sua desobediência é puro egoísmo”. Todo mundo estava

contra a ideia: o estafe da rua Downing, Pug Ismay,

Clementine; mas Churchill estava absolutamente

determinado: sentir o cheiro da pólvora, da cordite, ver as



plumas de água salgada enquanto as balas e bombas

explodiam ao redor dele no mar. O que Lascelles ia fazer?

A única resposta era outra missiva monárquica, ele

concluiu. Sentou-se e redigiu uma segunda e mais firme

reprimenda, do rei para Churchill.

Meu caro Winston, quero fazer mais um apelo a você no sentido de que não vá
para o mar no Dia D. Por favor, leve em consideração a minha posição. Sou
mais jovem que você, sou um marinheiro, e na condição de Rei comando todas
as forças armadas. Não há nada de que eu gostaria mais do que ir para o mar,
mas concordei em permanecer em casa; é justo então que você faça exatamente
o que eu mesmo gostaria de fazer? Ontem você disse que seria uma coisa
formidável o rei liderar suas tropas na batalha, como antigamente; se o rei não
pode fazer isso, não parece certo que seu primeiro-ministro o faça em seu
lugar. E há a questão da sua própria posição. Você verá muito pouco, correrá
um risco considerável, estará inacessível em um momento crítico, em que
decisões vitais talvez tenham de ser tomadas, e por mais inconspícuo que você
possa ser, sua mera presença a bordo está fadada a representar uma
pesadíssima responsabilidade adicional para o almirante e o capitão. Como eu
disse em minha carta anterior, a sua ida contribuirá de forma incomensurável
para o incremento das minhas aflições, e ir sem consultar seus colegas de
gabinete os colocaria em uma posição difícil, fato de que eles se ressentem, o
que é justificável.

Peço a você, com toda seriedade e sinceridade, que pondere novamente
sobre a questão toda, e não permita que seus desejos pessoais, os quais
compreendo muito bem, acabem levando-o a se desviar de seu alto padrão de
obrigação para com o Estado. Acredite em mim, seu sincero amigo, George R I.

Agora, o debate tinha se tornado uma crise constitucional.

Havia apenas um homem que em tese seria capaz de impedir

Churchill de ir, e esse homem era o rei; e para que as coisas



saíssem como queria, George vi foi obrigado a escrever duas

vezes, e por fim alertar Churchill de que ele estava prestes a

violar todos os códigos de lealdade que possuía: lealdade à

Coroa, lealdade ao ministério, lealdade às forças armadas e

lealdade à própria Inglaterra. Barra-pesada.

Finalmente, no sábado 3 de junho, Churchill desistiu,

resmungando bastante. Ele tinha o direito de ir e assistir a

qualquer batalha que considerasse apropriada, protestou. Era

o ministro da Defesa. Amuado, aceitou, ainda que a

contragosto, o argumento fundamental que o rei estava

propondo: era injusto impedir o monarca de rumar para a

Normandia, e então ir no lugar dele e roubar a cena e o

momento de glória do soberano. “É certamente um

argumento sólido”, disse Churchill.



Carta do rei George VI a Churchill.

O episódio lança uma luz interessante sobre a inquietação

do governo na véspera do Dia D, e acerca da evolução das

relações entre os ministros e a Coroa — deve ter sido um dos



poucos exemplos de um primeiro-ministro do século XX

recebendo uma contraordem específica do rei. Na figura de

Tommy Lascelles vemos o papel “deles” — os sombrios

mandarins e cortesãos que tomam boa parte das decisões que

os políticos são incapazes de tomar (e fazem isso ainda hoje

em dia).

Mas a questão realmente fascinante é por que Churchill se

importava tanto, por que estava tão determinado a se colocar

mais uma vez na linha de frente da batalha. Há várias

respostas óbvias, e a primeira é certamente o fato de que ele

estava nervoso com relação ao Dia D.

Temos a vantagem de saber que a operação seria um

sucesso. Na ocasião, isso não estava claro, nem de longe. Alan

Brooke pensou que poderia ser “o maior e mais medonho

desastre de toda a guerra”. O tempo poderia com facilidade

ter mudado para pior. Rommel poderia ter subitamente

reforçado a zona-alvo. Eisenhower estava pronto para

assumir a responsabilidade e ordenar uma evacuação, caso as

coisas dessem errado para os Aliados.

Essa era a operação anfíbia em larga escala que os Aliados

vinham desenvolvendo durante anos, era sua aposta para

reaver o continente. E Churchill tinha experiência anterior

quando se tratava de operações anfíbias. Ele queria estar lá



porque gravada a ferro e fogo em sua psique estava a

memória de Galípoli, e de todos os erros de Dardanelos,

aquele que fazia Churchill sentir o mais amargo remorso, com

ou sem razão, era o fiasco de não ter ido para lá em carne e

osso. Agora ele tinha a chance de exorcizar essa desgraça,

emular o costume de seu ilustre antecessor, o de liderar

pessoalmente as tropas na batalha, mostrando ao mundo que

ele era um verdadeiro Marlborough, e não apenas um

Marlborough “versão suave”. Churchill precisava estar lá para

se assegurar de que seus soldados simplesmente não

atolassem, como tinham afundado no lodo em Galípoli, e de

fato como havia ocorrido no Front Ocidental na Primeira

Guerra.

E havia outra razão para Churchill embarcar naquele navio

— um motivo que hoje não nos causa surpresa nenhuma, e

que Lascelles certamente detectou. Por escrito, o secretário

particular real resumiu assim a coisa toda: “A bem da

verdade, o rei estava apenas tentando salvar Winston de si

mesmo, pois os verdadeiros motivos que inspiravam Churchill

a ir para o mar no Belfast são seu irrefreável, ainda que agora

completamente inoportuno, amor pela aventura e, receio eu,

sua vã e talvez inconsciente predileção por fazer de si mesmo

‘material para a primeira página’”.

A esse respeito, tenho certeza, Lascelles avaliou bem o



nosso homem. Churchill já podia ver as manchetes, podia ver

as fotografias — ele de pé, inatingível e impenetrável, sobre a

ponte de comando, o charuto ensopado enfiado entre os

lábios, ordenando disparos dos canhões de 12 polegadas (30

centímetros) do Belfast, o maestro do mais barulhento e mais

explosivo prelúdio da história da balística. Ele podia ver de

que maneira seria encarado, o homem incumbido de emitir o

rugido do leão britânico; e dessa vez um rugido de artilharia,

e não apenas de retórica.

Foi por essa razão que, a princípio, Churchill endossou a

ideia de que o rei também fosse, porque a história ganharia

uma dimensão ainda maior, o monarca e o primeiro-

ministro, ambos destemidos, sem se curvar a ninguém nem

se deixar subjugar depois de cinco anos de guerra,

coordenando a retomada do continente. Era esse o “material

para a primeira página” de que Churchill estava à procura, e

de uma maneira que não girava em torno apenas de si mesmo

e seu ego, e tudo que ele tinha conquistado. Tratava-se da

Inglaterra, e da posição do país no mundo.

~

Em minha inocente juventude, eu acreditava que a Inglaterra

havia vencido a guerra não apenas por conta dos sacrifícios



russos e do dinheiro norte-americano, mas também graças ao

heroísmo dos combatentes britânicos. Eu lia quadrinhos dos

“Comandos em Ação”, em que homens com gorrinhos de lã e

antebraços supercolossais saltavam para cima de alemães —

que tremiam de medo — aos gritos de “Toma esta, Fritz!”,

com as enormes mandíbulas cerradas e uma luminosa

saraivada de balas sendo cuspida pelas bocas de suas armas.

Eu me lembro claramente de ter aulas com um refinado

classicista que havia sido feito prisioneiro pelos japoneses, e

sempre tive a nítida impressão de que a Batalha de El-

Alamein fora o momento decisivo da guerra. Monty

arrebentou Rommel, e depois disso os chucrutes começaram a

levar uma surra, certo? Por isso foi um tanto chocante ler, ao

longo dos anos, sobre o que tinha realmente acontecido.

Aparentemente a Batalha de El-Alamein, no final de

outubro de 1942, não foi tão crucial para a história como eu

tinha sido levado a supor. De fato, houve certos historiadores

britânicos que foram indelicados a ponto de chamá-la de

“batalha desnecessária”. A Operação Tocha estava marcada

para ocorrer somente algumas semanas mais tarde,

desembarques Aliados para expulsar os alemães do norte da

África. Parecia que El-Alamein foi menos uma vitória militar

decisiva e mais uma folha de figueira política, um truque para

esconder algo indecente.



Até o outono de 1942, o histórico militar britânico era uma

série praticamente ininterrupta de grosseiras asneiras,

evacuações, catástrofes e derrotas completas, quase sempre

nas mãos de contingentes vastamente inferiores em termos

numéricos. Era como se o país tivesse entrado para disputar a

Premier League — a principal competição de futebol

profissional da Inglaterra — com a reputação de um

Manchester United e acabasse jogando feito o Tunstall Town

FC, um clube amador da segunda divisão. “Não consigo obter

as vitórias”, queixou-se Churchill. “As vitórias é que são

difíceis de obter.”

Não foi apenas na Noruega, em Dunquerque, na Grécia e

em Creta onde tropas britânicas aperfeiçoaram a manobra que

poderia muito bem ser conhecida como “fuga apressada do

coelho” ou “recuo precipitado”. O ano de 1942 foi ainda pior,

com uma série de fracassos que começaram no Extremo

Oriente com o afundamento do Prince of Wales e do Repulse. E

depois houve a queda de Cingapura, quando Churchill

escreveu a seus generais com a instrução específica de que

lutassem até o último homem e preferissem a morte à

desonra.

Os generais decidiram, em vista das circunstâncias,

ignorar o conselho, e que a desonra era amplamente

preferível. Rangoon foi abandonada. Os raides a St. Nazaire e



Dieppe foram bastante trombeteados para fins de

propaganda, mas esses ataques aéreos conseguiram poucos

resultados práticos, ao custo de muitas vidas. E depois veio a

tomada de Tobruk, evento cuja notícia foi entregue a

Churchill em um bilhete enquanto ele estava literalmente

sentado com Roosevelt na Casa Branca. Churchill ficou

completamente mortificado, em especial porque havia mais

uma vez despachado instruções expressas de que os soldados

deveriam lutar até o fim.

Mais uma vez, tropas britânicas tinham sido derrotadas

por uma força alemã bem menos numerosa. Todo tipo de

explicação foi sugerido para justificar esse desempenho

relativamente abaixo do padrão por parte da Inglaterra —

outrora tida como uma das potências militares mais ferozes e

bem-sucedidas que o mundo já vira. Em suas brilhantes

meditações sobre esse tema, Max Hastings fez críticas

inclementes.

De acordo com Hastings, nenhum dos generais parecia ser

muito bom. Nem mesmo Monty merece figurar no panteão

dos “grandes capitães da história”. Quando não eram

simplesmente frouxos, eram quase sempre inúteis, indolentes

e complacentes. Também tinham aversão ao risco e uma

grave repugnância com relação ao derramamento de sangue,

o que talvez fosse compreensível, dada a lembrança da



Primeira Guerra, mas uma desvantagem em uma força de

combate. A classe mais ampla de oficiais continha uma larga

quantidade de homens desajeitados, incompetentes, inaptos e

inexperientes, que tinham ingressado na carreira militar com

base no pressuposto de que era uma moleza, um ganha-pão

tranquilo, e uma maneira de viver mais fácil do que tentar

administrar um negócio.

O equipamento era abaixo do padrão, ou pelo menos não

era tão bom quanto o equipamento alemão, e havia ainda a

terrível suspeita de que, comparando homem a homem, os

britânicos simplesmente não tinham o mesmo pique e a

mesma garra de seus inimigos. No dizer de Max Hastings:

“Muitos oficiais britânicos percebiam que a seus soldados-

cidadãos faltavam a força de vontade e o empenho

rotineiramente mostrados pelos alemães e japoneses”. Ou,

como berrou Randolph Churchill de maneira bastante

desagradável durante um debate em 1942 na rua Downing:

“Pai, o problema é que seus soldados não lutam”.

Se isso era verdade ou não — e, claramente, tratava-se de

um veredicto em desacordo com os inúmeros atos de bravura

individual desempenhados pelos soldados britânicos ao redor

do mundo —, o ponto importante era que as pessoas

acreditavam que era verdade. O desempenho britânico aquém

do esperado tornou-se alvo de constrangimento em âmbito



doméstico e de zombaria no exterior. Em julho de 1942, uma

pesquisa de opinião norte-americana perguntou que país

estava se esforçando mais para vencer a guerra: 37%

responderam EUA, 30% Rússia, 14% China e apenas 6%

valorizavam a Inglaterra e seu empenho.

É evidente que tudo isso causava profunda amargura em

Churchill, cuja raison d’être política era fomentar o prestígio

da Inglaterra e do Império Britânico. Após a queda de

Cingapura, Churchill estava politicamente em seu pior

momento durante a guerra, e talvez tenha cogitado a ideia de

renunciar. Sua frustração ficou óbvia quando, na esteira de

Cingapura, declarou: “Tínhamos tantos homens, tantos

homens. Deveríamos ter nos saído melhor”. Quando recebeu a

notícia da queda de Tobruk, declarou: “Derrota é uma coisa;

humilhação é outra”.

O ego de Churchill tinha se tornado inteiramente envolvido

e identificado com o sucesso militar britânico, o que facilitava

a vida de seus rivais no tocante a atormentá-lo. “Ele vence

debate atrás de debate, mas perde batalha atrás de batalha”,

disse o parlamentar Trabalhista Aneurin Bevan, brutalmente,

na Câmara dos Comuns; e, de fato, as ansiedades públicas

chegaram a um ponto tão intenso que a própria posição

doméstica de Churchill tornou-se bastante instável.



Quando, em agosto de 1942, Churchill foi a Moscou para se

encontrar com Stálin a fim de explicar que não haveria um

segundo front naquele ano, o líder soviético o espicaçou sem

misericórdia. “Vocês britânicos estão com medo de lutar.

Vocês não deveriam achar que os alemães são super-homens.

Mais cedo ou mais tarde vocês terão de lutar. Não podem

vencer uma guerra sem lutar.”

Isso era um tanto nauseante vindo de Stálin. O líder russo

era o homem que havia ensejado toda a agressão nazista de

1940, ao firmar o pacto de não agressão Molotov-Ribbentrop

(ou Pacto Nazi-Soviético) e trinchar a Polônia com Hitler.

Stálin ficara tão chocado e horrorizado com a traição de Hitler

— quando o Führer se voltou contra a Rússia e lançou a

Operação Barbarossa —, que se escondeu durante cinco dias

em uma cabana às escuras. Não é preciso dizer que Churchill

era um homem infinitamente melhor, mais corajoso e mais

formidável. Mas ouvir tais coisas era uma agonia de doer o

coração, e os insultos eram ainda mais danosos porque

continham um elemento de verdade.

Quando por fim se deu, a vitória em El-Alamein contribuiu

bastante para redimir o prestígio britânico: a ameaça política

a Churchill foi mitigada. Ele já não precisava mais se

preocupar — por mais incrível que isso possa nos parecer

hoje em dia — com a possibilidade de ser substituído por



Stafford Cripps como premiê da guerra. O sarcasmo lesivo de

Aneurin Bevan foi silenciado. A opinião pública britânica

recebeu a vitória que tanto almejava. Mas a verdade era

inequívoca: à medida que a guerra se arrastava, a Inglaterra

valia cada vez menos.

Em 1940, a nação estava sozinha, isolada — um paladino

em maus lençóis e alvo de críticas erguendo a bandeira da

liberdade. Em 1944, a Inglaterra contribuía com uma fração

mínima do esforço de guerra Aliado. Os Estados Unidos

estavam fornecendo o dinheiro, os russos levavam adiante a

tarefa de matar os alemães — 750 mil deles somente na

Batalha de Stalingrado. E assim tornou-se a função de

Churchill tentar assegurar física e pessoalmente o direito da

Inglaterra ao respeito, ser a luva de boxe forrada de chumbo

que possibilitava ao país lutar contra um adversário acima de

sua categoria de peso.

Isso explica o amor de Churchill pelas conferências de

cúpula, seus extraordinários itinerários durante a Segunda

Guerra Mundial. Sir Martin Gilbert calculou que entre

setembro de 1939 e novembro de 1943 Churchill viajou 178 mil

quilômetros, passando 792 horas no mar e 339 horas no ar,

sobrepujando de longe o ritmo de trabalho de qualquer outro

líder. Vemos sua prodigiosa energia nessas viagens: um

homem de quase 70 anos sentado em cima de sua mala antes



de o dia raiar em uma gelada pista de pouso no Norte da

África, enquanto seu estafe tenta descobrir onde deveriam

estar. Vemos Churchill sacolejando em compartimentos de

carga de aviões bombardeiros, sua máscara de oxigênio

adaptada para acomodar seu charuto. Aeronaves que ele tinha

usado eram derrubadas algum tempo depois, percorrendo as

mesmas rotas.

Na manhã de 26 de janeiro de 1943, Churchill chegou à

embaixada britânica no Cairo a tempo de tomar o desjejum.

Para o espanto da esposa do embaixador, pediu uma taça de

vinho branco gelado. Alan Brooke registrou que:

trouxeram um copo, cujo conteúdo ele bebeu de um só trago, e depois lambeu
os lábios, virou-se para Jacqueline e disse: “Ah, isto é bom, mas sabe de uma
coisa? Já bebi dois uísques com soda e fumei dois charutos esta manhã”!
Passava um pouco das 7h30. Tínhamos viajado a noite inteira sem o menor
conforto, percorrendo cerca de 3.700 quilômetros em um voo de 11 horas, uma
boa parte das quais a mais de 11 mil pés de altitude, e lá estava ele, bem-
disposto e novo em folha, bebendo vinho por cima de dois uísques e dois
charutos!

Enquanto Hitler e Stálin permaneciam em seus bunkers,

Churchill fazia qualquer coisa para estar perto da ação. Era

esta a razão pela qual se mostrou tão ávido para engambelar o

rei e embarcar com ele naquele navio: mostrar ao mundo,

especialmente aos norte-americanos, que a Inglaterra e o

Império Britânico ainda tinham méritos, porque ele e o rei, as



encarnações daquele império, estavam pessoalmente

recapturando o continente. E pelo mesmo motivo ele insistia

que as tropas britânicas e canadenses deveriam ter a glória de

compor metade dessa vasta força invasora, mesmo que a

operação fosse liderada por um norte-americano, e muito

embora tenham sido os norte-americanos que se engajaram

na maior parte dos combates efetivos.

Quando finalmente conseguiu chegar à Normandia — seis

dias após o Dia D, e com a permissão do rei —, Churchill

insistiu que o navio em que ele estava “desse uma porrada”

nos alemães. O capitão aceitou de bom grado, e uma saraivada

foi diligentemente disparada na direção geral dos nazistas. Foi

um exercício completamente abstrato, mas Churchill ficou

empolgadíssimo. Tinha se tornado o Primeiro Lorde do

Almirantado em 1911, porém, jamais havia disparado um

único tiro de dentro de um navio.

Era como se Churchill pudesse de alguma forma

engrandecer o esforço militar britânico ao tomar parte

pessoalmente da ação, inflando a contribuição britânica com

sua presença e prestígio. Em agosto de 1944, ele foi assistir

aos desembarques em Saint Tropez, e no mesmo mês estava

na Itália, disparando com as próprias mãos morteiros na

direção de Pisa. Fez piquenique em um castelo italiano,

enquanto os alemães abriam fogo a 457 metros de distância.



Em dezembro de 1944, Churchill iniciou sua missão

inteiramente pessoal de resgatar a Grécia do comunismo —

no que foi bem-sucedido —, e realizou uma coletiva de

imprensa em Atenas ao som do bombardeio e do fogo de

artilharia do lado de fora. Na primavera do ano seguinte,

estava na Alemanha para ver de perto o avanço Aliado. No

início de março foi para a Linha Sigfried, uma descomunal

fortificação de dentes de dragão de concreto construídos para

servir como uma fronteira impenetrável, guardiães sinistros e

simbólicos da pátria. Churchill inspecionou tudo

meticulosamente, mas de alguma forma não era suficiente.

Ele precisava expressar o êxtase pleno de seu triunfo.

Ele perfilou os generais: Brooke, Montgomery, Simpson,

cerca de 20 deles — e um repórter do Stars and Stripes. “Vamos

fazer isso na Linha Siegfried”, disse Churchill, e depois, para

os fotógrafos: “Esta é uma das operações vinculadas a essa

grande guerra que não devem ser reproduzidas com detalhes

explícitos”.

Em seguida, abriu o zíper da calça e urinou nas defesas de

Hitler, e seus colegas fizeram a mesma coisa. Como Alan

Brooke escreveu mais tarde: “Jamais esquecerei o risinho

pueril de intensa satisfação que se estampou no rosto dele

enquanto olhava para baixo naquele momento crítico”.

Qualquer pessoa que sentir a mais ínfima desaprovação deve



pensar em tudo por que ele tinha passado. Se algum cachorro

tinha o direito de marcar seu novo território, era Churchill.

Algumas semanas mais tarde, ele insistiu em caminhar do

lado alemão do Reno, em um lugar chamado Buderich, e

depois viu-se sob fogo cerrado, com granadas e cápsulas

explodindo na água a menos de 100 metros. O general norte-

americano Simpson foi até Churchill e disse: “Primeiro-

ministro, há franco-atiradores à sua frente, eles estão

disparando dos dois lados da ponte, e agora começaram a

bombardear a estrada atrás do senhor. Não posso aceitar a

responsabilidade por sua presença aqui, e devo pedir que se

afaste”.

Alan Brooke viu quando Churchill colocou seus braços em

volta de uma das vigas retorcidas da ponte. “O olhar no rosto

de Churchill era o de um menininho sendo chamado na praia

pela babá e tendo de deixar para trás seus castelos de areia.”

Churchill estava fazendo o que o vimos fazer a vida inteira,

desde o primeiro dia em que se viu sob um tiroteio em Cuba.

Estava tentando se inserir na narrativa militar, e dessa vez

seu propósito era político.

Em termos de efetivo de forças armadas e capacidade de

combate, a Inglaterra agora tinha se apequenado em

comparação com a Rússia e os Estados Unidos. Como

Churchill definiu, era um pequeno leão caminhando entre um



enorme urso russo e um gigantesco elefante norte-

americano. Mas ele ainda estava lá, ainda era um dos “Três

Grandes”. Ainda estava lutando a guerra de uma maneira que

nenhum outro líder político teria sonhado em fazer. Nenhum

outro comandante político ou militar — nem Roosevelt nem

Hitler nem Stálin, tampouco Mussolini — tinha o seu desejo

compulsivo de se interpolar na batalha e tornar-se a história.

Por meio da pura força de sua personalidade, Churchill

impôs seu direito à igualdade no salão da conferência,

enquanto pelejava com Stálin no debate sobre o destino do

Leste Europeu. Uma vez que Churchill merecia honra e

respeito, o mesmo valia para a Inglaterra e o Império; ou pelo

menos isso era o que ele imaginava. No fim, é claro, suas

prioridades não eram exatamente compartilhadas pelo povo

britânico, ou de fato pelo exército britânico.

Nem um nem outro estava tão interessado quanto

Churchill nos conceitos de “glória” ou “prestígio”, e isso

talvez não seja inteiramente ruim. Todo tipo de coisa pouco

ou nada lisonjeira havia sido dito acerca do espírito de luta

dos soldados britânicos, mas o ponto principal é, sem dúvida,

o seguinte: eles eram soldados-cidadãos de uma democracia

madura com uma longa história de liberdade de expressão.

Sabiam como não ter fé cega nas ordens que recebiam; a

Primeira Guerra Mundial havia colocado um fim nisso.



Não iam para o campo de batalha estimulados por uma

horrorosa ideologia de supremacia racial. Não tinham

comissários soviéticos atrás deles com pistolas, esperando

para estourar seus miolos caso hesitassem. Talvez o paradoxo

seja o fato de que a mesma liberdade de que desfrutavam e em

nome da qual lutavam os tornava uma força de combate

menos feroz. E pergunto-me se às vezes os críticos da

soldadesca britânica sentem um prazer perverso em

minimizar suas conquistas, como o arraigado (e

psicologicamente autodefensivo) pessimismo nacional em

relação à seleção inglesa de futebol.

O desempenho do exército britânico não foi tão ruim

assim. Era raro os alemães serem derrotados por quem quer

que fosse, a menos que estivessem em menor número, e na

maioria das vezes perdiam batalhas apenas para contingentes

duas ou três vezes maiores. El-Alamein foi uma vitória

significativa, no sentido de que facilitou bastante os

desembarques no norte da África, e ajudou a desviar um

crucial apoio aéreo alemão desde Stalingrado; e houve muitas

outras façanhas notáveis, entre elas o feito essencial de lutar

e terminar visivelmente do lado vitorioso.

Como alguém certa feita afirmou, os ingleses perdem todas

as batalhas, exceto a última. Pode ser que às vezes — mas

nem sempre — faltava aos ingleses um espírito fanático de



sede de sangue banzai semissuicida, mas isso não me parece

ser um defeito de todo medonho.

Churchill falou ao âmago da alma do povo quando a

Inglaterra estava sozinha, quando o país lutava pela

sobrevivência, e atingiu o íntimo das pessoas, produzindo

impressão profunda, e as reconfortou de uma maneira que

nenhum outro orador teria sido capaz de fazer. Sua linguagem

comovente, inspiradora e antiquada era adequada para o

momento. Mas, à medida que o país chegava a seis longos e

debilitantes anos de guerra, o povo precisava de uma nova

linguagem, uma nova visão para a Inglaterra do pós-guerra

— e isso um exausto Churchill não foi capaz de encontrar.

~

Perto da eleição geral de 1945, Churchill disse ao seu médico,

Lorde Moran: “Tenho a forte sensação de que o meu trabalho

está terminado. Não tenho mensagem nenhuma. Eu tinha

uma mensagem. Agora digo apenas: ‘Combatam estes

malditos socialistas. Não acredito neste admirável mundo

novo’”. Na manhã de 21 de julho, quatro dias antes da

divulgação dos resultados das eleições, ele estava em Berlim

para um desfile da vitória.

Hitler estava morto. O bunker do Führer estava em ruínas,



bem como todo o odioso aparato do jugo nazista. A Europa

podia olhar para a frente, ansiando por uma era de

democracia pacífica, e, no fundo, todo mundo sabia que essa

era uma conquista de Churchill, e que sem sua determinação

férrea em momentos decisivos isso não teria sido possível. Era

isso o que ele tinha prometido, e pelo que havia lutado.

Em jipes separados, Churchill e Attlee passaram em meio a

uma animada fila de soldados britânicos, que os receberam

com aplausos e vivas. O secretário particular de Churchill,

John Peck, logo percebeu algo fora do comum.

“A mim, e talvez a outros também, embora nada tenha

sido dito, pareceu sem dúvida estranho que Winston

Churchill, o grande líder de guerra, sem quem jamais

teríamos estado em Berlim, recebeu um aplauso

marcadamente menos clamoroso do que o sr. Attlee, que, por

mais formidável que tenha sido sua contribuição para a

coalizão, até então não tivera nenhum impacto pessoal

evidente sobre as forças de combate”.

Na tarde de 25 de julho, Churchill deixou a Conferência de

Potsdam em Berlim, e Stálin e Truman estavam confiantes

(em âmbito público e privado) de que Churchill voltaria na

condição de primeiro-ministro triunfalmente reeleito. Na

manhã seguinte, enquanto a contagem de votos chegava ao

fim, ele acordou antes do alvorecer com “uma aguda pontada



de dor quase física”.

Uma convicção “subconsciente de que fomos derrotados

irrompeu e dominou minha mente”. Churchill estava certo. Os

Trabalhistas haviam vencido por uma colossal margem de 146

assentos a mais do que todos os partidos. Churchill e os

Conservadores tinham sido defenestrados. O mundo exterior

ficou perplexo, e até hoje as pessoas acham difícil entender

como Churchill pode ter sofrido tamanha reprovação.

Sem dúvida, não é surpresa alguma. Eleições são vencidas

não com base nas realizações de um político, mas no que se

promete para o futuro. Havia sido o multiforme Churchill

quem, em uma de suas encarnações proteanas, ajudara a

construir os alicerces do Estado de bem-estar social; e em

seus discursos de tempo de guerra ele delineou as reformas

fundamentais do governo Trabalhista do pós-guerra. Mas foi

Attlee quem conseguiu reivindicar essas ideias e esse

programa de ação.

No exato momento de seu triunfo, Churchill pagou o preço

por seu status invulgar e sem paralelos, o de figura nacional

que transcendia partidos. Ele era, afinal de contas, o homem

tão confiante em si mesmo que tinha traído, traído de novo,

virado e desvirado a casaca. Ele não coexistia com o Partido

Conservador, portanto, suas conquistas não se transmitiam

por osmose ao partido. “Viva Churchill; vote no Trabalhistas”



era o slogan Trabalhista. Funcionou.

Talvez não tenha sido exatamente assim que Churchill viu

a questão na época, mas há um sentido em que sua derrota foi

um triunfo. Ele tinha lutado pela democracia britânica, e ali

estava: a rejeição de um grande herói e líder de guerra não por

meio da violência, mas por milhões de pequenos e discretos

riscos de lápis.

Como definiu Clementine: “Talvez seja um mal que venha

para bem, uma bênção disfarçada”.

“No momento”, rebateu Churchilll, “ela parece muito bem

disfarçada”.

Quando outra pessoa sugeriu que o eleitorado era culpado

de “ingratidão”, Churchill declarou: “Eu não diria isso. Eles

passaram por maus bocados”. É disso que estou falando

quando me refiro à grandeza de alma de Churchill.

Churchill tinha sido humilhado em seu momento de glória,

mas terminou a guerra com a travessia completa. A Inglaterra

estava exausta e seu status global havia diminuído. Churchill

estava exausto, mas com um status global que nenhum outro

político britânico jamais alcançou: o de um gigante moral.

Nada mal para um homem que, em 1911, tinha sido acusado

pelo Spectator de ser “fraco e retórico, sem nenhum princípio

ou sequer um ponto de vista consistente acerca das questões

públicas”.



Um homem de menor envergadura teria desistido, largaria

tudo e iria para Chartwell a fim de se dedicar à pintura. Não

Churchill. Ele jamais se entregou, jamais entregou os pontos.

Fez então uma série de intervenções que moldariam o mundo

como o conhecemos até hoje.



19
A GUERRA FRIA E COMO ELE A

VENCEU

Vimos o quarto onde Churchill nasceu. Permita-me que eu

leve você até a sala onde ele passou seus últimos dias como

primeiro-ministro de tempo de guerra. É um lugar triste,

como o bolorento saguão de um clube de golfe ou hotel da

década de 1920. Do lado de fora o sol está brilhando, nos

canteiros há rosas e floxes gloriosos, entretanto, é um pouco

sombrio e amedrontador aqui dentro, no coração deste

arremedo espúrio de imitação do estilo Tudor, emoldurado em

aço e de tamanho desmedido.

A decoração é enfadonha. A ênfase é no carvalho —

pesadas cadeiras de carvalho, lareira de carvalho, um enorme

balaústre de carvalho que sobe em espiral até um sinistro

balcão. Eu me detenho a observar a mesa a que eles se

sentaram, as três bandeirinhas no meio, todas flácidas e

empoeiradas. Sinto a inquietude e a hipocrisia da ocasião.

Foi para cá que Churchill veio em 17 de julho de 1945, aqui



no Cecilienhof, um dos poucos edifícios em Potsdam que não

foram danificados pelos bombardeios Aliados. Originalmente

destinado ao príncipe herdeiro da dinastia Hohenzollern,

parecia, tanto à época como agora, uma vaga tentativa alemã

de construir uma casa de campo inglesa. Foi a última e menos

bem-sucedida das conferências de tempo de guerra. Churchill

tinha tentado, sem sucesso, realizar a reunião na Inglaterra;

de fato, ao longo de toda a guerra jamais conseguiu persuadir

Roosevelt a visitar a Inglaterra. Agora os participantes da

conferência de cúpula estavam na zona russa da Alemanha

ocupada, em Potsdam, lar dos reis e dos kaisers alemães.

Esta era a Versalhes da Alemanha, um lugar de palácios e

pavilhões, de gramados e lagos, um subúrbio de Berlim que

hoje tem, segundo a ONU, status de patrimônio cultural da

humanidade. Em 1945, a maior parte do lugar estava em

ruínas.

Na noite de 14 de abril daquele ano, a RAF havia enviado

500 bombardeiros Lancaster, que despejaram 1.780 toneladas

de bombas de alto poder explosivo. Churchill foi o autor dessa

estratégia; ele insistira nos bombardeios extensivos e

sistemáticos, com a intenção específica e confessa de

aterrorizar a população civil. Manteve os bombardeios aéreos,

de duvidoso benefício militar, principalmente porque era a



única maneira que tinha de atacar a Alemanha.

Exceto por iniciar um segundo front, era o único meio de

expressar sua agressividade represada, de mostrar aos russos

e norte-americanos que a Inglaterra também podia infligir

violência contra o inimigo. É verdade que ele próprio foi

tomado por dúvidas. “Somos animais? Estamos levando isso

longe demais?”, ele perguntou subitamente certa noite em

Chartwell, enquanto assistia a uma filmagem de casas alemãs

em chamas.

Churchill ficou alarmado pela polêmica por conta da bola

de fogo em Dresden, em que morreram 25 mil pessoas, em

muitos casos carbonizadas pelo bombardeio aéreo britânico (o

qual ele condenou, em um memorando que acabou sendo

abafado, como um “mero ato de terror e destruição maligna e

desumana”), e ficou furioso quando descobriu que a RAF tinha

sido culturalmente insensível a ponto de atacar os palácios de

Potsdam. Agora, Churchill via os resultados de uma estratégia

da qual não seria capaz de se dissociar facilmente.

Mais de 1.500 pessoas tinham morrido e outras 24 mil

perderam o lar somente em Potsdam. Enquanto abria

caminho em meio aos escombros de Berlim, Churchill se

encheu de típica compaixão. “Meu ódio morreu no instante

em que eles se renderam”, escreveu em suas memórias.



“Fiquei muito comovido por seus olhares exaustos e sofridos

e suas roupas esfarrapadas.”

A guerra de Churchill jamais foi contra o povo alemão.

Eram os “narrzistas” que ele queria esmagar; e agora que

estava no apogeu do sucesso, Churchill se viu na presença de

outro inimigo, que ele havia temido muito antes do nazismo

surgir: tão selvagem quanto, igualmente movido a ideologia, e

de certa maneira mais difícil de combater.

A mesa de Potsdam é grande e redonda, tem cerca de três

metros de diâmetro e, segundo dizem, foi feita por

carpinteiros russos especialmente para a ocasião. O carvalho

maciço está coberto, como naqueles dias, por uma grossa

toalha de feltro vermelha, talvez em homenagem aos russos,

cuja bandeira vermelha fora hasteada por toda Berlim, e que

tinham organizado a conferência. Parece o lugar perfeito para

uma partida de pôquer, e um dos Três Grandes parecia ter

todas as cartas na mão.

Depois de quatro anos de um encarniçado conflito armado,

em que os nazistas e os soviéticos tinham se agarrado pela

garganta feito um par de cães hidrófobos, é incrível pensar

que Stálin ainda podia manobrar 6,4 milhões de homens

somente no teatro europeu. A Rússia tinha perdido 20 milhões

de habitantes — e ainda assim o país saiu da guerra como a

mais poderosa força militar da Europa.



Em Stálin a União Soviética tinha um tirano de olhos

chamejantes totalmente cínico e cruel. Já vimos como ele

havia atormentado Churchill em 1942, zombando da suposta

covardia do exército britânico. Era este o seu estilo:

escarnecer, bajular, engambelar, intimidar, matar.

Stálin ascendera ao poder liquidando os inimigos, e

manteve-se no poder por meio do assassinato sistemático de

grupos inteiros de pessoas — o corpo de oficiais czaristas,

kulaks, contrarrevolucionários, poloneses, qualquer um que

se metesse em seu caminho. Mesmo antes de a Segunda

Guerra começar ele tinha nas mãos o sangue de centenas de

milhares de pessoas. Foi em Teerã, em novembro de 1943, que

Churchill sentiu os indícios da loucura homicida de Stálin e da

lúgubre disposição dos norte-americanos de tratar o líder

soviético de forma indulgente e ceder às suas vontades.

Terminada a guerra, as discussões dos Três Grandes

voltaram-se para a Europa. Stálin já estava insistindo no

argumento de que a Polônia deveria ser dividida em pedaços,

e que boa parte do país deveria ficar com os russos. Então, no

jantar, ele traçou seus planos para a Alemanha do pós-guerra.

Stálin: “50 mil alemães devem ser mortos. O Estado-Maior

alemão deve ser eliminado”.

WSC: “Não tomarei parte de uma carnificina a sangue-frio.



O que acontece em uma guerra, com o sangue quente, é outra

questão”.

Stálin: “50 mil DEVEM ser fuzilados”.

WSC: (o rosto ficando vermelho) “Prefiro ser levado lá para

fora agora e ser fuzilado a desgraçar dessa forma o meu país”.

Franklin Delano Roosevelt: “Tenho um meio-termo para

propor. Cinquenta mil não, mas apenas 49 mil deveriam ser

fuzilados”.

Após esse hilário gracejo, o filho do presidente, Elliot

Roosevelt, se ergue para dizer que concordava cordialmente

com a proposta de Stálin e que tinha certeza de que contaria

com o total apoio do Congresso. Churchill saiu da sala

enfurecido, e somente com dificuldade foi persuadido a voltar.

O que os norte-americanos não entendiam — ou preferiam

não entender — era que a piada de Stálin não era só uma

piada — talvez ele não estivesse brincando nem um pouco.

Para ele, fuzilar 50 mil pessoas a sangue-frio era nada. Como

o próprio Stálin teria dito, não era uma tragédia, mas sim

uma estatística.

As coisas não tinham sido nada melhores em Ialta em

fevereiro de 1945, quando Stálin continuou, de forma

irrefreável e suave, impondo seus planos e intenções: a

dominação soviética do Leste Europeu. A essa altura, Delano



estava irremediavelmente doente, alternando momentos de

consciência e inconsciência, e Churchill simplesmente não

detinha o poderio militar para fazer oposição às exigências

russas. Stálin era o charme em pessoa, exibindo comicamente

seu limitado domínio do inglês (“Concordo!” e “O banheiro é

ali” estavam entre as poucas expressões surpreendentemente

idiomáticas que ele usava), mas a mensagem estava cada vez

mais clara. A Rússia manteria todas as conquistas territoriais

do odioso pacto Molotov-Ribbentrop, e ficaria com o comando

de todo o Leste Europeu e dos Bálcãs — com a exceção da

Grécia (“Esse pedaço de lenha eu arranquei do fogo no dia de

Natal”, gabou-se Churchill).

Os Estados bálticos ficariam com a Rússia. A Polônia ficaria

sob o domínio russo — a Polônia, país cuja própria soberania

e integridade tinham sido a causa da guerra, foi novamente

traída, sacrificada e retalhada para agradar a um regime

totalitário. Churchill se viu cada vez mais isolado, à medida

que Roosevelt tomava o partido do déspota russo.

Quando o formidável presidente norte-americano por fim

morreu, em 12 de abril de 1945, Churchill tomou o que hoje

parece ser a espantosa decisão de não ir ao funeral: espantosa

quando se leva em consideração o quanto o bom

relacionamento dos dois tinha sido fundamental para o

sucesso Aliado, não tão espantosa quando se pensa no gradual



afastamento já em curso entre os dois líderes. Os Estados

Unidos ainda vinham conduzindo uma negociação dura e

pesada com relação aos empréstimos de guerra, e tinham sido

responsáveis por alguns aborrecimentos de pequena monta,

como o cancelamento da exportação de carne para a

Inglaterra. Contudo, a divergência essencial girava em torno

de Stálin, a Rússia e o mundo do pós-guerra.

Em 4 maio de 1945, Churchill escreveu a Eden dizendo que

o golpe russo sobre a Polônia “constitui um evento sem

paralelos na história da Europa”. Em 13 de maio, ele

despachou um cabograma para o novo presidente Truman em

que disse que uma “cortina de ferro” havia descido e se

fechado de um lado ao outro do front russo, o que mostra que

a expressão, que mais tarde se tornaria tão polêmica, tinha

sido usada um ano antes do discurso que faria em Fulton,

Missouri. No fim daquele mês, Churchill estava tão alarmado

diante da perspectiva de um Leste Europeu comunista e

dominado pelos russos que propôs uma operação que apenas

recentemente foi descoberta, em especial pelo historiador

David Reynolds. Em 24 de maio, ele pediu a estrategistas

militares britânicos que se debruçassem sobre o que chamou

de Operação Impensável, na qual forças britânicas e norte-

americanas se voltariam efetivamente contra os russos,

empurrando-os para trás e para longe do Leste Europeu.



Como fariam isso? Recrutariam os combatentes que tinham se

mostrado os mais eficazes de todos: a Wehrmacht (as forças

armadas da Alemanha durante o Terceiro Reich).

Churchill sugeriu a Montgomery que todo o armamento

alemão capturado fosse armazenado de modo que pudesse ser

convenientemente devolvido às tropas ex-nazistas, e usado

para um ataque contra os soviéticos. Tudo isso foi mantido

em sigilo até 1998, e o mais provável é que é melhor que

tenha sido assim.

Mesmo que fosse desejável, Churchill não teria meios de

persuadir os norte-americanos a tomar parte desse plano.

Para compreender a relativa tolerância norte-americana com

relação aos russos, é preciso lembrar como era o mundo aos

olhos de Washington em 1944 e início de 1945. A guerra no

Pacífico estava longe de ter terminado. Os japoneses vinham

oferecendo uma resistência ensandecida e suicida. A

população nipônica estava sendo instruída a praticar uma

guerra de guerrilha, a lutar até mesmo empunhando lanças.

Os norte-americanos sabiam que no final venceriam, mas

temiam (apesar de possuírem a bomba atômica) que a perda

de vidas humanas seria medonha. Sua esperança era contar

com a decisiva entrada dos russos para lutar ao seu lado.

E, mesmo que Churchill tivesse conseguido convencer os

norte-americanos, resta a pergunta mais importante: e



quanto ao seu próprio exército, e seu próprio eleitorado

britânico? O que teriam dito, se recebessem a notícia de que

agora era hora de se voltar contra os russos? É seguro dizer

que, se a opinião pública britânica tivesse ouvido falar da

Operação Impensável, reagiria com alvoroço e indignação. Os

britânicos sabiam pouco ou nada acerca dos expurgos de

Stálin. Na mente dos ingleses os russos eram heróis, pois

tinham dado uma demonstração de coragem e espírito de

autossacrifício que deixava outros exércitos (incluindo o

britânico) envergonhados.

Na imaginação popular, Stálin ainda não era um tirano

sanguinário. Era o tio Joe, com seu cachimbo e bigodão

folclóricos. Se em 1945 os britânicos recebessem a notícia de

que agora era hora de apontar os canhões para Moscou, receio

que teriam chegado à conclusão de que Churchill havia

montado em seu velho cavalinho do anticomunismo — e que

estava equivocado e iludido. A ideia jamais seria exequível,

como deixaram bem claro os estrategistas militares britânicos

em sua resposta a Churchill. A Operação Impensável exigiria

vastas quantidades de tropas alemãs e recursos norte-

americanos, e suponho que esse veredicto não surpreendeu de

fato o primeiro-ministro britânico.

Como sempre, Churchill estava deixando sua mente

divagar, examinando todas as opções lógicas — pouco



importava que parecessem amalucadas. O mero fato de

contemplar a possibilidade dessa ação diz alguma coisa sobre

seu irredutível instinto marcial — depois de seis anos

esfalfantes e debilitantes. Embora impraticável, a Operação

Impensável revela também a intensidade de sua inquietação

com relação à ameaça comunista, e aqui pelo menos ele

certamente tinha razão.

Quando olhou para o mapa da Europa, Churchill viu a

Alemanha em ruínas, a França de joelhos, a Inglaterra

exausta. Viu que os tanques russos eram capazes de avançar

até o Atlântico e o mar do Norte, se quisessem. Os russos

tinham mostrado sua disposição de engolir as capitais do

Leste Europeu e impor uma forma de governo que ele julgava

maligna. O que se poderia fazer para impedi-los? Essa era a

grande questão estratégica que Churchill propôs e, pelo

menos naquele momento, os norte-americanos não pareciam

sequer interessados em pensá-la.

Quando Churchill foi embora da conferência de Potsdam,

em 25 de julho, tinha conseguido pouca coisa, quase nada.

Havia preenchido o ar da sala com algumas frases que os

intérpretes suavam a camisa para dar conta de traduzir, mas

era como se a Inglaterra continuasse encolhendo a olhos

vistos à sombra das duas superpotências emergentes.

Do lado norte-americano, Truman revelou que Washington



agora tinha a capacidade de produzir e manipular uma arma

atômica e recusava-se a compartilhar com os ingleses essa

inovação tecnológica: o que se pode considerar uma maneira

um tanto brusca de tratar um aliado que havia honrado

escrupulosamente os termos dos acordos anglo-americanos

de compartilhamento de tecnologias. A maior parte das

pioneiras pesquisas teóricas sobre fissão nuclear era britânica,

e tudo havia sido entregue de bandeja — juntamente com o

radar e tudo mais — para os Estados Unidos. No fim das

contas, Truman tomaria sozinho a decisão de bombardear

Hiroshima; a consulta à Inglaterra foi uma mera formalidade.

Quanto aos russos, Stálin continuava agindo com

parcimônia, jogando e dando as cartas com destreza. Quando

falava, ia direto ao ponto. Jamais demonstrava

desconhecimento ou confusão ou surpresa em relação a fatos

(ao contrário de Churchill, que às vezes precisava se recostar

para que seus assessores sussurrassem em seu ouvido); e,

quando julgava necessário, o tirano russo continuava

dispensando seu charme letal. Ele disse a Churchill que

lamentava muito não ter sido mais publicamente efusivo no

tocante a agradecer aos britânicos pela ajuda dada à Rússia.

Com estardalhaço, fez questão de recolher os cardápios para

pegar o autógrafo de Churchill. “Eu gosto desse homem”,

Churchill teria dito — sendo, como era, um velho fã de



adulação.

E nesse ínterim o Urso estava engolindo o Leste Europeu,

com um sorriso complacente enquanto mordia e mastigava

ruidosamente, assegurando em Potsdam não apenas

reparações de guerra, mas “butim”, amealhando e carregando

todos os despojos que podia para alimentar a economia russa.

O governo-fantoche polonês, controlado pelos russos,

apareceu diante dos líderes em Potsdam. Churchill perguntou

se havia a possibilidade de aceitarem incluir em suas fileiras

alguns não comunistas. Nyet, foi a resposta.

Depois, em 26 de julho, Churchill estava de volta a Londres

para receber do povo britânico a rejeição, a Comenda do Pé na

Bunda, primeira classe. E foi agora que ele mostrou sua

verdadeira personalidade, como se antes houvesse alguma

dúvida acerca dessa questão.

Churchill estava com 70 anos de idade, saiu vitorioso ao

final do mais violento conflito que a humanidade já havia

visto. Tinha seu livro de memórias para escrever. Sequer

pudera desfrutar de Chartwell durante a guerra: o lugar estava

abandonado, coberto por panos e lençóis. Churchill tinha seus

tanques de peixes para reabastecer, seus porcos para cuidar.

Poderia ter abandonado a vida pública em meio ao aplauso de

uma nação agradecida e de um mundo eternamente em

dívida. Mas esse não era o estilo dele.



É verdade que, a princípio, Churchill, achou difícil lidar

com a perda de seu status. Uma nuvem negra desceu,

conforme recordou sua filha Mary. A família fazia o melhor

que podia para animá-lo, tocando para ele suas canções

favoritas, como “Run, rabbit, run”. Mas isso não adiantava

muita coisa. Ele brigava feio com Clementine, que falou do

“nosso sofrimento”.

Aos poucos, porém, Churchill começou a se recompor. Ia

para a Itália, onde passava longas férias dedicando-se à

pintura (lá, sem o menor tato, certa vez pintou alguns

edifícios bombardeados, e foi vaiado pelos moradores locais).

Tinha suas atribuições como Líder da Oposição. Continuou

denunciando a “bolcheviquização” do Leste Europeu e disse

que os russos eram “lagartos realistas da família dos

crocodilos”. Mais para o final do ano, recebeu um

interessante convite de Truman para ir até os EUA a fim de

discursar em uma “maravilhosa faculdade” chamada

Westminster College, em Fulton, no estado natal do

presidente, o Missouri.

Em 4 de março de 1946, ele e Truman partiram da Casa

Branca em uma viagem de 24 horas de trem até o Missouri.

Importante notar que a essa altura os temas do discurso já

vinham sendo objeto de uma longa gestação, e que de forma



alguma Churchill manteve em segredo seus pensamentos. Ele

havia compartilhado seus principais argumentos com o

secretário de Estado norte-americano, James Byrne, que

“pareceu ter gostado muito”. Churchill discutira a essência de

suas ideias com Clement Attlee, que lhe escreveu em 25 de

fevereiro para dizer: “Tenho certeza de que seu discurso em

Fulton correrá bem e será benéfico”. Antes de embarcar no

trem, ele havia mostrado uma primeira versão ao almirante

Leahy, o consultor militar sênior de Truman, que ficou (pelo

menos de acordo com Churchill) “entusiasmado”. Ele

continuou burilando o discurso à medida que o trem rumava

Missouri adentro, e, enquanto a locomotiva se arrastava

pipocando junto ao vasto rio, ele satisfez a vontade do seu

anfitrião e mostrou a coisa toda a Truman. “Ele me disse que

achou admirável”, relatou Churchill. E de fato é.

O discurso de Churchill em Fulton, Missouri, em nada se

parece com qualquer coisa dos discursos políticos modernos.

Não foi escrito em um processador de textos. Não foi

composto por uma comissão de redatores. A coisa tem quase

cinco mil palavras, e cada frase recende ao seu autor.

Como que em um mergulho, ele vai rapidamente de um

estilo poético à la Thomas Hardy (o futuro, por exemplo, é “os

tempos vindouros”) a várias propostas realistas, se não

malucas, de cooperação entre as nações para a defesa. Em



certo momento, propõe que todas as nações deveriam ceder

certo número de esquadrões para a formação de uma força

aérea internacional, a ser comandada por uma organização

mundial criada para tal serviço, ideia que só vi realmente

levada a sério no programa televisivo infantil da década de

1970 Thunderbirds. Churchill pondera acerca do tema que une

a Inglaterra e os Estados Unidos:

Jamais devemos deixar de proclamar, em entonação destemida, os formidáveis
princípios da liberdade e dos direitos humanos, que são a herança conjunta e
em comum do mundo composto pelos países de língua inglesa, e que, por meio
da Carta Magna, da Declaração de Direitos, do habeas corpus, do julgamento
pelo sistema de júri popular e do direito comum inglês, encontram sua mais
famosa expressão na Declaração de Independência norte-americana […]

Tudo isso significa que o povo de qualquer país tem o direito, e deveria ter o
poder — via ação constitucional, por meio de eleições livres, com voto secreto
— de escolher ou mudar o caráter ou a forma de governo sob a qual vive; a
liberdade de expressão e de pensamento deve prevalecer; os tribunais de
justiça, independentes do executivo, imparciais e abstendo-se de tomar
qualquer partido ao julgar, devem aplicar as leis que receberem a ampla
anuência das vastas maiorias ou forem consagradas pelo tempo e pelo costume.
São essas as escrituras definitivas de liberdade que devem existir em cada
chalé. É essa a mensagem dos povos britânico e norte-americano para a
humanidade. Preguemos o que praticamos — pratiquemos o que pregamos.

A maior parte do eleitorado pode até ter deixado de viver

em “chalés” — a não ser quem tem um ou dois milhões para

gastar —, mas esses ainda são os ideais em que norte-

americanos e britânicos democratas acreditam. São as causas

pelas quais Churchill lutou a vida toda. Por fim, ele chega ao



ponto principal — a bomba atordoante e devastadora que, ele

sabe, sua plateia já está meio que esperando. “Existe uma

ameaça à segurança do mundo, uma ameaça ao Templo da

Paz; e essa ameaça é a União Soviética.” Ele começa insistindo

que não sente animosidade alguma pelo povo russo,

tampouco em relação ao seu “camarada de tempo de guerra, o

Marechal Stálin”…

Compreendemos a necessidade russa de se proteger em suas fronteiras
ocidentais por meio da eliminação de toda e qualquer possibilidade de agressão
alemã. De braços abertos acolhemos a Rússia no lugar que lhe cabe de direito
em meio às mais importantes nações do mundo. Aceitamos de bom grado suas
bandeiras hasteadas sobre os mares. Acima de tudo, damos boas-vindas aos
contatos constantes, frequentes e amiudados entre o povo russo e nosso
próprio povo dos dois lados do Atlântico. É minha obrigação, contudo — pois
tenho a plena certeza de que vocês gostariam que eu lhes apresentasse os fatos
exatamente como os vejo —, expor-lhes certos fatos acerca da atual conjuntura
na Europa.

De Stettin, no Báltico, a Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro desceu
sobre o continente. Atrás daquela linha estão todas as capitais dos antigos
Estados da Europa Central e do Leste Europeu. Varsóvia, Berlim, Praga, Viena,
Budapeste, Belgrado, Bucareste e Sófia, todas elas cidades famosas, e suas
populações vivem no que eu devo chamar de esfera soviética, e todas estão
sujeitas, de uma forma ou de outra, não apenas à influência soviética, mas a
um muito alto e, em muitos casos cada vez mais crescente, controle por parte
de Moscou. Somente Atenas — a Grécia com suas glórias imortais — está livre
para decidir seu futuro em uma eleição sob a observação britânica, norte-
americana e francesa. O governo polonês, controlado pelos russos, foi instigado
a realizar enormes e injustas incursões à Alemanha, e agora estão em curso
expulsões em massa de milhões de alemães, em uma escala hedionda e jamais
sonhada. Os partidos comunistas, que eram muito pequenos em todos esses
Estados da Europa Oriental, foram alçados à preeminência e ao poder muito



além de seu contingente e estão procurando, em todas as frentes, obter o

controle totalitário. Os Estados policiais estão prevalecendo em praticamente
todos os casos, e até aqui, exceção feita à Tchecoslováquia, não existe
democracia verdadeira.

Churchill segue adiante em seu tour d’horizon, abarcando

praticamente todos os temas, da bomba atômica à situação na

Manchúria. Ele invoca um “relacionamento especial” entre o

Reino Unido e os EUA, com “similaridade de armas e manuais

de instrução”. Pede uma Europa unida e uma irmandade de

homens, uma Alemanha espiritualmente generosa e uma

França espiritualmente generosa.

É um discurso magnífico e uma visão sonhadora e

inspiradora, mas foi, é claro, o ataque verbal aos comunistas

que ganhou as manchetes.

Churchill foi acusado de ser um “alarmista” — exatamente

como tinha sido acusado de exagerar o tamanho da ameaça da

Alemanha nazista. Em Londres, o jornal The Times torceu o

nariz, alegando que o acentuado contraste formulado por

Churchill entre a democracia ocidental e o comunismo era

“menos que feliz”. Os dois credos políticos tinham “muito a

aprender um com o outro”, disse o tolo e oco editorial.

Em Nova York, o Wall Street Journal ficou aterrorizado

diante da sugestão de que os EUA pudessem entrar em algum

novo período de estreita cooperação com a Inglaterra. “Os



Estados Unidos não querem aliança nenhuma, tampouco

qualquer coisa que seja semelhante a uma aliança, com

qualquer outra nação”, afirmou o Journal, absurdamente, em

vista do que viria a acontecer apenas poucos anos depois. O

rebuliço ficou tão ruidoso que Truman foi obrigado a convocar

uma coletiva de imprensa, em que negou, em um momento de

fraqueza esquelética, que Churchill lhe tivesse mostrado de

antemão o discurso.

Em Moscou, houve inevitáveis condenações públicas,

ataques nos quais Churchill foi retratado como um belicista

demente com uma granada na mão. Com suas sinistras

teorias raciais sobre a superioridade dos povos de língua

inglesa, ele era o herdeiro do nazismo, bradou o Pravda —

argumento ecoado explicitamente em uma entrevista do

próprio Stálin.

Em Westminster, alguns malas sem alça tóris como Butler

(o velho apaziguador) e Peter Thorneycroft, mais tarde

presidente do partido tóri, usaram a balbúrdia barulhenta e

desnecessária como desculpa para começar uma campanha

difamatória contra Churchill. “Winston tem de sair de cena”,

era o burburinho que corria à boca pequena nas mesas do

almoço. Os parlamentares Trabalhistas ficaram tão

escandalizados com o ataque de Churchill aos comunistas que

convocaram Attlee para repudiar o discurso, e, quando Attlee



(com sua típica integridade) se recusou a fazê-lo, colocaram

na pauta uma moção de censura contra Churchill,

qualificando seu discurso como “inimigo da causa da paz

mundial”. Entre os 93 signatários dessa moção estava o

futuro primeiro-ministro Trabalhista, James Callaghan.

Não fui capaz de encontrar nenhum ato de contrição

público de Callaghan, mas, certamente, no fim das contas, ele

deve ter percebido que fez papel de bobo, e que Churchill,

mais uma vez, estava certo.

Poucos anos depois, estava óbvio que o comunismo no

Leste Europeu de fato significava uma tirania. Stálin fechou

seus domínios e os isolou da integração econômica com a

Europa ocidental. Ele ordenou o bloqueio de Berlim, proibindo

a entrada de trens e caminhões de suprimentos no setor

capitalista da cidade (Berlim Ocidental), em uma tentativa de

subjugar pela fome a população e forçar sua rendição. Uma

nova entidade foi criada — o bloco do leste ou bloco socialista

—, em que brutais Estados de partido único eram obrigados a

sujeitar-se às regras de Moscou, e na qual centenas de

milhares de pessoas eram assassinadas ou silenciadas na base

do acossamento. Com seu “discurso da Cortina de Ferro”

(como se tornou conhecido), Churchill esboçou todo o

arcabouço moral e estratégico do mundo em que nasci, e

enfaticamente não era o mundo que Churchill queria, mas o



mundo em que os russos, em sua paranoia, insistiram.

Tendo renegado Churchill após Fulton, Truman viu que ele

estava certo e adotou sua famosa doutrina da “contenção”.

Seu sucessor, Dwight D. Eisenhower, foi ainda mais linha-

dura no trato com os comunistas; e quando voltou ao cargo de

primeiro-ministro, em 1951, Churchill estava tão alarmado

pelo estado de tensão global — e a nova ameaça da bomba de

hidrogênio — que foi ele, Churchill, quem se tornou o

pacifista.

Ele ficou obcecado pela ideia de “conferência de cúpula”,

uma troca de ideias franca e pessoal entre Estados Unidos,

Rússia e Inglaterra (encarnada por ele próprio). Se ao menos

líderes mundiais pudessem se reunir, Churchill disse, ele

tinha a certeza de que seria possível evitar a guerra mundial.

Mas agora Churchill estava com 66 anos de idade. Havia

comandado seu país ao longo de meia década de guerra, tinha

sido Líder da Oposição durante seis anos. Conduzira

heroicamente suas tropas parlamentares na corrida eleitoral,

ficava acordado até altas horas para os debates, e no meio da

noite fazia uma série de brilhantes discursos curtos,

salpicados de piadas e apartes sarcásticos, e depois, às 7h30,

fechava com chave de ouro, arrematando os trabalhos com

um desjejum de caminhoneiro à base de ovos, bacon, linguiça

e café, seguido, segundo observou Harold Macmillan, de uma



generosa dose de uísque e um enorme charuto.

Essas coisas cobram um preço. A ânsia psíquica de poder

continuava forte como nunca, mas sua matéria mortal estava

começando a falhar. Churchill sofria de espasmos arteriais,

tinha irritações na pele e problemas nos olhos. Não conseguia

mais ouvir a voz de crianças nem o canto dos pássaros. Um

especialista em nervos de nome brilhante, Sir Russell Brain,

disse que a razão pela qual Churchill sofria de uma “rijeza”

nos ombros era que as células em seu cérebro que recebiam

mensagens sensoriais dos ombros estavam mortas.

A história dos últimos anos de Churchill no cargo não é a

de um gigantesco sol vermelho, já sem calor, afundando

lentamente até desaparecer. Ele não é um vulcão resfolegando

até se extinguir. Ele é o Ulisses de Tennyson, sempre lutando,

empenhando-se, pelejando, procurando, sempre convencido

de que ainda era possível realizar algum feito notável. É uma

história de inacreditável coragem, força de vontade e astúcia.

Em março de 1953, Stálin morreu. Churchill aproveitou a

oportunidade para invocar um novo começo. Já sei, ele disse a

Einsenhower: uma conferência de cúpula! Com os russos! E

vamos erigir a parceria anglo-americana como o alicerce da

paz mundial. Eisenhower não estava interessado.

Em 5 de junho de 1953, Winston Churchill sofreu um grave

derrame. Seu médico achou que ele ia morrer; contudo, graças



puramente à sua absoluta força de vontade, ele seguiu em

frente. No dia seguinte, insistiu em presidir os trabalhos do

conselho ministerial, embora sua boca tivesse ficado torta e

ele estivesse com dificuldade para usar o braço esquerdo. Seus

colegas sequer notaram que ele estava doente, apenas um

pouco pálido e quieto.

No dia seguinte, Churchill ficou ainda pior: todo o lado

esquerdo de seu corpo estava paralisado. Ele foi levado para

Chartwell a fim de se recuperar, e a imprensa recebeu a

mensagem de que o primeiro-ministro precisava de “repouso

absoluto”. Ninguém pensou em perguntar por quê. Uma

semana após o derrame ele recebeu seu secretário particular,

Jock Colville, e o secretário do gabinete, Norman Brook.

Churchill estava em uma cadeira de rodas, e após o jantar

disse que tentaria ficar de pé. Brook relatou:

Colville e eu recomendamos que ele não fizesse isso, e quando ele insistiu, nós
nos postamos um de cada lado para que assim pudéssemos segurá-lo se ele
caísse. Mas com um gesto da bengala ele nos enxotou e fez com que nos
afastássemos. A seguir, pousou os pés no chão e agarrou os braços de sua
cadeira e, com um esforço tremendo — o suor escorrendo pelo rosto — usou os
pés como alavanca e ficou na vertical. Tendo demonstrado que era capaz de se
levantar, sentou-se novamente e pegou o charuto… Ele estava determinado a se
recuperar.

E Churchill estava absolutamente determinado a realizar

sua reunião com os soviéticos — a conferência de cúpula



nuclear em que ele poderia se reinserir em uma posição de

comando dos eventos globais. Os russos foram evasivos.

Eisenhower foi vago. Os colegas de gabinete de Churchill se

mostravam mais ou menos em um estado de motim,

esperando secreta ou abertamente que ele renunciasse, porém

receosos de abandonar seu talismã, o único político britânico

conhecido no mundo inteiro.

Em 1954, Churchill estava sob uma sutil mas constante

pressão para sair de cena, e, embora fosse capaz de

espantosas façanhas de empenho físico para uma vítima de

acidente vascular cerebral, estava começando a se sentir, em

suas próprias palavras, “como um avião no final de seu voo,

no lusco-fusco, com a gasolina acabando, em busca de um

pouso seguro”. Ainda assim, esse avião se manteve voando

durante quase um ano, esquivando-se e ziguezagueando em

meio à artilharia antiaérea de seus inimigos (e de uma porção

de amigos), até que, finalmente, em 5 de abril de 1955, aos 80

anos de idade, Churchill foi ao Palácio e renunciou ao cargo de

primeiro-ministro.

“O homem é espírito”, ele informou ao gabinete em sua

última reunião, e deu um conselho: “Jamais se afastem dos

norte-americanos”.

O suposto belicista e fomentador da guerra passara seu

último ano no poder empenhado em uma missão que para ele



foi infrutífera — reunir as grandes potências e promover uma

“mitigação do mundo”: com isso ele pretendia minorar o que

via como a ameaça sem precedentes das armas

termonucleares. Contudo, a conferência de cúpula de fato se

realizou três meses após Churchill deixar o cargo, quando

Eisenhower, Eden, Faure e Bulganin reuniram-se em

Genebra.

Churchill sabia instintivamente o que havia de errado com

o comunismo — o fato de que esse regime restringia a

liberdade, substituía o arbítrio individual pelo controle

estatal, ensejava a restrição da democracia e, portanto, era

tirano. Ele também compreendia que somente o capitalismo,

com todas as suas imperfeições, era capaz de satisfazer às

necessidades dos seres humanos.

Sou da geração que viu o comunismo em ação, no sentido

de que algumas vezes éramos autorizados a viajar para trás da

Cortina de Ferro antes de 1989 e víamos o quanto Churchill

estava certo, acerca de todos os detalhes, naquele

assombrosamente pressago discurso de Fulton, Missouri.

Víamos o medo, ouvíamos os sussurros, líamos os ridículos

slogans de propaganda de um sistema falho que era incapaz de

propiciar necessidades básicas, e que controlava a população

suprimindo a elementar liberdade de viajar.

Churchill anteviu tudo isso com indefectível clareza, assim



como tinha compreendido a ameaça da Alemanha nazista. Ele

profetizou também que um dia a coisa toda entraria em

colapso e desmoronaria com inesperada velocidade. Estava

certo, e vivemos para ver esse momento de alegria também.

~

Do lado de fora do Cecilienhof, em Potsdam, o sol parece

brilhar intensamente, depois da escuridão da sala de reuniões.

Montamos em nossas bicicletas e pedalamos em meio às

campinas e jardins junto aos canais de Wannsee.

Olho para o nome da rua. “Mauerweg”, diz a placa. Mas é

claro! Este é o lugar onde o regime da Alemanha Oriental

construiu o odioso muro que outrora dividia a cidade, e que

veio abaixo na gloriosa erupção de 1989. Antes, o muro era

um símbolo de terror e opressão: agora não há nada além de

uma majestosa ciclovia.

De um dos lados da pista, de repente passamos por uma

multidão de nudistas alemães refestelando-se

descaradamente ao sol: homens velhos e bronzeados fazendo

os exercícios de ginástica sem aparelhos praticados pelos

Junkers, duplas de moças em mística comunhão com a

natureza. Ocorre-me como os alemães devem ser, em muitos

aspectos, diferentes: afinal, este não é o tipo de cena que se



espera ver no Hyde Park em uma tarde de domingo, e estamos

no equivalente berlinense. Contudo, essa gente despida e

obviamente indefesa é a própria personificação do pacifismo e

da cordialidade da Alemanha moderna.

Os alemães votam em quem quiserem. Dizem o que

quiserem. Perfuram com piercings a parte do corpo que

preferirem. Acreditam no capitalismo de livre mercado. Não

temem a batida na porta à noite. Seu mundo mudou desde que

o Muro caiu. É óbvio que esses adoradores do sol são muito

mais os filhos da ideologia de Churchill do que a de Stálin.

Quem é que anda nu em pelo em volta da Casa Branca?

Caso encerrado.

Foram as ideias de Churchill que prevaleceram, seus

conceitos de liberdade e democracia que venceram. Naquele

discurso de Fulton ele ajudou a moldar a arquitetura essencial

do mundo do pós-guerra — a aliança transatlântica que em

1948 se tornaria a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico

Norte), e que foi fundamental para a derrota final do

comunismo na Rússia e em todo o Leste Europeu.

Churchill foi também um dos primeiros a articular uma

ideia central para essa arquitetura da segurança — o sonho de

uma França e uma Alemanha reconciliadas, e de uma Europa

unida. Essa é uma ideia que ainda hoje continua sendo de



certa maneira excessivamente polêmica, assim como é

controversa a questão do que Churchill realmente quis dizer

com uma Europa unida e unificada, o que ele pretendia que

acontecesse, e que papel julgava que a Inglaterra

desempenharia.



20
CHURCHILL, O EUROPEU

Dá uma medida do nume profético de Churchill o fato de que

as pessoas ainda tentarão invocá-lo como o árbitro de vários

dilemas políticos modernos. Do meio de um de seus

volumosos ditados, um texto será encontrado para legitimar

alguma opinião ou validar alguma decisão — e esse texto será

brandido de maneira semirreligiosa, como se o projeto tivesse

sido postumamente consagrado por Churchill, o sábio e líder

de tempo de guerra.

Não há dúvida alguma acerca do tema sobre o qual o

falecido espírito de Churchill tem sido consultado com mais

frequência: a intratável questão das relações da Inglaterra

com a Europa. É uma polêmica que atormentou todos os seus

sucessores no cargo de primeiro-ministro. Em alguns casos, o

problema se tornou tão tóxico que levou ao assassinato

político dessas pessoas, ou a tentativas de assassinato.

Girando em torno de grandiosas questões de soberania

nacional, democracia e independência britânica em face de

uma grande aliança continental, a “Europa” pareceria um



debate primorosamente churchilliano: apenas o tipo de coisa,

poderíamos pensar, que poderia ser resolvida recorrendo-se

ao exemplo do herói de 1940.

O problema é que Churchill é reivindicado pelos dois lados.

Eurófilos e eurocéticos: ambas as facções acreditam nele.

Ambas as facções o saúdam como seu profeta e, às vezes, as

discussões sobre os verdadeiros propósitos e intenções de

Churchill assumem o frenesi de um cisma religioso.

Em novembro de 2013, por exemplo, Manuel Barroso,

então presidente da Comissão Europeia, fez um discurso em

que citou corretamente o que Churchill havia dito em 1948 (e

anteriormente, e passim) acerca da necessidade da criação de

uma Europa unificada. Isso provocou uma enxurrada de

ofensas por parte de uma miríade de internautas eurocéticos.

Alguns deles atacaram Churchill, em um dos casos

chamando-o de “gordo escroto e mentiroso”. Alguns

defenderam Churchill e criticaram o senhor Barroso. Talvez

possamos resumir o estado de ânimo geral citando um dos

correspondentes eurocéticos anônimos, que pelo menos no

website de um jornal atende pelo nom de guerre de

“aindapoliticamenteincorreto”:

Não precisamos de conselhos desse político estrangeiro de segunda categoria,
irresponsável, que não elegemos [disse ainda politicamente incorreto sobre
Barroso]. O quanto antes ele aparecer pendurado em um poste de Bruxelas,



melhor. Por que ele não vai embora para seu próprio país e para de dar ordens
para nós? Odeio esse homem e espero que ele morra logo, juntamente com o
restante dos comissários e a maior parte dos membros do Parlamento Europeu
— incluindo todos os estrangeiros! Daí poderemos expulsar todos os parasitas
estrangeiros que não têm direito nenhum de estar aqui.

Deixando de lado os méritos dos argumentos que ele

(aposto que é do sexo masculino) aponta, há aqui um ódio

palpável, uma bile sufocante, acerca da própria noção de um

sujeito português invocando a memória de Winston Churchill

de modo a justificar o programa da integração europeia.

Na imaginação da maioria desse tipo de pessoa, Churchill é

certamente a encarnação da tenacidade, robustez e

independência britânicas. Como pode ser reivindicado por

eurofederalistas?

A fim de ver as origens da contenda, precisamos

esquadrinhar a mente do próprio homem, e entender o que

ele queria dizer com integração europeia, o que ele queria com

isso — e que papel viu para a Inglaterra. Voltemos ao famoso

debate nos primeiros dias de junho de 1950, no momento em

que a Câmara dos Comuns está pelejando para chegar a um

denominador comum com o Plano Schuman — uma súbita e

audaciosa proposta do epônimo ex-primeiro-ministro

francês.

O Reino Unido havia sido instigado pela França a iniciar

conversas conjuntas com a Alemanha, Itália e Benelux acerca



da criação de uma nova entidade supranacional para

supervisionar os mercados comuns europeus de carvão e aço.

Esse órgão terá uma Alta Autoridade — o embrião da

Comissão Europeia —, terá uma assembleia de parlamentares

nacionais e um conselho de ministros nacionais — o prelúdio

para o resultante Parlamento e Conselho Europeu. Terá um

tribunal de justiça, os primórdios da toda-poderosa Corte

Europeia em Luxemburgo.

Aqui está a Inglaterra, em outras palavras, sendo

convidada para assistir ao genuíno nascimento da União

Europeia. O barro está úmido. O molde ainda tem de ser

assentado. Agora é o momento em que a Inglaterra poderia

ter intervindo de maneira decisiva, aceitado o convite da

França e assumido o leme.

Em vez disso, o governo Trabalhista está desconfiado, se

não hostil. A Inglaterra ainda é o maior produtor de carvão e

aço em toda a Europa. Por que esses setores industriais

deveriam se submeter a algum inescrutável sistema de

controle europeu? “Isso não vai colar com os mineiros de

Durham”, diz um ministro do gabinete Trabalhista; então, o

governo Attlee disse aos franceses para caírem fora.

Uma carta foi despachada para M. Schuman, agradecendo-

o por suas interessantes ideias, mas educadamente

recusando-se a tomar parte nas conversas. Na mente de



muita gente de ambos os lados do canal da Mancha, esse é um

ponto de inflexão absolutamente decisivo na história da

Inglaterra e da Europa. Foi quando nós perdemos o bonde

europeu — e o ônibus, o trem, o avião, a bicicleta etc. A

Inglaterra levou quase um quarto de século para ingressar na

União Europeia. A essa altura as estruturas da UE tinham sido

fixadas de uma maneira que destoava do Reino Unido e era

incompatível com conceitos puristas de soberania

democrática nacional.

O que Churchill diz agora nesse debate sobre o Plano

Schuman — como Líder da Oposição — é claramente

fundamental para a compreensão de seus instintos. A

primeira coisa que se nota em suas performances

parlamentares durante esse período é que ele efervesce de

energia. Ainda está zanzando mundo afora fazendo enormes

— e de muito boa reputação — discursos sobre geopolítica.

Trabalha freneticamente em suas memórias de guerra, e, de

fato, dentro em pouco receberia o Prêmio Nobel de literatura.

Ele está com quase 75 anos de idade, e mesmo assim faz

incontáveis intervenções no Parlamento, praticamente todo

dia, a respeito de todos os temas, dos Custos do Frete

Ferroviário a Burma, da Coreia à Indústria da Pesca, passando

pela eficácia dos microfones que haviam acabado de instalar

na Câmara.



É fascinante ler o relatório oficial do debate acerca do

Plano Schuman, e ver que a idade não foi capaz de fazer coisa

alguma para abafar a irreprimibilidade geral de Churchill. O

ministro da Fazenda é Sir Stafford Cripp (a figura austera

ridiculamente promovida a rival de Churchill durante a

guerra), e sobra para Cripps defender a resposta negativa do

governo a Schuman. Churchill o interrompe com um aparte

exuberante. “Pura besteira!”, ele berra. “Tolice!”

A certa altura, o pobre Cripps se vê obrigado a pedir que

Churchill tenha a boa educação de se calar, ou continue sua

gritaria do lado de fora, como um irritadíssimo professor de

química repreendendo o aluno mais bagunceiro da classe.

Quando Churchill se levanta para falar às 17h24, ouve um

debate que é praticamente idêntico ao debate europeu de hoje

em dia.

Os parlamentares Trabalhistas eurocéticos condenaram

abertamente a sugestão de que a tal “Alta Autoridade”

pudesse ter algum controle burocrático do mercado comum

emergente, e de que poderia agir sem a aprovação dos

governos nacionais. Quem são essas pessoas?, pergunta um

parlamentar Trabalhista. Que direito elas têm de nos dizer o

que fazer?

“Elas seriam uma oligarquia imposta à Europa, uma

oligarquia que, com poder arbitrário e enorme influência,



poderia afetar a vida de todas as pessoas neste país.” Aí fala a

voz do eurocético britânico, em palavras que poderiam ser

usadas igualmente por M. Juncker e a Comissão Europeia

hoje.

Naquela tarde de 1950, os tóris eurófilos responderam a

tudo isso com argumentos que se tornaram igualmente

tradicionais.

“Nós realmente queremos ficar isolados?”, perguntou Bob

Boothby, o antigo secretário parlamentar particular de

Churchill. “Ao fim e ao cabo, a soberania nacional

desenfreada continua sendo a causa primordial dos hediondos

desastres que se abateram sobre nós neste século de

pesadelo.” Boothby termina instando seu nobre colega,

Churchill, a tomar a dianteira e salvar a Europa ocidental pela

segunda vez, ajudando na criação de uma Europa unida e

unificada.

É hora de o Líder da Oposição sumarizar. De que lado ele

está? Que partido irá tomar? Churchill começa em segurança.

Ataca o governo de Attlee por sua incompetência: os franceses

jamais teriam sido tão rudes a ponto de nos propor isso de

supetão fosse ele o primeiro-ministro, diz Churchill. Mas logo

depois ele deixa bem claro qual é a sua posição quanto à

questão principal. Sim, acha que a Inglaterra deveria estar

presente nas conversas com Schuman, e ataca Attlee por sua



falha de liderança.

“Ele parece conquistar o aplauso popular para si mesmo e

seu partido pavoneando-se por aí feito um jingoísta

palmerstoniano”[59] — diz Churchill, adotando a habitual

linha de ataque infligida a todos os primeiros-ministros que

buscaram de alguma maneira distanciar a Inglaterra do

projeto europeu. Depois, ele essencialmente encampa a linha

de Boothby: a Inglaterra não deveria ficar de fora.

[…] Para nós será muito melhor tomar parte das discussões do que ficar do lado
de fora e deixar que os eventos flutuem a esmo, sem rumo, sem a nossa
presença […] Os franceses têm um ditado: “Les absents ont toujours tort”. Não sei
se eles aprendem francês em Winchester [esta é supostamente uma piada à
custa de Richard Crossman, o parlamentar Trabalhista intelectual, que acabou
de fazer um discurso antieuropeu]… A ausência da Inglaterra desarranja o
equilíbrio da Europa […]

… E assim por diante.

Se a Inglaterra não se envolver, ele alerta, então há o risco

de que o bloco europeu se torne uma força neutra,

equidistante entre Moscou e Washington, o que, ele acredita,

seria um desastre. A Inglaterra teria aceitado o convite de

Schuman se fosse Churchill o primeiro-ministro? Sim, é a

resposta retumbante.

Ele examina por completo a questão básica da soberania, e

arremata o discurso com típico internacionalismo

churchilliano. Formula o clássico argumento do eurófilo



britânico: o Reino Unido já compartilha a soberania da defesa

com a OTAN e os Estados Unidos. Por que seria tão impensável

compartilhar a soberania com a Europa?

Todo o movimento do mundo é um encaminhamento na direção da
interdependência das nações. Sentimos ao nosso redor a crença de que essa é a
nossa melhor esperança. Se a soberania independente e individual é
sacrossanta e inviolável, de que maneira todos nós estamos unidos em uma
organização mundial? É um ideal a que devemos aderir. De que forma
empreendemos essa imensa obrigação da defesa da Europa Ocidental,
envolvendo-nos como nunca havíamos feito antes no destino de países que não
são protegidos pelas ondas e marés do canal? Como é que aceitamos, e sob o
presente governo avidamente buscamos, viver da generosidade dos Estados
Unidos, assim tornando-nos financeiramente dependentes deles? Isso somente
pode ser justificado e até tolerado porque dos dois lados do Atlântico julga-se
que a interdependência é parte da nossa fé e o meio para a nossa salvação […]

[…] Não, irei mais longe e direi que em benefício da organização mundial
chegaríamos inclusive a correr riscos e até faríamos sacrifícios. Lutamos
sozinhos contra a tirania durante um ano inteiro, não puramente por motivos
nacionalistas. É verdade que a nossa própria vida dependia de fazermos isso,
mas lutamos melhor porque sentíamos com convicção que não era apenas por
nossa própria causa, mas por uma causa mundial que a bandeira do Reino
Unido continuou tremulando em 1940 e 1941. O soldado que entregou sua vida,
a mãe que chorou por seu filho e a esposa que perdeu o marido receberam
inspiração ou consolo e tiveram a sensação de estarem ligados ao universal e ao
eterno pelo fato de que lutamos por algo que era precioso não apenas para nós,
mas para a humanidade. Os partidos Conservador e Liberal declaram que a
soberania nacional não é inviolável, e que pode ser resolutamente diminuída
para o bem de todos os homens em todas as terras encontrando juntos seu
caminho para casa.

Esse é o tipo de texto que foi brandido no ar como uma prova

de que Churchill era um federalista incontido — que



acreditava com convicção desenfreada nos Estados Unidos da

Europa. Há muito mais. Parece que a primeira ocasião em que

ele articulou um panorama sonhador de união europeia foi em

1930, depois de ter viajado pelos EUA, quando ficou

impressionado pela inexistência de fronteiras e tarifas, e pela

maneira como um mercado único ajudava o crescimento

econômico. Churchill escreveu um artigo intitulado “Estados

Unidos da Europa”; de fato, a ele se atribui a invenção da

expressão.

Em outubro de 1942, no calor da guerra, Churchill escreveu

uma carta a Anthony Eden em que descreveu em linhas gerais

um ideal para o mundo pós-guerra. A melhor esperança era a

criação dos “Estados Unidos da Europa”, excluindo a Rússia,

em que as barreiras entre as nações da Europa seriam

“minimizadas e seria possível fazer viagens irrestritas’. Após

a guerra ele fez uma série de discursos rapsódicos sobre essa

união entre gauleses e teutões, o alicerce do Templo da Paz, e

assim por diante.

Em Zurique, em 1946, Churchill disse:

É imperioso construirmos uma espécie de Estados Unidos da Europa […] A
estrutura dos Estados Unidos da Europa, se bem e verdadeiramente construída,
fará com que a força material de um só Estado seja menos importante […] Se,
em uma fase inicial, nem todos os Estados da Europa quiserem ou puderem
juntar-se à União, devemos contudo proceder à junção e combinação daqueles
que o querem e daqueles que o podem fazer.



Mas quais eram esses Estados? Ele considerava que a

Inglaterra deveria fazer parte da União? Às vezes parece que

sim. Em maio de 1947, Churchill fez um discurso no Albert

Hall em Londres, dirigindo-se à plateia na condição de

presidente e fundador do Movimento da Europa Unida, a fim

de “apresentar a ideia de uma Europa Unida, em que nosso

país desempenhará um papel decisivo”. Ele concluiu com o

que parece ser um inequívoco comprometimento de que a

“Inglaterra terá de exercer plenamente seu papel como um

membro da família europeia”.

Em maio de 1950 ele estava fazendo um discurso na

Escócia, e reivindicando crédito pela própria gênese do Plano

Schuman; e mais uma vez parece claro que a Inglaterra

deveria fazer parte do programa:

Por mais de 40 anos trabalhei com a França. Em Zurique, pedi-lhe que reavesse
a liderança da Europa estendendo a mão para trazer a Alemanha para a família
europeia. Temos agora a proposta que M. Schuman, o ministro das Relações
Exteriores francês, fez para a integração do carvão e do aço da França e
Alemanha. Isso seria um importante e efetivo passo no sentido de evitar outra
guerra entre França e Alemanha e enfim encerrar um conflito de mil anos entre
gauleses e teutônicos. Agora a França tomou a iniciativa de uma forma que
excedeu minhas expectativas. Mas isso por si só não seria suficiente. Para que a
França tenha condições de negociar em termos adequados com a Alemanha,
devemos estar do lado da França. A condição primordial para a recuperação da
Europa é que a Inglaterra e a França estejam juntas com toda a sua força e com
todas as suas feridas; e então, com essas duas nações oferecendo suas mãos à
Alemanha em termos honrosos e com um generoso e misericordioso desejo de
olhar para a frente e não para trás. Durante séculos a França e a Inglaterra, e



mais recentemente a Alemanha e a França, causaram rupturas no mundo por
conta de suas disputas. Precisam apenas se unir para juntas constituírem a
força dominante no Velho Mundo e tornarem-se o centro da Europa Unida em
torno do qual todos os outros países poderiam se reorganizar. Mas, somado a
isso, temos a poderosa aprovação da grande potência mundial que emergiu do
outro lado do Atlântico, e que se mostrou, em seu momento de supremacia,
ávida por fazer sacrifícios adicionais em nome da causa da liberdade.

Uma Europa unida, em outras palavras, é algo bom não

apenas para a França e para a Alemanha, é o que os Estados

Unidos querem também.

Eu poderia citar outros textos, de outros discursos — em

Bruxelas, Estrasbugo, Haia (muitos dos quais terminaram

com lágrimas de Churchill, ovações de suas plateias

continentais, e pelo menos um deles foi proferido na peculiar

e soberba versão churchilliana do idioma francês), mas espero

que eu tenha conseguido me explicar e fazer a minha

ponderação. Se você fechar um dos olhos e escutar com

apenas meia orelha, ainda assim poderá entender por que

Churchill é uma das insignes divindades da União Europeia.

Ele está lá no alto, estirado em seu sofá no euro-Olimpo,

ao lado de Monnet, Schuman, Spaak, De Gasperi, com uvas da

Política Agrícola Comum da União Europeia sendo penduradas

em sua boca. Não é de se admirar que em Bruxelas haja

rotatórias e avenidas com seu nome; e não é para menos que

encontramos o rosto de Churchill nas paredes do Parlamento



Europeu em Estrasburgo.

Termina aqui o argumento de que Churchill foi um

visionário fundador do movimento por uma Europa unida. A

tese contém um bocado de verdade. Também é verdade que

ele acreditava que a Inglaterra deveria desempenhar um papel

de liderança no processo de unificação. Entretanto, essa não é

de forma alguma a história toda, como os eurocéticos sabem

muito bem.

É por essa razão que eles ficam tão furiosos, porque

também podem apontar para textos churchillianos que

propõem claramente um panorama diferente para a Inglaterra

e o restante da Europa unida. Lá atrás, em 1930, quando

Churchill teve pela primeira vez sua súbita e brilhante ideia de

imitar os Estados Unidos e criar um mercado europeu único,

ele escreveu esta decisiva e essencial restrição acerca de seu

próprio país:

Mas nós temos o nosso próprio sonho e a nossa própria tarefa. Estamos com a
Europa, mas não pertencemos à Europa. Estamos ligados a ela, mas não
incluídos nela. Estamos interessados e associados, mas não fomos absorvidos.
E se os estadistas europeus se dirigirem a nós com as palavras que eram usadas
antigamente, perguntando “haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou
ao capitão do exército?”, devemos responder como a mulher sunamita: “Eu
habito no meio do meu povo”.

Às vezes, o trecho da história é citado erroneamente, em

nome da ênfase, e as palavras “Não, senhor” são as primeiras



a serem colocadas na boca da mulher sunamita, uma mulher

rica que costumava reservar um quarto e oferecer alimento

para o peregrino profeta Eliseu, embora nem o profeta Eliseu

fosse capaz de profetizar que a sua generosa e hospitaleira

amiga se tornaria mais famosa como a primeira britânica

eurocética do mundo.

Mas o argumento persiste. Churchill via a Inglaterra como

uma entidade de certa forma apartada do conjunto de

congêneres europeus; e, durante um de seus bate-bocas com

o general de Gaulle, disse que, se a Inglaterra tivesse de

escolher entre a Europa e o alto-mar, escolheria sempre o

alto-mar.

No universo de Churchill, a Inglaterra era obviamente uma

potência europeia, talvez a maior potência europeia de todas.

Mas esse não era o limite de seu papel global. Sim, ele queria

uma Europa unida, e sim, via que a Inglaterra tinha um papel

importante no tocante a ajudar a ocasionar essa união feliz,

em um continente que tinha sentido na pele tamanho

sofrimento. Mas seu papel era o de ser um patrocinador, uma

testemunha, e não um contratante.

A Inglaterra certamente deveria estar lá na nave da igreja,

mas como um dos padrinhos ou até o padre da cerimônia, e

não como um dos noivos, não como alguém comprometido no

casamento propriamente dito. Para quem quiser uma prova de



que Churchill nunca viu a Inglaterra como uma parte dessa

união federal, ela está nas suas ações. Foi somente alguns

meses depois daquele debate de 1950 sobre o Plano Schuman

que ele mais uma vez tornou-se primeiro-ministro. Se

realmente quisesse que a Inglaterra se juntasse à Comunidade

do Carvão e Aço, por certo poderia ter apresentado sua

inscrição. Churchill tinha o prestígio, tinha o apoio de homens

como Macmillan e Boothby e o jovem Edward Heath, que fez

seu discurso de estreia naquele debate, com um poderoso

chamado para a participação no plano.

Alguns dizem que Churchill deu efetivamente uma guinada

de 180 graus tão logo obteve o poder, e abandonou seu

ardoroso europeísmo assim que ficou óbvio que não era algo

tão popular junto a Anthony Eden e outros tóris. Com base

nessa análise, há em Churchill um toque de John Major —

ajustando-se para se manter cautelosamente neutro, a fim de

apaziguar os eurocéticos. Não creio que isso faça justiça a ele

ou à sua visão quimérica. Voltemos àquele discurso na Câmara

dos Comuns de 27 de junho de 1950, em que demonstra na

íntegra seus pontos de vista europeus.

Churchill vai ao âmago das nossas ansiedades — o papel

preciso da Inglaterra:

[…] A questão que temos de decidir por conta própria — e certamente há um
bocado de tempo para ponderação madura a respeito — é: que associação a



Inglaterra deve ter com a União Federal da Europa se tal coisa vier a se dar ao
longo do tempo?

Isso não tem de ser decidido hoje, mas darei, com toda a humildade, uma
resposta franca. Não sou capaz de conceber que a Inglaterra seja um membro
como outro qualquer de uma União Federal limitada à Europa em qualquer
período que possa no presente momento ser antevisto. Em minha opinião,
devemos favorecer e ajudar a estimular todos os desdobramentos de progresso
e aperfeiçoamento no continente que surjam naturalmente de uma remoção de
barreiras, do processo de reconciliação, e o abençoado esquecimento do terrível
passado, e também dos nossos perigos em comum no futuro e no presente.
Embora uma constituição federal concreta e rigorosa para a Europa não esteja
no âmbito do escopo de assuntos práticos, devemos ajudar, patrocinar e
auxiliar de todas as maneiras possíveis o movimento na direção da unidade
europeia. Devemos buscar, de forma constante e imperturbável, meios de nos
tornarmos intimamente associados a ela.

Aí está: ele quer que o Reino Unido seja “intimamente

associado”, mas não é capaz de conceber que a Inglaterra seja

“um membro como outro qualquer”. Não houve guinada

nenhuma, ele não era um vira-casaca. Foi exatamente essa

diretriz política que ele levou consigo para o governo.

Não que Churchill fosse contra a Europa, tampouco

inerentemente hostil a qualquer potência continental. Pelo

contrário, ele amava a França de paixão. E talvez tenha sido o

primeiro-ministro mais desinibidamente francófilo que a

Inglaterra já teve. Ele simplesmente tinha uma ideia de

Inglaterra que transcendia a Europa, e que envolvia manter a

Inglaterra em uma posição voltada para encarar o resto do

mundo.



A esse respeito Churchill foi extraordinariamente coerente

durante toda a sua vida política. Ele concluiu seu artigo de

1930 com uma imagem da Inglaterra como a área de

intersecção em um Diagrama de Venn de três círculos. “A

Grã-Bretanha pode reivindicar, com igual fundamento, a

capacidade de desempenhar simultaneamente três papéis, o

de uma nação europeia, o de foco do Império Britânico e o de

parceiro no mundo anglófono. Não são três partes

alternativas, mas uma parte tríplice […].”

O império já desapareceu há muito tempo, mas o

promíscuo internacionalismo do enfoque parece ainda mais

sensível hoje. Em um mundo no qual a participação da União

Europeia no PIB global diminui de maneira constante, em que

os EUA continuam sendo a maior economia do mundo, e em

que os países da Commonwealth crescem de forma espantosa,

os círculos de Churchill ainda são uma maneira razoável de

examinar o papel e o lugar da Inglaterra.

É difícil saber como Churchill teria lidado com o Plano

Schuman, caso tivesse vencido a eleição de 1945. Mas de uma

coisa podemos ter certeza: ele jamais teria cometido o erro

dos Trabalhistas, e certamente teria estado lá. Com sua

espantosa energia no debate, talvez tivesse conseguido

persuadir os outros europeus a adotar um enfoque



intergovernamenal — abandonando a ideia, que ainda hoje

continua tão difícil e em certas ocasiões tão enfurecedora, de

que governos nacionais e eleitos por via democrática podem

ser rotineiramente derrubados por um organismo

“supranacional”.

Se Churchill estivesse no poder em 1948, se tivesse

insistido em se sentar à mesa, se o Fator Churchill estivesse

em ação naquelas primeiras rodadas de conversas europeias,

quem sabe talvez hoje tivéssemos um modelo diferente de UE:

mais anglo-saxão, mais democrático.

Em 1950, já era provavelmente tarde demais. Sim, o

Partido Trabalhista perdeu sua chance — e isso foi um erro,

mas a verdade é que Monnet e Schumann não queriam de fato

a Inglaterra à mesa — caso contrário, teriam dado a Londres

um tempo razoável para responder, em vez de convocar as

reuniões em uma velocidade tão vertiginosa, e não teriam

feito da concordância com o supranacionalismo uma condição

para que os ingleses tomassem parte nas conversas.

Quando Churchill olhou para o que estava se desenrolando

na Europa na década de 1950, não teve nenhum sentimento

particular de rancor, arrependimento ou exclusão. Pelo

contrário, viu com orgulho paternal os planos em

desenvolvimento para um mercado livre. Foi ideia de



Churchill unir esses países, ligá-los de forma tão indissolúvel

que jamais pudessem entrar em guerra de novo. E quem pode

negar, hoje, que essa ideia tenha sido um sucesso espetacular?

Juntamente com a OTAN (outra instituição por cuja criação

Churchill pode reivindicar crédito conjunto), a Comunidade

Europeia, agora União Europeia, ajudou a propiciar para seu

povo um período de paz e prosperidade tão longo quanto os

tempos dos imperadores antoninos. Isso não é negar as

muitas inadequações e os excessos do sistema. Tampouco é

minimizar o extenuante esforço — claramente antevisto por

Churchill em 1950 — de incorporar uma democracia antiga e

orgulhosa como a Inglaterra em um tipo de governo

“supranacional”.

O que Churchill teria feito hoje? O que ele pensaria sobre o

euro? Qual seria sua opinião sobre a diretiva relativa ao

horário de trabalho? O que diria sobre a Política Agrícola

Comum? Em certo sentido, todas essas perguntas são

absurdas.

Não podemos cobrar o grande homem dessa maneira

lamurienta. Ele não consegue nos ouvir. O oráculo é mudo.

O que podemos fazer é examinar o considerável e

notavelmente consistente conjunto da obra de Churchill no

que tange ao pensamento acerca desse tipo de pergunta, e



expor alguns princípios gerais.

Ele teria desejado uma união entre França e Alemanha

enquanto houvesse o mais ínfimo risco de conflito, e, eterno

liberal adepto do livre mercado, teria apoiado uma zona

franca ao longo de uma gigantesca área isenta de tarifas

alfandegárias.

Churchill teria desejado que a organização europeia se

aliasse de maneira sólida e estreita com os Estados Unidos,

com a Inglaterra ajudando ativamente a cimentar o

relacionamento.

Ele teria visto a importância dessa Europa unida como um

baluarte contra uma Rússia assertiva e outras potenciais

ameaças externas.

Churchill desejaria se envolver pessoalmente no nível de

chefe de governo. Conhecendo-o como o conhecemos, é

impossível imaginar que ele permitiria que uma conferência

de cúpula de líderes mundiais ocorresse sem sua participação.

Churchill desejaria fazer tudo que estivesse ao seu alcance

para proteger a soberania da Câmara dos Comuns, a

democracia que ele defendeu e à qual serviu durante toda a

sua vida.

Na noite de 5 de março de 1917, Churchill deixou a Câmara

às escuras na companhia de Alexander MacCallum Scott, um

parlamentar Liberal. Virou-se e disse: “Olhe só. Este



lugarzinho é o que faz a diferença entre nós e a Alemanha. É

em virtude disto aqui que nós, aos trancos e barrancos,

alcançaremos de qualquer maneira o sucesso, e é pela falta

disto aqui que a brilhante eficácia da Alemanha levará o país

ao desastre final”.

Claro que hoje esses desejos parecem contraditórios. Mas

se Churchill tivesse sido poupado pelo eleitorado em 1945, se

ele tivesse ajudado a pintar o afresco enquanto a argamassa

ainda estava úmida na parede, então parece possível que essas

contradições jamais teriam vindo à tona.

O legado de Churchill no continente da Europa é fenomenal

e benigno. Qualquer que fosse o papel exato que ele almejava

que a Inglaterra desempenhasse, Churchill foi um daqueles

homens que criaram uma era de 70 anos em que não houve

guerra na Europa Ocidental — a própria ideia parece cada vez

mais absurda.

E o impacto de Churchill é sentido até hoje em lugares

distantes, muito além da Europa — e muitos diriam que para

melhor.



21
O CRIADOR DO ORIENTE MÉDIO

MODERNO

Em seu apogeu, o Christina, o “iate do amor”, era o mais

ostensivamente opulento, se não o mais vulgar, barco

particular que já havia flutuado no mar. Tinha pinturas

impressionistas nas paredes, lagostas vivas na piscina e

banquinhos de bar forrados de couro diligentemente

arrancado do prepúcio de baleias. Mas de todos os itens

exóticos arrebanhados por Aristóteles Onassis, os mais

importantes eram seus convidados — lepidópteros que ele

apanhava em sua rede de malha fina.

A bordo era possível encontrar Marilyn Monroe, ou Frank

Sinatra ou Elizabeth Taylor ou Richard Burton, todos

brindando uns aos outros no balaústre da popa e

refestelando-se em espreguiçadeiras antes de ir praticar

murmurantes combates conjugais nas cabines. De todos os

superastros globais que Ari congregou, houve um que ofuscou

os demais. Na manhã de 11 de abril de 1961, ele teve a prova de



seu renome.

De casco branco e chaminé amarela, o palácio flutuante

Christina — na verdade, uma embarcação da marinha de

guerra canadense que tinha estado presente nos

desembarques da Normandia — apontou a proa rio Hudson

acima, na direção de seu ponto de ancoragem na rua 79. Havia

um festival aquático de boas-vindas. Ouviram-se estrondosos

apitos de navios de cruzeiro e buzinadas de rebocadores, e um

barco do corpo de bombeiros nova-iorquino disparou

alegremente um jato de água para marcar a chegada aos

Estados Unidos do bretão mais famoso do mundo (os Beatles

ainda demorariam um par de anos).

Agora, no mesmo dia, estava chegando a hora do jantar.

Com a ajuda de duas parrudas criadas, Winston Churchill, de

86 anos de idade, estava abrindo caminho no convés. Tinha

sofrido outro pequeno derrame. Sua dentição estava trêmula.

Mas seu rosto estava querubínico como sempre. Seus olhos

reumáticos reluziam, em volta do pescoço via-se sua gravata-

borboleta de bolinhas. Ele tamborilava as lustrosas pranchas

do iate com a mesma bengala de ponta de ouro que Eduardo

VII lhe dera de presente em sua cerimônia de casamento em

1908, e dentro dele tremeluzia o mesmo velho entusiasmo

diante da perspectiva de uma refeição e um gole de refresco



alcoólico.

Era verdade que Churchill nem sempre achava fácil

conversar com Onassis, o magnata empresário da marinha

mercante nascido em Esmirna, com suas histórias sobre os

“filhos da puta” que estavam interferindo em seus cassinos.

Mas Churchill não dava muita importância a isso. Em 1911, ele

havia sobrevivido a um cruzeiro de seis semanas pelo

Mediterrâneo na companhia de H. H. Asquith, durante o qual

foi ouvido queixando-se, aos resmungos, que tinha sido

convidado a inspecionar um número demasiado de ruínas

antigas. Pelo menos Onassis não o fez sentir-se mal acerca de

sua relativa falta de educação clássica.

Não, ele gostou das sensações do cruzeiro: os mimos, a

viagem, as intermináveis mudanças de rota, as paisagens e

vistas do mar; e agora avistou um cenário no qual colocara os

olhos pela primeira vez em 1895 — muito tempo atrás, uma

vida inteira —, quando viera hospedar-se com o amigo de sua

mãe, Bourke Cockran, cujos truques de oratória acabou

aprendendo.

Quando Churchill viu Nova York pela primeira vez, era um

lugar fisicamente mais humilde. Havia grandes e elegantes

edifícios de tijolos, e todo tipo de alvoroço, e vagalhões de

fumaça erguendo-se céu acima de mil chaminés; contudo,

havia crianças maltrapilhas e cortiços de imigrantes onde



corpos de cavalos mortos podiam jazer nas ruas durante dias

a fio. Era uma cidade de energia e ambição, sim, mas erguida

em uma escala muito semelhante à de Manchester ou

Liverpool ou Glasgow do final do século XIX. Quando Churchill

viu Nova York pela primeira vez, a cidade não era sequer um

fiapo em comparação a Londres.

Agora, contudo, parado ali de pé na escuridão em 1961,

contemplando Manhattan, a transformação era suficiente

para fazê-lo piscar de surpresa. Os edifícios tinham brotado e

atingido alturas inimagináveis, compridos pináculos e pilares

de vidro e aço, e seus reflexos cintilando sobre a água na

direção dele com a luz de um milhão de janelas. Agora era

Londres que parecia desleixada, deselegante e desbotada, uma

sombra subnutrida.

Esse horizonte de Nova York era a personificação da

mudança que Churchill tinha visto em seu tempo de vida, e

que em larga medida ele havia arbitrado. Os arranha-céus

eram não apenas um novo modelo para a vida urbana:

representavam a história da ascensão dos Estados Unidos até

a grandeza no século XX, eclipsando a Inglaterra. Em seu

famoso discurso da Mansion House,[60] em 1942, Churchill

disse que não tinha se tornado o primeiro-ministro do rei a

fim de superintender a liquidação do Império Britânico.



Entretanto, foi basicamente assim que as coisas aconteceram.

Ele sentiu isso intensamente. Há um sentido em que as

obsessivas referências de Churchill ao triunfo dos “povos de

língua inglesa” diziam respeito não apenas a assegurar uma

crucial aliança militar e cultural anglo-americana, embora

este fosse um de seus propósitos; elas eram também um

truque psicológico, um mecanismo de autodefesa. A expressão

era uma maneira de mascarar e racionalizar a humilhação da

posição britânica. Havia sido reduzida a importância relativa

da Inglaterra, mas esse declínio foi amenizado pela

emergência daqueles primos próximos, daqueles colegas

anglófonos que compartilhavam, como ele constantemente

salientava, os mesmos valores: a língua, a democracia, a

liberdade de expressão, o poder judiciário independente, e

assim por diante.

Era como se Churchill estivesse tentando convencer a si

próprio (e ao mundo) de que o triunfo norte-americano era de

certa forma um triunfo britânico, e que a glória dessas antigas

colônias se refletia na pátria-mãe. É uma tese destemida, e

claro que nem todo mundo via dessa maneira.

Muita gente poderia dizer que a história da vida de

Churchill era em parte a translatio imperii — a passagem de

um império global para outro. Como os persas deram lugar

aos gregos, e os gregos aos romanos, os britânicos haviam



passado a tocha imperial para os norte-americanos. Foi A. J.

P. Taylor quem disse certa vez que a Segunda Guerra Mundial

foi “a guerra da sucessão britânica”, e, se aceitarmos essa

análise, fica óbvio quem venceu; e 70 anos depois é espantoso

ver que os Estados Unidos, militar, política e

economicamente, ainda são a mais poderosa nação da Terra.

Naquela noite, durante o jantar a bordo do Christina, um

misterioso telefonema para Sir Winston. Seu secretário

particular, Anthony Montague Browne, foi instruído a ligar

para a “Telefonista 17”, na Casa Branca. Era o novo

presidente, John F. Kennedy, querendo saber se Churchill

gostaria de entrar no avião presidencial e dar um pulinho em

Washington “para passar uns dias”. Browne teve de pensar

rápido, e decidiu agradecer ao presidente pelo convite, mas

era obrigado a dizer não. Churchill tinha dificuldades de

locomoção, e estava cada vez mais surdo.

Talvez seja uma pena que não tenham se encontrado,

porque Churchill ainda tinha momentos de vigor e lucidez. Os

dois já haviam se conhecido pessoalmente, mas antes de

Kennedy ser eleito — uma vez, a bordo do Christina, quando

testemunhas oculares disseram que ele aparentemente

confundiu o engomadinho Kennedy com um garçom, e em

outra ocasião, quando tiveram um bate-papo amigável sobre

as ambições presidenciais do jovem senador (Kennedy disse



que estava preocupado com o fato de ser católico, Churchill

disse que sempre tinha conseguido contornar essa questão e

continuar sendo um bom cristão). Foi a última chance de

Churchill de se sentar no Salão Oval e conversar com um

presidente norte-americano em atividade — e ele havia

conhecido a maioria deles, desde William McKinley, em 1900.

Ali estava Kennedy, o líder do “Mundo Livre”; ali estava

Churchill, fisicamente curvado, mas com a centelha vital

ainda cintilando esporadicamente. Talvez houvesse algum

indício de que o velho império poderia ter estado apto para ser

passado ao novo, porque os problemas com que John Kennedy

se confrontava certamente eram conhecidos de Churchill.

Foi Churchill o pioneiro da arquitetura da Guerra Fria, e da

diretriz política de enfrentar o comunismo soviético. Agora

essa diretriz política seria encampada e continuada de forma

agressiva pelo jovem presidente: em Berlim, Cuba, e em toda

parte. Churchill tinha estado na vanguarda do movimento por

uma Europa unida — uma causa ainda apoiada pelos EUA e por

Kennedy. E havia ainda toda uma arena de geopolítica na qual

os norte-americanos foram obrigados a assumir a realeza

imperial, depois que a Inglaterra capengou e teve

desempenho instável após a guerra, e por fim desmoronou em

Suez. É uma arena onde o papel de Churchill é agora lembrado



de maneira apenas vaga, e, contudo, ele foi crucial.

Winston Churchill foi um dos pais do Oriente Médio

moderno. Há, portanto, pelo menos um argumento para

afirmar que ele ajudou a criar a zona de desastre político

número 1 do mundo, e depois passou adiante essa zona de

desastre, como um copo cheio de gelatina tremelicante, para

que se tornasse responsabilidade dos Estados Unidos. Foi John

Kennedy quem forneceu pela primeira vez a garantia de

segurança norte-americana para Israel. Há muita gente que

culparia os britânicos — e Churchill em primeiro lugar entre

eles — por criar as incoerências territoriais que tornaram

necessária essa garantia. Ele é o culpado? Se não é, em quem

botamos a culpa?

Enquanto escrevo estas palavras hoje, Israel está

bombardeando as posições dos árabes em Gaza, o Hamas

dispara foguetes contra Israel, o número de baixas na Síria

não para de aumentar, fanáticos tomaram largas porções no

norte do Iraque. As impressões digitais de Churchill estão

espalhadas pelo mapa inteiro.

Dê uma olhada no mapa da Jordânia. O que você vê?

A peculiaridade mais marcante é aquela dobra triangular,

um saliente de 643 quilômetros que se estende da Arábia

Saudita moderna, Jordânia adentro. Alguns dizem que a

origem desse fato da geografia remonta a um dos almoços



líquidos de Churchill, e até hoje é chamado de “soluço de

Winston”. Essa história pode ou não ser verdadeira. O que

ninguém contesta é o papel de Churchill no desenho dessa

fronteira. Invencionice perversa ou não, ela perdura daquele

dia até hoje.

Churchill foi fundamental na criação do moderno Estado

de Israel; e coube a ele, no momento formativo na emergência

daquela nação, tentar atribuir sentido aos abjetamente

inconsistentes comprometimentos e promessas do governo

britânico. Ele foi o homem que decidiu que deveria haver uma

coisa chamada “Estado do Iraque”, foi ele quem amontoou

juntos no mesmo pacote os três vilaietes otomanos de Basra,

Bagdá e Mosul — xiitas, sunitas e curdos. Quem quisesse

incriminar um único homem pela agonia do Iraque moderno,

quem quisesse culpar alguém pela atual implosão, teria, é

claro, de apontar o dedo para George W. Bush, Tony Blair e

Saddam Hussein, mas quem quiser compreender a essência

do problema daquele arruinado Estado terá de examinar o

papel de Winston Churchill.

Sua épica carreira se entrecruzou com o Oriente Médio em

diversos pontos-chave e momentos cruciais (e lembre-se de

que a Churchill se atribui a criação do próprio termo “Oriente

Médio”); porém, o mais importante foi sua atuação como

Secretário Colonial. Ele ficou um pouco surpreso quando



recebeu o convite para assumir o cargo, no final de 1920, mas

é fácil ver por que Lloyd George achou que ele era o homem

certo para o trabalho. Churchill tinha mostrado imensa

energia e dinamismo como ministro das Munições, equipando

a Inglaterra com tanques, aviões e outras tecnologias que

ajudaram a vencer a guerra. Como ministro de Estado da

Guerra ele havia sido magistral em sua estratégia de

desmobilização: aplacou motins assegurando que os soldados

que serviam por mais tempo fossem os primeiros a se reunir

com suas famílias. Mostrara seus talentos de charme e

persuasão nas conversas do Ulster (Irlanda do Norte) no pré-

guerra, e esses talentos seriam necessários aos montes. A

Primeira Guerra Mundial havia deixado problemas

extraordinariamente difíceis, em especial no Oriente Médio.

~

O posto de Secretário Colonial poderia parecer menos

imponente do que o de ministro das Relações Exteriores,

papel ainda ocupado por aquela pessoa muito superior,

George Nathaniel Curzon. Mas isso é esquecer a escala do

Império Britânico em 1921. A Primeira Guerra Mundial não

pretendia ser um conflito de aquisição; a Inglaterra entrou

com o objetivo explícito de não expandir seu império. Mas,



como apontou Walter Reid, entre 1914 e 1919 a área da

superfície do mundo dominada pela Inglaterra aumentou em

9%.

Quando Churchill assumiu as rédeas do Gabinete Colonial,

ele estava no ápice de um império que abrangia 58 países,

cobrindo 36 milhões de quilômetros quadrados, e era

responsável (de uma maneira ou de outra) pelas vidas e

esperanças de 458 milhões de pessoas. Era de longe o maior

império que o mundo já tinha visto, seis vezes o tamanho do

Império Romano em seu apogeu sob Trajano. A bandeira

britânica tremulava por mais de um quarto da superfície do

planeta, e praticamente não havia um mar ou oceano que não

fosse patrulhado pelo poderio da marinha de guerra britânica,

uma esquadra em muito modernizada e aperfeiçoada por

Churchill.

Quando se pensa dessa maneira, talvez seja menos

surpreendente que Churchill tenha mergulhado de cabeça no

cargo. Ele se cercou dos melhores e mais famosos

especialistas, notavelmente os arabistas T. E. Lawrence e

Gertrude Bell. Enfiou a cara nos livros e estudou com afinco

questões até então abstrusas (para ele), tais como a diferença

entre xiitas e sunitas. Seu primeiro passo foi convocar uma

conferência, no Cairo, e lá atuou com deslumbrante

habilidade.



A imprensa estava cética acerca desse empreendimento

arriscado. Disseram que Churchill queria um “durbar”, uma

magnífica, cerimoniosa e solene recepção oficial oferecida

pela corte imperial na Índia. Foi acusado de querer governar

“em uma escala oriental”. A verdade era que alguém tinha de

assumir o comando, porque a situação no Oriente Médio era

uma total e completa bagunça.

Com os melhores motivos e intenções possíveis, a

Inglaterra tinha feito uma série de promessas durante a

Primeira Guerra Mundial, e agora essas promessas estavam se

mostrando difíceis de coadunar entre si e, verdade seja dita,

com a realidade. Talvez seja uma mitigação dizer que foram

feitas por um país desesperado, em apuros, e com uma

população em risco de morrer de fome por conta da campanha

dos submarinos alemães.

Os britânicos fizeram três promessas. A primeira foi feita

aos árabes em 1915, na forma da correspondência McMahon-

Hussein, uma troca de cartas bastante oleaginosas entre Sir

Henry McMahon, o alto comissário britânico no Egito, e o rei

hachemita Hussein, uma velha e barbuda sumidade cuja

família reivindicava ser da linhagem do profeta Maomé. O

argumento principal das missivas era o de que os britânicos

estavam favoráveis a um novo e vasto Estado árabe — que se

estenderia da Palestina ao Iraque e às fronteiras com a Pérsia,



com Hussein e sua família no trono; e a esperança era que

essa promessa incitaria os árabes a se rebelar contra os

turcos, que à época eram aliados dos alemães. As cartas

funcionaram, no sentido de que houve de fato uma revolta,

um acontecimento pífio imortalizado e tremendamente

exagerado no filme Lawrence da Arábia.

A promessa seguinte foi feita para os franceses, que

vinham sofrendo medonhas baixas no Front Ocidental.

Julgou-se que seria uma boa política pintar para eles um

quadro da futura glória francesa, tão logo a guerra

terminasse: sob os termos do acordo secreto Sykes-Picot, a

França teria uma zona de influência que se estenderia da Síria

ao norte do Iraque, incluindo Bagdá — uma faixa de terra,

incidentalmente, que guarda alguma semelhança com o

“califado” proclamado em 2014 pelos fanáticos do Estado

Islâmico do Iraque e da Síria (isis). Nem de longe estava claro

de que maneira essa promessa secreta feita aos franceses

poderia ser conciliada com a garantia mais pública feita aos

árabes — e, francamente, uma e outra coisa não eram

passíveis de serem conciliadas.

A terceira promessa, e a mais tragicomicamente incoerente

de todas, foi a assim chamada Declaração de Balfour. A bem

da verdade, era uma carta de A. J. Balfour ao Lorde Rothschild,

datada de 2 de novembro de 1917, e continha esta primorosa



obra-prima do festival de besteiras do Ministério das Relações

Exteriores:

O governo de Sua Majestade vê com bons olhos o estabelecimento na Palestina
de um lar nacional para o povo judeu, e empreenderá seus maiores esforços de
modo a facilitar a realização desse objetivo, sendo claramente compreendido
que nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das
comunidades não judaicas existentes na Palestina, tampouco os direitos e o
status político de que gozam os judeus em qualquer outro país.

Outra maneira de formular a questão poderia ser a

seguinte: o governo britânico via com bons olhos o ato dos

judeus de comerem um pedaço de bolo, desde que nada fosse

feito para prejudicar os direitos das comunidades não judaicas

de comerem o mesmo pedaço de bolo ao mesmo tempo.

O que instigou essa bizarra declaração? Em parte, foi o

idealismo. Desde os abomináveis pogroms na Rússia do século

XIX havia um movimento crescente no sentido de encontrar

uma pátria para os judeus. A certa altura, os britânicos

chegaram até a cogitar a ideia de encontrar algum espaço em

Uganda; mas a Palestina, a terra do Antigo Testamento

hebraico, era o lugar óbvio. A Palestina ainda era

relativamente subpovoada, e até certo ponto Balfour estava

meramente acrescentando a voz britânica oficial ao coro que

queria dar “uma terra sem povo para um povo sem terra”.

Talvez Balfour também tenha se comovido por uma

consideração de ordem mais prática: na Primeira Guerra



Mundial havia muita ansiedade acerca da possibilidade de que

as simpatias judaicas se inclinassem na direção dos alemães,

porque essa seria a melhor maneira de dar o troco nos russos

por conta de seu antissemitismo antes da guerra. Como o

próprio Churchill mais tarde admitiu, em parte a declaração

de Balfour tencionava reforçar e aumentar o apoio judeu,

especialmente nos Estados Unidos, e a patente confusão da

declaração adveio do desejo compensatório de não alienar os

muitos milhões de muçulmanos (acima de tudo na Índia) em

cujas tropas as forças imperiais britânicas se fiavam.

Se olharmos para essas três promessas juntas, não resta a

menor dúvida: a Inglaterra tinha vendido o mesmo camelo

três vezes.

Era essa a bagunça que Churchill tinha de limpar, e em

março de 1921 ele convocou todos os principais líderes para o

esplendor do Hotel Semíramis no Cairo, que à época também

era, claro, uma parte informal do Império Britânico. Em

pouco tempo o saguão ecoou os gritos dos entusiasmados

arabistas.

“Gertie!”, berrou T. E. Lawrence ao avistar a elegante mas

máscula figura de Gertrude Bell.

“Caro rapaz!”, disse Gertrude Bell.

Churchill marchou hotel adentro, sob os gritos de protesto

de alguns árabes do lado de fora, alguns deles segurando



cartazes em que se lia “à bas Churchill”. Carregando um

cavalete, ele entrou seguido por um membro de seu estafe que

levava uma garrafa de vinho dentro de um balde.

Churchill se instalou no jardim e iniciou um jorro de

atividade criativa que produziria quadros em número

suficiente para realizar uma exposição, mas a maior e mais

dramática tela era a paisagem política do Oriente Médio.

A certa altura dos trabalhos ele organizou um passeio para

uma visita às Pirâmides, e o grupo inteiro, montado em

camelos, posou na frente da esfinge. Embora fosse um

cavaleiro talentoso, Churchill insistia em escorregar da

corcova do camelo. Julgando que seu principal turista estava

correndo risco, o dragomano lhe ofereceu um cavalo.

“Eu comecei em cima de um camelo, e vou terminar em

cima de um camelo”, ele disse, e lá o vemos hoje, firmemente

agarrado à sela, no controle, como fez ao longo dos trabalhos

da conferência.

No final do encontro do Cairo, Churchill havia feito alguns

avanços no que tangia a dar sentido às cartas McMahon-

Hussein, torná-las compreensíveis. Dos quatro filhos do rei

Hussein, Faisal recebeu o trono do Iraque (tendo sido expulso

da Síria pelos franceses), e Abdullah recebeu o trono da

Transjordânia, agora Jordânia, onde sua família permanece

refugiada. T. E. Lawrence julgou que a conferência de cúpula



foi um estrondoso sucesso, e 11 anos mais tarde escreveu para

Churchill a fim de salientar que a reunião já havia assegurado

mais de uma década de paz: nada mal.

O trabalho de Churchill não estava terminado. Agora ele

tinha de ver se era capaz de manipular e dar nexo às

inconsistências da declaração de Balfour. A parada seguinte

foi Jerusalém, onde conduziu sessões de sabedoria e

imparcialidade ao estilo salomônico.

Churchill realizou duas audiências consecutivas, primeiro

com os árabes e depois com os judeus. O primeiro grupo que

chegou para vê-lo foi a “Comissão Executiva do Congresso

Árabe-Palestino”. Não causou boa impressão em Churchill, e

é preciso lembrar que ele já nutria o sentimento de que os

palestinos tinham sido decepcionantes ao deixar de se juntar

aos árabes na revolta contra os turcos.

O principal argumento dos palestinos era o de que os

judeus deveriam dar o fora. A declaração de Balfour deveria

ser anulada. “Os judeus sempre estiveram entre os mais

ativos defensores da destruição em muitas terras […] O judeu

é esnobe, clânico e inamistoso, e não é capaz de se misturar

com os que vivem perto dele […] o judeu é judeu no mundo

inteiro”. Eles não deram sinal nenhum de que estavam

dispostos a ceder e fazer concessões, ou chegar a algum tipo

de ajuste ou conciliação com os colonos. Um condomínio (no



sentido de copropriedade), um governo compartilhado,

soberania conjunta, uma solução federal — nada disso era

aceitável. Judeus fora, eles disseram. Como Abba Eban diria

mais tarde, os palestinos jamais perderam uma oportunidade

de perder uma oportunidade, e começaram da mesma

maneira como pretendiam seguir adiante.

Churchill ouviu atentamente, e depois respondeu com

conselhos práticos. Enfatizou os dois lados da declaração de

Baldour — a proteção que ela proporcionava aos direitos civis

e políticos dos povos existentes. Notou que a declaração se

referia a “um” lar nacional para os judeus, em vez de “o” lar

nacional, o artigo indefinido sugerindo que seria uma

residência compartilhada, e não uma propriedade

exclusivamente judaica.

“Se uma promessa se mantém, a outra também, e seremos

julgados por cumprir fielmente ambas”, Churchill lhes

assegurou. Mas não havia como contornar a substância do que

Balfour tinha prometido ao povo judeu, ele disse.

Foi uma declaração feita enquanto a guerra ainda estava em andamento,
enquanto a vitória e a derrota ainda estavam em jogo, incertas. Deve, portanto,
ser considerada um dos fatos definitivamente estabelecidos pela triunfante
conclusão da Grande Guerra […]. Ademais, é evidentemente correto que os
judeus, que estão espalhados ao redor do mundo todo, tenham um centro
nacional e um lar nacional onde alguns deles possam se reunir. E onde mais
poderia ser senão nessa terra da Palestina, com a qual estão profunda e
intimamente ligados há mais de três mil anos?



A seguir Churchill ouviu a delegação judaica, cujo discurso,

como talvez seria de se esperar, foi estruturado em palavras

muito mais calculadas para agradar Churchill.

“[…] Nosso programa judaico e sionista dá especial ênfase

ao estabelecimento de uma amizade sincera entre nós e os

árabes. O povo judeu, retornando para sua pátria após 2 mil

anos de exílio e perseguição, não pode sofrer a suspeita de que

deseja negar à outra nação seus direitos […].”

Churchill respondeu em tom grave, com a inflexão de um

proconsul romano arbitrando uma disputa. Uma tribo talvez

fosse mais avançada, mais civilizada — mas tinha uma

obrigação para com as tribos mais anárquicas e turbulentas,

que enfrentavam a perspectiva de desapropriação. Os colonos

judeus deveriam mostrar “prudência” e “paciência”, ele

alertou. Deveriam atenuar a apreensão dos outros, por mais

injustificada que essa apreensão pudesse ser.

Mais tarde, em um discurso na Universidade Hebraica,

Churchill repetiu sua mensagem. Os judeus tinham uma

grande responsabilidade, ele disse. Tinham de fato a

oportunidade de criar uma terra que manava leite e mel. Mas

ele os alertou de que “cada passo que vocês derem deve,

portanto, ser para o benefício moral e material de todos os

palestinos”.

Depois, Churchill recebeu uma árvore simbólica para



plantar. Simbolicamente, ela se quebrou. Não havia mais nada

para se plantar a não ser uma palmeira, e a muda não

floresceu.

Há quem diga que Churchill foi ingênuo em sua forma de

lidar com a questão árabe-judaica, e alguns dizem que foi

absolutamente hipócrita. Em março de 1921, ele tomou a

decisão essencial de que a margem ocidental do Jordão estava

fora dos termos das promessas de McMahon-Hussein. Não

faria parte do reino de Abdullah, o filho de Hussein.

Foi o início da criação daquela pátria judaica prometida por

Balfour. Depois de dar esse passo, Churchill foi acusado por

muita gente de ser um joguete da grande conspiração judaica

global.

Há lunáticos por aí que dirão que a mãe de Churchill,

Jennie Jerome, era de ascendência judaica (não era; o pai dela

era descendente de huguenotes. Jennie talvez pudesse ter

sangue de nativos norte-americanos, mas não era judia).

Muita gente dirá também — o que é um pouco mais plausível

— que os pontos de vista de Churchill foram distorcidos e

influenciados por conta das substanciais doações que recebeu

de banqueiros e financistas judeus: Ernest Cassel, Sir Henry

Strakosch, Bernard Baruch. É bem verdade que hoje em dia

suas finanças pessoais não passariam no teste do Detetive

Particular. Elas não pegariam nada bem se fossem estampadas



com estardalhaço na primeira página do Guardian. De fato,

Churchill aceitou dinheiro desses homens, às vezes em somas

consideráveis. Mas era uma época diferente, quando

parlamentares e ministros ganhavam bem menos — e deles

se esperava que tivessem uma renda particular — e não era

incomum que políticos recebessem apoio financeiro de seus

admiradores.

Acontece que não creio que essas doações tenham feito um

pingo de diferença para o posicionamento de Churchill com

relação aos judeus, tampouco para suas decisões acerca da

Palestina. Ele era basicamente um filossemita, como seu pai

Randolph, e assim fora durante a vida inteira. Admirava as

características judaicas que ele compartilhava com tamanha

abundância: energia, autoconfiança, trabalho duro, vida

familiar.

Como ele escreveu em um artigo de jornal de 1920:

“Algumas pessoas gostam dos judeus e algumas não gostam,

mas nenhum homem sensato pode duvidar do fato de que eles

são, indubitavelmente, a raça mais formidável e mais

extraordinária que já apareceu no mundo”. De tempos em

tempos, Churchill vem sendo acusado de adotar certos

sentimentos de mau gosto, como em um artigo inédito no

qual ele parece sugerir que o povo judeu talvez seja em parte

responsável por uma boa dose do ressentimento que



inspiram, e a sensação de que são “hebreus sanguessugas”.

Mas a autoria do artigo é contestada (foi escrito por uma mão

anônima, alega-se), e é certamente importante o fato de que

o texto nunca veio a lume.

Como Sir Martin Gilbert demonstrou de maneira

incontestável, Churchill admirava os judeus, empregava

judeus, apreciava a companhia de judeus, e acreditava em

uma pátria judaica. Não era um sionista, ele disse certa vez,

mas era “devotado ao sionismo”.

Tudo isso é verdade. Por outro lado, não quer dizer que

Churchill fosse antiárabe, muito menos antimuçulmano. De

fato, houve ocasiões tanto em 1904 como na década de 1920

em que a “tendência ao orientalismo” geral de Churchill

estimulou-o a imitar o exemplo de Wilfred Scawen Blunt e

efetivamente usar túnicas de estilo árabe. Ele idolatrava os

turbantes e adereços de cabeça (o keffiyeh, o gutrah) que

Lawrence da Arábia ostentava, e como Warren Dockter aponta

em seu novo estudo, Winston Churchill and the islamic world

[Winston Churchill e o mundo islâmico], sempre teve

consciência de que o Império Britânico era a maior potência

islâmica do planeta: o lar, em 1920, de 87 milhões de

muçulmanos.

Churchill se indignou com a perda da Índia não apenas por

causa do golpe no prestígio britânico, mas também porque se



preocupava com a futura opressão hindu dos muçulmanos; e,

uma vez que as tropas muçulmanas eram inestimáveis para o

império, a boa vontade muçulmana era fundamental. Ele

tendia a tomar o partido dos turcos em detrimento dos

gregos, embora os turcos tivessem sido seus oponentes na

Primeira Guerra Mundial.

Lembre-se do que ele fez em 1940, quando a Inglaterra

estava desesperada por amigos: encontrou 100 mil libras para

construir a mesquita do Regent’s Park em Londres, gesto que

pretendia chamar a atenção do mundo muçulmano.

Assim, quando Churchill pavimentou o caminho para a

entrada dos judeus na Palestina — e seu White Paper

(Relatório Oficial) de 1922 incentivou uma imigração ainda

maior —, foi porque acreditava genuinamente que isso seria a

melhor coisa para aquela parte do mundo de resto árida e

negligenciada, e que seria a melhor coisa para ambas as

comunidades. Ele viu judeus e árabes vivendo lado a lado.

Ele imaginava o tecnicamente experimentado Shalom

dando ao jovem e ávido Mohammed uma ajuda com seu

trator, e ensinando-lhe a arte da irrigação. Vislumbrou

pomares vicejando no deserto, e propriedade para todos. De

fato, seu sonho contou com algum apoio do próprio rei

Hussein, que escreveu em sua publicação al-Qibla que a

Palestina era “uma pátria sagrada e amada de seus filhos



originais — os judeus”. O rei hachemita fez exatamente a

mesma previsão idealista de Churchill.

“A experiência provou a capacidade dos judeus de terem

êxito em suas energias e suas labutas […]. O retorno desses

exilados para sua pátria há de se provar material e

espiritualmente uma escola experimental para seus irmãos

árabes no campo, nas fábricas e no comércio”. Infelizmente,

as coisas não funcionaram dessa forma. Com o passar dos

anos, as tensões se agravaram. A imigração judaica

aumentou, especialmente por causa do início das

perseguições nazistas.

No final das contas, descobriu-se que Churchill fora

otimista demais acerca do espírito solidário e altruísta dos

primeiros sionistas. Eles não tendiam a empregar árabes em

suas fazendas. Houve protestos e levantes árabes, e os pobres

soldados do mandato britânico se viram enredados no meio,

recebendo ordens para atirar nos árabes, quando muita gente

na Inglaterra começou a julgar que uma grave injustiça estava

sendo cometida.

Em 1937, a situação estava tão ruim que se decidiu criar a

Comissão Peel, para compreender o que havia dado errado na

Palestina. Churchill prestou um depoimento secreto a essa

Comissão, e aqui podemos ver exatamente o que ele

imaginava que estava fazendo quando abriu a porta para uma



substancial imigração judaica e criou aquela pátria na

margem ocidental do Jordão.

“[…] Nós nos comprometemos com a ideia de que, de

alguma forma, em um futuro distante, condicionado à justiça

e à conveniência econômica, poderia haver um grande Estado

judaico lá, composto de milhões de pessoas, excedendo de

longe o atual número de habitantes do país […].” Hoje, vemos

como a fantasia de Churchill se tornou realidade. Há mais de

8 milhões de israelenses, e 75% são judeus.

Claro que seria correto proteger os árabes, ele disse à

Comissão Peel, e era errado da parte dos judeus não lhes dar

emprego; mas ele via o projeto sionista como algo

fundamentalmente progressista, esclarecido e civilizado. Não

fazia sentido permitir que os árabes interferissem e

atravancassem esse progresso, que em última análise seria

benéfico para todos.

“Não admito que o cachorro na manjedoura tenha o direito

de achar que a manjedoura é só dele”, disse Churchill. Era a

mesma coisa que afirmar que os Estados Unidos deveriam ser

reservados unicamente para os indígenas nativos ou a

Austrália para os aborígenes. Era absurdo, no entendimento

de Churchill, uma ofensa contra seus conceitos whiggianos de

melhoria social.

De qualquer modo, ele negou que havia importado uma



“raça estrangeira” para a Palestina. “Absolutamente, não”,

ele disse: os árabes é que eram os conquistadores. Churchill

salientou que na época de Cristo a população da Palestina era

muito maior, e os habitantes eram em sua maioria judeus.

Isso tudo mudou no século VII d.C. “Quando a desordem

maometana ocorreu na história do mundo, e as hordas

islamitas assolaram esses lugares, quebraram tudo,

destruíram tudo. Vocês viram os terraços nas colinas que

costumavam ser cultivados, e que sob o jugo árabe

continuaram sendo um deserto.”

A Comissão pressionou Churchill: quando ele imaginou que

esse mundo seria revertido? Quando os judeus se tornariam

novamente uma maioria? O “governo britânico é o juiz, e

deveria manter o poder de ser o juiz”.

Lá estava ele sendo excessivamente otimista, se não

romântico, e em algum nível devia saber disso. Não era

concebível que a Inglaterra conseguiria manter o poder na

Palestina por tempo suficiente para garantir que haveria um

jogo limpo duradouro entre judeus e árabes.

Quando Churchill se tornou Secretário Colonial, era o

responsável pelo maior império que o mundo já tinha visto,

mas também um império cujo elástico financeiro já estava

esticado a ponto de arrebentar. Qual era sua missão em



cumprir o mandato britânico na Mesopotâmia? Sim, em parte

era assegurar velhos interesses, embora seja interessante que

o petróleo do Oriente Médio ainda não tivesse adquirido sua

dominância sobre o pensamento estratégico britânico. Em

1938, 57% do petróleo britânico vinha dos Estados Unidos e

somente 22% do Oriente Médio.

O principal propósito de Churchill era cortar os custos

envolvidos na patrulha de um lugar que ele havia descrito —

em palavras que não vão torná-lo benquisto entre os

membros do Conselho de Turismo do Iraque — como “um

punhado de vilarejos enlameados ensanduichados entre um

rio pantanoso e um deserto escaldante, habitados por

algumas centenas de famílias seminuas, geralmente

morrendo de fome”. Por que desperdiçar infantaria nesse

depósito de lixo e entulho, ele disse, quando poderiam estar

na Índia? Por isso, Churchill cortou gastos militares, e decidiu

fiar-se na RAF, que era capaz de cumprir os objetivos

britânicos por meio de bombardeios e ataques com

metralhadoras de aviões rasantes. Isso resultaria, mais tarde,

em alguns episódios medonhos, pelos quais Churchill não foi

diretamente responsável e que deplorou, quando aeronaves

britânicas bombardearam alvos civis.

Churchill também era favorável (isso mesmo, você supôs



corretamente) ao uso de gás, o mesmo pecado pelo qual o

mundo abominou Saddam Hussein. Felizmente, as ambições

de Churchill foram frustradas, ainda que sob seus protestos:

“Não consigo entender por que é mais legítimo matar pessoas

com balas e barbárie do que fazendo com que elas espirrem”.

O que quer que a Inglaterra fizesse na Mesopotâmia,

Churchill decidiu que deveria ser feito da forma mais barata

possível: de fato, a certa altura ele propôs abandonar

completamente Bagdá, e reduzir o orçamento para apenas 8

milhões de libras anuais, restringindo o mandato a Basra, no

sul.

A questão é que a Inglaterra não queria se deter no lugar

movida pelo interesse em algum equivocado prestígio ou

arrogância colonial. Antes mesmo de assumir o cargo de

Secretário Colonial, Churchill sugeriu que os mandatos para a

Mesopotâmia e a Palestina fossem passados para as mãos da

Turquia; e, depois de adquirir certa experiência lidando com

os iraquianos, ele disse: “Odeio o Iraque e desejaria que

jamais tivéssemos estado lá. É como viver no topo de um

vulcão ingrato” — palavras a que a coalizão de forças

lideradas pelos EUA poderia ter dado atenção antes de invadir o

país em 2003.

A missão britânica no Iraque e na Palestina era levar para



aquela região tanta ordem quanto fosse compatível com as

limitadas circunstâncias financeiras em que se encontravam:

cumprir o mandato e depois assegurar que o regime sucessor

fosse o mais amigável possível com a Inglaterra, diante de

seus diminuídos poderes de projeção militar no exterior. O

mandato no Iraque continuou oficialmente até 1932, embora a

influência britânica tenha persistido por muito mais tempo.

No final da Segunda Guerra Mundial, ficou óbvio que os

esforços britânicos de conter a Palestina estavam condenados.

Agora a imigração judaica era moral e fisicamente

irrefreável; e, uma vez que a reação árabe era violenta como

sempre, as tropas britânicas se viram tentando

desesperadamente manter os princípios de Balfour e ser

justas com ambos os lados. Os britânicos ainda tentaram

restringir o ritmo da imigração judaica, e houve cenas

pavorosas à medida que as vítimas dos campos de

concentração nazistas eram detidas, sem autorização para

entrar na Palestina, em acampamentos organizados pelos

britânicos.

Terroristas judeus começaram a apontar suas armas e

bombas contra os britânicos — as mesmas pessoas que

haviam criado a pátria. Assassinaram o Lorde Moyne, o

ministro britânico na Palestina, em cujo iate Clementine

Churchill havia ficado de namorico com o suave marchand



Terence Philip nos mares do sul. Mataram soldados britânicos

que estavam apenas fazendo seu trabalho, para a fúria

sombria de Ernest Bevin, o ministro das Relações Exteriores

Trabalhista.

Até mesmo o sionismo de Winston Churchill sofreu um

abalo. Ele descreveu os ataques como “um odioso ato de

ingratidão”. Suas relações com Chaim Weizmann, nascido em

Manchester e pai do movimento sionista, jamais foram as

mesmas. No fim, os britânicos simplesmente deram no pé e

se retiraram às pressas da Palestina, deixando a chave

debaixo do capacho. A bandeira foi arriada, e uma nova nação

nasceu.

Foi um procedimento que ocorreu — com um pouco mais

de dignidade — na Índia, no mesmo ano; e aconteceu no

mundo todo no vasto canto final que marcou a última fase da

vida de Churchill. De um lado ao outro do planeta ele viu a

bandeira britânica descer, da Malásia ao Malaui, de Cingapura

a Suez — onde os norte-americanos por fim puxaram o

tapete das pretensões militares do velho e cambaleante

império.

Como o próprio Churchill disse amargamente já quase no

fim da vida: “Consegui tanta coisa para não conseguir coisa

alguma no final”. Isso é besteira, é claro (como ele

certamente sabia). Levemos em conta suas realizações



somente no Oriente Médio.

A Jordânia tem se mantido impressionantemente estável,

daquele tempo até hoje, mesmo que o braço de Churchill

tenha tremido enquanto ele a desenhava. O Iraque

continuaria, em larga medida, na esfera de influência

britânica por 40 anos após a Conferência do Cairo, e o

petróleo iraquiano se mostraria inestimável no sentido de

ajudar a Inglaterra a sobreviver e vencer a Segunda Guerra

Mundial. Quanto ao nascimento de Israel, em que Churchill

desempenhou o papel de parteira, bem… A opinião do leitor

depende da questão existencial: você acredita ou não no valor

do Estado judaico?

Se você está entre os que consideram que a declaração de

Balfour foi o maior erro da política externa britânica, então

obviamente pensa que Churchill estava errado de colocá-la

em prática. De outro modo, se julga que era correto dar aos

judeus, após 2 mil anos de perseguição, uma pátria em uma

terra que eles outrora haviam ocupado e que agora era

esparsamente povoada, se você acha que foi uma ideia

visionária esperar que os talentos dos judeus fariam o deserto

florescer, se acha que não é uma má ideia ter pelo menos uma

democracia, ainda que imperfeita, naquela parte do mundo,

então talvez considere Churchill uma espécie de herói.

Ele não tinha como saber, na década de 1920, que sua



quimera de uma terra “que manava leite e mel” seria traída

pela miopia e pelo egoísmo de ambos os lados. Ele não pode

ser culpado pela vergonhosa maneira como os israelenses

trataram os palestinos, nem pelo terrorismo palestino, nem

pela qualidade em geral calamitosa da liderança palestina.

Tampouco pode ser realmente culpado pela aparente

desintegração do Iraque, se é isso o que de fato está

acontecendo agora.

Foi uma ideia tão boa quanto qualquer outra amalgamar os

três vilaietes, após o colapso do Império Otomano. Foi o que

os líderes árabes disseram que queriam, e foi a promessa que

receberam: um forte Estado unitário árabe. Nem de longe foi

culpa de Churchill que nenhum líder iraquiano tenha surgido

com magnanimidade e generosidade para unir o país.

Churchill certamente compreendeu e condenou sem

rodeios os perigos de um extremismo islâmico, mas não pode

levar a culpa pelo fracasso da liderança árabe. Talvez a única

maneira de dar fim ao conflito cismático e intercomunitário

na colcha de retalhos do Oriente Médio fosse instalar um novo

Império Romano, sem tirar nem pôr, completo com

implacável violência proconsular e um sistema de lealdade

compulsória com relação ao poder central. Isso seria

inaceitável por muitas razões e não funcionou tão bem para os

romanos, tampouco (passaram por maus bocados e levaram



uma surra nos arredores de Bagdá).

Longe de não ter conseguido coisa alguma, na verdade os

ideais de Churchill ajudaram não a perpetuar o Império

Britânico, mas a assegurar que fosse desmantelado de uma

maneira relativamente digna e efetiva. Foi um dos paradoxos

da vida de Churchill o fato de que seus objetivos de liberdade e

democracia tenham sido encampados pelos filhos do império

à medida que defendiam sua própria independência.

Conforme Richard Toye apontou, a Carta do Atlântico de

1941 pode não ter feito Washington mudar de ideia ou

opinião, mas foi ouvida por Nelson Mandela e outros líderes

africanos.

Quando Churchill embarcou naquele iate em 1961, sem

dúvida havia argumentos para se dizer que ele e seu país

tinham diminuído de tamanho. Ele estava velho e frágil; por

conta da guerra, a Inglaterra fora à bancarrota e seu poderio

financeiro e militar estava reduzido, um resultado que

certamente os norte-americanos haviam antecipado e com o

qual foram coniventes.

Agora o país do próprio Churchill tinha tão poucos

milionários, que ele precisava contar com a hospitalidade de

alpinistas sociais meio criminosos como Aristóteles Onassis.

Churchill ficou de pé sob a comprida sombra do edifício

Empire State em Nova York, uma torre que apequena o Big



Ben em Londres da mesma forma como o orçamento de

defesa norte-americana faz parecer menor o de toda a Europa

Ocidental, a Inglaterra incluída.

Ele sabia que o destino do mundo estava agora nas mãos

dos Estados Unidos, e tinha razão. Em nossa própria época

coube aos norte-americanos tentar segurar as pontas e

monitorar o conflito na Palestina, argumentar com os

israelenses, tentar lidar com o vulcão ingrato do Iraque. Como

um imperialista britânico, ele foi inevitavelmente um

fracasso. Como idealista, foi um sucesso.

A conveniente elisão conceitual dos “povos de língua

inglesa” ajudou a propagar as ideias churchillianas para o

mundo inteiro. Hoje, os povos anglófonos são bem mais

abundantes do que os povos do velho Império Britânico,

talvez 2 bilhões de pessoas, e seu número cresce todo dia. Há

mais falantes de inglês na China do que na Inglaterra; até

mesmo a Comissão Europeia, nos últimos dez anos, adotou

extraoficialmente o idioma inglês.

Há mais democracias no mundo, e há menos guerras.

Qualquer que seja sua opinião acerca do império —

encabeçado pelos EUA — de mercados livres e livre comércio,

ele vem tirando bilhões de pessoas da pobreza. Esses são os

ideais pelos quais Churchill lutou, e que ele identificou como



algo comum entre a Inglaterra e os Estados Unidos.

Aquelas noites a bordo do Christina foram a última vez que

Churchill viu a terra natal de sua mãe. No dia seguinte, ele

seguiu para o aeroporto Idlewild e embarcou em um avião que

o levaria de volta para casa e que tinha sido abastecido com

duas garrafas de conhaque, sete garrafas de vinho, uma

garrafa de brandy e um quilo de queijo Stilton. Deve ter sido

suficiente para garantir uma viagem tranquila.

Aliás, o iate Christina foi vendido pelo governo grego, falido

e necessitado de dinheiro. Pode ser encontrado em um

estaleiro no leste de Londres.

Em Londres também é possível encontrar gente do mundo

inteiro, e 300 línguas são faladas na cidade. Churchill não

apenas transformou boa parte do mundo; quando deixou o

poder, tinha iniciado o processo — não de forma totalmente

intencional, talvez — de criar a moderna Inglaterra

multicultural.



22
O SIGNIFICADO DE SEU NOME HOJE

Se você alguma vez já se sentiu tentado a duvidar da força do

amor entre Winston e Clementine Churchill, deveria dar uma

olhada nos incontáveis bilhetes e cartas de amor que eles

trocaram um com o outro ao longo de toda sua vida conjugal.

Em 1963, no dia em que ela completou 78 anos de idade, ele

escreveu o seguinte:

Minha querida,
Isto é apenas para te dar
meu mais terno amor e meus beijos
cem vezes repetidos
--------------------------------------
Sou um escrevinhador bastante enfadonho e
simplório; mas a minha caneta,
enquanto escrevo, vai carregando
consigo meu coração.
Teu sempre e sempre
w.

Churchill estava agora com 88 anos, em outras cartas

lamentou a perda daquela velha facilidade de expressão e

registrou seu espanto diante do que agora via como a



velocidade alheia. Ainda ia à Câmara dos Comuns, mas os

outros Membros do Parlamento ficavam chocados diante de

sua fragilidade. Somente depois de alguma pressão de

Clementine ele concordou finalmente em não tentar a

reeleicão, e em julho de 1964 foi à Câmara pela última vez.

Quando se pensa na punição que Churchill havia infligido à

sua matéria mortal — as toxinas que ele ingeriu a vida inteira

—, dá para ver nessa longevidade sua qualidade essencial: seu

instinto para permanecer firme, perseverar, seguir lutando,

jamais entregar os pontos. Mas ele sabia também que seu

trabalho estava feito, e que sua carreira estava começando a

se fundir à história. Como ele disse à sua filha Diana: “A

minha vida acabou, mas não está terminada ainda”. Churchill

gostava de ser melancólico acerca de suas realizações, talvez

porque estivesse querendo confete, cavando elogios. Verdade

seja dita, ele não tinha direito a essa melancolia.

Naquele tempo, seu legado estava por toda parte, seu

próprio nome era um meme que se espalhava por todos os

níveis da sociedade. Naquele ano, já havia estudantes se

formando no Churchill College, uma faculdade de Cambridge.

As comunidades na Inglaterra estavam voluntariamente

batizando com o nome de Churchill cerca de 430 ruas, vielas,

praças e becos sem saída que ainda hoje são assim chamados.

Quando ele deixou a Câmara em 1964, um jovem chamado



John Winston Lennon celebrava a venda de 1,5 milhão de

exemplares de um compacto chamado “I wanna hold your

hand”.

Lennon tinha nascido em outubro de 1940, o ano em que o

país viveu o máximo perigo e a suprema liderança de

Churchill. Por mais de dez anos, Churchill tinha

compartilhado a Câmara dos Comuns com um homem que em

1964 tornou-se ministro da Defesa, Denis Winston Healey.

Healey nascera em 1917, filho de fãs de Churchill de

Mottingham, sudeste de Londres, e ingressou na Câmara dos

Comuns com a singular distinção de ter sido batizado em

homenagem ao homem que então ainda estava servindo como

primeiro-ministro, o que nos diz algo acerca da envergadura

da vida de Churchill.

Alguém é capaz de bater o recorde de Healey, que recebeu o

nome em homenagem a Churchill em 1917, quando Winston

tinha apenas 42 anos de idade? Que entre em cena Winston

Graham, autor da série de romances históricos

protagonizados por Ross Poldark, que nasceu em Manchester

em 1908, ano em que Churchill disputou a eleição

suplementar do noroeste de Manchester, quando, aos 33 anos,

entrou no conselho ministerial como presidente da Câmara de

Comércio e começou a fazer campanha para criar os Centros

de Emprego e erradicar a exploração do trabalho infantil.



Depois, no pós-guerra, por toda a Inglaterra e mundo

afora nasceram centenas, se não milhares de Winstons —

muitos deles afro-caribenhos — cujos pais certamente lhes

deram esse nome tendo em mente o líder de guerra.

Encontramos epônimos churchillianos em grandes obras

da literatura: Winston Smith, herói da distopia de George

Orwell, 1984. Dos Winstons famosos na tela do cinema,

podemos mencionar o esplendidamente confiante sr. Winston

Wolf, interpretado por Harvey Keitel, em Pulp Ficton: Tempo de

violência, que é convocado a limpar a bagunça causada quando

John Travolta acidentalmente atira nos miolos de um sujeito

no banco traseiro de um carro.

Há casas noturnas e bares chamados Churchill — cerca de

20 pubs ingleses levam seu nome e figuram seu semblante de

pug; nenhuma outra figura contemporânea empresta o nome

a tantos estabelecimentos do tipo.

Às vezes, é fácil entender a função semiótica do nome: dá

para ver por que um dono de bar prefere escolher “Churchill”.

Ele é a maior propaganda do mundo para os benefícios do

álcool. Mas por que existe uma Agência Churchill de

acompanhantes de luxo? E o que ela oferece, além de sangue,

sofrimento, lágrimas e suor?

Outro dia eu estava andando de bicicleta em Harefield, na

remota área rural ao oeste de Londres, e passei por uma



Barbearia Churchill’s. Espiei dentro, e vi um camarada

tatuado e de brinco na orelha tendo a nuca raspada, e na

parede uma pintura a óleo mostrando Churchill de chapéu.

Por que, me perguntei, alguém decoraria uma pequena

barbearia com retratos de Winston Churchill? Ele tinha

muitos pontos excepcionalmente positivos, mas não era

famoso pelo estilo do cabelo, pelo contrário.

Então, ocorreu-me que, é claro, há muitos milhões de

homens com corte de cabelo não muito diferente do de Sir

Winston. Oi, carequinha! É a mensagem da Barbearia

Churchill’s: você também pode ser um herói. Entre e dê uma

boa aparada no que sobrou.

Qualquer que seja o significado que se pretenda dar à

marca Churchill — e ela significa todo tipo de coisa —, as

associações são quase sempre positivas, mas não são

exclusivamente positivas.

Quantos recém-nascidos recebem o nome Winston hoje em

dia na Inglaterra? O valor de seu nome e da marca é sólido,

mas mudou perceptivelmente, e isso porque nos 50 anos

desde que Churchill morreu vem havendo um ataque mais ou

menos contínuo à sua reputação. Um a um, os críticos

dispararam seus mísseis nessa direção geral.

Parte do fogo de artilharia foi lançado por direitistas como

David Irving, que acusou Churchill não apenas de declarar



guerra a Hitler desnecessariamente, mas de ser um

conspirador conivente com crimes como o bombardeio de

Coventry (uma inverdade) e o assassinato do líder polonês

Władysław Sikorski (uma besteira).

Em anos recentes, porém, os ataques mais danosos vieram

de gente bem-intencionada que alega que os discursos, cartas

e artigos de Churchill estão salpicados de ideias e uma

linguagem que hoje o destinam a um leprosário de repulsiva

incorreção política. Ele é acusado de ser racista, sexista,

imperialista, sionista, supremacista ariano e anglo-saxão e

partidário da eugenia; e, quanto mais afasta-se de nós no

tempo, o Churchill não pasteurizado pode parecer um pouco

forte e picante demais para o nosso delicado gosto moderno.

Se suas palavras forem engenhosamente enfeixadas,

podem de fato parecer inaceitáveis (“Todos os amigos da

minha filha acham que ele é racista”, disse-me uma mãe

londrina); e há nas acusações que pesam contra ele uma boa

dose de verdade, suficiente para causar algum

constrangimento no establishment educacional. Quando em

1995 o Departamento de Educação enviou a todas as escolas

do país um vídeo comemorativo do Dia da Vitória na Europa,

conseguiu dar a Churchill somente 14 segundos em um relato

histórico da Segunda Guerra Mundial de 35 minutos de

duração.



Há todo tipo de defesa contra os que procuram aplicar

padrões modernos a Churchill. Ele de fato tinha o que agora se

considera uma interpretação racista da diferença entre a

nossa sociedade e outras, mas odiava a prática de abusos e

maus-tratos a qualquer raça. Veja sua fúria diante da

carnificina praticada por Kitchener contra os dervixes,

lembre-se de como ele se indignou com o tratamento

desdenhoso e homicida que os Lugard davam aos nativos da

África Ocidental. Não acreditava que o homem branco deveria

ter a vantajosa mão que segura o chicote, a posição de

controle, como que por direito genético. Ele acreditava no

mérito.

Como Secretário Colonial, em 1912 Churchill anunciou que

no âmbito do Império Britânico “não deveria haver barreira

nenhuma de raça, cor ou credo que impeça qualquer homem

de alcançar a posição para a qual é talhado”. Também é

preciso dizer que seus pontos de vista acerca de distinções

raciais, embora amplamente atacados, não eram de forma

alguma excepcionais para um homem nascido em 1874; e

havia muitas outras pessoas que, consciente ou

inconscientemente, defendiam o mesmo tipo de opinião.

Às vezes, ele se deleitava em espetar a hipocrisia de seus

adversários. No meio da guerra, Roosevelt tentou espicaçá-lo

em um almoço na Casa Branca, obrigando-o a se sentar ao



lado da sra. Ogden Reid, uma editora que defendia ferozmente

a independência da Índia.

A certa altura, essa mulher perguntou a ele: “O que o

senhor vai fazer a respeito daqueles coitados indianos?”.

Churchill respondeu: “Antes de prosseguirmos, vamos

esclarecer uma coisa. Estamos falando dos indianos marrons

da Índia, que se multiplicaram de maneira alarmante sob o

benevolente jugo britânico? Ou estamos falando dos índios

vermelhos dos Estados Unidos que, pelo que sei, estão quase

extintos?”.

Churchill, 1; sra. Ogden Reid, 0 — creio eu.

Os que continuam a criticá-lo por ter ideias obsoletas

sobre raça também devem se lembrar de que os EUA

continuaram com um sistema de ativa segregação racial, de

uma espécie que Churchill jamais teria tolerado na Inglaterra,

até o final da década de 1960.

Sim, também é verdade que ele disse algumas coisas que

agora parecem bastante sinistras sobre eugenia e a

necessidade de esterilizar os estúpidos, os idiotas, as pessoas

atoleimadas. Em 1910, ainda jovem ministro, Churchill

escreveu a Asquith alertando que “o inatural e cada vez mais

rápido crescimento das classes de Imbecis e Insanos,

conjugado a uma firme restrição em meio aos de linhagem



viçosa, enérgicos e superiores, constitui um perigo nacional e

racional que é impossível exagerar”.

Entretanto, reitere-se, de forma alguma Churchill estava

sozinho: projetos de lei para a segregação dos “parvos” eram

aprovados por maioria esmagadora no Parlamento. Era uma

época em que as pessoas eram imbecis acerca do tema da

imbecilidade, e tinham uma compreensão pífia da psicologia e

da genética.

Talvez seja mais fácil ter uma ideia do contexto se eu

disser que em 1927 o grande jurista norte-americano Oliver

Wendell Holmes, da Suprema Corte dos EUA, aprovou a

esterilização de Carrie Buck, de 17 anos, que fora classificada

como deficiente intelectual, filha de uma mulher nas mesmas

condições e mãe de um bebê que recebera o mesmo

diagnóstico. O seu veredicto: “três gerações de idiotas são

mais que suficientes”. Entre 1907 e 1981, os EUA esterilizaram

à força 65 mil pessoas.

Churchill pode até ter dito esse tipo de coisa, uma década

ou duas antes, mas — felizmente — jamais colocou em

prática essas ideias malucas.

E, sim, é verdade que, pelos padrões de hoje, Churchill era

um machista, um porco chauvinista, pelos menos

ideologicamente; disso não resta dúvida.



Nancy Astor foi a primeira mulher a ser eleita para o

Parlamento, a entrar na Câmara dos Comuns, e quando, em

1919, ela perguntou a Churchill por que ele a tratava com

tanta frieza, ele deu esta resposta psicologicamente

magnífica: “No dia em que a senhora entrou nesta casa, a

sensação foi a de que me surpreendeu em pleno banho sem

que eu tivesse com que me defender a não ser uma esponja”.

Quem fala é o ex-aluno de um colégio particular só para

meninos.

Houve um momento verdadeiramente terrível em março de

1944, quando a Câmara estava debatendo o Projeto de Lei da

Educação de Butler, e uma parlamentar do Partido

Conservador chamada Thelma Cazalet-Keir havia proposto

uma emenda — aprovada com sucesso — requerendo

isonomia salarial para as professoras. Churchill decidiu usar

isso como pretexto para humilhar seus críticos da bancada

backbench. Transformou a questão em um voto de confiança,

manobra a que pouca gente ia querer se opor, e forçou seus

Membros do Parlamento a derrubar, por 425 votos a 23, a

proposta de equiparação salarial para as professoras.

Na ocasião, Churchill foi corretamente exposto ao

sarcasmo público; contudo, ninguém poderia acusá-lo de

misoginia — ele adorava mulheres inteligentes (Pamela,

Violet), e, no fim das contas, fez progresso. Ele se redimiu



quando uma de suas últimas medidas parlamentares,

anunciada no início de 1955, foi assegurar pagamento

equânime para as mulheres que atuavam no magistério, no

funcionalismo público e na administração local. Como

Churchill disse para Jock Colville em 1958, quando sugeriu

que as mulheres deveriam ser admitidas em condições de

igualdade no Churchill College, em Cambridge: “Quando

penso no que as mulheres fizeram na guerra, sinto que elas

merecem ser tratadas igualitariamente” (a faculdade por fim

passou a aceitar estudantes mulheres em 1972).

Você pode criticar Churchill por ser imperialista e sionista

— e ele certamente era ambas as coisas —, mas uma pessoa

imparcial teria de admitir que ele apoiou esses dois projetos

porque imaginava que tanto um como outro acarretariam o

avanço da civilização. A linguagem que ele emprega acerca da

Índia às vezes parece desequilibrada (“Gandhi deveria ter

mãos e pés atados aos portões de Nova Déli e pisoteado por

um enorme elefante…”), mas é preciso ter em mente que

Churchill via o Raj (a soberania britânica na Índia) como uma

forma de coibição das práticas bárbaras — o sati (costume

hindu de queimar a viúva com os restos mortais do seu

marido), o “preço da noiva” (dote pago pela família do noivo

ao pai da noiva), o isolamento dos Intocáveis (casta dos

considerados individualmente imundos e impuros e que,



portanto, não podiam ter contato físico com os “puros”,

vivendo separados do resto das pessoas), e assim por diante.

Os que desprezam o império precisam se perguntar se o

odeiam mais do que odeiam, digamos, a escravidão, ou a

mutilação genital feminina. No imperialismo de Churchill

havia muito mais do que apenas o egocentrismo expandido do

superpatriota. Ele era diferente de muitos outros políticos de

qualquer época, no sentido de que, creio eu, no fundo era

fundamentalmente um idealista. Acreditava na grandeza da

Inglaterra e sua missão civilizadora, e isso o levou a dizer

algumas coisas que hoje parecem maluquices.

Durante anos a fio, todas essas embaraçosas citações vêm

sendo escolhidas a dedo e escarafunchadas pelos

antichurchillianos. Os ossos delas jazem, descorados e

repugnantes, no canto da fotografia. Mas são apenas uma

parte de uma vasta e gloriosa paisagem; e em nada

contribuíram para desencorajar políticos de todas as partes do

espectro, que tentaram macaqueá-lo, invocá-lo ou de certa

forma incorporar sua genialidade — de Harold Wilson a

Margaret Thatcher, de Kwame Nkrumah a Fidel Castro a

Nelson Mandela.

Isso porque a história de Churchill é maior e mais

inspiradora do que um mero credo político. Ela diz respeito à

indomabilidade do espírito humano. Os pontos de vista de



Churchill podem parecer horrivelmente fora de moda hoje em

dia, mas em seu caráter essencial ele é uma fonte de eterna, e

talvez crescente, inspiração.

Vejamos as hordas de visitantes que caminham

ruidosamente através dos jardins de Chartwell: 212.769 deles

em 2013, um recorde. Com todo o respeito pela famosa casa,

não se trata de uma obra-prima arquitetônica. Quem quiser

ser malvado poderá dizer que tem um estilo bastante

atarracado, e é excessivamente carregada de enfadonhos

tijolos vermelhos. O terreno ao redor da casa é ondulante e

agradável, mas não chega nem perto do que se vê nas casas

mais imponentes.

As pessoas vão a Chartwell porque o lugar recende o

espírito de Churchill, e é por essa razão que adentram as salas

de guerra subterrâneas de Churchill junto ao Gabinete —

meio milhão de visitantes no ano passado, um recorde, 38% a

mais que no ano anterior. Elas vão até lá a fim de sentir a

presença quase física do ex-primeiro-ministro: para ver a

cama de lona que ele usava para tirar suas sonecas

energizantes, o mapa das defesas costeiras da Inglaterra à sua

frente, o charuto feito um estranho coprólito marrom no

cinzeiro ao lado dele.

Os visitantes sentem a grandeza e a coragem de Churchill

naquele momento de desespero, e essa é a razão pela qual



absolutamente nenhum revisionista conseguiu acertar o alvo

até hoje. Ano após ano, as baforadas de pólvora de sua

artilharia explodem ao redor de Churchill, e ele cavalga

através da fumaça montado em seu cavalo branco, brandindo

no ar seu chapéu, tão sereno e ileso quanto na ocasião em que

escapou incólume do fogo cerrado dos mosquetes em

Malakand.

~

Eu estava pensando nessa qualidade de Churchill — essa

megalopsiquia, grandeza de coração —, quando me lembrei

de que há um aspecto de sua vida criativa que ainda não

discutimos de maneira adequada. Então, em uma tarde

quente, decidi ir de carro mais uma vez até Chartwell, para

me juntar às multidões de peregrinos.

Sentado em meio ao tráfego do sul de Londres, eu me

lembrei de uma história sobre como Churchill deixava

Londres às 16h30 toda quinta-feira, e ia buscar a estenógrafa

e o poodle Rufus, e toda semana parava para comprar um

exemplar do Evening Standard sempre no mesmo lugar junto

ao Crystal Palace. Todas as vezes o dono da banca de jornais

se recusava a aceitar pagamento; por isso, todas as vezes

Churchill lhe dava os restos do charuto que estava fumando



(você há de se lembrar de que o outro beneficiário dos tocos

de charuto era o jardineiro de Chartwell; o pobre sujeito

morreu de câncer). Há algum político no mundo que poderia

pagar alguém com charutos semimastigados?

Assim que cheguei a Chartwell fui diretamente para a área

verde, passei pela vasta piscina, rumo ao estúdio junto aos

lagos e tanques.

Churchill enveredou pela pintura em 1915, em seu estado

de abatimento pós-Galípoli, em uma casa alugada chamada

Hoe Farm [Solar da Enxada] nos arredores de Godalming.

Mais tarde, ele descreveu de que maneira começou a pintar,

em uma passagem que mostra seu talento jornalístico para

fazer algo maravilhoso a partir de algo não tão maravilhoso…

Alguns experimentos, certo domingo no campo com o estojo de tintas das
crianças, levaram-me a adquirir na manhã seguinte um equipamento completo
para pintar a óleo.

Tendo comprado as tintas, um cavalete e uma tela, o passo seguinte foi
começar. Mas que passo a dar! A paleta reluzia de cor; imaculada e branca
erguia-se a tela; o pincel vazio inclinado e a postos, pesado de destino,
irresoluto no ar. A minha mão parecia detida por um veto silencioso. Mas,
apesar de tudo, o céu nessa ocasião estava inquestionavelmente azul, e um azul
pálido. Não restava dúvida alguma de que a tinta azul misturada à branca
deveria ser colocada na parte superior da tela. A bem da verdade, não era
preciso ter o aprendizado de uma artista para ver isso. É um ponto de partida
aberto para todos.

Assim, cuidadosamente misturei um pouco de tinta azul na paleta com um
pincel bem pequeno, e depois, com infinita cautela, fiz uma marca do tamanho
de um feijão sobre o ultrajado escudo branco de neve. Foi um desafio, um



desafio deliberado; mas uma provocação tão inibida, tão interrompida, de fato
tão catalética, que não mereceu resposta alguma. Nesse momento o barulhento
som de um automóvel se aproximando foi ouvido na entrada. Desse veículo
desceu, com agilidade e ligeireza, ninguém mais, ninguém menos, que a
talentosa esposa de Sir John Lavery. “Pintando! Mas por que está hesitante?
Dê-me um pincel, o maior de todos.”

Respingada terebintina adentro, salpicada no azul e no branco, floreio
frenético na paleta, que já não está limpa, e depois diversas pinceladas, largas e
ferozes, e golpes cortantes de azul sobre a tela absolutamente curvada e
acovardada. Qualquer um seria capaz de ver que ela não revidaria. Nenhum
destino exigindo retratação pela elegante violência. A tela abriu um risinho
largo, desamparada diante de mim. O feitiço estava rompido, desfeito. As
doentias inibições rolaram para longe. Apoderei-me do maior dos pincéis e
investi com fúria enlouquecida sobre a minha vítima. Nunca mais desde então
voltei a sentir temor diante de uma tela.

O estúdio ocupa todo o interior de um velho chalé, com

janelões altos e o cavalete de Churchill de frente para a

lareira. Ali, bem ao lado, está o retrato de Randolph, em pose

altiva e olhar de camarão, o rasgo ainda na tela: o quadro que

Churchill pretendia consertar quando teve “O sonho”.

Há um armarinho de prateleiras abertas encostado à

parede, outrora uma vasta coleção de charutos do povo de

Havana, agora contendo centenas de bisnagas de tinta,

espremidas e riscadas e dispostas em fileiras. Ali o visitante

sente a energia com que Churchill se debruçou sobre sua arte:

o planejamento de estilo militar dos tamboretes, cavaletes,

guarda-sóis, paletas, aventais, aguarrás e óleo de linhaça,

toda a parafernália de artista com que Churchill se equipava



antes de atacar a tela.

Mas quando nossos olhos esquadrinham o recinto,

percebemos que não se trata de mera pose. Ele não estava de

brincadeira, perdendo tempo à toa. Há fieiras de telas

espalhadas pelo estúdio todo, do piso ao teto, cerca das 539

que ele produziu ao longo da vida.

Nem os mais fanáticos admiradores de Churchill diriam

que ele era um virtuose técnico; ele nunca foi o mestre do

desenho à mão livre da forma humana. Para obter

semelhança, às vezes usava um estranho dispositivo chamado

epidiascópio, que projeta uma fotografia sobre a tela, e que ele

empregou para produzir uma série de estudos ligeiramente

congelados de jogadores de rúgbi em uma cobrança de lateral,

e A. J. Balfour e sua esposa um tanto parecidos com macacos-

pregos. Mas há uma porção de outros que expressam a

personalidade de Churchill, e às vezes são bonitos.

Estou aqui com alguns amigos, e logo descobrimos o que

empolgava Churchill. Ele gosta de cor, quanto mais radiante,

intensa e exuberante, melhor — e qualquer pretexto que a

natureza lhe der para juntá-las. Ele adora um muro de palácio

rosa, ou uma magnífica ruína ocre, e depois um céu anil e de

preferência uma fieira de montanhas de cume nevado ao

longe.

Ele nunca enjoa das sombras sobre as Pirâmides, ou da luz



sobre as ondas rebentando em alguma praia do Mediterrâneo.

Tudo que envolva ciprestes verde-escuros, gramados verde-

lima, límpidos céus azuis e velhos edifícios rosáceos —

Churchill é a pessoa certa.

É possível ver o desprendimento e o entusiasmo com que

ele borra o pigmento na tela. Uma de minhas colegas tenta

resumir sua reação: “São tão leves, e tão otimistas”. Isso me

parece correto. Churchill se propõe a agradar e recompensar o

observador, e consegue. Uma paisagem que ele pintou acaba

de ser vendida por um milhão de dólares — o mesmo preço

que se paga por um Monet, meu Deus do céu.

As pessoas se sentem atraídas pelas pinturas de Churchill

não porque são obras-primas de refinamento, mas

precisamente porque não são. Ele estava disposto a tentar, a

experimentar, a flertar com o ridículo, a cometer erros, mas o

ponto crucial é que estava pelo menos disposto a se jogar de

corpo e alma e correr esse risco.

Às vezes, não funciona; às vezes, o resultado é triunfal. Foi

esse o espírito que ele levou consigo para dentro daquela sala

escura e coalhada de tabaco no início do verão de 1940. Outras

mãos tremiam de nervosismo na frente da terrível tela em

branco. Churchill se arriscava, preparava seu pincel e aplicava

sua versão — romântica e de matizes luminosos — dos

eventos, em amplas e vigorosas pinceladas. E essa, amigos, é



a derradeira resposta a todos os seus ferrenhos críticos e

céticos.

~

Em 1964, a Inglaterra era em muitos sentidos um país

incomparavelmente melhor do que fora quando Churchill

entrou no Parlamento no início do século. Havia menos

deferência, menos consciência de classe — claro que havia,

quando se leva em consideração que os pilotos da Batalha da

Inglaterra tinham sido alunos da escola pública. Os poucos

vinham das fileiras dos muitos.

A pobreza opressiva que Churchill havia visto em sua

juventude, os cortiços que ele tinha inspecionado em

Manchester enquanto perambulava de cartola — boa parte

daquilo havia sido extirpado. As mulheres estavam em

processo de emancipação, a educação de nível superior estava

iniciando sua substancial expansão pós-guerra, um Serviço

Nacional de Saúde fora criado e um Estado de bem-estar

social pretendia ajudar a todos que enfrentavam adversidades.

As pessoas divergem quanto ao papel de Churchill nessa

transformação, embora pareça-me que o governo Trabalhista

de 1945-50 deve muito a Churchill; a dívida não é apenas para

com o trabalho feito por ele e Lloyd George nas primeiras



décadas do século XX, mas também para com os próprios

instintos de Churchill no governo de coalizão de tempo de

guerra. Ele proferiu um discurso em 21 de março de 1943,

conhecido como “Depois da guerra”, em que mais ou menos

antecipou as mudanças de grande escala na saúde,

aposentadoria e previdência social. Como Attlee mais tarde

diria, “Churchill tinha solidariedade, uma solidariedade

irrestrita pelas pessoas comuns de todo o mundo”.

Ele não se alegrava nem um pouco com a perspectiva da

imigração em massa para a Inglaterra (falava dos

“hotentotes”, e assim por diante). Mas, como Andrew Roberts

apontou corretamente, essa própria imigração era em parte o

produto da visão romântica e contínua que Churchill, já na

década de 1950, tinha da Inglaterra como a grande pátria

imperial.

Por essa razão é que ele e o ministério tóri achavam tão

difícil compreender a questão e fechar de uma vez a porta; e o

paradoxo, portanto, está no fato de que, em sua concepção

imperialista da Inglaterra, Churchill foi, a bem da verdade,

um dos fundadores (ainda que involuntariamente e a

contragosto) da sociedade multirracial de hoje.

Tudo somado, havia ocorrido uma revolução na Inglaterra,

mas uma revolução benigna, em que os aspectos essenciais da



constituição tinham sido preservados. Ele conhecera

pessoalmente a rainha Elizabeth II em 1928, quando ela tinha

dois anos de idade. Comentou com Clementine que ela era

uma “figura”, com um “ar de autoridade e reflexibilidade

espantosas em uma criança”.

Poderíamos pensar que havia algo de adulador e

subserviente em detectar um ar de autoridade em uma criança

de dois anos de idade, mas Churchill viveu para ser primeiro-

ministro quando Elizabeth foi coroada e, sem dúvida, é

certeiro dizer que ela foi coroada somente porque ele tinha

vivido para ser primeiro-ministro. Este é o argumento para

causar confusão entre seus críticos e ganhar deles de goleada:

nenhuma dessas mudanças e melhorias — nenhuma delas —

poderia ter sido assegurada se a Inglaterra tivesse se curvado

diante da ameaça nazista.

Não teria havido nenhum formidável governo Trabalhista

reformista porque não teria havido democracia para

empossá-lo. Não teriam existido sindicatos, porque eles

teriam sido sufocados, juntamente com a liberdade de

expressão e os direitos civis; e Londres não teria emergido

como a animada e estilosa capital do mundo, mas como um

satélite sombrio e maltratado onde os pais dos astros e

estrelas pop — se é que existiria algum — seriam



incentivados a batizar seus filhos Adolf em vez de Winston.

Se existe alguma coisa como o caráter britânico (e

provavelmente existe, mais ou menos), então é algo que

ganhou forma em torno das feições de Winston Churchill —

de modo geral jocoso, mas de vez em quando belicoso;

irreverente, mas tradicionalista; firme e imperturbável, mas

sentimental; fanático entusiasta da linguagem e de todo tipo

de jogos de palavras; fanático até demais por comida e bebida.

Churchill significa alguma coisa não somente para os

políticos que alegam defender seus ideais, mas para uma

larga porção da humanidade. Ele é um modelo e exemplo a ser

seguido por qualquer pessoa que nunca foi bom aluno,

qualquer pessoa que jamais chegou à universidade, e todo

mundo que nunca foi um gênio da matemática.

Ele representa todas as pessoas que já se preocuparam em

corresponder às expectativas de seus pais, todas as pessoas

que já se sentiram um fracasso, todas as pessoas que já

lutaram contra a depressão, todo mundo que já comeu ou

bebeu ou fumou além do recomendável para a saúde, e todas

as pessoas que sentem que, apesar de todos os pesares, devem

batalhar contra todas as dificuldades.

Some todas essas categorias, e você tem um bocado de

seres humanos.



~

Winston Churchill morreu em 24 de janeiro de 1965, aos 90

anos de idade. Estima-se que cerca de 300 mil pessoas

fizeram fila para passar ao lado de seu caixão, que foi velado

com todas as honras no Salão de Westminster, o primeiro

funeral com todas as formalidades a ser concedido a um

plebeu desde o duque de Wellington. É possível ver pelas

filmagens a Inglaterra da geração dos meus pais: velhos

magros e com chapéus de feltro, mulheres vestindo casacos

pesados e lenços na cabeça; mas também jovens com modelos

justíssimos de calças skinny; mulheres de saia curta, rímel,

cabelos clareados e batom vermelho; gente chorando, de olhar

pasmado, segurando suas câmeras primitivas.

Após o funeral na Catedral de São Paulo, o corpo de

Churchill foi levado em uma lancha chamada Havengore do

Píer da Torre para Waterloo e, quando passou pelas docas do

Pool de Londres (a região sul do rio Tâmisa), as gruas e os

guindastes se curvaram em uma mesura em saudação. Um

trem especial o levou para Bladon em Oxfordshire, onde foi

sepultado na área verde ao redor da igreja — a igreja cujo

pináculo pode ser visto da janela do quarto onde ele nasceu.

Não há no vilarejo nenhum sinal específico de que este é o

túmulo de Churchill, e certamente nenhuma placa ou anúncio



nas ruas. Passo pela entrada coberta do cemitério e detenho-

me junto ao túmulo. O líquen e outras mudanças naturais já

começaram a borrar ligeiramente a inscrição sobre a laje.

Ele jaz com sua esposa, sua mãe, seu pai, seu irmão e seus

filhos. É hora de meditar, uma última vez, acerca da grandeza

de seu espírito: não o que ele fez, ou como ele fazia, mas de

onde vinha a sua vasta energia.



23
O FATOR CHURCHILL

A verdade é que, embora eu adore escrever sobre Winston

Churchill e pensar nele, às vezes o velho sujeito pode ser um

tanto intimidador. Apresso-me a dizer que ele é sempre

brilhante e divertido, mas, à medida que você tenta fazer jus à

sua vida, toma consciência de que está acorrentado a um

gênio, e um gênio de energia e fecundidade inacreditáveis.

Para aqueles de nós que tentaram, timidamente e de

maneira medíocre, fazer algumas das coisas que ele fez, isso

pode ser um pouco doloroso. Se você algum dia já quis ser um

político ou jornalista ou historiador — ou até mesmo um

pintor —, acaba se perguntando de onde diabos ele tirava

tanto vigor.

Agora, meu demorado almoço com Nicholas Soames, o

neto de Churchill, está chegando ao fim. O Savoy Grill traz a

conta, que tem escala churchilliana, e tento solucionar a

última questão. O avô de Soames foi o homem que mudou a

história colocando gasolina em vez de carvão nos

supercouraçados. Que tipo de combustível movia Churchill? O



que o colocava em movimento?

Soames pondera, e depois me surpreende dizendo que seu

avô era um sujeito comum. Ele fazia o que os outros ingleses

gostam de fazer: ficar à toa vagabundeando em casa,

passatempos, e assim por diante. “Você sabe, em muitos

sentidos ele era um homem de família bastante normal.”

Sim, digo eu, mas nenhum sujeito normal, um homem de

família qualquer, escreve mais obras do que Shakespeare e

Dickens juntos, ganha o prêmio Nobel de literatura, mata uma

porção de gente em conflitos armados em quatro continentes,

ocupa todos os mais altos cargos do Estado, incluindo a

cadeira de primeiro-ministro (duas vezes), é indispensável

para a vitória em duas guerras mundiais e depois,

postumamente, vende seus quadros por um milhão de

dólares. Estou tentando me engalfinhar com sua verdadeira e

essencial fonte de energia psíquica.

O que, de fato, queremos dizer com energia mental? É algo

psicológico ou algo fisiológico? Churchill era genética ou

hormonalmente dotado de algum processo superior de

combustão interna, ou isso surgiu como fruto de algum

condicionamento psicológico de infância? Ou talvez fosse uma

mistura de ambos. Quem sabe — depende da sua resposta

para o problema mente-corpo, suponho.

“Alguns queimam gravetos úmidos”, diz William Butler



Yeats em seu melhor momento de vaticínio poético. “Outros

podem consumir/ todo o combustível do mundo em um único

quartinho”. Se você quiser um consumidor de todo o

combustível do mundo, 12 cilindros e 6 litros, esse homem é

Churchill. Eu me lembro de que, aos 15 anos de idade, li um

ensaio do psicólogo Anthony Storr no qual ele postulava que a

maior e mais importante vitória de Churchill foi contra si

mesmo.

O que Storr quis dizer era que Churchill sempre teve

consciência de ter sido pequeno, nanico e acovardado na

escola — lembre-se do episódio em que os colegas

arremessaram bolas de críquete nele, e Churchill meteu o rabo

entre as pernas e fugiu correndo. Então, por um ato de força

de vontade ele decidiu derrotar sua covardia e sua gagueira, e

ser o fracote de 36 quilos que usa halteres para adquirir o

corpo de um Charles Atlas. Tendo sobrepujado sua própria

covardice, alega o argumento, foi fácil conquistar tudo o mais.

Sempre achei que essa análise era muito boa, mas

vulnerável a acusações de circularidade. Quero dizer: por que

ele decidiu dominar seu medo? Ele era mesmo um covarde?

Um aluno covarde despedaça aos chutes o chapéu de palha do

terrível diretor da escola?

A essa altura, espero que a maior parte dos leitores já

tenha assimilado uma grande porção dos dados de que



precisam para ter uma boa ideia da psicologia de Churchill, de

modo que talvez não seja necessário insistir muito mais nos

argumentos.

O que temos na mistura? Havia o pai, sem dúvida

nenhuma: a dor por conta das rejeições e críticas de

Randolph, o terror de não corresponder às suas expectativas,

a necessidade, após a morte prematura do pai (do ponto de

vista de Winston), de vingá-lo e superá-lo. E há a mãe —

rapaz, que mulher! Jennie é absolutamente fundamental no

modo como instigou e ajudou Churchill, a glória dele sendo

pelo menos em parte a glória dela no fim das contas. Podemos

apenas nos perguntar até que ponto impulsionou seu arrojo e

heroísmo em Malakand pensar que sua mãe provavelmente

tinha dormido com Bindon Blood para que o filho conseguisse

ir para lá.

Havia o contexto histórico geral em que Churchill surgiu.

Ele nasceu não apenas quando a Inglaterra estava no auge,

mas quando sua geração compreendeu que seriam necessários

esforços e energia sobre-humanos para manter esse império.

Esse puro e absoluto empenho ajudou a tornar os vitorianos

de alguma forma maiores do que somos agora, estruturados

em uma escala maior.

“Eram pessoas mais duronas, mais robustas”, diz Soames.

“Veja só, meu avô sempre tinha alguém para cuidar dele,



aonde quer que fosse.”

E há também o egocentrismo natural de Churchill — o que

ele tinha em comum com todos os seres humanos, que

sentem a mesma coisa em maior ou menor escala — e o

desejo de estima e prestígio. Sempre achei que Churchill tinha

em sua mente um silogismo secreto:

Inglaterra = o mais formidável império da Terra
Churchill = o homem mais formidável do Império Britânico Portanto,
Churchill = o homem mais formidável da Terra

Andrew Roberts diz que isso está certo, mas modesto demais.

O silogismo correto seria:

Inglaterra = o mais formidável império que o mundo já viu
Churchill = o homem mais formidável do Império Britânico Portanto, Churchill
= o homem mais formidável na história do mundo

Em certo sentido, isso é verdade, mas de certa maneira é

também injusto com Churchill. Ele de fato possuía um ego

titânico, mas que era temperado com humor, ironia e uma

profunda humanidade, compreensão e compaixão por outras

pessoas e pelo comprometimento com o serviço público, bem

como uma crença no direito democrático do povo de tirá-lo do

poder por meio das eleições. Lembre-se do perdão

instantâneo de Churchill tanto em Dundee em 1922 como após

a humilhação de 1945.

É isso que quero dizer quando falo da grandeza de coração



de Churchill. Pouco antes de nos despedirmos, Soames me

conta uma última história, para levantar a questão do

sentimentalismo e a generosidade de seu avô:

Certa noite, durante a guerra, uma senhora que era faxineira do Ministério da
Defesa saiu do trabalho a fim de voltar para casa, e no caminho até o ponto de
ônibus avistou algo na sarjeta. Era uma pasta coberta por uma fita cor-de-rosa
e notas em que se lia “Confidencial”.

Ela rapidamente tirou a pasta da poça, enfiou-a debaixo da capa de chuva e
a levou consigo para casa. Mostrou o achado para o filho, que no mesmo
instante percebeu que se tratava de algo terrivelmente secreto e importante.
Sem abrir o fichário, ele rumou de volta para o ministério.

Ao chegar lá, já era tarde da noite, e todo mundo tinha ido embora; e o
jovem rapaz foi tratado com insolência pelo pessoal na porta.

Os funcionários insistiram que ele simplesmente deixasse a pasta lá, e
alguém lidaria com ela pela manhã. Ele disse que não e se recusou a ir embora
enquanto não fosse recebido por alguém da patente de comandante de esquadra
ou general.

Por fim, desceu um oficial superior e pegou a pasta, que continha, claro, as
ordens para a Batalha de Anzio.

Bem, o Gabinete de Guerra foi convocado no dia seguinte, a fim de analisar a
gravidade daquela falha de segurança e se os planos para Anzio deveriam ou
não ser levados adiante.

Examinaram minuciosamente a pasta e concluíram que ela estivera na água
por apenas alguns segundos e que a história da faxineira era verídica.
Considerando todos os fatos, decidiram manter a invasão da Itália.

Então, Churchill se virou para o Chefe do Estado-Maior Imperial e
perguntou, “Pug, como isso aconteceu?”. Ismay lhe contou sobre a mulher e
seu filho e o que eles tinham feito, e Churchill começou a chorar.

“Ela deve receber o título de DBE, Dama Comandante da Mais Excelente
Ordem do Império Britânico!”, ele exclamou. “Faça isso acontecer!”

Seu secretário particular Jock Colville deu andamento, e a questão foi parar
nas mãos de Tommy Lascelles, o secretário particular do rei, para ver se levava
a coisa a cabo. Foi uma das poucas coisas que o rei entendeu errado, porque



quando chegou à cerimônia de Birthday Honours a mulher recebeu outra

honraria, a de MBE, Membro da Ordem Mais Excelente do Império.

Mas vou dizer uma coisa, quando Churchill finalmente perdeu o poder em
1945, lá estava, na posição número cinco da lista de solicitações de honrarias do
ex-primeiro-ministro, a faxineira do Ministério da Defesa — DBE, Dama do
Império Britânico.

Essa história, infelizmente, resistiu a todos os meus

esforços no sentido de verificar sua autenticidade junto ao

Arquivo Churchill ou qualquer outro lugar. Mas ilustra uma

verdade fundamental. Winston gostava que as coisas saíssem

do seu jeito, e graças a Deus que conseguia.

~

Os homens sucedem-se uns aos outros, como as folhas nas

árvores, disse Homero. Isso me parece a mais pura verdade:

somos como folhas não apenas em nossa mortalidade, mas

em nossa semelhança.

Sempre pensei que, se um alienígena olhasse

superficialmente para este planeta, talvez concluísse que nós,

seres humanos, não somos, estritamente falando, indivíduos,

mas todos parte de um mesmo organismo: como folhas

conectadas por galhos e ramos invisíveis.

Somos todos muito parecidos, farfalhamos juntos, somos

soprados pelos mesmos ventos, e assim por diante. É fácil ver



por que tantos historiadores e historiógrafos adotaram a linha

tolstoiana de que a história da humanidade não é a história

dos grandes homens e feitos brilhantes.

Agora, já faz décadas que está na moda dizer que os assim

chamados grandes homens e mulheres são simplesmente

epifenômenos, bolhas extravagantes e espalhafatosas nas

vastas marés da história social. A verdadeira história, de

acordo com esse ponto de vista, gira em torno de profundas

forças econômicas, avanços tecnológicos, mudanças no preço

do sorgo, o peso acachapante de um número infinito de

mundanas ações humanas.

Bem, creio que a história de Winston Churchill é uma

resposta bastante desmoralizante a toda essa conversa fiada.

Ele, e somente ele, fez a diferença.

É fácil pensar em algumas outras poucas pessoas que

tiveram um impacto colossal na história do mundo, mas

quase sempre para pior: Hitler, Lênin etc. Em quantos outros

nomes você é capaz de pensar em termos de pessoas que

foram decisivas para melhor, que pessoalmente fizeram a

balança do destino pender na direção da liberdade e da

esperança?

Não muitos, aposto; e isso porque quando a história

precisou, em 1940, havia somente um homem que possuía o

Fator Churchill; e agora, depois de ter passado um tempo



considerável refletindo sobre a questão, estou firme e forte do

lado dos que julgam que jamais houve alguém sequer

remotamente parecido com Churchill, nem antes nem depois.



1874 •

1876 •

1880 •

1882 •

1884 •

1886 •

1887 •

1893 •

1894 •

1895 •

1896 •

1897 •

CRONOLOGIA DOS EVENTOS

Churchill nasce, em 30 de novembro

A família de Churchill se muda para Dublin

A família de Churchill volta para a Inglaterra

É matriculado na Escola St. George, em Ascot

É matriculado na Escola Brunswick, em Hove

O pai se torna ministro da Fazenda

Matricula-se na Harrow

Matricula-se na Real Academia Militar de

Sandhurst

É nomeado Oficial de Cavalaria do 4o Regimento de

Hussardos da Rainha

O pai morre

Escreve para o Daily Graphic cobrindo a guerra

hispano-americana em Cuba

Primeira visita aos Estados Unidos

Aquartelado na Índia e inicia educação autodidata

Cobre o cerco de Malakand para o Daily Telegraph e



1898 •

1899 •

1900 •

1901 •

1904 •

1905 •

1907 •

1908 •

1909 •

1910 •

1911 •

toma parte da ação atuando na Força de Campo de

Malakand na fronteira noroeste da Índia

Publica o primeiro livro

Cobre para o Morning Post a Batalha de Omdurman

no Sudão, e toma parte na ação

Concorre, sem sucesso, a uma vaga no Parlamento

disputando as eleições suplementares do distrito

eleitoral de Oldham

É feito prisioneiro de guerra na África do Sul e,

depois de escapar, torna-se um herói nacional

Candidata-se, com êxito, em Oldham

Visita os Estados Unidos e o Canadá em uma turnê

para uma série de palestras

Discurso de estreia no Parlamento

Troca o partido tóri pelos Liberais

Torna-se subministro para as colônias

Faz um giro pela África

É promovido a Presidente da Câmara de Comércio

Casa-se com Clementine Hozier

Nasce Diana Churchill

Torna-se ministro do Interior

Cerco da rua Sidney



1913 •

1914 •

1915 •

1916 •

1917 •

1918 •

1919 •

1921 •

Nasce Randolph Churchill

Torna-se Primeiro Lorde do Almirantado

Funda o Corpo Aéreo Naval Real

Eclosão da Primeira Guerra Mundial

Comanda a Defesa de Antuérpia

Nasce Sarah Churchill

Dardanelos

Dispensado do Almirantado

Rebaixado a Chanceler do Ducado de Lancaster

Assume o posto de tenente-coronel no comando do

6o Batalhão de Fuzileiros Reais Escoceses

Volta ao governo como ministro das Munições

Armistício da Primeira Guerra Mundial

Nasce Marigold Churchill

Torna-se ministro da Guerra e do Ar

Torna-se Secretário Colonial

Funda o Departamento do Oriente Médio no

Gabiente Colonial

Preside a Conferência do Cairo, fundando a Jordânia

e o Iraque

Morre Marigold Churchill



1922 •

1924 •

1925 •

1926 •

1929 •

1931 •

1932 •

1933 •

1935 •

1936 •

1937 •

1938 •

1939 •

Crise de Charnak e queda da coalizão de Lloyd

George

Perde a eleição em Dundee

Nasce Mary Churchill

“Desvira a casaca” e volta para as fileiras tóris

Nomeado ministro da Fazenda

A Inglaterra retoma o Padrão-Ouro

Greve geral

Retorna aos Estados Unidos

Não é convidado para compor o ministério por conta

de sua posição acerca da independência da Índia

É atropelado por um carro em Nova York

Entra em um período de ostracismo, de “ermo”

político

Quase se encontra pessoalmente com Adolf Hilter

na Alemanha

Hitler é nomeado chanceler da Alemanha

Stanley Baldwin é nomeado primeiro-ministro

Crise da Abdicação

Neville Chamberlain se torna primeiro-ministro

Acordo de Munique

“Churchill está de volta!”, nomeado Primeiro Lorde



1940 •

1941 •

1942 •

do Almirantado

Assinado o pacto de não agressão Molotov-

Ribbentrop (ou Pacto Nazi-Soviético), em 23 de

agosto

Hitler invade a Polônia, iniciando a Segunda Guerra

Mundial, em 1o de setembro

É nomeado primeiro-ministro, em 10 de maio

Churchill convence o ministério a lutar, em 28 de

maio

Evacuação de Dunquerque, em maio/junho

Tomada de Paris, em junho

Estabelecimento da França de Vichy, em 22 de

junho Ordena o ataque contra a esquadra francesa

em Mers-el-Kébir, em 3 de julho

Início da Batalha da Inglaterra, em 10 de julho

Tropas britânicas evacuam a Grécia, em 30 de abril

Hitler viola o pacto Molotov-Ribbentrop e lança a

Operação Barbarossa, em 22 de junho

Assinada a Carta do Atlântico, em 14 de agosto

O Japão bombardeia Pearl Harbor, arrastando os EUA

para a guerra, em 7 de dezembro

Tomada de Cingapura, em fevereiro



1943 •

1944 •

1945 •

1946 •

1951 •

1953 •

Início da Batalha de Stalingrado, em 22 de agosto

Batalha de El-Alamein, em novembro

Invasão da Itália continental, em 3 de setembro

Primeira Conferência do Quebec, em agosto

Conferência de Teerã, em novembro

Invasão da Normandia no Dia D, em 6 de junho

Segunda Conferência do Quebec, em setembro

Conferência de Ialta, fevereiro

Morte de Franklin D. Roosevelt, em 12 de abril

Hitler comete suicídio, em 30 de abril

Dia da Vitória na Europa, em 8 de maio

Conferência de Potsdam, em julho

Os Conservadores perdem a eleição geral e Churchill

perde a posição de primeiro-ministro, em julho

Fim da Segunda Guerra Mundial, em 2 de setembro

Descreve a “Cortina de Ferro” no discurso “Pilares

da Paz”, em Fulton, Missouri, em 5 de março

Profere o discurso “Estados Unidos da Europa” em

Zurique, em 19 de setembro

Os tóris vencem a eleição geral e Churchill reassume

a cadeira de primeiro-ministro, em 25 de outubro

Sofre um grave acidente vascular cerebral, em



1955 •

1961 •

1963 •

1964 •

1965 •

junho

Renuncia ao cargo de primeiro-ministro, em 6 de

abril

Visita os EUA pela última vez a bordo do Christina,

iate de Aristóteles Onassis

É nomeado cidadão honorário dos EUA por John F.

Kennedy

Afasta-se da função de Membro do Parlamento por

Woodford, em 15 de outubro

Morre exatamente 70 anos depois da morte do pai,

em 24 de janeiro
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“O… posição”. Minutas da reunião do gabinete, 28 de maio de 1940,
anexo confidencial; cab 65/13. Ver também John Lukacs, Five days in
London, maio 1940 (New Haven, 1999).

“fábricas de aeronaves”. Minutas da reunião do gabinete, 28 de
maio de 1940, anexo confidencial; cab 65/13.

“afetuosos… nazistas”. Lady Nelly Cecil; Lynne Olson, Troublesome
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incentiva uso de gás 351

Margot Asquith sobre a 188

qualidades de líder militar 186-7



Pat Buchanan sobre a 187

Peregrine Worsthorne sobre a 187

reação à crise tcheca 192

ver também forças armadas britânicas; Primeira Guerra

Mundial; Segunda Guerra Mundial

Guinness, Walter, 1o Barão Moyne (Lorde Moyne) 146

Morte 352

habilidades oratórias, WSC

anotações datilografadas 249, 108

ataques aos tóris 100-1

Câmara dos Comuns 104-6

comparação com Hitler 110

comparação com Lorde Randolph 105

críticos de 111-12

debate em Sandhurst 103

“discurso da Cortina de Ferro” 313

discurso de estreia na Câmara dos Comuns 28-9

discursos de guerra 112-4, 273

discursando de memória 106

discurso na Mansion House 336

discursos radiofônicos 111

discurso sobre o Plano Schuman 324-5, 326-7

esforço e preparação 103



efeito inspirador nas pessoas 109-10

falta de talento natural 103

famoso por talento sobrenatural 103

frasista 61

gagueira 12, 374

humor 153, 160, 246

insultos ver insultos espirituosos, WSC

lembrado por 107, 109

Lloyd George sobre as habilidades oratórias de WSC 107

métodos 103, 104-5, 106-7

o maior orador 98, 102

reconhecimento dos defeitos 107

reputação crescente 99

sem palavras 102, 105-6

treinando 59-60

truques retóricos 116

Hacket, Polly 138

Haig, Douglas, 1o Conde

estratégia de guerra 204

proposta de WSC para a criação de tanques 197-8, 203

Haldane, general Sir Aylmer 124, 127

Halifax, Edward Frederick Lindley Wood, 3o Visconde (Lorde

Halifax)



afrontado por Clementine 144-5

apelidado de “Raposa Sagrada” por WSC 29

apoio a negociações 20-1, 22

fracasso no estabelecimento de relações com os Estados

Unidos 270-1

história e aparência 20

relacionamento com WSC 20-1

recusa convite para ser primeiro-ministro 24

reunião com Ribbentrop 32

reunião do Gabinete de Guerra 16

sobre ouvir WSC 44

visita Hitler e Goering 25

Hamel, Gustav 72

Hanfstaengl, Ernst “Putzi” 223-6, 244-5

Hankey, Maurice 44

Harrow 12, 52, 56-7, 78, 93, 103, 131, 188, 216

Hastings, Max 13, 289-90

Healey, Dennis Winston 358-9

Hill, Kathleen 163

Himmler, Heinrich 34, 38

história sobre preservativos 154

Hitler, Adolf

antissemitismo 126, 223-6, 253, 343



balão de ensaio no Gabinete de Guerra 21

busca aproximação com o

establishment britânico 32

conquista de países europeus 18

culpa pela Segunda Guerra Mundial 193

declaração de guerra aos Estados Unidos 276-7

encontro com Unity Mitford 225

êxito na Segunda Guerra Mundial 12-3

imperativo estratégico de atacar a Inglaterra 260

invasão da Rússia 267

morte 197

não comparece ao encontro com WSC 223, 226

Operação Leão-Marinho 38

perde oportunidade de derrotar a Inglaterra 30

perguntas de WSC sobre a diretriz política sobre os judeus

225

planeja aniquilação de forças britânicas 38

qualidades oratórias hipnóticas 109

traquinagem com Ernst “Putzi” Hanfstaengl 245

truques retóricos 116

ver também Alemanha; nazistas

Holland, capitão “Hookie” 257-8

Holmes, Oliver Wendell 362



homossexualidade 36, 126, 148, 173, 270

Hood, HMS 247, 268

Hotel Midland, estilo de Manchester

endereço temporário de WSC 166

Hozier, Clementine ver Churchill, Clementine, Lady (nascida

Hozier; esposa de WSC)

Hozier, Lady Blanche (mãe de Clementine) 140

Hughligans 59, 206

Hurd, Douglas 62

Hussein, rei 341, 344, 349

Hyde Park 10-1, 49, 317

Ialta 303

Impensável, Operação 305-6

Índia

acusação de WSC contra Gandhi 49, 168, 237-8

Lei do Governo da Índia 146-7

posicionamento político de WSC 238

profecias de banho de sangue feitas por WSC 168

resistência de WSC à independência da Índia 49, 96

Inglaterra

apoio ao apaziguamento 25

características do povo 152-3, 371

declínio em importância relativa no cenário mundial 337



desarmamento da frota 28, 37

encarando derrota para tropas alemãs 18-9, 150

imigração em massa 370

império 341-2

impacto da Segunda Guerra Mundial 186

indignação com o “discurso da Cortina de Ferro” de WSC

312-3

instabilidade política 178

isolamento 19

mercadorias industriais eliminadas do mercado por serem

caras demais 236

oposição ao plano de WSC de atacar a frota francesa 256

percepção do “tio” Joe Stálin 306

percepção dos heróis de guerra russos 306

produção industrial 261

proposta de coexistência com o Reich nazista 31-2

sentimento da classe dominante pelo hitlerismo 32

ver também forças armadas britânicas

insultos ver insultos espirituosos, WSC

insultos espirituosos, WSC

anfitriã na série de palestras nos Estados Unidos 160

Bessie Braddock 10, 159

Capitão A. G. Talbot 112



Charles de Gaulle 156

George Bernard Shaw 156

Lorde Privy Seal (Lorde Guardião do Selo do Monarca) 159-

60

Nancy Astor 154-5

Ramsay MacDonald 160

Stafford Cripps 161

Integração Europeia; convicções de WSC

aliança com os Estados Unidos 333

apoia o Plano Schuman 326-7

debate sobre o Plano Schuman na Câmara dos Comuns 321-

2

discurso sobre a União Europeia na Escócia 326-7

Estados Unidos da Europa 325-6

ligação estreita com a Europa 330-1

livre comércio 180, 356

Movimento da Europa Unida 326

papel limitado para a Inglaterra na Europa 328

pontos de vista conflitantes sobre 319

união entre França e Alemanha 327, 332

ver também Plano Schuman

Iraque (anteriormente Mesopotâmia) 339, 341-2, 344, 351-5

Irving, David 360



Ismay, general Hastings “Pug” 113, 283, 377

Israel

encontrar uma pátria 343

garantia de segurança 338-9

papel de WSC na criação de 14, 217, 339-40, 353-4

ver também judeus

Iudénitch, general Nikola 233

Jacob, Ian 269

Jean Bart 255, 257

Jenkins, Roy 13, 94, 209

Jerome, Jennie ver Churchill, Jennie

Jerome, Leonard 52

Jobseeker’s Allowance, benefício 171

jornalismo, WSC 61, 73, 92, 96

Cuba 73

Força de Campo de Malakand 74, 91

ganhos financeiros com 59, 86-7, 94-5

Guerra dos Bôeres 76-7, 86-7

honestidade de relatos 92

Omdurman, Batalha de 75

ver também textos, WSC

judeus

admiração de WSC pelas características judaicas 347



antissemitismo 126, 223-6, 253, 343

Declaração de Balfour 342-5, 353

encontrar uma pátria 343

imigração para a Palestina 348-9, 352

objeções palestinas ao compartilhamento de terras 344-5

perseguição nazista 244, 354

programa oferecendo amizade aos palestinos 346

sionismo 348, 353

ver também Israel; Palestina

Junta de Tanques 205

Kermal Atatürk, Mustafa 231, 233

Kennedy, Joe 33

Kennedy, John F.

convida WSC para ir a Washington 337

garantia de segurança para Israel 338

reuniões anteriores com WSC 337-8

WSC recusa convite para ir a Washington 337-8

Ker, William Paton 147

Keynes, John Maynard 235, 237

Kitchener, Horatio Herbert, 1o Conde 75, 90-1, 190, 361

Klopp, Onno 163

Labouchere, Henry 126



Lady Hamilton 128

lagartas ver tanques

Lamb, Richard 255-6, 258

Lansbury, George 252

Lascelles, Sir Alan 280-3, 286-7, 377

Law, Andrew Bonar 234

Lawrence, T. E. 341, 343-4, 348

Lays of Ancient Rome [Baladas da Roma antiga] (Macaulay) 94

Leahy, almirante William D. 309

Leão-Marinho, Operação 38, 259

Lend-Lease, programa 39, 162, 275

Lênin, Vladímir Ílitch 179, 231-2, 378

Lennon, John Winston 358

Liberal, Partido

apoio de Clementine 141

WSC ingressa no 23, 100

Liga da Prímula 61

livre comércio 180, 356

Lloyd George, David

crise de Chanak 233-4

deseja vingança contra a Alemanha 184

influência sobre WSC 168

Orçamento do Povo 171



sobre as habilidades oratórias de WSC 106

visita Hitler 26

Lorde Moyne, ver Guinness Walter, 1o Barão Moyne

Love, Mabel 138

Low, David 232

Ludendorff, general Erich 205

Lugard, Flora 190

Lugard, Sir Frederick 190

Macaulay, Thomas Babington (Lays of Ancient Rome, Baladas

da Roma antiga) 93-4

MacCallum, Alexander 333

MacDavid, Jock 126

MacDonald, Ramsay 160

Macmillan, Harold 44, 65, 278, 314, 329

Malakand, Força de Campo de 74, 91

Manchester

cortiços 177, 181

pobreza em 177

WSC disputa a eleição pelo distrito eleitoral do noroeste de

Manchester 166

Marinha Real: massacre da esquadra francesa em Mers-el-

Kébir 248

Marsh, Sir Edward 95,98, 139, 167, 173, 177, 190, 271



Masterman, Charles 175-6, 179

McMahon-Hussein, correspondência 341, 344

McMahon, Sir Henry 341, 347

Mecanismo de Taxa de Câmbio (MTC) 235, 237

Mers-el-Kébir, Argélia 248-9, 257, 259, 262-3

Mesopotâmia (mais tarde Iraque) 204, 351-2

mesquita do Regent’s Park (Mesquita Central de Londres) 348

mineiros

em greve 100-1

Tonypandy 47, 168, 174

ministro das Munições, WSC

fornecimento de gás mostarda para armamentos britânicos

207

greve dos operários das fábricas de armamento 174-5

hospedado no Château Verchoc 183

nomeação 204

oposição da imprensa à nomeação 204

Mitford, Unity 225, 244

Molotov-Ribbentrop, pacto de não agressão 19, 291

Montagu, Edwin 107

Montague Brown, Sir Anthony 161, 337

Morning Post 48, 87,204, 228

Mountbatten, almirante Louis, 1o Conde 162, 207



Movimento da Europa Unida 326

Moyne, Lorde ver Guinness, Walter, 1o Barão Moyne

Muro de Berlim 187-8

Mussolini, Benito 19-20, 22, 25, 121, 181, 278, 295

National Gallery 38

navios terrestres ver tanques

nazistas

alertas sobre 37

assassinatos baseados em questões de raça 269-70

captura de homens e territórios russos 33-4

conquistas territoriais na Europa 13

desenvolvimento militar 37

plano para um Reich europeu e estados clientes fascistas 32,

35

perseguições, guetos e deportações 35

seriedade dos 164

ver também Alemanha; Hitler, Adolf

Nicolson, Sir Harold 92, 112-3, 241

Nigéria 190-1

Norman, Montagu 236

Nortchote, Sir Stafford 59

Nova York 129,148, 312, 335-6, 355

Nova Zelândia 48, 234



Observação das Massas 111

Omaha, praia de 39, 279

Omdurman, Batalha de 90

Onassis, Aristóteles

convida WSC para jantar no Christina 335-6

recebe celebridades globais a bordo do Christina 334

Orçamento do Povo 171

Oriente Médio

acordo secreto Sykes-Picot 342

correspondência McMahon-Hussein 341, 344

cortes de gastos militares na Mesopotâmia 351

Declaração de Balfour 342-5, 353

delegação árabe discute a Declaração de Balfour 345

delegação judaica discute a Declaração de Balfour 346

impressões digitais de WSC sobre o mapa do 339

interesses britânicos no petróleo 351

política para a manutenção da influência britânica 352-3

“soluço de Winston” 339

WSC como um dos pais fundadores 338

WSC convidado para assumir o cargo de Secretário Colonial

339-40

WSC favorável ao uso do gás 351

ver também judeus; Palestina



Os andaimes da retórica [The scaffolding of rhetoric] 104, 113

Packwood, Allen 120, 156, 387

Pacto de Aço 19

Padrão-Ouro 217, 235-7, 243

Palestina

Comissão Peel 349-50

Declaração de Balfour 342-5, 353

imigração judaica 349, 352

objeções palestinas ao compartilhamento de terras com os

judeus 341

violência 352, 354, 359

White Paper (Relatório Oficial) incentivando imigração 348

WSC enfatiza os benefícios do compartilhamento de terras

345

pares do reino por direito de hereditariedade 172

Parlamento e Conselho Europeu 321

Pavilhão do Povo 34

Pearl Harbor 276-7, 279

Peck, John 297,

Pearman, Violet 98, 125

Pedro, o Pintor 47

Pétain, marechal Philippe 113, 162, 251

Philip, Terence 147-9, 352



Pirâmides 344, 368, 347

Placentia, baía 265, 277

tripulações das embarcações juntas entoando hinos 268

Ploegsteert Wood, cemitério (Plugstreet), ver Plugstreet

(cemitério Ploegsteert Wood)

Plowden, Pamela 125, 138, 140

carta de WSC 142

Plugstreet (Ploegsteert Wood, cemitério) 194, 196, 208

fragmentos de metal antigo e enferrujado 196

manobra militar de WSC 195-6

massacre de homens 196

rondas noturnas de WSC 194-5

terra de ninguém 195

ver também tanques

Plumb, Sir John Harold 85, 97

Polônia 18-9, 37, 181, 226, 291, 303-4

Potsdam

ataques da RAF a palácios 301

mortos e desabrigados 301

Potsdam, Conferência de 297-8

divisão da Europa 303

Estados Unidos revelam capacidade de produzir bomba

atômica 305



plano de Stálin de matar alemães 303

Stálin assegura reparações de guerra e “butim” 307

WSC vai embora de mãos vazias 306-7

ver também Palácio de Cecilienhof

Pound, Sir Dudley 256

Prêmio Nobel de Literatura 322, 374

Primeira Guerra Mundial

bloqueio da Marinha Real 208

culpa pela 193

estágios finais da 183

expansão militar alemã antes da 192

histórico de WSC 208

mortes 186

papel de WSC durante 14

WSC sobre as pespectivas da 184

Prince of Wales, HMS 266, 268, 277, 289

Projeto de Lei das Juntas das Profissões 169

Projeto de Lei das Munições 175

prostituição 103

Pulex europaeus 125

Pyke, Geoffrey 207

Pykrete 207

RAF (Real Força Aérea britânica) 259, 261, 301, 351



Ramsay, almirante Sir Bertram Home 282

redistribuição de riqueza 171

reforma de presídios 242

reforma social,

WSC acusado de ser mole demais com os jovens criminosos

173

Centros de Emprego 14, 170

cofundador do Estado de bem-estar social 14

defendida por WSC 179

influência de Lloyd George sobre WSC 171

Orçamento do Povo 171

pressão exercida por WSC sobre os mineiros 174

Projeto de Lei das Juntas das Profissões 169

Projeto de Lei das Munições 175

redução da idade de aposentadoria 175

reforma de presídios 242

salário mínimo 169

salários de subsistência para os trabalhadores 170

seguro-desemprego 14, 170-1

Regina Palast

WSC espera por Hitler no 226

WSC se hospeda no 222

Reid, Ogden 361-2



Reid, Walter 340

Repulse, HMS 277, 289

Resolution, HMS 247

Reynaud, Paul 21, 251

Richelieu 255-6

ritmo de trabalho, WSC

conferências de cúpula 292

dia típico 212-4

energia mental 374

escrita 215

leitura 215

memória elefantina 215

resposta ao Ministério das Relações Exteriores sobre nomes

de lugares 220

vigor e empenho 217

Roberts, Andrew 13, 121, 370, 376, 388

Roosevelt, Eleanor 215-6

Roosevelt, Elliott 303

Roosevelt, presidente Franklin D. 223

doença e morte 303-4

esfriamento da amizade com WSC 254

reuniões com WSC 265, 277

ver também Placentia, baía



Roosevelt, Theodore 53, 253-4

correspondência de WSC 254

Rowntree, Seebohm

definição de “pobre” 177

Rússia

“A Asneira da Rússia” 231-5

antissemitismo 126, 223-6, 253, 343,

contra-ataque de Trótski 232

contrarrevolucionários 231-2, 302-3

derrota dos antibolcheviques 232-3

soldados britânicos na 232

Sackville-West, Vita 112

salário mínimo 169-70, 175

salários mínimos 169

San Antonio, charutos de Churchill 12

Sandhurst

atos abomináveis de WSC 46-7

formatura de WSC 73

talentos de debatedor de WSC 103

WSC perde relógio 52-3

Savrola 105-6

Schivial, Andrew 269

Schuman, Plano



apoio do Partido Conservador ao 322

debate na Câmara dos Comuns 321

objeções do Partido Liberal 322-3

registro do Relatório oficial de debates e atos do Parlamento

Britânico 322

Scott, Capitão Jack 67-8

Seal, Eric 253

Segunda Guerra Mundial

culpa pela 193

desfile da vitória em Berlim 297

esforço e recursos Aliados 292

EUA entram na 276-7

guerra de sucessão britânica 337

legado 13

mortes 186

propaganda de WSC empunhando uma metralhadora 41

ver também forças armadas britânicas

seguro-desemprego 14, 170-1

Semíramis, Hotel

conferência de cúpula convocada por 343-4

Shaw, George Bernard 26, 156

Siegfried, Linha 294

Simpson, general William 294



Simpson, Wallis 240

Sinclair, Archibald: reunião do Gabinete de Guerra 16, 22

sindicatos

apoio de WSC aos 174-5

sionismo 348, 353

Smith, Frederick Edwin, 1o Conde de Birkenhead 70-1, 129,

155, 159, 184

Sneyd-Kynnersley, Herbert 78

Soames, Sir Nicholas 10, 373, 375-6, 388

Sodomia 168, 173

Somerville, almirante James 249, 257

Spears, general Sir Edward Louis 156

Spens, William 43

St. Stephens, Clube 41-2

Stálin, Josef V. 36

ascensão ao poder 302-3

divisão da Europa em Potsdam 303-4

habilidade e charme 307

plano de dominação soviética da Europa 303-4

percepção como Tio Joe na Inglaterra 306

vai para esconderijo 291

zomba das forças armadas britânicas 302

Stark, Freya 147



Storr, Anthony 374

Strakosch, Sir Henry 347

Strand 155, 246

Sufragistas 137

Sunday Times 204

Sykes-Picot, acordo secreto 342

Talbot, capitão de grupo A. G. 112

tanques

carta de WSC a H. G. Wells 202

comissão do exército para investigar o tema 198

criação de Comissão de Navios Terrestres 199-200

fornecedores contratados 201

início dos experimentos 198-9

introduzidos na guerra 205

laboratório Wormwood Scrubs 201

lagartas 199, 201, 205

produção 204

projeto é paralisado 201

projeto ganha vida 204

projetos construídos 200-1

proposta de WSC para a criação dos 197-9

sucesso dos 205-6, 207-8

WSC cria a Junta de Tanques 205



WSC é retirado do projeto 201

WSC encomenda protótipos 201

Taylor, A. J. P. 337

Tchecoslováquia 18, 37, 96, 226, 311

Templo de Ártemis 134, 136

Tennyson d’Eyncourt, Eustace

carta a WSC 203

presidente da Comissão de Navios Terrestres 199-200

progresso do projeto 203-4

projeto para a construção do tanque 200-1

Thatcher, Margaret 100, 364

“The Dream” (O sonho) 56-8, 61

Thornycroft, Peter 312

Times, The 26, 111, 190, 312

Tirpitz, almirante von 191

Tobruk 289, 291

Tonypandy, tumultos em 47, 168

Tocha, Operação 288

tóris ver Partido Conservador

totalitarismo 36, 38, 304, 311

Toye, Richard 13, 110, 355

“trabalho suado e mal pago” 169

Tratado de Versalhes 185



Três Grandes ver Conferência de Potsdam

Trótski, Leon 231-2

Truman, presidente Harry S. 297, 304

convida WSC para discursar em Fulton 308

nega ter lido de antemão o “discurso da Cortina de Ferro”

de WSC 312

Turquia 229, 352

União Europeia 35, 39, 325, 327-8, 331-2

a Inglaterra perde a oportunidade de ingressar na 321-2

União Soviética

condenações ao “discurso da Cortina de Ferro” de WSC 312

Cortina de Ferro 304-5

criação do Bloco do Leste ou Bloco Socialista 313

Declaração de Balfour 342-5, 354

dominação do Leste Europeu 303-4

perda de homens e territórios para os nazistas 33-4

regime fantoche nazista 34

WSC temia a dominação da Europa 296-7

ver também comunismo; Rússia, Stálin, Josef V.,

URSS ver União Soviética

Vansittart, Sir Robert 20

Versalhes, Tratado de 185



Wall Street Journal 312

Wall Street, quebra da bolsa 272

Walsh, David 254

Waugh, Evelyn 85, 86, 92, 110

Webb, Beatrice 175, 271

Webb, Sydney 175

Weizmann, Chaim 353

Wells, H. G. 198, 200, 202

Whittier, John Greenleaf 215

Wigram, Ralph 123, 127, 244

Wildman-Lushington, Gilbert 71

Wilson, general Henry 243

Wilson, Muriel 139

Wilson, Woodrow 185

Winterton, Edward Turnour, 6o Conde 173

With Winston Churchill at the front [Com Winston Churchill no

front] 125

Woodring, Harry 253

Wormwood Scrubs, laboratório 201

Worsthorne, Peregrine 187

textos, WSC

críticos dos 85-6, 97-8

ditados para os estenógrafos 83, 98, 212-6



impressão 83-4

mobilização e coordenação dos 97-8

motivação para 94-6

Os andaimes da retórica [The scaffolding of rhetoric] 104, 113

Savrola 105-6

volume de 139, 214-5

ver também jornalismo, WSC

Ypres 284



Winston Churchill em 1892, aos 18 anos de idade.



Seu pai, Randolph.



Sua mãe, Jennie Jerome.

Lorde e Lady Randolph no Japão durante sua viagem ao redor do mundo em 1894.
Randolph morreu um mês após seu regresso à Inglaterra, aos 45 anos de idade.



Winston (à direita) e Jack –– aos 14 e 9 anos, respectivamente –– com sua mãe
em 1889.



Com sua mãe no Dia da Armada, 29 de julho de 1912.



Prisioneiro dos bôeres, Pretória, novembro de 1899.



Esta foto apareceu em My african journey, livro de Churchill publicado por Hodder e
Stoughton em 1908.



Janeiro de 1911, “O cerco da rua Sidney”. O secretário de Churchill, Eddie Marsh,
está ao seu lado (ambos de cartola), com a polícia e um destacamento da Guarda

Escocesa.



Com tropas francesas em Nieuport na Bélgica em 1916, nos arredores do local da
Batalha de Ypres.



Inspecionando estragos causados por bomba alemã na Câmara dos Comuns em
1941.

Num comício antes da eleição suplementar da Abadia de Westminster. Ele
concorreu como candidato independente, e perdeu por apenas 43 votos.



Visitando Bristol depois que a cidade fora atacada por bombardeiros alemães em
abril de 1941. Com ele estão Clemmie e o embaixador dos EUA, John Gilbert

Winant.

Aceitando um charuto de uma operária durante visita a

uma fábrica londrina para levantar o moral dos trabalhadores,



acompanhado do ministro das Relações Exteriores

australiano, dr. Evatt, em 1942.

Cumprindo sua obrigação junto ao distrito eleitoral: julho de 1957, participando da
Festividade ao Ar Livre da Asssociação Conservadora em Snaresbrook.

Churchill (à esquerda) na partida anual de polo entre a Câmara dos Comuns e a
Câmara dos Lordes, 1925. O time de Churchill, a Câmara dos Comuns, venceu por 6



a 2.

Tomando banho de mar em Deauville, 1922.



De férias em Marrakech, fevereiro de 1959.



O casal feliz: Churchill e Clementine durante seu primeiro ano de casados.



Com Clemmie e a filha Mary observando uma bomba aérea, junho de 1944.



Na campanha eleitoral, Chigwell, maio de 1945.

Com o Príncipe de Gales (mais tarde rei Eduardo viii), num almoço na Câmara dos
Comuns, junho de 1919.



Com Lorde Halifax em Whitehall em 29 março de 1938, pouco depois de Hitler
anexar a Áustria.

O primeiro-ministro Stanley Baldwin e Churchill na rua Downing, 10, em 15 de



abril de 1929, dia em que entregou seu quinto e último orçamento como ministro
da Fazenda.

Com Lloyd George em 1934.



15 julho de 1945: com o presidente dos EUA Harry S. Truman em Potsdam durante
a derradeira conferência com Stálin.



Abril de 1908, fazendo campanha em seu distrito eleitoral, Noroeste de
Manchester.



Discursando para tropas Aliadas em 1o de junho de 1943 no anfiteatro romano em
Cartago.

A pleno vapor na Conferência do Partido Conservador em 1948.



7 maio de 1948, após seu discurso ao Congresso da Europa em Haia, emocionado
pela reação da plateia. Da esquerda para a direita, os líderes do movimento

europeu: Kerstens, Ramadier, Retinger e de Rougemont.

Churchill, um dos primeiros pioneiros da aviação.



Inspecionando o Corpo de Tanques em 1919.

Experimentando uma submetralhadora “Tommy” Thompson no sul da Inglaterra,
três meses antes do Dia D.



Com Albert Einstein em Chartwell em 1939.



Na Fundação de Pesquisa de Energia Atômica em Harwell, em 1954.

No estúdio de sua casa de campo, Mansão Chartwell, em Kent, outubro de 1939.



Winston Churchill, pedreiro, construindo um muro em Chartwell em 1928.

Com Sir Anthony Eden em Chartwell no final dos anos 1940.



Com o General Montgomery (de boina) cruzando o rio Reno com tropas norte-
americanas e Aliadas, 25 de março de 1945.

Acenando para a multidão em Whitehall em 8 de maio de 1945, dia em que
anunciou à nação, via transmissão radiofônica, que a guerra com a Alemanha tinha

sido vencida.



Setembro de 1909, observando manobras do exército alemão como convidado do
Kaiser, que tinha “um fraco por demonstrações teatrais”.

Com Clemmie (à esquerda), Gertrude Bell (terceira à esquerda) e T. E. Lawrence
(quarto a partir da esquerda), “que não está em completa harmonia com as

pessoas normais”, março de 1921.



Com o primeiro-ministro punjab Sir Sikander Hyatt Khan, “um soldado corajoso e
um verdadeiro estadista”, e Lorde Wavell, comandante em chefe na Índia, no Cairo

em 1942.

8 de junho de 1943: quartel-general das forças Aliadas no Norte da África (da
esquerda para a direita): Anthony Eden, ministro das Relações Exteriores; Lorde

Alanbrooke; Marechal do Ar em Chefe Tedder; Almirante Sir Andrew Cunningham;
General Alexander; General Marshall; General Eisenhower e General Montgomery.



Com Stálin, “o velho urso”, no aniversário de 69 anos de Churchill em Teerã,
novembro de 1943.

Com o general de Gaulle, “o último sobrevivente de uma raça de guerreiros”, a



quem ele também chamou de “o monstro de Hampstead”, em Paris, 11 novembro
de 1944.

Dezembro de 1944, com o arcebispo Damaskinos, “o

calculista prelado medieval”, que desempenhou um papel

fundamental nas tentativas de Churchill de coibir o

comunismo na Grécia.



Com o rei Ibn Saud, “o chefão dos chefões” no mundo árabe, no Grande Hotel du
Lac nos arredores do Cairo, fevereiro de 1945.



Com o general Pershing numa cerimônia em Londres, julho de 1919.



Maio de 1943, com Roosevelt perto do refúgio de campo do presidente, Shangri-la.



Discursando numa celebração norte-americana de Dia de Ação de Graças no Royal
Albert Hall em Londres, novembro de 1944.

Com o presidente Truman a caminho de Fulton, Missouri, para seu famoso
discurso “Cortina de Ferro”, março de 1946.



12 de março de 1946, no túmulo do presidente Roosevelt em Nova York.

Junho de 1954: com o vice-presidente Richard Nixon em Washington para
conversas com o presidente Eisenhower e o secretário de Estado John Foster



Dulles.

1954. Sir Anthony Eden comanda a ovação no discurso de despedida de Churchill
na Conferência do Partido Conservador, enquanto Clemmie observa o marido.



Clementine inaugura a estátua do marido no Saguão dos Membros da Câmara dos
Comuns, 1o de dezembro de 1969.



1.

2.

3.

Lord Privy Seal ou Lord Keeper of the Privy Seal é uma das tradicionais
sinecuras do Gabinete Britânico. Originalmente, seu titular era responsável
pelo selo pessoal (privy, “particular”, “privado”) do monarca, em oposição ao
Grande Selo do Estado, a cargo do Lord Chancellor (lorde chanceler, o
presidente da Câmara dos Lordes). (N. T.)

Whip (literalmente, “chicote”) é a liderança da bancada. Cada partido tem um
grupo de deputados que lideram a bancada, assegurando a lealdade dos
parlamentares nas votações. O principal líder é chamado de Chief Whip,
também responsável por aspectos disciplinares e éticos da bancada do partido
e pelo respeito às normas parlamentares. (N. T.)

Harrow School, escola privada para garotos, uma das mais famosas do mundo,
fundada em 1572 e localizada no noroeste de Londres. (N. T.)



4.

5.

6.

7.

A House of Commons, ou Câmara dos Comuns, é a câmara dos deputados
britânica, com representantes eleitos na Inglaterra, Escócia, País de Gales e
Irlanda do Norte. Surgiu quando a burguesia ganhou importância social e
política, dividindo espaço com a nobreza, representada na House of Lords
(Câmara dos Lordes, a câmara superior, formada por nobres, representantes
da Igreja Anglicana e do sistema judiciário; a Câmara dos Lordes conta também
com os chamados cross-benchers, representantes de setores que não têm
afiliação partidária, como a Igreja; vem passando por reformas, reduzindo o
acesso de nobres hereditários). A Câmara dos Comuns evoluiu como a câmara
de representantes diretamente eleita pelo povo, detendo o poder legislativo
máximo no país. No caso de impasse entre as votações na Câmara dos Comuns
e na Câmara dos Lordes, a lei determina que a posição da Câmara dos Comuns
deve prevalecer. (N. T.)

O Eton College é uma renomada e tradicionalíssima escola para garotos,
fundada em 1440 pelo rei Henrique VI e localizada em Berkshire, perto de
Windsor; o All Souls College, fundado por Henrique VI em 1438, é uma das
várias faculdades que compõem a Universidade de Oxford. A Real Academia
Militar de Sandhurst é o centro de treinamento inicial dos oficiais do exército
britânico. (N. T.)

Rua de Londres onde se encontram vários ministérios, incluindo o da
Economia e do Exterior. O nome é usado pela imprensa para se referir ao
governo ou à máquina pública, semelhante ao uso de “Brasília” para se referir
ao governo federal brasileiro. (N. T.)

Member of Parliament (MP), parlamentar ou deputado: em termos estritos,
vale para todos os membros de Westminster, tanto na Câmara dos Comuns
quanto na Câmara dos Lordes. Na prática, a sigla se refere aos parlamentares
da Câmara dos Comuns. Em correspondência ou na imprensa, o nome dos
parlamentares é escrito seguido das letras MP. Exemplo: Luciana Morilas MP.
(N. T.)



8.

9.

Programa aprovado pelo congresso norte-americano em 11 de março de 1941 e
que consistiu em uma série de empréstimos à Inglaterra e logo outros Aliados,
em especial a Rússia — nações em guerra e cuja defesa era considerada vital
para os EUA —, com vistas ao fornecimento de alimentos, armamentos,
explosivos, aviões, navios e outros equipamentos, não com base em entrega
mediante pagamento em dinheiro, mas numa permuta não monetária para
cooperação estratégica com os EUA. (N. T.)

Classe de navios cargueiros de projeto inglês e construídos em estaleiros dos
EUA e Canadá durante a Segunda Guerra Mundial; simples, baratos e de
construção rápida, possuíam boa autonomia e boa capacidade de transporte de
carga (tanques, caças, caminhões, tropas, munições, e depois de algum tempo
passaram a incluir canhões e metralhadoras). Descritos como “navios de cinco
anos de vida útil”, eram velozes o suficiente para acompanhar os comboios
que cortavam o Atlântico levando suprimentos vitais para a Europa.
Popularmente, dizia-se que, se um Liberty fizesse uma única viagem com
sucesso, o navio já teria sido pago. Na época, o então presidente norte-
americano Franklin D. Roosevelt apelidou os Liberty de “patinhos feios”. (N.
T.)



10.

11.

12.

13.

Queijo parmesão. (N. P.)

Literalmente, os deputados do partido que assentam nas fileiras localizadas
atrás da área onde os líderes do partido ficam. São os parlamentares sem cargo
no governo ou no governo paralelo (Shadow Cabinet) da oposição. (N. T.)

Literalmente, a fileira próxima à área de debate na Câmara dos Comuns,
ocupada, de um lado, pelos ministros do governo e, do outro, pela liderança da
oposição que forma o chamado governo paralelo (Shadow Cabinet). Os
deputados sem cargo oficial no governo ou na oposição formam o back bench.
(N. T.)

Arthur James Balfour, primeiro Duque de Balfour (1848-1930), político
conservador britânico que atuou como primeiro-ministro do Reino Unido de
julho de 1902 a dezembro de 1905. (N. T.)



14.

15.

Em inglês, Randy é apelido de Randolph, mas também tem valor de adjetivo e
quer dizer “homem sexualmente excitado”, “luxurioso” e, especialmente na
Escócia, tem o sentido de bruto, rude, grosseiro, desordeiro, arruaceiro,
valentão, brigão, turbulento. (N. T.)

By-election: não há suplentes na Grã-Bretanha e, quando entre eleições uma
cadeira no Parlamento fica vaga, por morte ou renúncia do parlamentar, uma
nova eleição é organizada no distrito eleitoral. (N. T.)



16.

17.

18.

Referência ao piloto e aventureiro James Bigglesworth, personagem-título da
série Biggles de romances de aventura voltados para os jovens, de autoria de W.
E. Johns (1893-1968). (N. T.)

Planícies, geralmente de arbustos e árvores esparsas, na África do Sul. (N. T.)

O jogo de lebre e cães de caça (hare and hounds) consiste em uma brincadeira
campestre na qual um grupo (a lebre) foge espalhando pedaços de papel por
meio dos quais o outro grupo (os cães de caça) persegue o adversário. (N. T.)



19.

20.

21.

22.

23.

24.

O aveludado siren suit de Churchill, que ele mesmo desenhou, era uma espécie
de macacão baseado em seu traje de pedreiro, e fechado de cima a baixo na
frente por meio de um zíper. O estafe governamental zombava do traje, mas
Churchill chegou a usá-lo até em reuniões e jantares formais, para passar
tropas em revista e receber dignitários estrangeiros. A expressão “traje de
sereia” se refere à facilidade com que, em especial durante um raide aéreo, a
roupa podia ser vestida, fechada e aberta pelo simples acionar do zíper frontal.
Churchill a considerava uma roupa inteligente, inclusive porque continha um
bolso extralargo onde ele guardava charutos. (N. T.)

História em quatro volumes da Grã-Bretanha e das suas antigas colônias e
possessões em todo o mundo, cobrindo o período que vai desde a invasão da
Grã-Bretanha por Júlio César (55 a.C.) até o início da Primeira Guerra Mundial.
Iniciada em 1937, foi finalmente publicada em 1956-1958. Há edições concisas
em volume único. No Brasil, há duas edições diferentes: História dos povos de
língua inglesa (trad. Aydano Arruda, São Paulo: Ibrasa, 1960 e 2005) e Uma
história dos povos de língua inglesa (trad. Antonio Sepulveda, Gleuber Vieira, Vera
Giambastiani, Nova Fronteira, 2010).

Dividido em seis tomos, The Gathering Storm [A aproximação da tempestade],
Their Finest Hour [Seu melhor momento], The Grand Alliance [A grande aliança],
The Hinge of Fate [A articulação do destino], Closing the Ring [Fechando o
círculo] e Triumph and Tragedy [Triunfo e tragédia], a obra foi originalmente
publicada entre 1948 e 1953. Enorme sucesso de vendas na Grã-Bretanha e nos
Estados Unidos, teve edições posteriores condensadas e lançadas em 12 e em
quatro volumes, e também uma versão resumida de volume único. No Brasil,
vem sendo publicado desde 1995, inclusive em edições de bolso, como
Memórias da Segunda Guerra Mundial (Rio de Janeiro: Nova Fronteira, trad. Vera
Ribeiro; tradução revista: Gleuber Vieira). Há também uma edição em três
volumes, A Segunda Guerra Mundial (trad. Leônidas Gontijo de Carvalho, Ênio
Silveira, Brenno Silveira, Thomas Newlands, Companhia Editora Nacional,
1948-1950). (N. T.)

Trad. Roberto Perosa. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. (N. T.)

Referência a Apocalipse 6:8: “E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava
assentado sobre ele tinha por nome Morte; e o inferno o seguia; e foi-lhes
dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com
peste, e com as feras da terra”. (N. T.)

Boys’ Own (ou Boy’s Own ou Boys Own) era o título de uma série de diferentes
revistas, boletins e coleções de histórias publicadas por diferentes editoras na
Grã-Bretanha e nos EUA de meados do século XIX a meados do século XX e



25.

26.

27.

voltadas para meninos adolescentes e pré-adolescentes. Consistia basicamente
de textos de ficção e histórias de aventuras, atividades educativas e de
escoteiros, artigos sobre esportes, contos policiais e de ficção científica. Já The
wonder book of daring deeds, (O maravilhoso livro de feitos intrépidos, em
tradução livre) como o próprio subtítulo indicava, publicava “histórias
verdadeiras de heroísmo e aventura”. (N. T.)

Num pronunciamento em Ottawa em 1941, diante do Parlamento canadense,
Churchill disse: “Quando os alertei [os líderes militares franceses] de que a
Inglaterra lutaria sozinha, independentemente do que eles fizessem, os
generais disseram para seu primeiro-ministro e seu gabienete dividido: ‘Em
três semanas a Inglaterra terá seu pescoço torcido como uma galinha’.
Tremenda galinha. E que pescoço!”. O dito espirituoso arrancou gargalhadas e
aplausos, especialmente porque, à época, neck (pescoço) era gíria canadense
para “vigor” e “ousadia”. (N. T.)

Desde o século XVIII, a propriedade na rua Downing, número 10, é
tradicionalmente a residência oficial e escritório do premiê britânico. Tanto
“Number 10” quanto “Downing Street” são utilizados para se referir ao
governo — assim como a imprensa brasileira usa “Palácio do Planalto” para se
referir à presidência. A casa vizinha à do primeiro-ministro, no número 11 da
rua Downing Street, é a residência oficial do ministro da Economia. (N. T.)

Partido político inglês constituído no século XVII; os whigs exprimiam os
interesses dos meios financeiros e da burguesia mercantil, assim como de uma
parte da aristocracia aburguesada, favorável ao progresso e à reforma;
originaram o partido liberal, contrapondo-se ao partido tóri, de linha
conservadora. (N. T.)



28.

29.

30.

31.

32.

33.

O Speaker, ou Presidente da Câmara dos Comuns, é um parlamentar escolhido
pelo restante dos deputados para dirigir os debates e administrar a Câmara. O
papel exige neutralidade política e, por tradição, os grandes partidos não
inscrevem candidatos à cadeira do distrito eleitoral do presidente da Câmara
dos Comuns para evitar que ele(a) seja derrotado(a). (N. T.)

No original, indentured labour, geralmente traduzido como “servidão por
dívida” e “servidão [ou escravidão] temporária”. Modalidade de trabalho
bastante específica do capitalismo em sua expansão colonial, trata-se de um
contrato de prestação de serviços por tempo determinado, geralmente em
troca do sustento (casa, roupa e comida) do trabalhador. Essa contratação de
trabalhadores incluía o custeio da passagem, e assim o contratado assumia a
dívida pelo transporte, a ser paga com seus serviços, acarretando a privação
temporária da liberdade do contratado. (N. T.)

O maior partido de oposição no Parlamento é conhecido como a “oposição
oficial” e recebe verbas adicionais para custear suas atividades. Os principais
membros do partido de oposição formam o “Governo — ou Gabinete —
Paralelo” (Shadow Cabinet). (N. T.)

A expressão finest hour passou a figurar em língua inglesa como sinônimo de
“momento de insuperável grandeza e coragem”. (N. T.)

Em tradução livre: NUNCA ANTES NO CAMPO DOS CONFLITOS
HUMANOS/tantos deveram tanto/ a tão/ poucos (N. E.)

Em tradução livre: Ora, isto não é o fim./ Isto não é nem o começo do fim./
Mas talvez este seja o fim do começo! (N. E.)



34.

35.

36.

Referência a versos do poema “The hand that signed the paper”, do poeta
galês Dylan Thomas (1914-1953). Na primeira estrofe, lê-se: “The hand that
signed the paper felled a city;/ Five sovereign fingers taxed the breath,/
Doubled the globe of dead and halved a country;/ These five kings did a king to
death. (A mão ao assinar este papel arrasou uma cidade;/ cinco dedos
soberanos cobraram tributo sobre a respiração;/ duplicaram o globo dos
mortos e cortaram pela metade um país;/ estes cinco reis levaram um rei à
morte”). (N. T.)

Telefilme de 2002 produzido pela HBO e BBC e dirigido por Richard Loncraine,
com Albert Finney, Vanessa Redgrave e Jim Broadbent no elenco. (N. T.)

Há duas versões do filme, que gira em torno do romance entre Emma (a Lady
Hamilton) e o almirante Horatio Nelson: a de 1929, dirigida por Frank Lloyd, e
a de 1941, de Alexander Korda, com Vivien Leigh e Laurence Olivier. (N. T.)



37.

38.

39.

40.

41.

O personagem John Bull — cujo nome poderia ser traduzido como “João
Touro”, para simbolizar a tenacidade, resistência e obstinação do inglês
comum — é para os ingleses o que o Uncle Sam (Tio Sam) é para os norte-
americanos, ou seja, uma personificação de suas respectivas nações. John Bull
se tornou bastante conhecido no século XIX, mas suas origens remontam a
1712, com o lançamento do livro de John Arbuthnot The History of John Bull. Sua
fama aumentou ainda mais com as charges de Sir John Tenniel, publicadas na
revista humorística Punch, entre a metade e o fim do século XIX. O personagem
era retratado como uma figura honesta e íntegra, sempre usando seu colete
estampado com a Union Jack, a bandeira do Reino Unido. Bastante usado
durante a Segunda Guerra Mundial, continua sendo um dos ícones mais fortes
da cultura britânica. É por vezes usado como símbolo ou representação de todo
o Reino Unido, mas não é bem-visto como representante da Escócia ou do País
de Gales, onde é encarado como inglês, não britânico. (N. T.)

Referência à peça Otelo — o mouro de Veneza, ato 2 cena 3:

Iago: Tragam mais vinho, olá! (Canta.) E façam minha caneca tinir! E façam
minha caneca tinir! […] Mais vinho, rapazes!

Cássio: Por Deus, excelente canção.

Iago: Aprendi-a na Inglaterra, onde de fato se bebe aos cântaros. O
dinamarquês, o alemão e o holandês pançudo — saúde, opa! — não são nada,
comparados com os ingleses […] Enquanto o holandês já está caído no chão e
vomitando, o inglês está apenas começando. (N. T.)

Na verdade, essa frase teria sido dita por um controverso político norte-
americano, Huey Long: “Quando o fascismo chegar aos Estados Unidos, ele
será chamado de antifascismo!”. (N. T.)

O sinal de v, gesto com a mão em que o dedo indicador e o médio são
levantados e separados, enquanto os outros dedos permanecem cerrados, foi
usado para representar a “vitória”, especialmente pelas tropas Aliadas durante
a Segunda Guerra Mundial. No Reino Unido, também é um gesto bastante
ofensivo, quando exibido com a palma para dentro. Ao longo dos tempos teve
vários significados, dependendo do contexto cultural: na década de 1960,
adquiriu o mais conhecido, de “paz e amor”. Acredita-se que a primeira vez
que o gesto foi feito foi na batalha de Agincourt, em 1415: arqueiros franceses
ameaçaram arrancar dois dedos dos arqueiros britânicos (os dedos que
seguravam a corda do arco), durante a batalha. Depois de cada confronto, os
britânicos exibiam seus dois dedos, mostrando que ainda estavam intactos. (N.
T.)

Em tradução livre: E marque minhas palavras, meu amigo: se você me trair,



42.

liquidarei você. (N. T.)

Os treasury tags ou India tags eram artigos de papelaria usados para manter
unidos documentos através de orifícios feitos nas margens. Consistiam de uma
espécie de elástico contorcido (de três a oito centímetros de comprimento)
cujas extremidades eram presas à parte central de uma barra de plástico ou de
metal. Churchill os chamava de klop por conta do som produzido na hora de
fazer o furo. (N. T.)



43.

44.

45.

Sinn Féin: partido republicano na Irlanda do Norte que defende a união da
província com o resto da ilha, formada também pela República da Irlanda.
Identificado como o braço político do IRA, a organização paramilitar
republicana responsável por ataques violentos contra alvos britânicos. (N. T.)

Benefício para pessoas que vivem no Reino Unido, com idade mínima de 18
anos, à procura de emprego ou que trabalhem menos de 16 horas por semana.
(N. T.)

O Clube Bullingdon é uma sociedade de elite de alunos homens da
Universidade de Oxford, célebre por contar com membros abastados e
promover grandiosos banquetes e rituais violentos, como a destruição de
restaurantes e dormitórios estudantis. Os membros do clube, fundado por volta
de 1780, são chamados de Buller men (homens de Buller), e usam fraque em um
jantar anual. (N. T).



46. Membros da aristocracia prussiana, e classe associada ao reacionarismo
político e ao militarismo. (N. T.)



47.

48.

49.

Dispositivo criado com a intenção de substituir a roda em um veículo com
propulsão própria para o uso em estradas acidentadas, com a mesma
suavidade de uma roda girando sobre uma pista de metal. A banda de rodagem
consistia de diversos pés revestidos com borracha que eram conectados por
juntas de bola e soquete até as extremidades dos raios deslizantes. Cada raio
tinha anexado a si um pequeno cilindro que, por sua vez, rolava sob uma curta
barra revolvendo em torno de um eixo controlado por um poderoso conjunto
de molas. Essa disposição permitia aos pés se acomodarem a obstáculos como
degraus ou escada. (N. T.)

Episódio da Segunda Guerra Púnica, a Batalha de Canas (Cannae) foi travada a
2 de agosto de 216 a.C., na zona da foz do Ofanto, na região da Apúlia, Itália,
opondo o exército romano, comandado por Paulo Emílio e Terêncio Varrão,
com um total de aproximadamente 80 mil homens, ao dos cartagineses
liderados por Aníbal, com cerca de 50 mil combatentes. Os cartagineses
alcançam uma vitória significativa, traduzida em um terrível desastre para os
romanos, que contabilizaram cerca de 50 mil vítimas, entre as quais o próprio
cônsul Emílio e 80 senadores. Contudo, e apesar de não existir força militar
suficiente para defender Roma, o líder cartaginês não avançou para a capital,
permitindo, deste modo, a sobrevivência histórica da civilização romana. (N.
T.)

Portos artificiais construídos na Segunda Guerra Mundial utilizados para
facilitar o rápido desembarque de homens e cargas (entrada de munições,
alimentos e medicamentos) nas praias durante a invasão Aliada da Normandia.
Era composto de 71 blocos de concreto, 500 metros de cais flutuantes e oito
vias flutuantes. O primeiro desembarque de carga ocorreu em 14 de junho de
1944. Em julho, o porto estava totalmente operacional; foi utilizado durante
100 dias, e permitiu o desembarque de 400 mil soldados, 4 milhões de
toneladas de equipamentos e 500 mil veículos. (N. T.)



50.

51.

Em tradução livre: Atirai, se preciso for, nesta cabeça branca/ Mas poupai a
bandeira do seu país, disse ela.

Em inglês, leghorn designa uma raça de galinhas, palha de Livorno e o chapéu
feito dessa palha. (N. T.)



52.

53.

54.

55.

O dirndl é um tipo de vestido tradicional utilizado na Baviera, Liechtenstein,
Áustria, e Tirol do Sul, baseado na vestimenta histórica dos camponeses
alpinos.

Forças russas, tanto políticas como militares, que ou emigraram para outros
países ou se opuseram aos bolcheviques após a Revolução de Outubro e
lutaram contra o Exército Vermelho (assim como o Exército Verde nacionalista
e o Exército Negro anarquista durante a Guerra Civil Russa de 1918 a 1921). Os
russos brancos eram os que não tinham ascendência mongol, povo que
explorou por séculos os russos. (N. T.)

Os gulags eram o sistema penal institucional da antiga União Soviética,
composto por uma rede de campos de concentração e campos de trabalhos
forçados; os kulaks eram a burguesia rural, camponeses relativamente ricos do
império russo que possuíam extensas fazendas e faziam uso de trabalho
assalariado em suas atividades, cooptados pelo czarismo em seu apoio. Depois
da Revolução Socialista de outubro de 1917, os kulaks lutaram ativamente
contra o poder soviético. Na década de 1930, foram alvo das políticas de
coletivização do campo realizadas por Stálin. (N. T.)

O UK Independence Party (Partido de Independência do Reino Unido),
agremiação política britânica de direita fundada em 1993 pela antiga “Liga
Antifederalista”, e que se descreve como “democrático e libertário”. (N. T.)



56.

57.

Designação poética da Inglaterra ou Grã-Bretanha. (N. T.)

A batalha de Termópilas, ocorrida em 480 a.C. na Grécia, foi uma sangrenta
luta entre 300 mil homens do exército persa e uma pequena força de soldados
gregos liderados por 300 guerreiros espartanos; dono do maior império da
época, o rei persa Xerxes avançou com sua enorme tropa Grécia continental
afora rumo a Atenas, no sul. A investida, porém, esbarrou na heroica
resistência grega em Termópilas, em um confronto que durou três dias e
terminou com a morte de todos os defensores. A Batalha de Drift Rorke,
episódio da Guerra Anglo-Zulu em 1879, foi a defesa da estação da missão de
Drift Rorke, sob o comando dos tenentes John Chard e Gonville Bromhead, em
que pouco mais de 150 soldados britânicos e coloniais defenderam com sucesso
a guarnição contra um ataque de três a quatro mil guerreiros zulus. (N. T.)



58. O Campo do Pano de Ouro (em francês: Champ du Drap d’Or) é o nome
historicamente dado ao local situado em Balinghem, entre Guînes e Ardres,
próximo a Calais, França, palco do encontro acontecido de 7 a 24 de junho de
1520 entre o rei inglês Henrique VIII e o rei francês Francisco I, conferência
cujo objetivo era estreitar os laços de amizade entre os dois soberanos, em
consequência do tratado anglo-francês de 1518. (N. T.)



59. Relativo a Henry John Temple, 3o visconde Palmerston (1784-1865), primeiro-
ministro britânico. (N. T.)



60. A Mansion House é a residência oficial do prefeito de Londres; é usada para
algumas das funções oficiais da cidade, incluindo a realização de um jantar
anual oferecido pelo prefeito, em que o ministro da Fazenda costuma fazer um
discurso — o “Mansion House Speech” — sobre o estado da economia
britânica. (N. T.)
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