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Nota	do	editor

Este	livro	é	o	1°	volume	de	uma	condensação	em	dois	volumes	da	grande	obra	de	Sir	Winston	Churchill
The	Second	World	War,	 de	 seis	 volumes	no	original	 inglês:	The	Gathering	 Storm,	Their	Finest	Hour,	The
Grand	Alliance,	The	Hinge	 of	Fate,	Closing	 the	Ring	 e	Triumph	 and	Tragedy,	 publicados	 entre	 os	 anos	 de
1948	e	1953.

Sir	Winston	recebeu	o	Prêmio	Nobel	de	Literatura	de	1953	pela	sua	extensa	obra	literária.



Excerto	do	prefácio	de
The	Gathering	Storm

Devo	considerar	estes	volumes	uma	continuação	da	narrativa	da	Primeira	Guerra	Mundial	que	iniciei	em
The	World	Crisis,	The	Eastern	 Front	 e	The	Aftermath.	 Juntos,	 eles	 cobrem	 o	 conto	 de	 outra	Guerra	 dos
Trinta	Anos.

Como	nos	volumes	anteriores,	adotei,	tanto	quanto	me	é	possível,	o	método	das	Memoirs	of	a	Cavalier,
de	Defoe,	em	que	o	autor	pendura	a	crônica	e	a	discussão	de	grandes	acontecimentos	militares	e	políticos	no
fio	das	 experiências	pessoais	de	um	 indivíduo.	Sou,	 talvez,	o	único	homem	a	 ter	passado	em	altos	postos
governamentais	pelos	dois	maiores	 cataclismos	da	história	 escrita.	Enquanto	na	Primeira	Guerra	Mundial
ocupei	cargos	de	responsabilidade,	porém	subalternos,	neste	segundo	embate	com	a	Alemanha	fui,	durante
mais	de	cinco	anos,	o	chefe	do	governo	de	Sua	Majestade.	Escrevo,	pois,	de	um	ponto	de	vista	diferente,	e
com	mais	autoridade	do	que	era	possível	em	meus	livros	anteriores.	Não	descrevo	esta	obra	como	história,
pois	isso	fica	a	cargo	de	outra	geração.	Mas	assevero,	confiante,	que	ela	é	uma	contribuição	para	a	história
que	há	de	ser	útil	ao	futuro.

Estes	trinta	anos	de	ação	e	de	tomadas	de	posição	abarcam	e	expressam	o	esforço	de	minha	vida,	e	muito
me	alegra	ser	 julgado	por	eles.	Ative-me	à	minha	norma	de	 jamais	criticar	qualquer	ação	de	guerra	ou	de
política	depois	de	ocorrida,	 a	menos	que	 tenha	 expressado	pública	ou	 formalmen te,	 em	ocasião	 anterior,
opinião	ou	advertência	a	respeito.	Na	verdade,	em	retrospectiva,	abrandei	muitas	das	arestas	da	controvérsia
contemporânea.	Foi-me	doloroso	registrar	essas	discordâncias	com	tantos	homens	de	quem	eu	gostava	ou	a
quem	respeitava;	mas	seria	um	erro	não	expor	as	lições	do	passado	perante	o	futuro.	Que	ninguém	escarneça
dos	homens	honrados	e	bem-intencionados	de	cujos	atos	 faço	a	crônica	nestas	páginas,	 sem	vasculhar	 seu
próprio	coração,	sem	reexaminar	seu	próprio	desempenho	nas	obrigações	públicas	e	sem	aplicar	as	lições	do
passado	à	sua	conduta	futura.

Não	se	vá	supor	que	eu	esperasse	concordância	de	todos	com	o	que	digo,	e	menos	ainda	que	eu	escreva
apenas	o	que	será	bem-aceito.	Dou	meu	testemunho	de	acordo	com	a	luz	que	me	norteia.	Todo	o	cuidado
possível	foi	tomado	para	verificar	os	fatos,	mas	muitas	coisas	estão	constantemente	vindo	à	tona	a	partir	da
divulgação	de	documentos	 capturados	ou	de	outras	 reve lações	 capazes	de	 introduzir	uma	nova	 faceta	nas
conclusões	que	extraí.

Certo	dia,	 o	presidente	Roosevelt	 disse-me	que	 estava	pedindo	 sugestões,	 publicamente,	 sobre	 como	 se
deveria	chamar	esta	guerra.	Retruquei	de	pronto:	“a	Guerra	Desnecessária”.	Nunca	houve	guerra	mais	fácil
de	impedir	do	que	esta	que	acaba	de	destroçar	o	que	restava	do	mundo	após	o	conflito	anterior.	A	tragédia
humana	 atinge	 seu	 clímax	no	 fato	de	que,	 após	 todos	 os	 esforços	 e	 sacrifícios	 de	 centenas	de	milhões	de
pessoas,	 e	 após	 as	 vitórias	 da	 Boa	Causa,	 ainda	 não	 encontramos	 Paz	 ou	 Segurança	 e	 estamos	 sujeitos	 a
perigos	ainda	maiores	do	que	aqueles	que	superamos.	É	minha	ardente	esperança	que	a	ponderação	sobre	o
passado	possa	servir	de	guia	nos	dias	que	estão	por	vir,	possa	permitir	a	uma	nova	geração	reparar	alguns	dos
erros	de	anos	anteriores	e	conduzir,	de	acordo	com	a	necessidade	e	a	glória	do	homem,	o	terrível	quadro
que	se	descortina	do	futuro.

Winston	Spencer	Churchill



Chartwell,	Westerham,	Kent,	março	de	1948



MORAL	DA	OBRA

Na	guerra:	determinação
Na	derrota:	desafio

Na	vitória:	magnanimidade
Na	paz:	boa	vontade
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PARTE	I

Marcos	da	Estrada
para	o	Desastre

de	1919	a	10	de	maio	de	1940

Certo	 dia,	 o	 presidente	 Roosevelt	 disse-me	 que	 estava	 pedindo	 sugestões,	 publicamente,
sobre	como	se	deveria	chamar	esta	guerra.	Retruquei	de	pronto:	“a	Guerra	Desnecessária”.
Nunca	 houve	 guerra	 mais	 fácil	 de	 impedir	 do	 que	 esta	 que	 acaba	 de	 destroçar	 o	 que
restava	do	mundo	após	o	conflito	anterior.







	1	

A	insânia	dos	vencedores,	1919-1929

Após	 o	 término	 da	 Guerra	 Mundial	 de	 1914,	 imperou	 profunda	 convicção	 e	 uma	 esperança	 quase
universal	de	que	reinaria	a	paz	no	mundo.	Esse	ardente	desejo	de	todos	os	povos	poderia	ter	sido	facilmente
satisfeito	houvera	firmeza	nas	convicções	justas	e	um	bom	senso	e	uma	prudên cia	razoáveis.	A	expressão	“a
guerra	para	acabar	com	as	guerras”	estava	em	todas	as	bocas,	e	se	haviam	tomado	providências	para	torná-la
realidade.	O	presidente	Wilson	—	presumiu-se	que	com	a	autoridade	dos	Estados	Unidos	—	fixara	em	todas
as	mentes	o	conceito	de	uma	Liga	das	Nações.

Os	exércitos	aliados	estacionavam	ao	longo	do	Reno	e	suas	cabeças	de	ponte	projetavam-se	a	fundo	numa
Alemanha	derrotada,	desarmada	e	faminta.	Em	Paris,	os	chefes	das	nações	vitoriosas	debatiam	e	discutiam	o
futuro.	 Diante	 deles	 abria-se	 o	 mapa	 da	 Europa,	 a	 ser	 redesenhado	 praticamente	 conforme	 bem
entendessem.	Após	52	meses	de	agonia	e	riscos,	a	coalizão	teutônica	lhes	estava	aos	pés,	e	nenhum	dos	seus
quatro	membros	era	capaz	de	opor	a	menor	resistência	à	vontade	dos	vitoriosos.	A	Alemanha,	líder	e	frente
da	 agressão,	 vista	 por	 todos	 como	 causa	primordial	 da	 catástrofe	 que	 se	 abatera	 sobre	 o	mundo,	 estava	 à
mercê	ou	ao	critério	dos	vencedores,	eles	mesmos	cambaleantes	depois	da	tormenta	por	que	haviam	passado.
Além	do	mais,	 não	 fora	 uma	 guerra	 de	 governos,	mas	 de	 povos.	Toda	 a	 energia	 vital	 dos	maiores	 países
escoara-se	aos	borbotões	na	ira	e	na	matança.

Os	líderes	guerreiros	que	se	reuniram	para	a	paz	em	Paris,	no	verão	de	1919,	para	lá	tinham	sido	levados
pela	mais	forte	e	furiosa	maré	que	jamais	montou	na	história	humana.	Já	ia	longe	o	tempo	dos	tratados	de
Utrecht	e	de	Viena,	quando	estadistas	e	diplomatas	aristocráticos,	vencedores	e	ven cidos,	reuniam-se	numa
discussão	polida	e	cortês	e,	livres	do	clamor	e	da	babel	da	democracia,	podiam	reformular	sistemas	com	base
nos	princípios	fundamentais	com	que	todos	concordavam.	Os	povos,	exaltados	por	seu	sofrimento	e	pelos
grandes	 ensinamentos	 que	 este	 lhes	 tinha	 imposto,	 ali	 estavam	 em	 volta,	 aos	 milhões,	 a	 exigir	 que	 a
compensação	 fosse	 plenamente	 extorquida.	Desgraçados	 dos	 líderes,	 agora	montados	 em	 seus	 inebriantes
pináculos	de	triunfo,	se	pusessem	a	perder	na	mesa	de	conferência	o	que	os	soldados	haviam	conquistado	em
cem	campos	de	batalha	encharcados	de	sangue.

A	França,	por	direito	advindo	de	seus	esforços	e	suas	perdas,	ocupava	o	papel	principal.	Quase	um	milhão
e	meio	de	franceses	pereceram	em	defesa	do	solo	pátrio	sobre	o	qual	haviam	resistido	ao	invasor.	Por	cinco
vezes	 em	cem	anos	—	em	1814,	1815,	1870,	1914	 e	1918	—	as	 torres	de	Notre	Dame	 tinham	visto	o
clarão	dos	canhões	prussianos	e	ouvido	o	estrondo	de	seus	disparos.	Agora,	por	quatro	anos	medonhos,	13
províncias	 da	 França	 haviam	 ficado	 sob	 o	 jugo	 rigoroso	 do	 comando	militar	 prussiano.	 Extensas	 regiões
foram	 sistematicamente	 devastadas	 pelo	 inimigo	 ou	 pulverizadas	 no	 confronto	 entre	 os	 exércitos.	 Raras
eram	 as	 casas	 ou	 as	 famílias,	 de	 Verdun	 a	 Toulon,	 que	 não	 choravam	 seus	 mortos	 ou	 abrigavam	 seus
inválidos.	Para	aqueles	 franceses	que	haviam	 lutado	e	 sofrido	em	1870	—	e	havia	muitos	deles	ocupando
altos	cargos	—	parecia	quase	um	milagre	que	a	França	tivesse	emergido	vitoriosa	da	luta	incomparavelmente
mais	 terrível	que	 recém	 findara.	Durante	 toda	 sua	existência,	 eles	viveram	no	medo	do	 Império	Alemão.
Lembravam-se	da	guerra	preventiva	que	Bismarck	 tentara,	 em	1875;	 lembravam-se	da	ameaça	brutal	que
derrubara	Delcassé	do	governo,	em	1905;	haviam	estremecido	na	ameaça	marroquina	de	1906,	ante	a	dis-
puta	da	Bósnia,	em	1908,	e	com	a	crise	de	Agadir,	em	1911.	Os	discursos	do	Kaiser	falando	em	“punho	de



ferro”	e	“armadura	reluzente”	podiam	ser	recebidos	com	ridículo	na	Inglaterra	e	nos	Estados	Unidos,	mas
soavam	o	dobre	sinistro	de	uma	realidade	assustadora	no	coração	dos	franceses.	Por	quase	cinquenta	anos,
eles	tinham	vivido	em	meio	ao	terror	das	armas	alemãs.	Agora,	ao	preço	de	seu	próprio	sangue,	essa	longa
opressão	fora	empurrada	para	longe.	Sem	dúvida,	ali	tinham	chegado,	finalmente,	a	paz	e	a	segurança.	Num
ímpeto	apaixonado,	o	povo	francês	exclamava:	“Nunca	mais!”

Mas	 o	 futuro	 vinha	 carregado	 de	maus	 presságios.	 A	 população	 francesa	 era	menos	 de	 dois	 terços	 da
população	 alemã.	 Mostrava-se	 estacionária,	 enquanto	 a	 alemã	 aumentava.	 Dentro	 de	 uma	 década,	 ou
menos,	a	torrente	anual	da	juventude	alemã	que	chegava	à	idade	do	serviço	militar	deveria	corresponder	ao
dobro	da	francesa.	A	Alemanha	havia	combatido	quase	o	mundo	inteiro,	quase	sozinha,	e	quase	vencera.	Os
mais	informados	sabiam	muito	bem	das	diversas	ocasiões	em	que	o	desfecho	da	Grande	Guerra	oscilara	na
balança,	bem	como	dos	acidentes	e	acasos	que	tinham	invertido	o	equilíbrio	fatal.	Que	perspectiva	haveria,
no	futuro,	de	que	os	Grandes	Aliados	ressurgissem	aos	milhões	nos	campos	de	batalha	da	França	ou	do	leste?
A	Rússia	estava	em	ruínas	e	em	convulsão,	irreconhecivelmente	transformada	para	muito	longe	de	qualquer
semelhança	 com	o	passado.	A	 Itália	 bem	poderia	 ficar	 do	 lado	 oposto.	A	 Inglaterra	 e	 os	Estados	Unidos
eram	separados	da	Europa	por	mares	ou	oceanos.	O	próprio	Império	Britânico	parecia	unido	por	laços	que
ninguém,	exceto	seus	cidadãos,	era	capaz	de	entender.

Que	 combinação	 de	 acontecimentos	 haveria,	 algum	 dia,	 de	 trazer	 de	 volta	 à	 França	 e	 a	 Flandres	 os
imponentes	 canadenses	 de	 Vimy	 Ridge;	 os	 gloriosos	 australianos	 de	 Villers-Bretonneux;	 os	 destemidos
neozelandeses	dos	campos	esburacados	de	Passchendaele;	o	resoluto	corpo	de	exército	indiano	que,	no	cruel
inverno	de	1914,	havia	sustentado	a	linha	de	frente	em	Armentières?	Quando	iria	novamente	a	Inglaterra,
pacífica,	despreocupada	e	antimilitarista,	arrastar-se	pelas	planícies	do	Artois	e	da	Picardia	com	exércitos	de
dois	ou	três	milhões	de	homens?	Quando	voltaria	o	oceano	a	derramar	dois	milhões	dos	esplêndidos	jovens
da	América	na	Champagne	e	no	Argonne?	Desgastada	e	duplamente	dizimada,	mas	indiscutível	senhora	do
momento,	 a	 nação	 francesa	 perscrutava	 o	 futuro	 com	um	 grato	 assombro	 e	 um	medo	 obsedante.	Onde
estava,	afinal,	aquela	segurança	sem	a	qual	tudo	o	que	fora	conquistado	parecia	sem	valor,	e	a	própria	vida,
mesmo	 em	meio	 ao	 júbilo	 da	 vitória,	 era	 quase	 insuportável?	 A	 necessidade	 extrema	 era	 a	 segurança,	 a
qualquer	preço	e	por	qualquer	meio,	por	mais	severo	ou	até	implacável	que	fosse.

No	Dia	do	Armistício,	os	exércitos	alemães	haviam	marchado	em	ordem	para	casa.	“Eles	souberam	lutar”,
disse	o	marechal	Foch,	generalíssimo	dos	aliados,	com	os	louros	rebrilhando	sobre	a	fronte	e	falando	com
espírito	de	soldado:	“Que	conservem	suas	armas.”	Mas	exigiu	que	a	fronteira	francesa,	dali	por	diante,	fosse
o	rio	Reno.	A	Alemanha	podia	estar	desarmada;	com	seu	sistema	militar	em	frangalhos;	com	suas	fortalezas
desmanteladas;	 podia	 estar	 empobrecida;	 sobrecarregada	 com	 o	 peso	 de	 indenizações	 incomensuráveis;
podia	 tornar-se	 presa	 de	 rixas	 internas;	 mas,	 em	 dez	 ou	 vinte	 anos,	 tudo	 isso	 passaria.	 O	 indestrutível
poderio	“de	todas	as	tribos	germânicas”	se	ergueria	uma	vez	mais,	e	as	fogueiras	latentes	da	Prússia	guerreira
tornariam	a	arder	e	brilhar.

Mas	o	Reno,	o	 largo	e	profundo	Reno,	com	sua	correnteza	veloz,	uma	vez	mantido	e	 fortificado	pelo
exército	francês,	seria	uma	barreira	e	a	proteção	por	trás	da	qual	a	França	poderia	viver	e	respirar	durante
gerações.	Muito	diferentes	eram	os	sentimentos	e	opiniões	do	mundo	de	língua	inglesa,	sem	cujo	auxílio	a
França	certamente	teria	sucumbido.	As	disposições	territo riais	do	Tratado	de	Versalhes	deixaram	a	Alemanha
praticamente	 intacta.	Continuou	 a	 ser	 o	maior	 bloco	 racial	 homogêneo	da	Europa.	Quando	o	marechal
Foch	tomou	conhecimento	da	assinatura	do	Tratado	de	Paz	de	Versalhes,	comentou	com	singular	agudeza:
“Isso	não	é	Paz.	É	um	Armistício	de	vinte	anos.”

✩



As	 cláusulas	 econômicas	 do	Tratado	 foram	malévolas	 e	 tolas,	 a	 tal	 ponto	 que	 se	 tornaram	obviamente
inúteis.	A	Alemanha	 foi	 condenada	a	pagar	 indenizações	de	guerra	numa	escala	 fabulosa.	Essas	exigências
expressaram	a	raiva	dos	vencedores	e	a	incapacidade	de	seus	povos	de	compreenderem	que	nenhuma	nação
ou	comunidade	derrotada	pode	jamais	pagar	tributo	em	escala	equiparável	ao	custo	da	guerra	moderna.

As	 massas	 continuavam	 imersas	 no	 desconhecimento	 das	 mais	 simples	 realidades	 econômicas,	 e	 seus
líderes,	em	busca	de	seu	voto,	não	ousavam	desiludi-las.	Os	jornais,	como	é	do	estilo,	refletiam	e	coloriam	as
opiniões	 vigentes.	 Poucas	 vozes	 se	 levantaram	para	 explicar	 que	 o	 pagamento	de	 re parações	 de	 guerra	 só
pode	ser	feito	através	de	serviços	ou	pelo	transporte	físico	de	mercadorias,	em	vagões	que	cruzem	fronteiras
terrestres	 ou	 em	 navios	 que	 singrem	 águas	 salgadas;	 ou	 que,	 chegadas	 aos	 países	 que	 as	 exigem,	 essas
mercadorias	desarticulam	a	indústria	local,	exceto	nas	sociedades	muito	primitivas	ou	mantidas	sob	controle
rigoroso.	 Na	 prática,	 como	 até	 os	 russos	 agora	 já	 aprenderam,	 a	 única	 maneira	 de	 pilhar	 uma	 nação
derrotada	é	apropriar-se	de	quaisquer	bens	móveis	que	se	deseje	e	prender	uma	parte	de	seus	homens	como
escravos	permanentes	ou	 temporários.	Mas	o	 lucro	obtido	por	 esses	processos	não	guarda	 relação	alguma
com	o	 custo	 da	 guerra.	Ninguém	nos	 altos	 cargos	 teve	 a	 perspicácia,	 a	 ascendência	 ou	 o	 distanciamento
necessários	 do	 desvario	 público	 para	 explicitar	 aos	 seus	 eleitorados	 esses	 fatos	 fundamentais	 e	 brutais;	 e
ninguém	 que	 o	 fizesse	 teria	 merecido	 crédito.	 Os	 triunfantes	 aliados	 continuaram	 a	 afirmar	 que
espremeriam	a	Alemanha	“até	a	semente	ranger”.	Tudo	isso	teve	uma	poderosa	influência	na	prosperidade
do	mundo	e	no	estado	de	espírito	da	raça	alemã.

Na	 verdade,	 entretanto,	 essas	 cláusulas	 nunca	 foram	 postas	 devidamente	 em	 execução.	 Ao	 contrário,
enquanto	cerca	de	um	bilhão	de	libras	ester linas	em	ativos	alemães	foi	apropriado	pelas	potências	vitoriosas,
mais	de	um	bilhão	e	meio	de	 libras	 foi	emprestado	à	Alemanha	alguns	anos	depois,	principalmente	pelos
Estados	Unidos	e	pela	Inglaterra,	assim	permitindo	que	a	destruição	causada	pela	guerra	fosse	rapidamente
reparada	 na	 Alemanha.	Como	 esse	 processo,	 aparentemente	magnânimo,	 continuou	 a	 ser	 acom panhado
pela	 gritaria	 orquestrada	 das	 populações	 infelizes	 e	 amarguradas	 dos	 países	 vitoriosos,	 bem	 como	 pela
garantia	de	seus	políticos	de	que	a	Alemanha	seria	levada	a	pagar	“até	o	último	vintém”,	não	se	podia	esperar
nem	se	iria	colher	qualquer	gratidão	ou	boa	vontade.

A	história	há	de	caracterizar	todas	essas	transações	como	insanas.	Elas	ajudaram	a	gerar	a	maldição	marcial
e	a	“nevasca	econômica”,	às	quais	voltaremos	mais	adiante.	Tudo	isso	é	uma	história	lamentável	de	complexa
idiotia,	em	cuja	produção	consumiram-se	muito	trabalho	e	muita	virtude.

✩

A	segunda	grande	tragédia	 foi	o	completo	esfacelamento	do	Império	Austro-Húngaro	pelos	tratados	de
St.	Germain	e	do	Trianon.	Durante	séculos,	essa	encarnação	sobrevivente	do	Sacro	Império	Romano	havia
proporcionado	uma	vida	trivial,	com	benefícios	de	comércio	e	segurança,	a	um	grande	número	de	povos,
nenhum	dos	quais,	 em	nossa	época,	 teve	 força	ou	vitalidade	para	 se	manter	 sozinho	diante	da	pressão	de
uma	Alemanha	ou	uma	Rússia	revivificadas.	Todas	essas	raças	desejavam	romper	com	a	estrutura	federal	ou
imperial,	e	incentivar	seus	desejos	era	tido	como	uma	política	liberal.	A	balcanização	do	sudeste	da	Europa
prosseguiu	a	passos	largos,	com	o	consequente	engrandecimento	relativo	da	Prússia	e	do	Reich	alemão,	que,
apesar	de	cansado	e	amedrontado	pela	guerra,	estava	intacto	e	era	irresistível	na	região.	Não	há	um	único
povo	 ou	 província,	 dentre	 os	 que	 constituíram	 o	 império	 dos	 Habsburgo,	 para	 o	 qual	 a	 conquista	 da
independência	 não	 tenha	 trazido	 as	 torturas	 que	 os	 antigos	 poetas	 e	 teólogos	 reservavam	 para	 os
amaldiçoados.	Viena,	a	nobre	capital,	pátria	de	tanta	cultura	e	tradição	por	longo	tempo	defendidas,	núcleo
de	 tantas	 rodovias,	 rios	 e	 ferrovias,	 ficou	 deserta	 e	 faminta,	 como	 um	 grande	 empório	 num	 distrito
empobrecido	abandonado	pela	maioria	dos	seus	moradores.



Os	 vencedores	 impuseram	 aos	 alemães	 todos	 os	 ideais	 longamente	 ansiados	 pelas	 nações	 liberais	 do
Ocidente.	 Foi-lhes	 retirado	 o	 fardo	 do	 serviço	militar	 compulsório	 e	 da	 necessidade	 de	 ter	 armamentos
pesados.	 Imensos	 empréstimos	 americanos	 logo	 lhes	 foram	 insistentemente	 oferecidos,	 em bora	 eles	 não
tivessem	crédito.	Uma	constituição	democrática,	pautada	nos	mais	recentes	aperfeiçoamentos,	foi	instaurada
em	 Weimar.	 Afastados	 os	 imperadores,	 elegeu-se	 gente	 sem	 qualquer	 projeção.	 Por	 baixo	 desse	 tecido
delicado	 campeavam	 as	 paixões	 da	 nação	 alemã,	 poderosa	 e	 derrotada,	 mas	 essencialmente	 intacta.	 O
preconceito	dos	americanos	contra	a	monarquia	havia	deixado	claro	ao	império	vencido	que	receberia	um
tratamento	melhor	 dos	 aliados	 como	 república	 do	 que	 na	 condição	 de	monarquia.	Uma	 política	 sensata
teria	coroado	e	fortalecido	a	República	de	Weimar	com	um	soberano	constitucional,	na	pessoa	de	um	neto
ainda	menino	do	Kaiser,	sob	a	gestão	de	um	conselho	de	regentes.	Em	vez	disso,	abriu-se	um	vazio	imenso
na	 vida	 nacional	 do	 povo	 alemão.	 Foram	 temporariamente	 desarticulados	 todos	 os	 elementos	 fortes,
militares	e	feudais,	que	se	poderiam	agregar	em	torno	de	uma	monarquia	constitucional	e,	pelo	bem	dela,
respeitados	 e	 sustentados	os	novos	processos	democráticos	 e	parlamentares.	A	República	de	Weimar,	 com
todos	os	seus	adornos	e	bênçãos	 liberais,	 foi	encarada	como	uma	imposição	do	inimigo.	Não	tinha	como
preservar	a	fidelidade	ou	o	imaginário	do	povo	alemão.	Por	um	breve	período,	as	pessoas	tentaram	agarrar-
se,	como	que	em	desespero,	ao	idoso	marechal	Hindenburg.	Depois	disso,	forças	poderosas	ficaram	à	deriva,
o	 vazio	 aumentou	 e,	 nesse	 vazio,	 após	 uma	 pausa,	 apareceu	 um	maníaco	 de	 índole	 feroz,	 repositório	 e
expressão	dos	mais	virulentos	ódios	que	jamais	corroeram	o	coração	humano	—	o	cabo	Hitler.

✩

A	França	fora	totalmente	esgotada	pela	guerra.	A	geração	que,	desde	1870,	sonhava	com	uma	guerra	de
vingança	havia	 triunfado,	mas	a	um	custo	 letal	para	a	 força	viva	da	nação.	Foi	uma	França	esquálida	que
saudou	 o	 alvorecer	 da	 vitória.	Um	profundo	 temor	 da	Alemanha	 perpassava	 a	 nação	 francesa	 na	manhã
seguinte	a	seu	estonteante	sucesso.	Foi	esse	medo	que	impeliu	o	marechal	Foch	a	exigir	a	fronteira	do	Reno,
em	prol	 da	 segurança	 da	 Fran ça	 contra	 seu	 vizinho	muito	maior.	Mas	 os	 políticos	 ingleses	 e	 americanos
sustentaram	que	a	absorção	no	território	francês	de	distritos	povoados	por	alemães	contrariava	os	Quatorze
Pontos	e	os	princípios	de	nacionalismo	e	autodeterminação	em	que	se	deveria	basear	o	Tratado	de	Paz.	Por
conseguin te,	opuseram-se	a	Foch	e	à	França.	Conquistaram	Clemenceau	mediante	as	promessas,	primeiro,
de	uma	garantia	 anglo-americana	conjunta	de	defesa	da	França;	 segundo,	de	uma	zona	desmilitarizada;	 e
terceiro,	do	desarmamento	 total	 e	duradouro	da	Alemanha.	Clemenceau	 aceitou,	 apesar	dos	protestos	de
Foch	e	de	 sua	própria	 intuição.	O	Tratado	de	Garantia,	por	 conseguinte,	 foi	 assinado	por	Wilson,	Lloyd
George	 e	Clemenceau.	O	 senado	 americano	 recusou-se	 a	 ratificá-lo.	Repudiou	 a	 assinatura	do	presidente
Wilson.	E	a	nós,	que	tanto	havíamos	acatado	suas	opiniões	e	desejos	em	toda	essa	questão	da	pacificação,	foi-
nos	dito,	sem	grande	cerimônia,	que	deveríamos	estar	melhor	informados	sobre	a	constituição	americana.

Em	 meio	 ao	 temor,	 à	 raiva	 e	 à	 desorganização	 do	 povo	 francês,	 a	 figura	 rude	 e	 dominadora	 de
Clemenceau,	com	sua	autoridade	mundialmente	famosa	e	seus	contatos	ingleses	e	americanos	especiais,	foi
imediatamente	descartada.	“A	ingratidão	para	com	seus	grandes	homens”,	diz	Plutarco,	“é	a	marca	dos	povos
fortes.”	 Foi	 uma	 imprudência	 da	 França	 ceder	 a	 esse	 vezo,	 num	 momento	 em	 que	 estava	 tão
lastimavelmente	 enfraquecida.	 Era	 pequena	 a	 força	 compensatória	 a	 ser	 encontrada	 na	 revivescência	 das
intrigas	de	grupo	e	das	incessantes	trocas	de	governos	e	ministros	que	foram	a	marca	da	Terceira	República,
por	mais	lucrativas	ou	divertidas	que	elas	fossem	para	os	que	nelas	atuavam.

Poincaré,	a	figura	mais	vigorosa	a	suceder	a	Clemenceau,	tentou	formar	uma	Renânia	independente,	sob
proteção	e	controle	da	França.	Nenhuma	chance	de	êxito.	Ele	não	hesitou	em	tentar	impor	indenizações	à
Alemanha	 através	 da	 invasão	 do	 Ruhr.	 Isso	 certamente	 forçou	 a	 obediência	 aos	 tratados	 por	 parte	 da



Alemanha,	mas	 foi	 severamente	condenado	pela	opinião	pública	 inglesa	 e	 americana.	Como	resultado	da
desorganização	financeira	e	política	geral	da	Alemanha,	bem	como	dos	pagamentos	de	reparações	de	guerra
durante	os	anos	de	1919	a	1923,	o	marco	entrou	em	rápido	colapso.	O	ódio	despertado	na	Alemanha	pela
ocupação	francesa	do	Ruhr	levou	a	uma	vasta	e	afoita	impressão	de	papel-moeda,	com	o	objetivo	deliberado
de	destruir	toda	a	base	monetária.	No	estágio	final	da	inflação,	uma	libra	esterlina	correspondia	a	43	trilhões
de	marcos.	As	consequências	sociais	e	econômicas	dessa	inflação	foram	mortíferas	e	extensas.	A	poupança	da
classe	média	 sumiu	ao	vento,	 criando-se	 assim	um	grupo	natural	de	 seguidores	da	bandeira	do	Nacional-
Socialismo.	Toda	a	estrutura	da	indústria	alemã	foi	distorcida	pelo	crescimento	de	trustes	que	proliferavam
com	rapidez.	O	capital	de	giro	do	país	desapareceu.	É	claro	que	a	dívida	interna	nacional	e	o	endividamento
da	indústria,	sob	a	forma	de	encargos	sobre	o	capital	fixo	e	hipotecas,	foram	simultaneamente	liquidados	ou
repudiados.	 Mas	 isso	 não	 serviu	 de	 compensação	 para	 a	 perda	 do	 capital	 de	 giro.	 Tudo	 isso	 levou
diretamente	 aos	 empréstimos	 em	 larga	 escala,	 tomados	 no	 exterior	 por	 uma	 nação	 em	 bancarrota,	 que
foram	a	marca	dos	anos	seguintes.	A	amargura	e	o	sofrimento	alemães	marchavam	juntos	—	como	fazem
hoje.

O	estado	de	ânimo	inglês	perante	a	Alemanha,	de	início	ferocíssimo,	logo	assumiu	igual	 intensidade	na
direção	oposta.	Abriu-se	uma	fenda	en tre	Lloyd	George	e	Poincaré,	cuja	personalidade	irritadiça	prejudicava
sua	política	firme	e	de	grande	visão.	As	duas	nações	divergiram	no	pensamento	e	na	ação,	e	a	simpatia	ou	até
admiração	inglesa	pela	Alemanha	encontrou	uma	expressão	vigorosa.

✩

A	 Liga	 das	 Nações,	 mal	 tinha	 sido	 criada,	 recebeu	 um	 golpe	 quase	 mortal.	 Os	 Estados	 Unidos
abandonaram	a	cria	do	presidente	Wilson.	O	próprio	presidente,	disposto	a	batalhar	por	seus	ideais,	sofreu
um	derrame	paralisante	no	momento	em	que	iniciava	sua	campanha	e,	a	partir	de	então,	arrastou-se	como
um	destroço	inútil	durante	uma	grande	parte	de	dois	anos	longos	e	vitais,	no	final	dos	quais	seu	partido	e
sua	 política	 foram	 varridos	 de	 cena	 pela	 vitória	 presidencial	 republicana	 de	 1920.	 Após	 o	 despontar	 do
sucesso	republicano,	as	concepções	isolacionistas	prevaleceram	do	outro	lado	do	Atlântico.	Devia-se	deixar	a
Europa	se	fritar	na	própria	banha	e	pagar	suas	dívidas	da	lei.	Ao	mesmo	tempo,	elevaram-se	as	tarifas	para
impedir	 a	 entrada	 de	 mercadorias,	 que	 eram	 o	 único	 meio	 através	 do	 qual	 essas	 dívidas	 poderiam	 ser
liquidadas.	Na	Conferência	de	Washington	de	1921,	amplas	propostas	de	desarmamento	naval	foram	feitas
pelos	Estados	Unidos,	e	os	governos	inglês	e	americano	trataram	de	afundar	animadamente	seus	navios	de
guerra	e	desmanchar	suas	instalações	militares.	Afirmou-se,	seguindo	uma	estranha	lógica,	que	seria	imoral
desarmar	os	vencidos	sem	que	os	vencedores	também	se	desfizessem	de	suas	armas.	O	dedo	da	repro vação
anglo-americana	 logo	 seria	 apontado	 para	 a	 França,	 privada,	 tanto	 da	 fronteira	 do	 Reno	 quanto	 de	 seu
tratado	 de	 garantia	 e	 de	 poder	manter,	mesmo	 em	 reduzidíssima	 escala,	 um	 exército	 francês	 baseado	 no
serviço	militar	universal.

Os	Estados	Unidos	deixaram	claro	para	a	Inglaterra	que	a	continuidade	da	aliança	inglesa	com	o	Japão,	a
qual	 os	 japoneses	 vinham	 cumprindo	 escrupulosamente,	 constituiria	 uma	 barreira	 às	 relações	 anglo-
americanas.	 A	 aliança	 foi	 consoantemente	 encerrada.	 Sua	 anulação	 causou	 uma	 profunda	 impressão	 no
Japão	e	 foi	 vista	 como	a	desdenhosa	 rejeição	de	uma	nação	asiática	pelo	mundo	ocidental.	Romperam-se
muitos	laços	que,	posterior mente,	poderiam	ter-se	revelado	de	valor	decisivo	para	a	paz.	Ao	mesmo	tempo,
o	 Japão	 pôde	 consolar-se	 com	 o	 fato	 de	 que	 a	 queda	 da	 Alemanha	 e	 da	 Rússia	 tinham-no	 alçado,
temporariamente,	ao	terceiro	lugar	entre	as	potências	navais	mundiais	e,	certamente,	à	categoria	de	primeiro
nível.	Embora	o	Acordo	Naval	de	Washington	prescrevesse	para	o	Japão	uma	proporção	menor	de	poderio
militar	em	navios	de	alta	classe	em	tamanho	e	armamento	do	que	para	a	Inglaterra	ou	os	Estados	Unidos



(5:5:3),	 a	 quota	 que	 lhe	 foi	 atribuída	 ficou	 perfeitamente	 à	 altura	 de	 sua	 capacidade	 financeira	 e	 de
construção	 por	 um	 bom	 número	 de	 anos.	O	 país	manteve	 um	 olho	 atento	 nas	 duas	maiores	 potências
navais,	que	impuseram	uma	à	outra	cortes	para	muito	menos	do	que	seus	recursos	lhes	permitiriam	e	do	que
era	exigido	por	suas	responsabilidades.	Assim,	tanto	na	Europa	quanto	na	Ásia,	os	aliados	vitoriosos	criaram
rapidamente	condições	que,	em	nome	da	paz,	prepararam	o	terreno	para	a	renovação	da	guerra.

Enquanto	 ocorriam	 todos	 esses	 desafortunados	 acontecimentos,	 em	 meio	 a	 uma	 incessante	 troca	 de
chavões	bem-intencionados	dos	dois	lados	do	Atlântico,	uma	nova	e	mais	terrível	causa	de	conflito	do	que	o
imperialismo	de	czares	e	kaisers	evidenciou-se	na	Europa.	A	guerra	civil	da	Rússia	terminou	com	a	vitória
absoluta	da	Revolução	Bolchevique.	Os	exércitos	soviéticos	que	avançaram	para	subjugar	a	Polônia	 foram
repelidos	na	Batalha	de	Varsóvia,	mas	a	Alemanha	e	a	Itália	quase	sucumbiram	à	propaganda	e	aos	desígnios
comunistas,	enquanto	a	Hungria	realmente	ficou,	por	algum	tempo,	sob	o	controle	do	ditador	comunista
Bela	Kun.	Embora	o	marechal	Foch	observasse	sensatamente	que	“o	bolchevismo	jamais	cruzou	as	fronteiras
da	vitória”,	os	alicerces	da	civilização	europeia	estremeceram	nos	primeiros	anos	do	após	guerra.	O	fascismo
foi	a	sombra	ou	o	filho	torto	do	comunismo.	Enquanto	o	cabo	Hitler	prestava	serviços	ao	oficialato	alemão
em	Munique,	despertando	nos	soldados	e	trabalhadores	um	ódio	feroz	contra	judeus	e	comunistas,	a	quem
ele	culpava	pela	derrota	da	Alemanha,	outro	aventureiro,	Benito	Mussolini,	dava	à	Itália	uma	nova	tese	de
governo	 que,	 conquanto	 alegasse	 estar	 salvando	 o	 povo	 italiano	 do	 comunismo,	 elevou-o	 a	 um	 poder
ditatorial.	Assim	como	o	fascismo	brotou	do	comunismo,	o	nazismo	criou-se	do	fascismo.	Puseram-se,	pois,
de	 pé	 os	 movimentos	 gêmeos	 que,	 dentro	 em	 pouco,	 estavam	 destinados	 a	 mergulhar	 o	 mundo	 num
conflito	ainda	mais	hediondo,	que	ninguém	pode	afirmar	que	tenha	terminado	com	sua	destruição.

✩

Não	obstante,	restava	uma	sólida	garantia	de	paz:	a	Alemanha	estava	desarmada.	Toda	a	sua	artilharia	e
outros	 armamentos	 estavam	 destruídos.	 Sua	 esquadra	 já	 afundara	 a	 si	mesma	 em	 Scapa	 Flow.	 Seu	 vasto
exército	 fora	 dispensado.	 Pelo	 Tratado	 de	 Versalhes,	 era	 permitido	 à	 Alemanha,	 para	 a	 manutenção	 da
ordem	interna,	ter	apenas	um	exército	profissional	com	tempo	de	serviço	prolongado,	que	não	ultrapassasse
cem	mil	 homens	 e	 que,	 sendo	 assim,	 era	 incapaz	 de	 acumular	 uma	 reserva	militar.	 As	 quotas	 anuais	 de
recrutas	 já	 não	 recebiam	 instrução;	 os	 quadros	 foram	 dissolvidos.	 Envidaram-se	 todos	 os	 esforços	 para
reduzir	o	corpo	de	oficiais	a	um	décimo.	Nenhum	tipo	de	força	aérea	militar	era	permitido.	Foi	proibida	a
construção	de	submarinos,	e	a	marinha	alemã	ficou	restrita	a	um	punhado	de	embarcações	de	menos	de	dez
mil	toneladas.	A	Rússia	soviética	foi	barrada	da	Europa	ocidental	por	um	cordão	de	nações	violentamente
antibolcheviques,	que	haviam	rompido	com	o	antigo	Império	dos	Czares	em	sua	forma	nova	e	mais	terrível.
A	 Polônia	 e	 a	 Tchecoslováquia	 ergueram	 a	 cabeça	 com	 independência	 e	 pareciam	 postar-se	 erectas	 na
Europa	Central.	A	Hungria	havia	se	recuperado	de	sua	dose	de	Bela	Kun.	O	exército	francês,	deitado	em
seus	lauréis,	era	a	força	militar	mais	vigorosa	da	Europa,	sem	termos	de	comparação,	e	por	algum	tempo	se
acreditou	que	a	força	aérea	francesa	era	da	mesma	categoria.

Até	 o	 ano	de	1934,	 o	poder	dos	 vencedores	 continuou	 incontestado	na	Europa	 e,	 a	 rigor,	 no	mundo
inteiro.	Não	houve	um	só	momento,	nesses	16	anos,	em	que	os	três	ex-aliados,	ou	até	a	Inglaterra	e	a	França
com	seus	associados	na	Europa,	não	pudessem	controlar,	através	de	um	mero	esforço	da	vontade,	em	nome
da	Liga	das	Nações	e	com	sua	proteção	moral	e	internacional,	o	poder	armado	da	Alemanha.	Em	vez	disso,
até	1931,	os	vencedores,	especialmente	os	Estados	Unidos,	concentraram	seus	esforços	em	extorquir,	através
de	controles	externos	vexatórios,	 suas	 reparações	anuais	da	Alemanha.	O	fato	de	que	esses	pagamentos	 só
eram	efetuados	a	partir	de	empréstimos	americanos	muito	maiores	reduziu	ao	absurdo	o	processo	 inteiro.
Nada	 se	 colheu	 além	 de	 má	 vontade.	 Por	 outro	 lado,	 o	 cumprimento	 rigoroso	 das	 cláusulas	 de



desarmamento	 do	Tratado	 de	 Paz	 em	qualquer	 ocasião,	 até	 1934,	 teria	 preservado	 indefinidamente,	 sem
violência	ou	derramamento	de	sangue,	a	paz	e	a	segurança	da	humanidade.	Mas	foi	negligenciado	enquanto
as	 infrações	 se	mantiveram	 insignificantes;	 e	 deliberadamente	 evitado	 quando	 elas	 assumiram	proporções
sérias.	Assim,	a	última	salvaguarda	de	uma	paz	duradoura	foi	jogada	fora.	Os	crimes	dos	vencidos	encontram
seus	antecedentes	e	sua	explicação	—	embora	não	seu	perdão,	é	claro	—	na	insânia	dos	vencedores.	Sem	essa
insensatez,	não	teria	havido	tentação	nem	oportunidade	para	o	crime.

✩

Nestas	 páginas,	 tento	 narrar	 alguns	 dos	 incidentes	 e	 impressões	 que	 compõem,	 em	 minha	 mente,	 a
crônica	do	 advento	da	pior	 tragédia	da	humanidade	 em	 sua	 tumultuada	história.	Esta	não	 se	 configurou
apenas	na	destruição	da	vida	e	da	propriedade,	que	é	inseparável	da	guerra.	Tinha	havido	uma	assustadora
matança	 de	 soldados	 na	 Primeira	 Guerra	 Mundial	 e	 grande	 parte	 da	 riqueza	 acumulada	 das	 nações	 se
consumira.	 No	 entanto,	 salvo	 pelos	 excessos	 da	 Revolução	 Russa,	 o	 tecido	 fundamental	 da	 civilização
europeia	continuava	intacto	ao	se	encerrar	a	luta.	Quando	o	fragor	e	a	poeira	do	canhoneio	se	extinguiram
subitamente,	 as	 nações,	 apesar	 de	 suas	 inimizades,	 ainda	 conseguiam	 reconhecer-se	 mutuamente	 como
personalidades	raciais	históricas.	As	leis	da	guerra,	de	modo	geral,	tinham	sido	respeitadas.	Havia	um	campo
profissional	comum	para	o	encontro	de	militares	que	combateram	uns	aos	outros.	Vencedores	e	vencidos,
na	mesma	medida,	 ainda	 preservavam	 a	 aparência	 de	 estados	 civilizados.	 Firmou-se	 uma	paz	 solene	 que,
salvo	 por	 aspectos	 financeiros	 impossíveis	 de	 cumprir,	 conformava-se	 aos	 princípios	 que,	 no	 século	XIX,
haviam	regido	cada	vez	mais	as	relações	entre	povos	esclarecidos.	O	império	da	lei	foi	proclamado	e	se	criou
um	instrumento	mundial	para	nos	proteger	a	todos,	e	especialmente	a	Europa,	de	outra	convulsão.

Na	Segunda	Guerra	Mundial,	todos	os	laços	entre	os	homens	viriam	a	perecer.	Sob	o	domínio	hitlerista	a
que	se	permitiram	sujeitar-se,	os	alemães	cometeram	crimes	incomparáveis,	em	escala	e	em	perversidade,	a
qualquer	 outro	 que	 tenha	maculado	 a	 história	 humana.	O	massacre	 indiscriminado,	 através	 de	 processos
sistematizados,	 de	 seis	 ou	 sete	milhões	 de	 homens,	mulheres	 e	 crianças	 nos	 campos	 de	 execução	 alemães
ultrapassa,	 em	 termos	 de	 horror,	 as	 matanças	 improvisadas	 de	 Genghis	 Khan,	 reduzindo-as
comparativamente	 a	 proporções	 minúsculas.	 O	 extermínio	 deliberado	 de	 populações	 inteiras	 foi
considerado	 e	 praticado	 pela	 Alemanha	 e	 pela	 Rússia	 na	 guerra	 do	 leste.	 O	 hediondo	 processo	 de
bombardeio	 aéreo	 de	 cidades	 desprotegidas,	 iniciado	 pelos	 alemães,	 foi	 retribuído,	 em	 escala	 vinte	 vezes
maior,	pelo	crescente	poder	dos	aliados,	tendo	atingido	o	auge	no	uso	das	bombas	atômicas	que	expungiram
Hiroshima	e	Nagasaki.

Emergimos,	 finalmente,	 de	 um	 cenário	 de	 ruína	 material	 e	 devastação	 moral	 sem	 comparação	 com
qualquer	 outro	 que	 possa	 ter	 ensombrecido	 a	 imaginação	 dos	 séculos	 anteriores.	 Depois	 de	 tudo	 que
sofremos	 e	 con seguimos,	 ainda	nos	 vemos	 confrontados	 com	problemas	 e	perigos	não	menos,	 até	muito
mais,	gigantescos	do	que	aqueles	de	que	escapamos	por	margem	tão	apertada.

É	meu	objetivo,	sendo	alguém	que	viveu	e	foi	atuante	nesses	dias,	mostrar	com	que	facilidade	a	tragédia
da	 Segunda	Guerra	Mundial	 poderia	 ter	 sido	 evitada;	 como	 a	maldade	 dos	 perversos	 foi	 reforçada	 pela
fraqueza	dos	virtuosos;	como	faltam	à	estrutura	e	aos	hábitos	das	nações	democráticas,	a	menos	que	elas	se
agreguem	em	organismos	maiores,	os	elementos	de	persistência	e	convicção	que	são	os	únicos	capazes	de	dar
segurança	às	massas	humildes;	e	como,	mesmo	nas	questões	de	autopreservação,	nenhuma	política	é	seguida
sequer	 por	 períodos	 de	 dez	 ou	 15	 anos	 de	 cada	 vez.	 Veremos	 como	 as	 recomendações	 de	 prudência	 e
continência	 podem	 transformar-se	 nos	 principais	 agentes	 de	 um	 perigo	 mortal;	 como	 o	 meio-termo
adotado	em	função	de	desejos	de	segurança	e	de	uma	vida	tranquila	pode	conduzir	diretamente	ao	centro



do	desastre.	Veremos	quão	absoluta	é	a	necessidade	de	uma	ampla	prática	internacional,	adotada	ao	longo
dos	anos	por	muitas	nações	em	conjunto,	independentemente	dos	altos	e	baixos	da	política	nacional.

Era	 uma	 providência	 simples	manter	 a	Alemanha	 desarmada	 e	 os	 ven cedores	 adequadamente	 armados
durante	 trinta	 anos	 e,	nesse	meio-tempo,	 ainda	que	não	 fosse	possível	 chegar	 a	uma	 reconciliação	 com	a
Alemanha,	construir	cada	vez	mais	 solidamente	uma	verdadeira	Liga	das	Nações,	capaz	de	 se	certificar	de
que	 tratados	 fossem	 cumpridos,	 ou	 só	 fossem	 alterados	 mediante	 discussão	 e	 acordo.	 Depois	 de	 três	 ou
quatro	governos	poderosos,	agindo	em	conjunto,	haverem	pedido	os	mais	assustadores	 sacrifícios	aos	 seus
povos,	depois	de	esses	sacrifícios	terem	sido	gratuitamente	feitos	em	nome	da	causa	comum,	e	depois	de	ter
sido	atingido	o	tão	esperado	resultado,	era	razoável	que	se	preservasse	a	ação	conjunta,	para	que	ao	menos	os
aspectos	essenciais	não	 fossem	para	o	 lixo.	Mas	o	poderio,	 a	 civilização,	a	 cultura,	o	 saber	e	a	 ciência	dos
vencedores	 foram	 incapazes	 de	 atender	 a	 esse	 modesto	 requisito.	 Eles	 seguiram	 vivendo	 sem	 pensar	 no
futuro,	dia	após	dia	e	de	uma	eleição	para	outra,	até	que,	mal	decorridos	vinte	anos,	 foi	dado	o	pavoroso
sinal	 da	 Segunda	 Guerra	 Mundial,	 e	 temos	 que	 escrever	 sobre	 os	 filhos	 daqueles	 que	 haviam	 lutado	 e
morrido	com	tanta	lealdade	e	coragem:

Shoulder	to	aching	shoulder,	side	by	side,
They	trudged	away	from	life’s	broad	wealds	flight.

Ombro	a	ombro	em	dor,	e	lado	a	lado,
Foram-se	eles	dos	largos	descampados	de	luz	da	vida.

Sieg fried	Sassoon,	1886-1967
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A	paz	no	apogeu,	1922-1931

Durante	o	ano	de	1922,	surgiu	um	novo	líder	na	Inglaterra.	Mr.	Stanley	Baldwin	passara	desconhecido	ou
despercebido	 no	 drama	 mundial	 e	 de sempenhara	 um	 papel	 modesto	 nos	 assuntos	 internos.	 Tinha	 sido
secretário	de	Finanças	do	Tesouro	durante	a	guerra	e,	nessa	ocasião,	era	ministro	do	Comércio.	Tornou-se	a
força	preponderante	da	política	 inglesa	desde	outubro	de	1922,	quando	derrubou	Mr.	Lloyd	George,	até
maio	de	1937,	quando,	coberto	de	honrarias	e	cultuado	pela	estima	da	opinião	pública,	entregou	seu	pesado
cargo	e	se	retirou,	com	dignidade	e	em	silêncio,	para	sua	casa	no	Worcestershire.	Meu	relacionamento	com
esse	estadista	é	uma	parte	bem-definida	da	história	que	pretendo	contar.	Nossas	divergências	foram	sérias	em
algumas	ocasiões,	mas,	em	todos	aqueles	anos	e	em	épocas	posteriores,	nunca	tive	uma	conversa	ou	contato
pessoal	 desagradável	 com	 ele	 e	 em	 nenhum	 momento	 senti	 que	 não	 pudéssemos	 falar	 com	 boa-fé	 e
compreensão,	de	homem	para	homem.

Logo	no	começo	de	1923,	ele	se	tornou	primeiro-ministro	pelo	Partido	Conservador,	assim	se	iniciando
o	 período	 de	 14	 anos	 que	 bem	 pode mos	 denominar	 o	 “Regime	 Baldwin-MacDonald”.	 Mr.	 Ramsay
MacDonald	 era	 o	 líder	 do	 Partido	 Socialista	 e,	 de	 início	 alternadamente,	 mas	 depois	 em	 fraternidade
política,	 esses	 dois	 estadistas	 governaram	 o	 país.	 Nominalmente	 representantes	 de	 partidos	 opostos,	 de
doutrinas	contrárias	e	de	interesses	antagônicos,	eles	se	revelaram,	na	verdade,	mais	afins	na	aparência,	no
temperamento	e	nos	métodos	do	que	quaisquer	outros	dois	homens	que	tenham	sido	primeiros-ministros
desde	que	esse	cargo	foi	reconhecido	na	constituição.	Curiosamente,	as	simpatias	de	cada	um	estendiam-se	a
grande	parte	do	território	do	outro.	Ramsay	MacDonald	nutria	muitos	dos	sentimentos	dos	antigos	torys.
Stanley	Baldwin,	salvo	por	uma	arraigada	apro vação	do	protecionismo	característica	dos	industriais,	era,	por
inclinação,	 um	 representante	 mais	 autêntico	 de	 um	 socialismo	 brando	 do	 que	 muitos	 dos	 que	 se
encontravam	nas	fileiras	trabalhistas.

Em	 1924,	 houve	 uma	 eleição	 geral.	 Os	 conservadores	 foram	 reconduzidos	 com	 uma	maioria	 de	 222
cadeiras	sobre	todos	os	outros	partidos	juntos.	Eu	mesmo	me	elegi	deputado	por	Epping,	por	uma	maioria
de	dez	mil	 votos,	 porém	como	 “constitucionalista”.	Nessa	 época,	não	 adotava	o	nome	de	 “conservador”.
Tivera	 alguns	 contatos	 amistosos	 com	Mr.	Baldwin	nesse	 intervalo,	mas	não	achava	que	 ele	 chegasse	 a	 se
tornar	 primeiro-ministro.	 Então,	 logo	 após	 sua	 vitória,	 eu	 não	 tinha	 ideia	 de	 como	 ele	 se	 sentia	 a	meu
respeito.	Fiquei	surpreso,	pois	—	e	o	Partido	Conservador,	boquiaberto	—	quando	ele	me	convidou	para	ser
Chancellor	of	 the	Exchequer	 [ministro	das	Finanças],	 cargo	que	meu	pai	um	dia	ocupara.	Um	ano	depois,
com	 a	 aprovação	 de	 meus	 eleitores	 no	 distrito	 e	 sem	 haver	 sofrido	 nenhum	 tipo	 de	 pressão	 pessoal,
reingressei	formalmente	no	Partido	Conservador	e	no	Carlton	Club,	que	deixara	vinte	anos	antes.

Durante	quase	cinco	anos,	morei	na	casa	vizinha	à	de	Mr.	Baldwin,	no	n°	11	de	Downing	Street.	Quase
todas	as	manhãs,	passando	através	da	casa	dele	a	caminho	do	ministério,	eu	o	visitava	para	alguns	minutos	de
conversa	 na	 sala	 do	 Gabinete.	 Como	 fui	 um	 de	 seus	 principais	 colegas,	 assumo	 minha	 parcela	 de
responsabilidade	em	tudo	o	que	aconteceu.	Aqueles	cinco	anos	foram	marcados	por	uma	retomada	muito
expressiva	 no	 país.	 Foi	 um	 governo	 competente	 e	 tranquilo,	 durante	 um	 período	 em	 que,	 ano	 a	 ano,
gradualmente	houve	melhoras	e	uma	recuperação	acentuada.	Nada	houve	de	sensacional	ou	controvertido
de	 que	 pudéssemos	 nos	 gabar	 nos	 palanques.	 Porém,	 avaliada	 por	 qualquer	 parâmetro	 econômico	 e



financeiro,	 a	massa	 da	 população	 ficou	 em	 situação	 decididamente	melhor,	 e	 as	 condições	 do	 país	 e	 do
mundo	mostraram-se	mais	tranquilas	e	mais	férteis	no	final	de	nosso	mandato	do	que	em	seu	começo.	Eis
uma	afirmação	modesta,	mas	sólida.

Foi	na	Europa	que	aquele	governo	fez	o	que	o	distinguiu.

✩

Hindenburg	agora	ascende	ao	poder	na	Alemanha.	No	fim	de	fevereiro	de	1925,	morreu	Friedrich	Ebert,
líder	do	partido	social-democrata	alemão	antes	da	guerra	e	primeiro	presidente	da	República	da	Alemanha
após	a	derrota.	Um	novo	presidente	tinha	de	ser	escolhido.	Fazia	muito	tempo	que	todos	os	alemães	eram
criados	 num	 regime	 de	 despotismo	 paternal,	 tempe rado	 por	 extensos	 hábitos	 de	 liberdade	 de	 opinião	 e
oposição	parlamentar.	A	derrota	lhes	trouxera,	em	suas	asas,	formas	e	liberdades	democráticas	no	mais	alto
grau.	Mas	 a	 nação	 estava	 dilacerada	 e	 atônita	 com	 tudo	 aquilo	 por	 que	havia	 passado.	Muitos	 partidos	 e
grupos	disputavam	a	liderança	e	o	governo.	Desse	tumulto	emergiu	um	intenso	desejo	de	recorrer	ao	velho
marechal	de	campo	von	Hindenburg,	que	então	vivia	em	sóbrio	retraimento.	Hindenburg	era	fiel	ao	Kaiser
exilado	e	favorável	ao	restabelecimento	de	uma	monarquia	imperial	“pautada	no	modelo	inglês”.	Era,	claro,
de	longe	a	coisa	mais	sensata	a	fazer,	embora	fosse	a	que	menos	estava	na	moda.	Quando	lhe	suplicaram	que
se	candidatasse	à	presidência	nos	termos	da	constituição	de	Weimar,	ele	 ficou	profundamente	perturbado.
“Deixem-me	em	paz”,	disse	várias	vezes.

Mas	 a	 pressão	 foi	 contínua	 e	 só	 o	 grande	 almirante	 von	Tirpitz	 finalmente	 foi	 capaz	 de	 persuadi-lo	 a
abandonar	seus	escrúpulos	e	suas	inclinações	diante	do	cumprimento	do	dever,	ao	qual	ele	sempre	atendera.
Os	adversários	de	Hindenburg	foram	Marx,	do	Centro	Católico,	e	Thälmann,	o	comunista.	No	domingo,
16	de	abril,	a	Alemanha	inteira	votou.	O	resultado	foi	inesperadamente	apertado:	Hindenburg,	14.655.766
votos;	Marx,	13.751.615;	e	Thälmann,	1.931.151.	Hindenburg,	que	se	erguia	acima	dos	adversários	por	ser
ilustre,	relutante	e	desinteressado,	foi	eleito	por	uma	margem	infe rior	a	um	milhão	de	votos	e	sem	maioria
absoluta	 na	 contagem	 geral.	 Ele	 repreendeu	 seu	 filho	 Oskar	 por	 acordá-lo	 às	 sete	 horas	 para	 lhe	 dar	 a
notícia:	“Por	que	você	quis	me	acordar	uma	hora	antes?	Continuaria	a	ser	verdade	às	oito	horas.”	E	voltou	a
dormir	até	seu	horário	habitual	de	levantar-se.

Na	França,	a	eleição	de	Hindenburg	foi	vista,	a	princípio,	como	um	ressurgimento	do	perigo	alemão.	Na
Inglaterra	 houve	 reação	mais	 serena.	 Eu,	 sempre	 desejoso	 de	 ver	 a	 Alemanha	 recuperar	 sua	 honra	 e	 seu
respeito	próprio	e	deixar	morrer	a	amargura	da	guerra,	não	fiquei	nem	um	pouco	perturbado	com	a	notícia.
“É	um	velho	muito	sensato”,	disse-me	Lloyd	George	em	nosso	encontro	seguinte;	e	realmente	comprovou
ser,	enquanto	teve	suas	facul dades.	Até	alguns	de	seus	mais	ferozes	adversários	foram	forçados	a	admitir	que
era	“melhor	um	Zero	do	que	um	Nero”.1	Todavia,	Hindenburg	tinha	77	anos	e	seu	mandato	deveria	durar
sete.	 Poucos	 esperavam	 que	 pudesse	 ser	 reeleito.	 Ele	 fez	 o	 melhor	 que	 pôde	 para	 ser	 imparcial	 com	 os
diversos	partidos	e,	certamente,	seu	exercício	na	presidência	conferiu	à	Alemanha	um	vigor	e	um	bem-estar
mais	sóbrios,	sem	ameaçar	os	vizinhos.

✩

Entrementes,	 em	fevereiro	de	1925,	o	governo	alemão	 sugeriu	um	pacto	mediante	o	qual	as	potências
interessadas	 no	 Reno	 —	 sobretudo	 a	 Inglaterra,	 a	 França,	 a	 Itália	 e	 a	 Alemanha	 —	 firmassem	 um
compromisso	solene	e	duradouro	com	o	governo	americano,	este	na	condição	de	fiador,	no	sentido	de	não
travarem	nenhuma	guerra	entre	si.	Propuseram	também	um	pacto	que	garantisse	expressamente	a	situação
territorial	 existente	 no	 Reno.	 Era	 um	 acontecimento	 notável.	 Os	 Domínios	 Britânicos	 não	 se



entusiasmaram.	 O	 general	 Smuts	 ansiava	 por	 evitar	 arranjos	 regionais.	 Os	 canadenses	 mostraram-se
indiferentes,	e	apenas	a	Nova	Zelândia	dispôs-se	incondicional mente	a	aceitar	a	opinião	do	governo	inglês.
Mesmo	assim,	perseveramos.	Para	mim,	a	meta	de	pôr	 termo	aos	mil	anos	de	conflito	entre	a	França	e	a
Alemanha	 afigurava-se	 um	 objetivo	 supremo.	 Se	 ao	 menos	 conseguíssemos	 entrelaçar	 tão	 estreitamente
gauleses	e	teutônicos,	em	termos	econômicos,	sociais	e	morais,	a	ponto	de	impedir	novas	oportunidades	de
brigas	 e	 de	 fazer	 com	que	 os	 velhos	 antagonismos	 perecessem	na	 realização	 da	 prosperidade	mútua	 e	 da
interdependência,	 a	 Europa	 voltaria	 a	 se	 erguer.	 Parecia-me	 que	 o	 interesse	 supremo	 do	 povo	 inglês	 na
Europa	estava	em	aplacar	a	rixa	franco-alemã,	e	que	ele	não	tinha	nenhum	outro	interesse	equiparável	ou
contrário	a	esse.	Essa	ainda	é	minha	opinião	hoje	em	dia.

Em	agosto,	os	franceses,	com	plena	concordância	da	Inglaterra,	respon deram	oficialmente	à	Alemanha.
Ela	 deveria	 ingressar	 sem	 restrições	 na	 Liga	 das	 Nações,	 como	 passo	 inicial	 e	 indispensável.	 O	 governo
alemão	aceitou	essa	exigência.	Isso	significava	que	as	condições	dos	tratados	deveriam	continuar	em	vigor,	a
menos	 ou	 até	 que	 fossem	 modificadas	 por	 acordo	 mútuo,	 e	 que	 nenhuma	 reivindicação	 específica	 de
redução	de	armamentos	aliados	tivesse	sido	atendida.	Outras	exigências	dos	alemães,	promovidas	sob	intensa
pressão	e	excitação	nacionalistas,	para	que	se	erradicasse	do	Tratado	de	Paz	a	cláusula	da	“culpa	pela	guerra”,
para	que	se	mantivesse	em	aberto	a	questão	da	Alsácia-Lorena	e	para	a	imediata	evacuação	de	Colônia	pelas
tropas	aliadas,	não	tiveram	insistência	do	governo	alemão	e	não	teriam	sido	aceitas	pelos	aliados.

Com	base	nisso,	a	Conferência	de	Locarno	foi	formalmente	aberta	em	4	de	outubro.	Às	margens	desse
lago	sereno,	os	representantes	de	Inglaterra,	França,	Alemanha,	Bélgica	e	Itália	se	reuniram.	A	conferência
obteve:	 primeiro,	 um	 tratado	 de	 garantia	mútua	 entre	 as	 cinco	 nações;	 segundo,	 tratados	 de	 arbitragem
entre	 Alemanha	 e	 França,	 Alemanha	 e	 Bélgica,	 Alemanha	 e	 Polônia,	 e	 Alemanha	 e	 Tchecoslováquia;
terceiro,	acordos	especiais	entre	a	França	e	a	Polônia	e	entre	a	França	e	a	Tchecoslováquia,	mediante	os	quais
a	França	se	comprometia	a	lhes	prestar	assistência,	caso	um	rompimento	do	Pacto	Ocidental	fosse	seguido
de	um	recurso	às	armas	não	provocado.	Assim	foi	que	as	democracias	europeias	ocidentais	concordaram	em
assegurar	a	paz	entre	si	em	qualquer	circunstância	e	em	se	manter	unidas	contra	qualquer	dentre	elas	que
viesse	a	 romper	o	contrato	e	marchasse	agressivamente	 sobre	 território	 irmão.	Quanto	às	 relações	entre	a
França	 e	 a	Alemanha,	 a	 Inglaterra	 comprometeu-se	 solenemente	 a	 ir	 em	 socorro	de	qualquer	desses	 dois
estados	que	viesse	a	ser	alvo	de	uma	agressão	não	provocada.	Esse	amplo	compromisso	militar	foi	aceito	pelo
parlamento	 e	 calorosamente	 endossado	pela	nação.	Em	vão	 se	podem	perscrutar	 os	 livros	de	história	 em
busca	de	um	paralelo	para	empreitada	dessa	monta.

A	questão	de	saber	se	havia	por	parte	da	França	ou	da	Inglaterra	qualquer	obrigação	de	desarmar-se,	ou	de
um	desarmamento	 até	 algum	nível	 específico,	não	 foi	 tratada.	Eu	 fora	 introduzido	nessas	questões	numa
etapa	inicial,	como	ministro	das	Finanças.	Minha	opinião	sobre	essa	garantia	bilateral	era	que,	enquanto	a
França	continuasse	armada	e	a	Alemanha	desarmada,	esta	não	poderia	atacar	aquela;	e	que,	por	outro	lado,	a
França	 nunca	 atacaria	 a	 Alemanha,	 caso	 isso	 implicasse	 automaticamente	 a	 transformação	 da	 In glaterra
numa	aliada	alemã.	Assim,	embora	a	proposta	parecesse	perigosa	em	tese	—	comprometendo-nos,	de	fato,	a
tomar	partido	de	um	lado	ou	de	outro	em	qualquer	guerra	franco-alemã	que	pudesse	eclodir	—	havia	pouca
probabilidade	de	tal	desastre	um	dia	vir	a	ocorrer;	e	essa	era	a	melhor	maneira	de	impedi-lo.	Assim,	sempre
fui	igualmente	contrário	ao	desarmamento	da	França	e	ao	rearmamento	da	Alemanha,	em	virtude	do	perigo
muito	maior	que	isso	representaria,	de	imediato,	para	a	Inglaterra.	Por	outro	lado,	a	In glaterra	e	a	Liga	das
Nações	—	na	qual,	como	parte	do	acordo,	a	Alemanha	ingressou	—	ofereciam	uma	proteção	real	ao	povo
alemão.	Assim,	criou-se	um	equilíbrio	em	que	a	Inglaterra,	cujo	grande	interesse	era	a	cessação	da	querela
entre	a	Alemanha	e	a	França,	tornou-se,	em	grande	parte,	mediadora	e	juiz.	Esperava-se	que	esse	equilíbrio
pudesse	durar	vinte	anos,	durante	os	quais	o	armamento	dos	aliados	se	reduziria,	gradativa	e	naturalmente,
sob	 a	 influência	 da	 paz	 prolongada,	 da	 confiança	 crescente	 e	 do	 ônus	 financeiro.	 Evidente	 que	 haveria



perigo	se	algum	dia	a	Alemanha	ficasse	mais	ou	menos	equiparada	à	França,	e	mais	ainda	caso	se	tornasse
mais	forte	do	que	esta.	Mas	tudo	isso	parecia	afastado	pelos	solenes	compromissos	do	tratado.

O	Pacto	de	Locarno	concernia	apenas	à	paz	no	Ocidente.	Havia	esperança	de	que	abrisse	caminho	a	um
“Locarno	do	 leste”.	Muito	nos	 alegraria	que	o	perigo	de	uma	guerra	 futura	 entre	 a	Alemanha	 e	 a	Rússia
pudesse	 ter	 sido	 controlado	 dentro	 do	mesmo	 espírito	 e	 por	medidas	 semelhantes	 às	 adotadas	 quanto	 à
possibilidade	de	uma	guerra	entre	a	Alemanha	e	a	França.	Mesmo	a	Alemanha	de	Stresemann,2	entretanto,
estava	pouco	inclinada	a	fechar	a	porta	às	reivindicações	alemãs	no	Leste	ou	a	aceitar	a	situação	territorial	do
tratado	no	tocante	à	Polônia,	a	Danzig,	ao	Corredor	Polonês	e	à	Alta	Silésia.	A	Rússia	soviética	remoía	ideias
em	 seu	 isolamento,	 por	 trás	 do	 cordon	 sanitaire	 dos	 países	 antibolcheviques.	 Embora	 nossos	 esforços
continuassem,	nenhum	progresso	houve	no	Leste.	Em	momento	algum	abandonei	minha	 ideia	de	 tentar
dar	à	Alemanha	uma	satisfação	maior	em	sua	fronteira	oriental.	Mas	nenhuma	oportunidade	surgiu	nesses
curtos	anos	de	esperança.

✩

Houve	grande	regozijo,	no	fim	de	1925,	acerca	do	tratado	que	emergiu	da	Conferência	de	Locarno.	Mr.
Baldwin	foi	o	primeiro	a	assiná-lo,	no	Foreign	Office.	O	ministro	do	Exterior,	Mr.	Austen	Chamberlain,	não
dispondo	de	residência	oficial,	pediu-me	que	lhe	emprestasse	minha	sala	de	 jantar,	no	n°	11	de	Downing
Street,	 para	 um	 almoço	 íntimo	 e	 amistoso	 com	 Herr	 Stresemann.	 Todos	 nos	 reunimos	 num	 clima	 de
grande	amizade	e	pensamos	no	maravilhoso	futuro	que	estaria	reservado	à	Europa,	se	suas	maiores	nações	se
tornassem	realmente	unidas	e	se	sentissem	seguras.	Depois	que	esse	me morável	documento	recebeu	a	cordial
anuência	 do	 parlamento,	Mr.	Austen	Chamberlain	 foi	 agraciado	 com	 a	Ordem	da	 Jarreteira	 e	 o	Prêmio
Nobel	 da	 Paz.	 Sua	 realização	 foi	 o	 ponto	 alto	 da	 restauração	 da	 Europa	 e	 inaugurou	 três	 anos	 de	 paz	 e
recuperação.	 Embora	 os	 velhos	 antagonismos	 estivessem	 apenas	 adormecidos	 e	 o	 rufar	 dos	 tambores	 de
novos	 recrutamentos	 já	 se	 fizesse	 ouvir,	 tínhamos	 razão	 de	 esperar	 que	 o	 terreno	 assim	 solidamente
conquistado	abrisse	a	via	de	um	novo	passo	adiante.

Em	1929,	a	situação	da	Europa	era	tranquila	como	não	fora	em	vinte	anos	e	não	voltaria	a	ser	em	outros
vinte.	Havia	um	sentimento	amistoso	 em	relação	à	Alemanha	após	o	nosso	Tratado	de	Locarno	e	 após	 a
evacuação	 da	Renânia	 pelo	 exército	 francês	 e	 pelas	 tropas	 aliadas,	 em	 data	muito	 anterior	 à	 prevista	 em
Versalhes.	A	nova	Alemanha	assumiu	seu	lugar	na	mutilada	Liga	das	Nações.	Sob	a	benigna	influência	dos
empréstimos	 americanos	 e	 ingleses,	 a	 Alemanha	 estava	 renascendo	 rapidamente.	 Seus	 novos	 navios
transoceânicos	ganhavam	o	prêmio	Blue	Riband	do	Atlântico.	Seu	comércio	dava	 saltos	 e	 a	prosperidade
interna	amadurecia.	A	França	e	seu	sistema	de	alianças	também	pareciam	seguros	na	Europa.	As	cláusulas	de
desarmamento	do	Tratado	de	Versalhes	não	eram	abertamente	violadas.	A	marinha	alemã	era	 inexistente.
Sua	força	aérea	estava	proibida	e	ainda	não	nascera.	Havia	na	Alemanha	muitas	influências	que	se	opunham
firmemente,	nem	que	fosse	apenas	por	prudência,	à	ideia	da	guerra,	e	o	Estado-Maior	alemão	não	acreditava
que	os	aliados	lhe	permitissem	rearmar-se.	Por	outro	lado,	lá	estava,	à	nossa	frente,	o	que	mais	tarde	chamei
de	 “nevasca	 econômica”.	O	 conhecimento	 dela	 estava	 restrito	 a	 alguns	 raros	 círculos	 financeiros,	 e	 estes
foram	intimidados	a	guardar	silêncio	sobre	o	que	anteviram.

✩

A	eleição	geral	de	1929	mostrou	que	a	“oscilação	do	pêndulo”	e	o	de sejo	normal	de	mudança	eram	fatores
poderosos	no	 eleitorado	 inglês.	Os	 socialistas	 obtiveram	uma	pequena	maioria	 sobre	os	 conservadores	na
nova	Câmara	dos	Comuns.	Mr.	Baldwin	apresentou	ao	rei	sua	demissão.	Todos	nos	dirigimos	a	Windsor,



num	 trem	 especial,	 para	 entregar	 nossos	 selos	 de	 ofício	 e	 nossos	 cargos.	 Em	 7	 de	 junho,	 Mr.	 Ramsay
MacDonald	 tornou-se	 primeiro-ministro,	 à	 testa	 de	 um	governo	minoritário,	 que	 dependia	 do	 voto	 dos
liberais.

O	primeiro-ministro	socialista	desejava	que	seu	governo	trabalhista	se	distinguisse	por	grandes	concessões
ao	 Egito,	 por	 uma	 ampla	 mudança	 constitucional	 na	 Índia	 e	 por	 um	 novo	 esforço	 de	 desarmamento
mundial,	ou,	pelo	menos,	inglês.	Eram	metas	em	que	ele	podia	contar	com	a	ajuda	liberal	e	em	relação	às
quais,	portanto,	tinha	maioria	parlamentar.	Nesse	ponto	começaram	minhas	divergências	com	Mr.	Baldwin
e,	 a	partir	de	 então,	 a	 relação	em	que	havíamos	 trabalhado	desde	que	 ele	me	escolhera	para	ministro	das
Finanças,	 cinco	 anos	 antes,	 ficou	 sensivelmente	 alterada.	 Continuamos,	 é	 claro,	 a	 manter	 um	 contato
pessoal	afável,	mas	 sabíamos	não	 ter	as	mesmas	coisas	em	mente.	Minha	 ideia	era	que	a	oposição	conser -
vadora	devia	opor-se	vivamente	ao	governo	trabalhista	em	todas	as	grandes	questões	imperiais	e	nacionais,
identificar-se	com	a	majestade	da	Inglaterra,	como	fizera	nos	governos	de	Disraeli,	Lord	Beaconsfield,	e	de
Lord	Salisbury,	e	não	hesitar	em	enfrentar	controvérsias,	mesmo	que	elas	não	evocassem	imediata	resposta
da	nação.	Tanto	quanto	eu	podia	perceber,	Mr.	Baldwin	achava	que	já	iam	muito	longe	os	dias	de	qualquer
afirmação	 vigorosa	da	 grandeza	 imperial	 inglesa,	 e	 que	 a	 esperança	do	Partido	Conservador	 estava	numa
composição	com	as	forças	liberais	e	trabalhistas	e	em	manobras	hábeis	e	oportunas,	a	fim	de	granjear	para	si
fortes	inclinações	de	opinião	pública	e	grandes	blocos	de	eleitores.	Ele,	sem	dúvida,	teve	muito	sucesso.	Foi
o	maior	dirigente	partidário	que	os	conservadores	jamais	tiveram.	Disputou,	como	seu	líder,	cinco	eleições
gerais,	das	quais	venceu	três.

No	tocante	à	Índia,	ocorreu	nossa	dissensão	definitiva.	O	primeiro-ministro,	 firmemente	apoiado	e	até
incentivado	pelo	vice-rei	conservador,	Lord	Irwin	(mais	tarde,	Lord	Halifax),	pressionou	pela	aprovação	de
seu	 plano	 de	 autogoverno	 indiano.	 Realizou-se	 em	 Londres	 uma	 portentosa	 conferência,	 na	 qual	 Mr.
Gandhi,	 recém-liberto	 de	 um	 período	 de	 cômoda	 prisão,	 foi	 a	 figura	 central.	 Não	 é	 necessário
acompanharmos	nestas	páginas	os	detalhes	da	controvérsia	que	ocupou	as	sessões	parlamentares	de	1929	e
1930.	Quando	da	libertação	de	Mr.	Gandhi,	para	que	ele	pudesse	tornar-se	o	delegado	da	Índia	nacionalista
à	 conferência	 de	 Londres,	 atingi	 o	 ponto	 de	 ruptura	 em	minhas	 relações	 com	Mr.	Baldwin.	 Ele	 parecia
muito	 satisfeito	 com	 essa	 marcha	 dos	 acontecimentos,	 concordava	 em	 termos	 gerais	 com	 o	 primeiro-
ministro	 e	 com	o	 vice-rei,	 e	 liderou	 a	 oposição	 conservadora	 decididamente	 por	 esse	 caminho.	Eu	 tinha
certeza	de	que,	como	resultado	final,	perderíamos	a	Índia	e	de	que	imensas	desgraças	se	abateriam	sobre	os
povos	hindus.	Assim,	depois	de	algum	tempo,	demiti-me	do	shadow	cabinet3	em	torno	dessa	questão,	mas
assegurei	 a	Mr.	Baldwin	que	 lhe	daria	 toda	a	 ajuda	que	 estivesse	 ao	meu	alcance	na	oposição	ao	governo
socialista	na	Câmara	dos	Comuns,	e	que	faria	tudo	o	que	fosse	possível	para	garantir	a	derrota	dos	socialistas
em	qualquer	eleição	geral.

✩

O	ano	de	1929	 chegou	quase	 ao	 final	 de	 seu	 terceiro	 trimestre	 com	a	promessa	 e	 a	 aparência	de	uma
prosperidade	 crescente,	 sobretudo	 nos	 EUA.	 Um	 otimismo	 extraordinário	 sustentou	 uma	 orgia	 de
especulação.	 Escreveram-se	 livros	 para	 provar	 que	 a	 crise	 econômica	 era	 uma	 fase	 que	 fora	 finalmente
dominada	pela	organização	empresarial	em	expansão	e	pela	ciência.	“Parece	que	acabamos	de	uma	vez	por
todas	com	os	ciclos	econô micos,	tal	como	os	conhecíamos”,	disse	o	presidente	da	Bolsa	de	Valores	de	Nova
York	em	setembro.	Mas,	em	outubro,	uma	súbita	e	violenta	tem pestade	varreu	Wall	Street.	A	intervenção
dos	mais	poderosos	instrumentos	não	conseguiu	deter	a	maré	das	vendas	em	pânico.	Um	grupo	de	grandes
bancos	formou	um	pool	de	um	bilhão	de	dólares	para	manter	e	estabilizar	o	mercado.	Foi	tudo	em	vão.



Toda	a	riqueza	tão	velozmente	acumulada	nas	carteiras	de	títulos	dos	anos	anteriores	desfez-se	em	fumaça.
A	 prosperidade	 de	milhões	 de	 lares	 americanos	 havia	 crescido	 sobre	 uma	 estrutura	 gigantesca	 de	 crédito
inflado,	que	subitamente	se	revelou	um	fantasma.	Afora	a	especulação	com	ações	em	âmbito	nacional,	que
até	os	mais	famosos	bancos	haviam	incentivado	através	de	empréstimos	fáceis,	um	vasto	sistema	de	crediário
na	compra	de	casas,	móveis,	automóveis	e	 inúmeros	tipos	de	utensílios	e	artigos	domésticos	de	 luxo	havia
crescido.	Ruíram	juntos.	As	poderosas	linhas	de	produção	foram	lançadas	na	tormenta	e	na	paralisia.	Apenas
dias	antes,	tinha-se	discutido	a	premente	questão	de	saber	onde	estacionar	os	automóveis	em	que	milhares	de
artífices	 e	 operários	 começavam	 a	 ir	 para	 seu	 trabalho	 cotidiano.	Agora,	 as	 dores	 atrozes	 dos	 salários	 em
declínio	 e	 do	 crescente	 desemprego	 afligiam	 a	 comunidade	 inteira,	 até	 então	 empenhada	 na	 mais	 ativa
criação	de	toda	sorte	de	artigos	desejáveis	a	serem	usufruídos	por	milhões.	O	sistema	bancário	americano	era
muito	 menos	 concentrado	 e	 menos	 solidamente	 ancorado	 do	 que	 o	 inglês.	 Vinte	 mil	 bancos	 locais
suspenderam	os	pagamentos.	O	meio	de	troca	de	bens	e	serviços	entre	os	homens	caiu	por	terra,	e	a	quebra
de	Wall	Street	reverberou	tanto	nos	lares	modestos	quanto	nos	ricos.

Não	se	deve	supor,	no	entanto,	que	a	bela	visão	de	riqueza	e	conforto	muito	maiores	e	mais	amplamente
compartilhados	que	havia	arrebatado	o	povo	americano	nada	tinha	para	sustentá-la	senão	a	ilusão	e	o	frenesi
mer cantil.	Nunca,	em	nenhuma	sociedade,	quantidades	tão	imensas	de	toda	sorte	de	produtos	tinham	sido
fabricadas,	comercializadas	e	consumidas.	Na	verdade,	não	há	limite	para	os	benefícios	que	os	seres	humanos
são	capazes	de	proporcionar	uns	aos	outros	através	do	mais	alto	exercício	de	sua	diligência	e	habilidade.	Essa
esplêndida	manifestação	fora	esfacelada	e	desperdiçada	por	fúteis	processos	imaginativos	e	por	uma	ganância
de	lucros	que	superava	em	muito	a	própria	grande	realização.	Na	esteira	do	colapso	do	mercado	de	ações,
durante	 os	 anos	 de	 1929	 a	 1932,	 vieram	 uma	 queda	 inexorável	 dos	 preços	 e	 os	 consequentes	 cortes	 na
produção,	provocando	o	desemprego	em	massa.

As	consequências	dessa	perturbação	da	vida	econômica	tornaram-se	mundiais.	Seguiu-se	uma	contração
generalizada	do	comércio,	em	virtude	do	desemprego	e	da	produção	decrescente.	Impuseram-se	restrições
tarifárias	 para	 proteger	 os	 mercados	 internos.	 A	 crise	 generalizada	 trouxe	 consigo	 graves	 dificuldades
monetárias	 e	 paralisou	 o	 crédito	 interno.	 Isso	 espalhou	 a	 ruína	 e	 o	 desemprego	 por	 todas	 as	 partes	 do
mundo.	O	governo	trabalhista-socialista	de	Mr.	MacDonald,	com	todas	as	suas	promessas	abandonadas,	viu
o	desemprego	saltar	diante	de	seus	olhos,	durante	1930	e	1931,	de	um	para	quase	três	milhões	de	pessoas.
Dizia-se	que	nos	Estados	Unidos	havia	dez	milhões	de	desempregados.	Todo	o	sistema	bancário	da	grande
república	 foi	 lançado	na	confusão	e	no	colapso	temporário.	Os	desastres	daí	decorrentes	recaíram	sobre	a
Alemanha	e	outros	países	europeus.	Mas	ninguém	morreu	de	fome	no	mundo	de	língua	inglesa.

É	sempre	difícil,	para	um	governo	ou	um	partido	que	 se	 fundamenta	no	ataque	ao	capital,	preservar	a
confiança	 e	 o	 crédito	 que	 são	 tão	 impor tantes	 para	 a	 economia	 altamente	 artificial	 de	 uma	 ilha	 como	 a
Inglaterra.	O	governo	de	Mr.	MacDonald	foi	inteiramente	incapaz	de	lidar	com	os	problemas	com	que	se
confrontou.	 Não	 conseguiu	 obter	 a	 disciplina	 par tidária	 ou	 produzir	 o	 vigor	 necessário	 sequer	 para
equilibrar	 o	 orçamento.	 Nessas	 condições,	 um	 governo	 já	 minoritário	 e	 privado	 de	 toda	 a	 confiança
financeira	não	podia	sobreviver.

A	incapacidade	do	Partido	Trabalhista	de	enfrentar	essa	tempestade,	o	súbito	colapso	do	crédito	financeiro
inglês	e	a	fragmentação	do	Partido	Liberal	com	seu	pernicioso	poder	de	fiel	da	balança	levaram	a	uma	coa-
lizão	nacional.	Ao	que	parecia,	somente	um	governo	formado	por	todos	os	partidos	seria	capaz	de	enfrentar
a	 crise.	Mr.	MacDonald	 e	 seu	ministro	das	Finanças,	 com	 intensa	 emoção	patriótica,	 tentaram	arrastar	 a
massa	 do	 Partido	 Trabalhista	 para	 essa	 composição.	 Mr.	 Baldwin,	 sempre	 disposto	 a	 deixar	 que	 outros
ocupassem	o	cargo,	desde	que	ele	preservasse	o	poder,	prontificou-se	a	servir	sob	Mr.	MacDonald.	Foi	uma
atitude	 que,	 embora	 merecedora	 de	 respeito,	 não	 correspondia	 aos	 fatos.	 Mr.	 Lloyd	 George	 ainda	 se



recuperava	de	uma	operação	—	grave,	na	 idade	dele	—	e	Sir	Herbert	Samuel	 levou	o	grosso	dos	 liberais
para	a	composição	pluripartidária.

Não	fui	convidado	a	participar	do	governo	de	coalizão.	Eu	estava	politicamente	afastado	de	Mr.	Baldwin
devido	à	questão	da	Índia.	Opunha-me	à	política	do	governo	trabalhista	de	Mr.	MacDonald.	Como	muitos
outros,	sentira	a	necessidade	de	uma	concentração	nacional.	Mas	não	fiquei	surpreso	nem	insatisfeito	ao	ser
deixado	fora	dela.	Na	verdade,	continuei	pintando	em	Cannes	enquanto	durou	a	crise	política.	Se	tivesse
sido	chamado	a	participar,	não	sei	dizer	o	que	teria	feito.	É	supérfluo	discutir	tentações	duvidosas	que	nunca
existiram.	Mas	fiquei	em	situação	incômoda	no	cenário	político.	Eu	passara	15	anos	em	funções	ministeriais
e,	naquele	momento,	estava	ocupado	com	minha	biografia	de	Marlborough.	Os	dramas	políticos	são	muito
excitantes,	 na	 hora	 em	 que	 acontecem,	 para	 os	 que	 estão	 envolvidos	 no	 tumulto	 e	 no	 redemoinho	 da
política,	mas	posso	afirmar	com	sinceridade	que	nunca	tive	ressentimento	e,	menos	ainda,	dor,	por	ter	sido
tão	 decididamente	 descartado	 num	 momento	 de	 tensão	 nacional.	 Havia	 um	 inconveniente,	 porém.
Durante	 todos	 aqueles	 anos,	 desde	 1905,	 eu	 me	 sentara	 num	 ou	 noutro	 dos	 bancos	 da	 frente	 do
parlamento,	 e	 sempre	 tivera	 a	 vantagem	de	 falar	do	box4	 no	qual	 o	 orador	pode	 apoiar	 suas	 anotações	 e
fingir,	 com	 maior	 ou	 menor	 sucesso,	 que	 está	 improvisando,	 à	 medida	 que	 fala.	 Agora,	 com	 certa
dificuldade,	tive	de	encontrar	um	lugar	nos	bancos	de	antes	dos	degraus	do	lado	do	governo,	onde	precisava
segurar	minhas	notas	na	mão	todas	as	vezes	que	falava	e	concorrer,	para	falar,	com	outros	conhecidos	ex-
ministros.	Vez	por	outra,	no	entanto,	eu	era	chamado.

A	 formação	do	novo	governo	não	pôs	 fim	à	 crise	 financeira.	Voltando	do	 exterior,	 encontrei	 tudo	na
dependência	de	uma	inevitável	eleição	geral.	O	veredicto	do	eleitorado	foi	digno	da	nação	inglesa.	Formara-
se	 um	 governo	 nacional	 sob	 a	 chefia	 de	 Mr.	 Ramsay	 MacDonald,	 fundador	 do	 Partido	 Trabalhista-
Socialista.	Eles	propuseram	ao	povo	um	programa	de	severa	austeridade	e	sacrifício.	Foi	uma	primeira	versão
do	“sangue,	trabalho,	suor	e	lágrimas”,	sem	o	estímulo	ou	as	exigências	da	guerra	e	do	perigo	mortal.	Teve-se
que	praticar	a	mais	rígida	economia.	Todos	teriam	seus	vencimentos,	salários	ou	rendas	reduzidos.	A	massa
da	 população	 foi	 solicitada	 a	 votar	 por	 regime	 de	 abnegação.	 E	 respondeu	 como	 sempre	 faz	 quando
provocada	 em	 seu	 espírito	 heroico.	 Embora,	 ao	 contrário	 de	 suas	 declarações,	 o	 governo	 abandonasse	 o
padrão-ouro,	e	embora	Mr.	Baldwin	fosse	obrigado	a	suspen der	—	para	sempre,	como	se	veio	a	constatar	—
justamente	os	pagamentos	da	dívida	americana	que	ele	havia	imposto	ao	Gabinete	de	1923,	a	confiança	e	o
crédito	foram	restabelecidos.	Houve	uma	esmagadora	maioria	favorável	ao	novo	governo.	Mr.	MacDonald,
como	primeiro-ministro,	foi	seguido	por	apenas	sete	ou	oito	membros	de	seu	próprio	partido,	mas	somente
cinquenta	 de	 seus	 adversários	 trabalhistas	 e	 de	 seus	 ex-seguidores	 foram	 reeleitos	 para	 o	 parlamento.	 Sua
saúde	e	suas	faculdades	estavam	decaindo	rapidamente,	e	ele	reinou	em	crescente	decrepitude,	no	topo	do
sistema	inglês,	por	quase	quatro	fatídicos	anos.	E	logo	no	início	desses	quatro	anos,	chegou	Hitler.

1	Theodore	Lessing	(assassinado	pelos	nazistas	em	setembro	de	1933).
2	Gustav	Stresemann	(1878-1929),	ministro	do	Exterior	alemão.
3	O	gabinete	de	acompanhamento	que	a	oposição	forma.	(N.T.)
4	Atril	junto	às	primeiras	bancadas.	(N.T.)
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Adolf	Hitler

Em	outubro	de	 1918,	 um	 cabo	 alemão	 ficou	 temporariamente	 privado	 da	 visão	 em	 decorrência	 do	 gás
mostarda	 lançado	 num	 ataque	 inglês	 perto	 de	Comines.	 Enquanto	 estava	 hospitalizado	 na	 Pomerânia,	 a
derrota	 e	 a	 revolução	devastaram	 a	Alemanha.	Filho	de	um	obscuro	 funcionário	 aduaneiro	 austríaco,	 ele
havia	 alimentado	 sonhos	 juvenis	 de	 se	 tornar	 um	 grande	 artista.	 Não	 tendo	 conseguido	 ingressar	 na
Academia	 de	Arte	 em	Viena,	 vivera	 na	 pobreza	 nessa	 capital	 e,	 posteriormente,	 em	Munique.	 Pintor	 de
paredes	 ocasional	 e	 trabalhando	 muitas	 vezes	 como	 avulso,	 sofrera	 privações	 físicas	 e	 desenvolvera	 um
ressentimento	 sombrio,	 embora	 disfarçado,	 pelo	 fato	 de	 o	mundo	haver-lhe	 negado	 o	 sucesso.	Mas	 esses
infortúnios	 não	 o	 tinham	 levado	 para	 as	 fileiras	 comunistas.	 Por	 uma	 honrosa	 inversão,	 ele	 passara	 a
acalentar	ainda	mais	um	sentimento	anormal	de	fidelidade	racial	e	uma	admiração	fervorosa	e	mística	pela
Alemanha	e	o	povo	alemão.	Pegara	 avidamente	 em	armas	quando	da	 eclosão	da	guerra	 e	 servira	durante
quatro	anos	num	regimento	bávaro	na	frente	ocidental.	Foram	essas	as	primeiras	venturas	e	desventuras	de
Adolf	Hitler.

Durante	 o	 inverno	 de	 1918,	 enquanto	 ele	 jazia	 no	 hospital,	 cego	 e	 de samparado,	 seu	 fracasso	 pessoal
pareceu	fundir-se	com	o	desastre	de	todo	o	povo	alemão.	O	choque	da	derrota,	o	colapso	da	lei	e	da	ordem
e	a	vitória	dos	franceses	causaram	a	esse	ordenança	de	regimento,	ainda	convalescente,	uma	agonia	que	lhe
consumiu	as	entranhas	e	que	gerou	as	portentosas	e	incomensuráveis	forças	espirituais	capazes	de	resultar	no
resgate	 ou	 na	 destruição	 da	 humanidade.	 A	 queda	 da	 Alemanha	 pareceu-lhe	 inexplicável	 pelos	 processos
convencionais.	 Em	 algum	 lugar,	 tinha	 havido	 uma	 traição	 gigantesca	 e	 monstruosa.	 Sozinho	 e
ensimesmado,	o	soldadinho	ponde rou	e	especulou	sobre	as	possíveis	causas	da	catástrofe,	guiado	apenas	por
sua	reduzida	experiência	pessoal.	Em	Viena,	ele	se	misturara	com	grupos	nacionalistas	alemães	radicais	e	ali
ouvira	histórias	de	 atividades	 sinistras	 e	 sabotadoras	de	uma	outra	 raça,	 inimiga	 e	 exploradora	do	mundo
nórdico	—	os	judeus.	Sua	raiva	patriótica	fundiu-se	com	sua	inveja	dos	ricos	e	bem-sucedidos,	compondo
um	ódio	avassalador.

Quando,	 enfim,	 como	 um	 obscuro	 paciente,	 teve	 alta	 do	 hospital,	 ainda	 vestindo	 o	 uniforme	 de	 que
tinha	 um	 orgulho	 quase	 infantil,	 com	 que	 cenas	 depararam	 seus	 olhos	 recém-libertos	 das	 vendas!	 São
assustadoras	as	convul sões	da	derrota.	Em	volta	dele,	no	clima	de	desespero	febril,	refulgiam	os	contornos	da
Revolução	Vermelha.	Carros	blindados	disparavam	pelas	 ruas	de	Munique,	 espalhando	panfletos	ou	balas
sobre	 os	 transeuntes	 em	 fuga.	 Seus	 próprios	 companheiros,	 com	 desafiadoras	 braçadeiras	 vermelhas	 nos
uniformes,	 gritavam	 lemas	 enfurecidos	 contra	 tudo	 aquilo	 com	 que	 ele	 se	 importava	 na	 face	 da	 Terra.
Como	 num	 sonho,	 tudo	 se	 fez	 repentinamente	 claro.	 A	 Alemanha	 fora	 apunhalada	 pelas	 costas	 e
aprisionada	nas	garras	dos	 judeus,	dos	aproveitadores	e	dos	conspiradores	que	operavam	atrás	da	 linha	de
frente,	 dos	 malditos	 bolcheviques	 em	 sua	 conspiração	 internacional	 montada	 por	 intelectuais	 judeus.
Resplandecendo	 à	 sua	 frente	 ele	 viu	 seu	 dever:	 salvar	 a	 Alemanha	 dessas	 pragas,	 vingar-lhe	 as	 injustiças
sofridas	e	conduzir	a	raça	superior	a	seu	destino	havia	muito	decretado.

Os	oficiais	de	seu	regimento,	profundamente	alarmados	com	a	índole	sediciosa	e	revolucionária	de	seus
homens,	 ficaram	 muito	 contentes	 em	 en contrar	 pelo	 menos	 um	 que	 parecia	 trazer	 em	 si	 o	 âmago	 da
questão.	O	 cabo	Hitler	 quis	 continuar	mobilizado	 e	 conseguiu	 um	 emprego	 como	 “oficial	 ou	 agente	 de



educação	 política”.	 Com	 esse	 disfarce,	 colhia	 informações	 sobre	 intenções	 revoltosas	 e	 subversivas.	 Em
pouco	 tempo,	 o	 oficial	 da	 segurança	 para	 quem	 trabalhava	 lhe	 disse	 que	 comparecesse	 às	 reuniões	 dos
partidos	políticos	locais	de	todos	os	matizes.	Uma	noite,	em	setembro	de	1919,	o	cabo	foi	a	uma	reunião	do
Partido	dos	Trabalhadores	Alemães	 numa	 cervejaria	 de	Munique.	Ali,	 pela	 primeira	 vez,	 ouviu	 as	 pessoas
falarem,	 no	 estilo	 de	 suas	 convicções	 secretas,	 contra	 os	 judeus,	 os	 especuladores	 e	 os	 “criminosos	 de
novembro”,	que	haviam	arrastado	a	Alemanha	para	o	abismo.	Em	16	de	setembro,	ele	se	filiou	a	esse	partido
e,	pouco	depois,	em	consonância	com	seu	trabalho	militar,	passou	a	cuidar	de	sua	propaganda.	Em	fevereiro
de	 1920,	 realizou-se	 em	Munique	 a	 primeira	 grande	 reunião	 do	 Partido	 dos	Trabalhadores	Alemães,	 e	 o
próprio	 Adolf	 Hitler	 comandou	 os	 trabalhos	 e	 esboçou	 em	 25	 pontos	 o	 programa	 da	 agremiação.
Transformara-se	 num	 político.	 Sua	 campanha	 de	 salvação	 nacional	 estava	 em	 curso.	 Em	 abril,	 ele	 foi
desmobilizado	 e	 a	 expansão	 do	 partido	 passou	 a	 absorver	 toda	 a	 sua	 vida.	 Em	meados	 do	 ano	 seguinte,
Hitler	 havia	 afastado	 os	 líderes	 originais	 e,	 com	 sua	 paixão	 e	 talento,	 impusera	 aos	 companheiros
hipnotizados	a	aceitação	de	seu	controle	pessoal.	Ele	já	era	“o	Führer”	[condutor,	guia,	chefe].	Um	jornal	de
pouco	sucesso,	o	Völkischer	Beobachter,	foi	adquirido	para	ser	transformado	no	órgão	do	partido.

Os	comunistas	não	tardaram	em	reconhecer	seu	inimigo.	Tentaram	dissolver	as	reuniões	de	Hitler.	Nos
últimos	dias	de	1921,	este	organizou	suas	primeiras	unidades	de	tropas	de	choque.	Até	esse	momento,	tudo
havia	girado	nos	círculos	locais	da	Baviera.	Mas,	na	tribulação	da	vida	alemã	nesses	primeiros	anos	do	após
guerra,	muitos	começaram,	ali	e	então,	por	todo	o	Reich,	a	ouvir	o	novo	evangelho.	A	violenta	ira	de	toda	a
Alemanha	contra	a	ocupação	francesa	do	Ruhr,	em	1923,	levou	para	o	já	então	chamado	Partido	Nacional-
Socialista	uma	volumosa	onda	de	 adeptos.	O	colapso	do	marco	destruiu	 as	bases	da	 vida	da	 classe	média
alemã,	da	qual	muitos	elementos,	em	desespero,	tornaram-se	recrutas	do	novo	partido	e	encontraram	um
lenitivo	para	sua	miséria	no	ódio,	na	vingança	e	no	fervor	patriótico.

Desde	o	início,	Hitler	havia	deixado	claro	que	o	caminho	para	o	poder	estava	na	agressão	e	na	violência
contra	uma	República	de	Weimar	nascida	do	vexame	da	derrota.	Em	novembro	de	1923,	“o	Führer”	tinha
ao	seu	redor	um	grupo	resoluto,	no	qual	se	destacavam	Göring,	Hess,	Rosenberg	e	Röhm.	Esses	homens	de
ação	decidiram	que	era	chegado	o	momento	de	tentar	tomar	o	poder	no	estado	da	Baviera.	O	general	von
Ludendorff,	chefe	do	Estado-Maior	do	Exército	alemão	durante	a	maior	parte	da	Primeira	Guerra	Mundial,
emprestou	o	prestígio	militar	de	seu	nome	a	essa	empreitada	e	marchou	à	frente	do	Putsch.	Costumava-se
dizer,	 antes	 da	 guerra:	 “na	 Alemanha	 não	 haverá	 nenhuma	 revolução,	 porque,	 na	 Alemanha,	 todas	 as
revoluções	são	estritamente	proibidas”.	Esse	preceito	foi	revivido,	nessa	ocasião,	pelas	autoridades	locais	de
Munique.	As	tropas	policiais	dispararam,	evitando	cuidadosamente	atingir	o	general,	que	marchava	adiante
em	meio	a	 suas	 fileiras	 e	que	 foi	 recebido	com	respeito.	Cerca	de	vinte	dos	manifestantes	 foram	mortos.
Hitler	 atirou-se	 no	 chão	 e,	 pouco	 depois,	 escapou	 da	 cena	 com	 outros	 líderes.	 Em	 abril	 de	 1924,	 foi
condenado	a	quatro	anos	de	prisão.

Embora	 as	 autoridades	 alemãs	 tivessem	 mantido	 a	 ordem	 e	 um	 tribunal	 alemão	 houvesse	 aplicado	 a
punição,	espalhou-se	por	 todo	o	país	o	 sentimen to	de	que	eles	estavam	golpeando	a	carne	de	 sua	própria
carne	e	fazendo	o	jogo	dos	estrangeiros	à	custa	dos	mais	devotados	filhos	da	Alemanha.	A	pena	de	Hitler	foi
reduzida	de	quatro	anos	para	13	meses.	Mas	esses	meses	na	fortaleza	de	Landsberg	foram	suficientes	para	lhe
permitir	concluir	o	esboço	de	Mein	Kampf,	um	tratado	sobre	sua	filosofia	política,	dedicado	aos	mortos	do
recente	Putsch.	Quando	ele	finalmente	chegou	ao	poder,	nenhum	livro	mereceu	estudo	mais	cuidadoso	por
parte	dos	 governantes	 políticos	 e	militares	 dos	países	 aliados.	Estava	 tudo	 ali:	 o	 programa	da	 ressurreição
alemã	 e	 a	 técnica	 da	 propaganda	 partidária;	 o	 plano	 de	 combate	 ao	 marxismo;	 o	 conceito	 de	 estado
nacional-socialista;	e	a	posição	legítima	da	Alemanha	no	topo	do	mundo.	Ali	estava	o	novo	Alcorão	da	fé	e
da	guerra:	empolado,	verborrágico	e	amorfo,	mas	carregado	de	sua	mensagem.



A	tese	principal	de	Mein	Kampf	era	simples:	o	homem	era	um	animal	de	 luta;	portanto,	sendo	a	nação
uma	comunidade	de	combatentes,	ela	era	uma	unidade	de	combate.	Qualquer	organismo	vivo	que	deixasse
de	lutar	por	sua	existência	estava	fadado	à	extinção.	Um	país	ou	raça	que	deixasse	de	lutar	estava	igualmente
condenado.	A	 capacidade	 de	 luta	 de	 uma	 raça	 dependia	 de	 sua	 pureza.	Daí	 a	 necessidade	 de	 livrá-la	 dos
elementos	contaminadores	estrangeiros.	A	raça	judaica,	por	sua	universalidade,	era	necessariamente	pacifista
e	internacionalista.	O	pacifismo	era	o	mais	mortal	dos	pecados,	pois	significava	a	rendição	da	raça	na	luta
pela	 vida.	 O	 primeiro	 dever	 de	 todo	 país,	 portanto,	 era	 nacionalizar	 as	 massas.	 O	 objetivo	 último	 da
educação	era	produzir	alemães	capazes	de	 se	converter	em	soldados	com	um	mínimo	de	 treinamento.	As
maiores	revoluções	da	história	teriam	sido	impensáveis,	não	fosse	pela	força	propulsora	das	paixões	fanáticas
e	 histéricas.	 Nada	 teria	 sido	 realizado	 pelas	 virtudes	 burguesas	 da	 paz	 e	 da	 ordem.	O	mundo	 dirigia-se,
naquele	momento,	para	uma	revolução	dessa	natureza,	e	o	novo	estado	alemão	devia	certificar-se	de	que	sua
raça	estivesse	pronta	para	as	derradeiras	e	maiores	decisões	da	Terra.

A	 política	 externa	 podia	 ser	 inescrupulosa.	 Não	 era	 tarefa	 da	 diplomacia	 permitir	 que	 uma	 nação
afundasse	heroicamente,	mas	certificar-se	de	que	ela	pudesse	prosperar	e	sobreviver.	A	Inglaterra	e	a	Itália
eram	os	dois	únicos	aliados	possíveis	da	Alemanha.	Enquanto	a	Alemanha	não	se	defendesse	por	si,	ninguém
a	 defenderia.	 Suas	 províncias	 perdidas	 não	 poderiam	 ser	 recuperadas	 por	 apelos	 solenes	 aos	 céus	 ou
respeitosa	esperança	na	Liga	das	Nações,	mas	apenas	pela	força	das	armas.	A	Alemanha	não	deveria	repetir	o
erro	 de	 combater	 todos	 os	 seus	 inimigos	 de	 uma	 só	 vez.	 Atacar	 a	 França	 por	 motivos	 puramente
sentimentais	 seria	 uma	 tolice.	O	 que	 a	Alemanha	 precisava	 era	 de	 um	 aumento	 territorial	 na	Europa.	A
política	colonialista	da	Alemanha	antes	da	guerra	fora	um	erro	e	deveria	ser	abandonada.	A	Alemanha	devia
buscar	sua	expansão	na	Rússia	e,	especialmente,	nos	países	bálticos.	Nenhuma	aliança	com	a	Rússia	poderia
ser	 tolerada.	Travar	uma	guerra	ao	 lado	da	Rússia	contra	o	Ocidente	 seria	criminoso,	pois	o	objetivo	dos
soviéticos	era	o	triunfo	do	judaísmo	internacional.	Esses	eram	os	“pilares	de	granito”	da	política	de	Hitler.

As	 lutas	 incessantes	 e	 a	 emergência	 gradativa	 de	 Adolf	 Hitler	 como	 figura	 nacional	 receberam	 pouca
atenção	 dos	 vencedores,	 oprimidos	 e	 ator mentados,	 como	 estavam,	 por	 seus	 próprios	 problemas	 e	 lutas
partidárias.	 Passou-se	 um	 longo	 intervalo	 antes	 que	 o	Nacional-Socialismo,	 nazismo	 ou	 “Partido	Nazi”,1

como	veio	a	ser	chamado,	ganhasse	um	apoio	tão	intenso	das	massas	do	povo	alemão,	das	forças	armadas,	da
máquina	 estatal	 e	 de	 industriais	 não	 injustificadamente	 aterrorizados	 com	 o	 comunismo,	 que	 viesse	 a	 se
tornar,	na	vida	alemã,	um	poder	a	que	era	preciso	dar	atenção	internacional.	Ao	ser	solto	da	prisão	no	fim
de	1924,	Hitler	dissera	que	levaria	cinco	anos	para	reorganizar	seu	movimento.

✩

Uma	 das	 disposições	 democráticas	 da	Constituição	 de	Weimar	 previa	 eleições	 para	 o	 Reichstag	 a	 cada
quatro	anos.	Esperava-se,	através	desse	dispositivo,	garantir	que	as	massas	do	povo	alemão	desfrutassem	de
um	controle	completo	e	contínuo	sobre	seu	parlamento.	Na	prática,	é	claro,	isso	significou	apenas	que	elas
viviam	num	clima	permanente	de	 febril	 excitação	política	 e	de	 ininterrupta	campanha	eleitoral.	Assim,	o
progresso	de	Hitler	e	suas	doutrinas	está	registrado	com	exatidão.	Em	1928,	ele	detinha	apenas	12	cadeiras
no	Reichstag.	Em	1930,	elas	se	transformaram	em	107;	em	1932,	em	230.	A	essa	altura,	toda	a	estrutura	da
Alemanha	 fora	permeada	pela	 influência	 e	 a	disciplina	do	Partido	Nacional-Socialista.	Campeava	no	país
toda	sorte	de	intimidações,	insultos	e	brutalidades	contra	os	judeus.

Não	 é	 necessário,	 neste	 relato,	 acompanhar	 ano	 a	 ano	 essa	 marcha	 comple xa	 e	 impressionante	 dos
acontecimentos,	com	todas	as	suas	paixões	e	vilanias	e	todos	os	seus	altos	e	baixos.	O	pálido	sol	de	Locarno
brilhou	 por	 algum	 tempo	 sobre	 aquele	 cenário.	 O	 dispêndio	 dos	 abundantes	 empréstimos	 americanos
induziu	a	uma	 sensação	de	 retorno	da	prosperidade.	O	marechal	Hindenburg	presidia	o	 estado	alemão	e



Stresemann	era	o	seu	ministro	do	Exterior.	A	maioria	estável	e	honrada	do	povo	alemão,	respondendo	a	seu
arraigado	amor	pela	autoridade	imponente	e	majestática,	agarrou-se	a	ele	até	seu	último	suspiro.	Mas	outros
fatores	poderosos	também	estavam	em	ação	naquela	nação	conturbada,	à	qual	a	República	de	Weimar	não
conseguia	proporcionar	nenhum	sentimento	de	segurança	e	nenhuma	satisfação	da	glória	ou	da	vingança
nacionais.

Por	trás	do	verniz	dos	governos	republicanos	e	das	instituições	demo cráticas,	impostos	pelos	vencedores	e
maculados	pela	derrota,	o	verdadeiro	poder	político	na	Alemanha	e	a	estrutura	permanente	da	nação	nos
anos	 pós-guerra	 tinha	 sido	 o	 Estado-Maior	 do	 Reichswehr,	 o	 exército	 alemão.	 Foi	 ele	 que	 lançou
secretamente	 as	 bases	 do	 rearmamento	 alemão	 e	 era	 ele	 que	 fazia	 e	 desfazia	 presidentes	 e	ministérios.	O
Estado-Maior	encontrara	no	marechal	Hindenburg	um	símbolo	de	seu	poder	e	um	agente	de	sua	vontade.
Mas	Hindenburg,	em	1930,	tinha	83	anos	de	idade.	A	partir	dali,	seu	caráter	e	agudeza	mental	declinaram
rapidamente.	Ele	foi	ficando	cada	vez	mais	preconceituoso,	arbitrário	e	senil.	Durante	a	guerra,	construíra-
se	uma	gigantesca	estátua	dele,	e	os	patriotas	podiam	demonstrar	sua	admiração	pagando	para	nela	pregarem
mais	um	prego.	Isso	ilustra	efetivamente	aquilo	em	que	ele	se	havia	transformado	—	“o	Titã	de	Madeira”.
Fazia	algum	tempo,	estava	claro	para	os	generais	que	era	preciso	encontrar	um	sucessor	satisfatório	para	o
idoso	 marechal.	 A	 busca	 desse	 novo	 homem,	 entretanto,	 foi	 superada	 pelo	 veemente	 crescimento	 e
fortalecimento	 do	 movimento	 nacional-socialista.	 Depois	 do	 fracasso	 do	 Putsch	 de	 1923	 em	 Munique,
Hitler	havia	professado	um	programa	de	estrita	legalidade,	dentro	da	estrutura	da	República	de	Weimar.	Ao
mesmo	 tempo,	 entretanto,	 incentivara	 e	 planejara	 a	 expansão	 das	 formações	militares	 e	 paramilitares	 do
Partido	Nazi.	 Partindo	 de	 um	 começo	muito	modesto,	 a	 SA	—	 Sturmabteilung,	 a	 tropa	 de	 choque,	 os
“camisas	pardas”	—	com	seu	pequeno	núcleo	de	segurança,	a	SS,	Schutzstaffel,	havia	aumentado	seu	efetivo	e
seu	vigor,	a	ponto	de	o	Reichswehr	encarar	suas	atividades	e	sua	força	potencial	com	sobressalto.

À	 frente	 das	 formações	 das	 tropas	 de	 choque	 estava	 um	 soldado	 da	 fortuna	 alemão,	 Ernst	 Röhm,
companheiro	e,	até	então,	amigo	íntimo	de	Hitler	em	todos	aqueles	anos	de	luta.	Röhm,	chefe	do	estado-
maior	da	SA,	era	um	homem	de	capacidade	e	coragem	comprovadas,	mas	dominado	pela	ambição	pessoal	e
sexualmente	pervertido.	Seus	vícios	não	constituíram	uma	barreira	para	a	colaboração	de	Hitler	com	ele	no
árduo	e	perigoso	caminho	para	o	poder.	Ponderando	com	extremo	cuidado	sobre	as	correntes	que	fluíam
pela	 nação,	 os	 membros	 do	 Reichswehr	 se	 convenceram,	 com	 muita	 relutância,	 de	 que,	 como	 casta	 e
organização	militar	oposta	ao	movimento	nazista,	eles	não	mais	poderiam	manter	o	controle	da	Alemanha.
As	duas	facções	tinham	em	comum	a	determinação	de	retirar	a	Alemanha	do	abismo	e	vingar	sua	derrota;
mas,	 enquanto	 o	 Reichswehr	 representava	 a	 estrutura	 ordeira	 do	 império	 do	Kaiser	 e	 protegia	 as	 classes
feudais,	aristocráticas,	latifundiárias	e	abastadas	da	sociedade	alemã,	a	SA	tinha-se	transformado,	em	grande
parte,	 num	 movimento	 revolucionário	 insuflado	 pela	 insatisfação	 de	 subversivos	 temperamentais	 ou
amargos	e	pelo	desespero	de	homens	arruinados.	Não	era	maior	a	diferença	entre	eles	e	os	bolcheviques,	a
quem	denunciavam,	do	que	entre	o	Polo	Norte	e	o	Polo	Sul.

Para	 o	 Reichswehr,	 brigar	 com	 o	 Partido	 Nazi	 era	 dilacerar	 a	 nação	 der rotada.	 Os	 comandantes	 do
exército,	 em	 1931	 e	 1932,	 julgaram	 dever,	 por	 seu	 próprio	 bem	 e	 pelo	 bem	do	 país,	 juntar	 forças	 com
aqueles	a	quem,	nas	questões	internas,	opunham-se	com	toda	a	rigidez	e	severidade	da	mentalidade	alemã.
Hitler,	 por	 seu	 turno,	 embora	 disposto	 a	 usar	 qualquer	 aríete	 para	 romper	 as	 cidadelas	 do	 poder,	 tinha
sempre	diante	dos	olhos	a	liderança	da	grandiosa	e	reluzente	Alemanha	que	havia	inspirado	a	admiração	e	a
lealdade	de	seus	anos	de	juventude.	Portanto,	as	condições	para	um	pacto	entre	ele	e	o	Reichswehr	estavam
presentes	 e	 eram	naturais	 de	 ambos	 os	 lados.	Os	 comandantes	 do	 exército	 perceberam	 aos	 poucos	 que	 a
força	do	Partido	Nazi	era	tamanha	que	Hitler	era	o	único	sucessor	possível	de	Hindenburg	como	chefe	da
nação	alemã.	Hitler,	por	sua	vez,	sabia	que,	para	executar	seu	programa	de	ressurreição	da	nação	alemã,	era
indispensável	uma	aliança	com	a	elite	governante	do	Reichswehr.	Chegou-se	a	um	acordo	e	os	comandantes



do	 exército	 alemão	 começaram	 a	 persuadir	Hindenburg	 a	 encarar	Hitler	 como	 o	 eventual	 chanceler	 do
Reich.	 Assim,	 concordando	 em	 restringir	 as	 atividades	 dos	 camisas	 pardas,	 em	 subordiná-los	 ao	 Estado-
Maior	 e,	 em	 último	 caso,	 se	 isso	 fosse	 inevitável,	 em	 eliminá-los,	 Hitler	 obteve	 a	 adesão	 das	 forças
controladoras	da	Alemanha,	o	domínio	executivo	e	a	aparente	reversão	do	comando	do	estado	alemão.	O
cabo	tinha	ido	longe.

Mas	havia	uma	complicação	intrínseca	e	distinta.	Se	a	chave	para	qualquer	grande	combinação	das	forças
internas	alemãs	era	o	Estado-Maior	do	Exército,	havia	diversas	mãos	à	procura	dessa	chave.	O	general	Kurt
von	 Schleicher	 exercia,	 nessa	 época,	 uma	 influência	 sutil	 e,	 ocasionalmente,	 decisiva.	 Ele	 era	 o	 mentor
político	do	círculo	militar	reservado	e	potencialmente	dominador.	Era	encarado	com	certa	desconfiança	por
todos	os	setores	e	facções	e	tido	como	um	agente	político	astuto	e	útil,	dotado	de	grande	conhecimento	fora
dos	manuais	do	Estado-Maior	em	geral	não	acessível	aos	soldados.	Fazia	muito	tempo	que	Schleicher	estava
convencido	da	importância	do	movimento	Nazi	e	da	necessidade	de	refreá-lo	e	controlá-lo.	Por	outro	lado,
ele	viu	que	naquele	aterrador	impulso	popular,	com	seu	exército	particular	sempre	crescente	dos	SA,	havia
uma	 arma	 que,	 adequadamente	 manejada	 por	 seus	 companheiros	 do	 Estado-Maior,	 poderia	 reafirmar	 a
grandeza	 da	 Alemanha	 e,	 talvez,	 estabelecer	 a	 dele	 próprio.	 Com	 esse	 intuito,	 no	 decorrer	 de	 1931,
Schleicher	começou	a	conspirar	secretamente	com	Röhm.	Havia,	pois,	um	duplo	processo	em	curso,	com	o
Estado-Maior	 fazendo	 seus	 acordos	 com	 Hitler,	 e	 Schleicher,	 no	 próprio	 Estado-Maior,	 tecendo	 sua
conspiração	 pessoal	 com	 o	 principal	 substituto	 e	 rival	 em	 potencial	 de	 Hitler,	 Röhm.	 Os	 contatos	 de
Schleicher	com	a	facção	revolucionária	do	Partido	Nazi,	particularmente	com	Röhm,	duraram	até	que	ele	e
Röhm	foram	mortos	a	tiros,	por	ordem	de	Hitler,	três	anos	depois.	Isso	certamente	simplificou	a	situação
política,	e	também	a	dos	sobreviventes.

✩

Entrementes,	 a	 nevasca	 econômica	 também	 castigou	 a	Alemanha.	Os	 bancos	 americanos,	 enfrentando
compromissos	crescentes	em	seu	país,	re cusaram-se	a	aumentar	seus	imprevidentes	empréstimos	à	Alemanha.
Essa	reação	levou	a	um	significativo	fechamento	de	fábricas	e	à	súbita	destruição	de	muitas	empresas	em	que
se	baseava	o	renascimento	pacífico	da	Alemanha.	O	desemprego	na	Alemanha	elevou-se	a	2,3	milhões	de
trabalhadores	 no	 inverno	 de	 1930.	 Os	 aliados	 ofereceram	 uma	 extensa	 e	 benevolente	 redução	 das
indenizações	de	guerra.	Stresemann,	o	ministro	do	Exterior,	que	era	então	um	homem	à	beira	da	morte,
obteve	seu	último	sucesso	no	acordo	de	evacuação	completa	da	Renânia	pelos	exércitos	aliados,	muito	antes
da	data	exigida	pelo	Tratado.

Mas	 as	 massas	 alemãs	 estavam	 muito	 indiferentes	 às	 notáveis	 concessões	 dos	 vencedores.	 Em	 época
anterior,	ou	em	circunstâncias	mais	satisfatórias,	tais	concessões	teriam	sido	aclamadas	como	enormes	passos
no	 caminho	 da	 reconciliação	 e	 do	 retorno	 a	 uma	 paz	 verdadeira.	 Mas,	 naquele	 momento,	 o	 medo
onipresente	 e	 dominante	 das	massas	 alemãs	 era	 o	 desemprego.	 A	 classe	média	 já	 tinha	 sido	 arruinada	 e
impelida	 a	 tomar	 caminhos	 violentos	 por	 causa	 da	 destruição	 do	 marco.	 A	 situação	 política	 interna	 de
Stresemann	foi	minada	pelas	tensões	econômicas	internacionais,	e	os	veementes	ataques	dos	nazis	de	Hitler
e	 de	 alguns	magnatas	 capitalistas	 levaram	 à	 sua	 derrubada.	Em	28	 de	março	 de	 1930,	Brüning,	 líder	 do
Partido	 do	 Centro	 Católico,	 tornou-se	 primeiro-ministro.	 Brüning	 era	 um	 católico	 da	 Vestfália	 e	 um
patriota	 que	 buscava	 recriar	 a	 antiga	 Alemanha	 em	 modernas	 roupagens	 democráticas.	 Adotou
continuamente	o	esquema	da	preparação	das	fábricas	para	a	guerra.	Também	teve	de	lutar	pela	estabilidade
financeira	em	meio	a	um	caos	crescente.	Seu	programa	econômico	e	de	redução	do	número	e	dos	salários
do	 funcionalismo	 público	 não	 tinha	 popularidade.	 As	 ondas	 de	 ódio	 rolavam	 com	 turbulência	 cada	 vez
maior.	Apoiado	pelo	presidente	Hindenburg,	Brüning	dissolveu	um	Reichstag	hostil,	 e	 a	 eleição	de	1930



conferiu-lhe	maioria	 no	 parlamento.	 Ele	 fez	 então	 o	 último	 esfor ço	 reconhecível	 de	 arregimentar	 o	 que
restava	da	antiga	Alemanha	contra	a	agitação	nacionalista	ressurgente,	violenta	e	degradante.	Para	esse	fim,
era-lhe	preciso,	primeiramente,	garantir	a	reeleição	de	Hindenburg	como	presidente.	O	chanceler	Brüning
contava	 com	 uma	 solução	 nova,	mas	 óbvia.	 Ele	 só	 conseguia	 visualizar	 a	 paz,	 a	 segurança	 e	 a	 glória	 da
Alemanha	na	restauração	de	um	imperador.	Assim	sendo,	acaso	lhe	seria	possível	induzir	o	idoso	marechal
Hindenburg,	 se	 e	 quando	 reeleito,	 a	 atuar	 em	 seu	 último	 mandato	 como	 regente	 de	 uma	 monarquia
restaurada,	que	entraria	em	vigor	por	ocasião	de	sua	morte?	Essa	medida	política,	se	efetivada,	preencheria	o
vazio	 na	 cúpula	 da	 nação	 alemã,	 em	 direção	 à	 qual	 Hitler	 estava	 obviamente	 abrindo	 caminho.	 Em
qualquer	 situação,	 esse	 seria	o	 caminho	certo.	Mas	 conseguiria	Brüning	conduzir	 a	Alemanha	para	 ele?	A
facção	conservadora,	que	se	estava	deixando	arrastar	para	Hitler,	poderia	ser	trazida	de	volta	pelo	retorno	do
Kaiser	Wilhelm,	mas	nem	os	social-democratas	nem	as	forças	sindicais	tolerariam	a	volta	do	antigo	Kaiser
ou	do	príncipe	herdeiro.	O	plano	de	Brüning	não	era	recriar	o	Segundo	Reich.	Ele	desejava	uma	monarquia
constitucional	nos	moldes	da	inglesa.	Tinha	a	esperança	de	que	um	dos	filhos	do	príncipe	herdeiro	pudesse
ser	um	candidato	adequado.

Em	novembro	de	 1931,	 ele	 confiou	 seus	 planos	 a	Hindenburg,	 de	 quem	 tudo	dependia.	A	 reação	do
velho	marechal	foi,	ao	mesmo	tempo,	veemente	e	curiosa.	Ele	se	mostrou	atônito	e	hostil.	Disse	considerar-
se	unicamente	um	curador	do	Kaiser.	Qualquer	outra	 solução	 seria	um	 insulto	 à	 sua	honradez	militar.	A
concepção	monárquica,	 à	 qual	 ele	 era	 fiel,	 não	podia	 coadunar-se	 com	a	discriminação	 e	 a	 escolha	 entre
príncipes	reais.	A	legitimidade	não	deveria	ser	violada.	Entrementes,	já	que	a	Alemanha	se	recusava	a	aceitar
o	retorno	do	Kaiser,	não	restava	nada	senão	ele	mesmo,	Hindenburg.	Dito	isso,	o	marechal	deu	o	assunto
por	 encerrado.	 Nada	 de	 soluções	 conciliató rias	 para	 ele!	 J’y	 suis,	 j’y	 reste.	 Brüning	 argumentou	 com
veemência,	 e	 talvez	 por	 tempo	 demais,	 com	 o	 velho	 veterano.	 O	 chanceler	 tinha	 argumentos	 fortes.	 A
menos	que	Hindenburg	aceitasse	essa	solução	monárquica,	mesmo	não	ortodoxa,	haveria	uma	ditadura	Nazi
revolucionária.	Não	se	chegou	a	nenhum	acordo.	Mas,	quer	Brüning	conseguisse	ou	não	fazer	Hindenburg
mudar	de	ideia,	era	imperativo	reelegê-lo	presidente,	ao	menos	para	postergar	um	colapso	político	imediato
do	estado	alemão.	Em	sua	primeira	etapa,	o	plano	de	Brüning	obteve	êxito.	Na	eleição	presidencial	realizada
em	março	de	1932,	Hindenburg	foi	reeleito,	após	uma	segunda	votação,	por	maioria	de	votos	em	relação	a
seus	rivais,	Hitler	e	o	comunista	Thälmann.	Cabia	agora	enfrentar	a	situação	econômica	da	Alemanha	e	suas
relações	 com	 a	 Europa.	 A	Conferência	 pelo	Desarmamento	 estava	 para	 se	 reunir	 em	Genebra,	 e	Hitler
estava	 na	 crista	 de	 uma	 ruidosa	 campanha	 contra	 a	 humilhação	 da	Alemanha	 nos	 termos	 do	Tratado	 de
Versalhes.

Meditando	cuidadosamente,	Brüning	rascunhou	um	amplo	plano	de	revisão	do	Tratado.	Em	abril,	foi	a
Genebra	e	encontrou	uma	recepção	inesperadamente	favorável.	Nas	conversações	entre	ele	e	MacDonald,	e
ainda	 com	 Mr.	 Stimson	 e	 Mr.	 Norman	 Davis,	 dos	 EUA,	 pareceu	 possível	 chegar	 a	 um	 acordo.	 A
extraordinária	base	desse	acordo	era	o	princípio,	sujeito	a	várias	interpretações	reservadas,	de	“igualdade	de
armamentos”	 entre	 a	 Ale manha	 e	 a	 França.	 É	 realmente	 surpreendente,	 como	 explicarão	 os	 próximos
capítulos,	que	alguém	em	sã	consciência	pudesse	imaginar	que	seria	possível	erigir	a	paz	sobre	tais	alicerces.
Se	esse	ponto	vital	fosse	concedido	pelos	vencedores,	ele	bem	poderia	ter	tirado	Brüning	de	seus	apuros,	e	o
passo	 seguinte	—	este,	um	passo	 sensato	—	seria	o	 cancelamento	das	 reparações	de	guerra,	 em	nome	do
renascimento	 europeu.	 Tal	 arranjo,	 evidentemente,	 teria	 elevado	 a	 situação	 pessoal	 de	 Brühning	 a	 uma
posição	triunfal.

Norman	Davis,	 o	 emissário	 oficial	 americano,	 telefonou	para	Tardieu,	 o	 premier	 francês,	 para	 que	 ele
rumasse	 imediatamente	 de	 Paris	 para	 Genebra.	 Mas,	 infelizmente	 para	 Brüning,	 Tardieu	 tinha	 outras
notícias.	 Schleicher	 andara	 ocupado	 em	 Berlim	 e	 acabara	 de	 avisar	 ao	 embaixador	 francês	 que	 não
negociasse	com	Brüning,	porque	sua	queda	era	iminente.	É	bem	possível,	além	disso,	que	Tardieu	estivesse



preocupado	 com	a	 situação	militar	 da	França	na	 formulação	 “igualdade	de	 armamentos”.	 Seja	 como	 for,
Tardieu	não	foi	a	Genebra	e,	em	1°	de	maio,	Brüning	voltou	para	Berlim.	Chegar	ali	de	mãos	vazias	num
momento	como	aquele	foi-lhe	fatal.	Eram	necessárias	medidas	drásticas,	e	até	desesperadas,	para	enfrentar	a
ameaça	de	colapso	econômico	na	Alemanha.	Para	essas	medidas,	o	governo	impopular	de	Brüning	não	tinha
a	 força	necessária.	Ele	 lutou	durante	 todo	o	mês	de	maio	 e,	 enquanto	 isso,	Tardieu,	no	 caleidoscópio	da
política	parlamentar	francesa,	foi	substituído	por	M.	Herriot.

O	novo	primeiro-ministro	 francês	declarou-se	disposto	a	discutir	 a	 fór mula	obtida	nas	 conversações	de
Genebra.	O	embaixador	americano	em	Berlim	foi	instruído	a	insistir	com	o	chanceler	alemão	para	que	ele
fosse	a	Genebra	sem	um	minuto	de	demora.	Essa	mensagem	foi	recebida	por	Brüning	no	começo	do	dia	30
de	 maio.	 Mas,	 nesse	 meio-tempo,	 a	 influência	 de	 Schleicher	 havia	 prevalecido.	 Hindenburg	 já	 fora
convencido	a	demitir	o	chanceler.	No	decorrer	dessa	mesma	manhã,	depois	que	o	convite	americano,	com
toda	a	sua	esperança	e	imprudência,	chegou	a	Brüning,	este	soube	que	sua	sorte	estava	decidida.	Ao	meio-
dia,	renunciou	para	evitar	a	demissão.	Assim	terminou	o	último	governo	da	Alemanha	após	Primeira	Guerra
que	poderia	ter	levado	o	povo	alemão	a	desfrutar	de	uma	constituição	estável	e	civilizada	e	ter	aberto	canais
pacíficos	de	intercâmbio	com	seus	vizinhos.	As	ofertas	feitas	a	Brüning	pelos	aliados,	não	fossem	a	intriga	de
Schleicher	e	a	demora	de	Tardieu,	certamente	o	teriam	salvo.	Essas	propostas,	pouco	tempo	depois,	tiveram
que	ser	discutidas	com	um	sistema	diferente	e	um	homem	diferente.

1	Na-zi,	contração	de	Nationalsozialistische	Deutsche	Arbeiter-partei,	Partido	dos	Trabalhadores	Alemães	Nacional-Socialista.	(N.T.)
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Os	anos	do	gafanhoto,1	1931-1933

O	governo	inglês	resultante	da	eleição	geral	de	1931	tinha	a	aparência	de	ser	um	dos	mais	fortes	e	foi,
na	 verdade,	um	dos	mais	 fracos	da	história	 inglesa.	Mr.	Ramsay	MacDonald,	primeiro-ministro,	havia-se
desligado,	 com	 extremo	 ressentimento	 de	 ambos	 os	 lados,	 do	 Partido	 Socialista,	 que	 ele	 dedicara	 a	 vida
inteira	 a	 construir.	 A	 partir	 daí,	 perdera-se	 apaticamente	 em	 ruminações	 na	 chefia	 de	 um	 governo	 que,
embora	nominalmente	de	coalizão,	era,	na	verdade,	esmagadoramente	conservador.	Mr.	Baldwin	preferiu	a
essência	à	forma	do	poder	e	reinou	placidamente	nos	bastidores.	O	Foreign	Office	foi	ocupado	por	Sir	John
Simon,	um	dos	líderes	do	lado	liberal.	O	principal	trabalho	interno	do	governo	foi	confiado	a	Mr.	Neville
Chamberlain,	 que	 logo	 se	 tornou	ministro	 das	 Finanças.	O	Partido	Trabalhista,	 responsabilizado	 por	 seu
fracasso	 na	 crise	 financeira	 e	 duramente	 abalado	 na	 eleição,	 era	 liderado	 por	Mr.	George	 Lansbury,	 um
pacifista	 extremado.	Durante	o	período	de	quatro	anos	 e	um	 trimestre	dessa	 administração,	de	 agosto	de
1931	a	novembro	de	1935,	toda	a	situação	do	continente	europeu	se	inverteu.

✩

A	 Alemanha	 inteira	 estava	 agitada,	 e	 grandes	 acontecimentos	 prosseguiram	 em	 marcha.	 Papen,	 que
substituíra	Brüning	como	chanceler,	e	Schleicher,	o	general	político,	haviam	até	então	procurado	governar	o
país	através	da	esperteza	e	da	intriga.	Mas	a	hora	para	essas	coisas	havia	passado.	Papen	tinha	esperanças	de
governar	 com	 o	 apoio	 do	 círculo	 do	 presidente	 Hindenburg	 e	 do	 grupo	 nacionalista	 extremista	 do
Reichstag.	Em	20	de	julho,	deu-se	um	passo	decisivo.	O	governo	socialista	da	Prússia	foi	removido	à	força.
Mas	 o	 rival	 de	 Papen	 ansiava	 pelo	 poder.	Nos	 cálculos	 de	 Schleicher,	 o	 instrumento	 para	 isso	 estava	 nas
forças	obscuras	e	ocultas	que	irrompiam	pela	política	alemã	por	trás	do	poder	e	da	fama	crescente	de	Adolf
Hitler.	Schleicher	tinha	esperanças	de	fazer	do	movimento	hitlerista	um	dócil	criado	do	Reichswehr	e,	com
isso,	 obter	 ele	 próprio	 o	 controle	 de	 ambos.	 Os	 contatos	 entre	 Schleicher	 e	 Röhm,	 líder	 das	 tropas	 de
choque	nazistas,	iniciados	em	1931,	estenderam-se,	no	ano	seguinte,	a	relações	mais	claras	entre	Schleicher	e
o	próprio	Hitler.	Para	esses	dois	homens,	o	acesso	ao	poder	parecia	estar	sendo	obstruído	apenas	por	Papen	e
pela	confiança	que	Hindenburg	depositava	nele.

Em	agosto	de	1932,	Hitler	foi	a	Berlim,	numa	convocação	particular	do	presidente.	O	momento	de	dar
um	passo	à	frente	parecia	haver	chegado.	Treze	milhões	de	eleitores	alemães	davam	sustentação	ao	Führer.
Uma	 parcela	 vital	 do	 governo	 deveria	 caber-lhe	 gratuitamente.	 Nesse	 momento,	 Hitler	 estava
aproximadamente	na	situação	de	Mussolini	às	vésperas	da	Marcha	sobre	Roma.	Mas	Papen	não	se	importava
com	a	história	 italiana	 recente.	Contava	 com	o	apoio	de	Hindenburg	 e	não	 tinha	nenhuma	 intenção	de
renunciar.	O	velho	marechal	esteve	com	Hitler.	Não	ficou	impressionado:	“Aquele	para	chanceler?	Farei	dele
encarregado	do	Correio	e	ele	poderá	 lamber	selos	com	minha	efígie.”	Nos	círculos	palacianos,	Hitler	não
tinha	a	influência	de	seus	concorrentes.

No	 país,	 o	 imenso	 eleitorado	 estava	 inquieto	 e	 desorientado.	 Em	novem bro	 de	 1932,	 pela	 quinta	 vez
num	 ano,	 realizaram-se	 eleições	 em	 toda	 a	 Alemanha.	 Os	 nazistas	 perderam	 terreno.	 Suas	 230	 cadeiras
reduziram-se	a	196,	com	os	comunistas	obtendo	o	saldo.	O	poder	de	barganha	do	Führer,	portanto,	ficou



enfraquecido.	Talvez	o	general	Schleicher	pudesse	prescindir	dele,	afinal.	O	general	conquistou	simpatias	no
círculo	 de	 conselheiros	 de	 Hindenburg.	 Em	 17	 de	 novembro,	 Papen	 renunciou	 e	 Schleicher	 tornou-se
chanceler	em	seu	lugar.	Mas	o	novo	chanceler	mostrou-se	mais	capaz	de	puxar	os	cordões	nos	bastidores	do
que	 na	 cúpula	 visível	 do	 poder.	 Indispusera-se	 com	 gente	 demais.	 Hitler,	 ao	 lado	 de	 Papen	 e	 dos
nacionalistas,	alinhou-se	contra	ele;	e	os	comunistas,	 lutando	com	os	nazis	nas	 ruas	e	com	o	governo	nas
greves,	 contribuíram	 para	 tornar	 seu	 governo	 impossível.	 Papen	 usou	 sua	 influência	 pessoal	 com	 o
presidente	 Hindenburg.	 Afinal,	 não	 seria	 a	 melhor	 solução	 aplacar	 Hitler,	 lançando	 sobre	 ele	 as
responsabilidades	e	os	ônus	do	cargo?	Hindenburg	enfim	consentiu,	relutante.	Em	30	de	janeiro	de	1933,
Adolf	Hitler	assumiu	o	cargo	de	chanceler	da	Alemanha.

A	mão	do	Mestre	logo	se	fez	sentir	sobre	todos	os	que	se	opunham	ou	pretendiam	opor-se	à	nova	ordem.
Em	2	de	fevereiro,	todas	as	reuniões	ou	manifestações	do	Partido	Comunista	Alemão	foram	proibidas	e,	por
toda	a	Alemanha,	iniciou-se	a	apreensão	das	armas	pertencentes	aos	comunistas.	O	clímax	veio	na	noite	de
27	de	 fevereiro	de	1933.	O	prédio	do	Reichstag	pegou	 fogo.	Os	 camisas	pardas,	 os	 camisas	pretas	 e	 suas
formações	 auxiliares	 foram	 chamados.	Quatro	mil	 detenções,	 inclusive	 todo	 o	 comitê	 central	 do	 Partido
Comunista,	foram	feitas	da	noite	para	o	dia.	Essas	providên cias	foram	confiadas	a	Göring,	agora	ministro
do	Interior	da	Prússia.	Elas	constituíram	uma	prévia	das	eleições	que	estavam	por	vir	e	asseguraram	a	derrota
dos	comunistas,	os	adversários	mais	fortes	do	regime.	A	organização	da	campanha	eleitoral	ficou	a	cargo	de
Goebbels,	a	quem	não	faltavam	para	isso	nem	a	habilidade	nem	a	eficiência.

Mas	 ainda	 havia	 muitas	 forças	 na	 Alemanha	 que	 eram	 relutantes,	 obstinadas	 ou	 ativamente	 hostis	 ao
hitlerismo.	 Os	 comunistas,	 bem	 como	 muitos	 dos	 que,	 em	 sua	 perplexidade	 e	 aflição,	 votaram	 neles,
obtiveram	81	cadeiras;	os	socialistas,	118;	o	partido	do	Centro,	73;	e	os	aliados	nacionalistas	de	Hitler,	sob	a
liderança	de	Papen	e	Hugenberg,	52.	Trinta	e	três	cadeiras	foram	entregues	a	grupos	minoritários	de	centro-
direita.	Os	nazis	 receberam	17,3	milhões	 de	 votos	 e	 288	 cadeiras.	 Esses	 resultados	 deram	 a	Hitler	 e	 seus
aliados	nacionalistas	o	controle	do	Reichstag.	Assim,	e	somente	assim,	por	bem	ou	por	mal,	Hitler	obteve
uma	votação	majoritária	do	povo	alemão.	Nos	processos	comuns	de	um	governo	parlamentarista	civilizado,
uma	minoria	tão	grande	teria	exercido	certa	influência	e	merecido	a	devida	consideração	no	estado.	Mas,	na
nova	Alemanha	nazista,	as	minorias	estavam	prestes	a	descobrir	que	não	tinham	direito	algum.

Em	21	de	março	de	1933,	na	 igreja	da	 fortaleza	de	Potsdam,	bem	ao	 lado	do	 túmulo	de	Frederico,	o
Grande,	Hitler	 abriu	 o	 primeiro	 Reichstag	 do	 Terceiro	 Reich.	Na	 nave	 central	 da	 igreja	 sentaram-se	 os
representantes	do	Reichswehr,	símbolo	da	continuidade	do	poderio	alemão,	e	os	oficiais	de	alta	patente	da
SA	 e	 da	 SS,	 as	 novas	 imagens	 da	 Alemanha	 ressurgente.	 Em	 24	 de	 março,	 a	 maioria	 do	 Reichstag,
subjugando	 ou	 intimidando	 todos	 os	 oponentes,	 confirmou,	 por	 441	 votos	 a	 94,	 a	 concessão	 de	 plenos
poderes	 de	 emergência	 ao	 chanceler	 Hitler,	 por	 um	 período	 de	 quatro	 anos.	 Quando	 o	 resultado	 foi
anunciado,	Hitler	voltou-se	para	os	assentos	dos	socialistas	e	gritou:	“Agora,	não	preciso	mais	de	vocês.”

Em	meio	ao	nervosismo	da	eleição,	as	colunas	exultantes	do	Partido	Nacional-Socialista	desfilaram	diante
de	seu	líder,	na	cerimônia	pagã	de	uma	procissão	à	luz	de	tochas	pelas	ruas	de	Berlim.	Fora	uma	longa	luta,
de	difícil	compreensão	para	estrangeiros,	especialmente	os	que	não	haviam	conhecido	as	dores	da	derrota.
Adolf	Hitler,	 finalmente,	 havia	 chegado.	Mas	 não	 estava	 sozinho.	Das	 profundezas	 da	 derrota,	 ele	 havia
convocado	as	fúrias	tenebrosas	e	selvagens	que	estavam	latentes	na	raça	mais	numerosa,	mais	eficiente,	mais
implacável,	 contraditória	 e	 desventurada	 da	 Europa.	 Invocara	 o	 temível	 ídolo	 de	 um	Moloch	 que	 tudo
devorava,	 e	 do	 qual	 ele	 era	 o	 sacerdote	 e	 a	 encarnação.	Não	 é	meu	 objetivo	 descrever	 a	 brutalidade	 e	 a
vilania	 inconcebíveis	 mediante	 as	 quais	 esse	 aparato	 de	 ódio	 e	 tirania	 tinha	 sido	 moldado	 e	 seria	 então
aperfeiçoado.	Basta	apenas,	para	 fins	desta	 exposição,	 apresentar	ao	 leitor	o	 fato	novo	e	assustador	que	 se
descortinou	ante	um	mundo	ainda	desavisado:	a	Alemanha	sob	Hitler	e	a	Alemanha	se	armando.



✩

Enquanto	essas	mudanças	mortíferas	ocorriam	na	Alemanha,	o	governo	de	MacDonald-Baldwin	sentiu-se
obrigado	a	pôr	em	prática,	durante	algum	tempo,	as	severas	reduções	e	restrições	que	a	crise	financeira	havia
imposto	 aos	 nossos	 já	modestos	 armamentos.	 Fecharam	 firmemente	 os	 olhos	 e	 os	 ouvidos	 aos	 sintomas
inquietantes	 que	 surgiam	 na	 Europa.	 Em	 veementes	 esforços	 de	 conquistar	 para	 os	 vencedores	 um
desarmamento	 igual	 ao	que	 fora	 imposto	aos	vencidos	pelo	Tratado	de	Versalhes,	Mr.	Mac Donald	e	 seus
colegas	conservadores	e	liberais	aceleraram	uma	série	de	propostas	na	Liga	das	Nações	e	em	todos	os	outros
canais	disponíveis.	Os	 franceses,	 embora	 seus	 assuntos	políticos	 ainda	 continuassem	em	constante	 fluxo	 e
refluxo	 sem	 nenhuma	 significação	 especial,	 aferraram-se	 tenazmente	 ao	 exército	 francês	 como	 sendo	 o
centro	 e	 o	 esteio	 da	 vida	 da	 França	 e	 de	 todas	 as	 suas	 alianças.	 Essa	 atitude	 granjeou-lhes	 censuras	 na
Inglaterra	e	nos	Estados	Unidos.	As	opiniões	da	imprensa	e	do	público	não	tinham	nenhum	fundamento	na
realidade,	mas	era	forte	a	maré	contra.

O	 governo	 alemão	 sentiu-se	 encorajado	 pela	 conduta	 inglesa.	 Atribuiu-a	 à	 fraqueza	 fundamental	 e	 à
decadência	intrínseca	impostas	até	mesmo	a	uma	raça	nórdica	pela	forma	democrática	e	parlamentarista	de
sociedade.	Com	todo	o	impulso	nacionalista	de	Hitler	a	escorá-lo,	adotou	uma	postura	altiva.	Em	julho	de
1932,	sua	delegação	recolheu	seus	papéis	e	abandonou	a	Conferência	do	Desarmamento.	Trazê-la	de	volta
tornou-se	 o	 principal	 objetivo	 político	 dos	 aliados	 vitoriosos.	 Em	 novembro,	 os	 franceses,	 sob	 severa	 e
constante	 pressão	 inglesa,	 propuseram	 o	 que	 foi	 meio	 injustamente	 chamado	 de	 “plano	 Herriot”.	 Sua
essência	era	a	reconstrução	de	todas	as	forças	europeias	na	forma	de	exércitos	com	serviço	de	curta	duração	e
efetivos	 limitados,	 admitindo-se	 a	 igualdade	 de	 status,	mas	 sem	 necessariamente	 aceitar-se	 a	 igualdade	 de
força.	Na	verdade,	a	aceitação	da	igualdade	de	status	tornava	impossível,	em	última	instância,	não	aceitar	a
igualdade	de	força.	Isso	permitiu	aos	governos	aliados	oferecerem	à	Alemanha	“igualdade	de	direitos	num
sistema	que	proporcione	segurança	a	 todas	as	nações”.	Me diante	certas	 salvaguardas	de	caráter	 ilusório,	os
franceses	 foram	 levados	 a	 aceitar	 essa	 fórmula	 sem	 sentido.	 Diante	 disso,	 os	 alemães	 consentiram	 em
retornar	à	Conferência	do	Desarmamento,	o	que	foi	saudado	como	uma	notável	vitória	em	favor	da	paz.

Atiçado	pelas	brisas	da	popularidade,	o	governo	de	Sua	Majestade	apre sentou	então,	em	16	de	março	de
1933,	o	que	se	chamou,	em	homenagem	a	seu	autor	e	 inspirador,	o	“plano	MacDonald”.	Aceitava,	como
ponto	de	partida,	a	adoção	da	concepção	francesa	dos	exércitos	com	serviço	de	curta	duração	—	no	caso,
um	 serviço	 de	 oito	meses	—	 e	 prosseguia	 recomendando	 as	 cifras	 exatas	 para	 as	 tropas	 de	 cada	 país.	O
exército	francês	deveria	ter	seu	contingente,	de	quinhentos	mil	homens	em	tempos	de	paz,	reduzido	para
duzentos	mil,	e	os	alemães	deveriam	aumentar	o	deles	até	atingir	paridade	com	esse	número.	Nessa	época,	é
bem	possível	que	as	 forças	militares	alemãs,	embora	ainda	não	dotadas	da	massa	de	reservas	 treinadas	que
apenas	uma	 sucessão	de	 cotas	 anuais	 de	 recrutas	 poderia	 fornecer,	 somassem	o	 equivalente	 a	mais	 de	um
milhão	de	ardorosos	voluntários,	parcialmente	equipados	e	contando	com	a	chegada	de	muitas	formas	dos
mais	modernos	armamentos	através	das	 fábricas	conversíveis	 e	parcialmente	convertidas	para	armá-los.	O
resultado	 foi	 inesperado.	Hitler,	 então	 chanceler	 e	 senhor	de	 toda	 a	Ale manha,	 já	 tendo	dado	ordens,	 ao
assumir	o	poder,	de	avançar	ousadamente	em	escala	nacional,	tanto	nos	campos	de	treinamento	quanto	nas
fábricas,	sentiu-se	numa	posição	fortalecida.	Nem	sequer	se	deu	o	trabalho	de	aceitar	as	ofertas	quixotescas
que	 lhe	 eram	 feitas	 com	 insistência.	Com	um	 gesto	 de	 desdém,	mandou	 o	 governo	 alemão	 retirar-se	 da
Conferência	e	da	Liga	das	Nações.

É	difícil	encontrar	um	paralelo	para	a	insensatez	do	governo	inglês	e	a	fraqueza	do	governo	francês,	que,
não	 obstante,	 refletiram	 a	 opinião	 de	 seus	 parlamentos	 nesse	 período	 desastroso.	 Tampouco	 podem	 os
Estados	Unidos	 escapar	 à	 censura	da	história.	Absortos	 em	 suas	próprias	questões	 e	 em	 todos	os	profusos
interesses,	 atividades	 e	 percalços	 de	 uma	 comunidade	 livre,	 eles	 simplesmente	 ficaram	 perplexos	 com	 as



vastas	 mudanças	 que	 estavam	 ocorrendo	 na	 Europa	 e	 concluíram	 que	 elas	 não	 lhes	 diziam	 respeito.	 O
considerável	 corpo	de	 oficiais	 americanos	 profissionais	 altamente	 competentes	 e	 com	 amplo	 treinamento
formou	 uma	 opinião	 diferente,	 mas	 esta	 não	 produziu	 nenhum	 efeito	 discernível	 na	 imprevidente
indiferença	 da	 política	 externa	 americana.	 Se	 a	 influência	 dos	 EUA	 se	 houvesse	 exercido,	 talvez	 tivesse
animado	os	políticos	franceses	e	ingleses	para	a	ação.	A	Liga	das	Nações,	apesar	de	debilitada,	ainda	era	um
instrumento	imponente,	que	teria	conferido	a	qualquer	questionamento	da	nova	ameaça	de	guerra	hitlerista
o	 peso	 das	 sanções	 do	 direito	 internacional.	 Em	 meio	 à	 tensão,	 os	 americanos	 simplesmente	 deram	 de
ombros,	 de	modo	 que,	 dentro	 de	 poucos	 anos,	 tiveram	 que	 derramar	 o	 sangue	 e	 os	 tesouros	 do	Novo
Mundo	para	se	salvar	de	um	perigo	mortal.

Sete	anos	depois,	quando	testemunhei	em	Tours	a	agonia	francesa,	tudo	isso	me	veio	à	mente,	e	foi	por
isso	que,	mesmo	quando	 se	mencionaram	propostas	de	uma	paz	 em	 separado,	proferi	 apenas	palavras	de
consolo	e	conforto,	que	me	alegra	sentir	que	foram	confirmadas.

✩

Eu	havia	combinado	empreender,	no	início	de	1931,	uma	viagem	con siderável	para	fazer	palestras	pelos
Estados	Unidos,	de	modo	que	viajei	para	Nova	York.	Ali	 sofri	um	grave	 acidente	que	quase	me	custou	a
vida.	No	dia	13	de	dezembro,	a	caminho	de	uma	visita	a	Mr.	Bernard	Baruch,	desci	de	meu	carro	pelo	lado
errado	e	atravessei	a	Quinta	Avenida	sem	ter	em	mente	a	mão	invertida	de	tráfego	que	vigora	na	América,
ou	o	sinal	vermelho,	que	então	não	era	usado	na	Inglaterra.	Fui	atropelado.	Durante	dois	meses,	fiquei	um
trapo.	Aos	poucos,	recuperei	em	Nassau,	nas	Bahamas,	forças	suficien tes	para	me	arrastar.	Nessas	condições,
percorri	 os	 Estados	 Unidos	 fazendo	 quarenta	 palestras,	 passando	 os	 dias	 inteiros	 deitado	 de	 costas	 num
vagão	de	trem	e,	à	noite,	falando	para	grandes	plateias.	Grosso	modo,	considero	que	esse	foi	o	período	mais
difícil	de	minha	vida.	Fiquei	bastante	deprimido	durante	todo	esse	ano,	mas,	com	o	tempo,	minhas	forças
retornaram.

Pessoalmente,	 os	 anos	 de	 1931	 a	 1935,	 a	 não	 ser	 por	minha	 angústia	 em	 relação	 às	 questões	 públicas,
foram-me	muito	 agradáveis.	 Eu	 ganhava	 a	 vida	 ditando	 artigos	 que	 tinham	 ampla	 circulação	 não	 só	 na
Inglaterra	e	nos	EUA,	mas	também	nos	mais	famosos	jornais	de	16	países	europeus,	antes	que	a	sombra	de
Hitler	se	abatesse	sobre	eles.	Na	verdade,	levava	uma	vida	despreocupada.	Produzi	sucessivamente	os	vários
volumes	da	Vida	de	Marlborough.	Meditava	constantemente	sobre	a	situação	europeia	e	o	rearmamento	da
Alemanha.	Morava	principalmente	 em	Chartwell,	onde	 tinha	muito	 com	que	me	divertir.	Construí	 com
minhas	 próprias	mãos	 grande	 parte	 de	 dois	 chalés	 e	 extensas	muretas	 para	 as	 hortas,	 e	 fiz	 toda	 sorte	 de
jardins	ornamentais	e	chafarizes,	e	ainda	uma	grande	piscina	com	filtros	que	deixavam	a	água	cristalina	e
que	podia	ser	aquecida	para	suplementar	nosso	sol	volúvel.	Eu	nunca	tinha	um	momento	de	tédio	ou	de
ócio	do	amanhecer	até	a	meia-noite	e,	com	minha	família	feliz	a	meu	redor,	vivia	em	paz	dentro	de	minha
casa.

Durante	esses	anos,	estive	muitas	vezes	com	Frederick	Lindemann,	um	professor	de	filosofia	experimental
na	Universidade	de	Oxford.	Lindemann	já	era	meu	velho	amigo.	Eu	o	encontrara	pela	primeira	vez	no	fim
da	guerra	anterior,	na	qual	ele	se	distinguira	por	conduzir	no	ar	diversos	experimentos	até	então	reservados	a
pilotos	 ousados,	 superando	 os	 perigos,	 então	 quase	 mortais,	 dos	 “parafusos”.	 Tínhamo-nos	 aproximado
muito	mais	a	partir	de	1932	e	era	frequente	ele	vir	de	Oxford	em	seu	automóvel	para	se	hospedar	comigo
em	Chartwell.	 Ali	 tivemos	muitas	 conversas,	 até	 alta	madrugada,	 sobre	 os	 perigos	 que	 pareciam	 estar-se
avolumando	em	torno	de	nós.	Lindemann,	“o	Prof”	como	costumava	ser	chamado	pelos	amigos,	tornou-se
meu	principal	conselheiro	nos	aspectos	científicos	da	guerra	moderna	e,	em	especial,	da	defesa	aérea,	bem



como	em	questões	que	implicavam	toda	sorte	de	estatísticas.	Essa	associação	agradável	e	fecunda	prosseguiu
durante	toda	a	guerra.

Outro	de	meus	amigos	íntimos	era	Desmond	Morton.2	Quando	o	marechal	Haig,	em	1917,	preencheu
sua	equipe	pessoal	de	jovens	oficiais	recém-saídos	da	linha	de	frente,	Desmond	foi-lhe	recomendado	como
in tegrante	da	nata	da	artilharia.	Ele	acrescentou	à	sua	Cruz	Militar	a	singular	distinção	de	ter	sido	alvejado
no	coração	e	de	viver	muito	bem,	depois	disso,	com	a	bala	no	corpo.	Criei	grande	respeito	e	amizade	por
esse	brilhante	e	garboso	oficial	e,	em	1919,	quando	me	tornei	ministro	da	Guerra	e	da	Aviação,	nomeei-o
para	uma	posição-chave	no	serviço	de	 informações,	que	ele	conservou	por	muitos	anos.	Morton	era	meu
vizinho	 e	morava	 a	 apenas	uma	milha	de	Chartwell.	Ele	 conseguiu	permissão	do	primeiro-ministro,	Mr.
MacDonald,	 para	 conversar	 livremente	 comigo	 e	 me	 manter	 informado.	 Tornou-se	 e	 continuou	 a	 ser,
durante	a	guerra	que	viria,	um	de	meus	mais	íntimos	conselheiros,	até	a	conquista	da	nossa	vitória	final.

Eu	 também	 estabelecera	 laços	 de	 amizade	 com	Ralph	Wigram,	 então	 a	 estrela	 ascendente	 do	 Foreign
Office	e	situado	no	centro	de	todas	as	suas	negociações.	Nesse	ministério,	ele	havia	atingido	um	nível	que
lhe	 facul tava	 expressar	 opiniões	 responsáveis	 sobre	 política	 e	 usar	 de	 amplo	 poder	 de	 escolha	 em	 seus
contatos,	oficiais	ou	não.	Era	um	homem	encantador	e	destemido,	dominado	por	convicções	baseadas	em
conhecimentos	e	estudos	profundos.	Via	tão	claramente	quanto	eu,	porém	com	informações	mais	seguras,	o
perigo	 assustador	 que	 se	 acercava	 de	 nós.	 Isso	 nos	 aproximou.	 Encontramo-nos	 muitas	 vezes	 em	 sua
pequena	casa	de	North	Street,	e	ele	e	sua	mulher	passavam	temporadas	conosco	em	Chartwell.	Como	outros
altos	funcionários,	falava	comigo	em	completa	confiança.	Tudo	isso	me	ajudou	a	formar	e	fortalecer	minha
opinião	sobre	o	movimento	hitlerista.

Foi	 de	 grande	 valor	 para	mim,	 e	 quero	 crer	 que	 também	para	 o	país,	 eu	 ter	 tido	 essa	 possibilidade	de
discussões	minuciosas	e	precisas,	durante	muitos	anos,	nesse	minúsculo	círculo.	Por	meu	lado,	entretanto,
colhi	 e	 contribuí	 com	 grande	 número	 de	 informações	 provenientes	 de	 fontes	 estrangeiras.	 Eu	mantinha
contatos	confidenciais	com	vários	dos	ministros	franceses	e	com	os	sucessivos	chefes	do	governo	francês.	Mr.
Ian	Colvin	era	correspondente	do	News	Chronicle	em	Berlim.	Ele	se	aprofundou	na	política	alemã	e	estabe -
leceu	contatos	de	caráter	secretíssimo	com	alguns	dos	importantes	generais	alemães,	e	também	com	homens
independentes,	de	grande	caráter	e	estirpe,	que	viam	no	movimento	hitlerista	a	aproximação	da	ruína	de	sua
terra	natal.	Vários	visitantes	de	peso	vieram	até	mim	da	Alemanha	e	desabafaram	sua	profunda	aflição.	A
maioria	deles	 foi	assassinada	por	Hitler	durante	a	guerra.	A	partir	de	outras	 fontes,	 tive	a	possibilidade	de
verificar	e	fornecer	informações	sobre	todo	o	campo	de	nossa	defesa	aérea.	Desse	modo,	tornei-me	tão	bem-
informado	quanto	muitos	ministros	da	Coroa.	Todos	os	fatos	que	eu	colhia	de	todas	as	fontes	—	incluindo,
em	especial,	os	contatos	externos	—	eram	por	mim	periodicamente	relatados	ao	governo.	Minhas	relações
pessoais	 com	ministros	 e	 também	 com	muitos	 de	 seus	 principais	 assessores	 eram	 íntimas	 e	 tranquilas	 e,
embora	eu	os	criticasse	com	frequência,	mantínhamos	um	espírito	de	camaradagem.	Mais	tarde,	passei	a	ser
oficialmente	informado	de	grande	parte	de	seus	mais	secretos	conhecimentos	técnicos.	Por	minha	própria
longa	 experiência	 em	 cargos	 elevados,	 eu	 detinha	 os	 mais	 preciosos	 segredos	 de	 estado.	 Tudo	 isso	 me
permitiu	 formar	 e	manter	 opiniões	 que	 não	 dependiam	 do	 que	 era	 publicado	 nos	 jornais,	 embora	 estes
revelassem	muitos	dados	para	um	olhar	perspicaz.

O	leitor	há	de	me	permitir	uma	digressão	pessoal	de	cunho	mais	leve.
No	verão	de	1932,	com	vistas	à	minha	Life	of	Marlborough,	visitei	antigos	campos	de	batalha	nos	Países

Baixos	 e	 na	 Alemanha.	Nossa	 expedição	 familiar,	 que	 incluía	 “o	 Professor”,	 percorreu	 prazerosamente	 a
linha	da	célebre	marcha	de	Marlborough	em	1705,	da	Holanda	até	o	Danúbio,	atravessando	o	Reno	em
Coblenz.	À	medida	que	fomos	perfazendo	nosso	trajeto	por	essas	belas	regiões,	indo	de	uma	cidade	antiga	e
famosa	para	outra,	naturalmente	fiz	perguntas	sobre	o	movimento	hitlerista	e	constatei	que	ele	era	o	assunto



principal	na	mente	de	todos	os	alemães.	Senti	um	clima	de	hitlerismo.	Depois	de	passar	um	dia	no	campo
de	Blenheim,	dirigi-me	para	Munique	e	ali	passei	boa	parte	de	uma	semana.

No	 hotel	 Regina,	 um	 cavalheiro	 apresentou-se	 a	 alguns	 dos	 membros	 de	 meu	 grupo.	 Era	 Herr
Hanfstaengl,	que	falou	muito	sobre	“o	Führer”,	do	qual	parecia	ser	íntimo.	Como	parecesse	ser	um	sujeito
animado	e	loquaz,	que	falava	um	inglês	excelente,	convidei-o	para	jantar.	Ele	me	fez	um	relato	sumamente
interessante	das	atividades	e	da	visão	de	Hitler.	Falava	como	se	estivesse	enfeitiçado.	Era	provável	que	 lhe
tivessem	dito	para	 entrar	 em	contato	 comigo.	Obviamente,	 estava	muito	 ansioso	por	 agradar.	Depois	do
jantar,	foi	para	o	piano	e	tocou	e	cantou	muitas	melodias	e	canções,	com	um	estilo	tão	notável	que	todos
nos	 deleitamos	 imensamente.	 Ele	 parecia	 conhecer	 todas	 as	 canções	 inglesas	 de	 que	 eu	 gostava.	 Era	 um
grande	artista	e,	naquela	época,	como	se	sabe,	um	favorito	do	Führer.	Disse-me	que	eu	deveria	conhecê-lo	e
que	nada	seria	mais	fácil	de	arranjar.	Herr	Hitler	ia	todos	os	dias	ao	hotel,	por	volta	das	17	horas,	e	ficaria
realmente	muito	contente	em	me	ver.

Eu	não	tinha,	nessa	época,	nenhum	preconceito	nacional	contra	Hitler.	Conhecia	pouco	de	sua	doutrina
ou	seu	histórico,	e	nada	de	 seu	caráter.	Admiro	homens	que	 se	erguem	em	defesa	do	seu	país	na	derrota,
mesmo	que	eu	esteja	do	lado	oposto.	Ele	tinha	todo	o	direito	de	ser	um	patriota	alemão,	se	assim	desejasse.
E	 eu	 sempre	 quisera	 que	 a	 Inglaterra,	 a	 Alemanha	 e	 a	 França	 fossem	 amigas.	No	 entanto,	 no	 correr	 da
conversa	com	Hanfstaengl,	ocorreu-me	indagar:	“Por	que	seu	chefe	é	 tão	violento	em	relação	aos	 judeus?
Entendo	perfeitamente	que	ele	se	zangue	com	os	judeus	que	tenham	agido	mal	ou	que	sejam	contra	o	país,
e	 entendo	que	 lhes	 oponha	 resistência	 se	 eles	 tentarem	monopolizar	 o	poder	 em	alguma	 esfera	 social	 ou
profissional,	mas	qual	é	o	sentido	de	ficar	contra	um	homem	simplesmente	por	causa	de	suas	origens?	Que
pode	um	homem	fazer	a	respeito	de	suas	origens?”	Ele	deve	ter	repetido	isso	para	Hitler,	porque,	mais	ou
menos	na	hora	do	almoço,	no	dia	seguinte,	apareceu	com	ar	muito	circunspecto	e	me	disse	que	o	encontro
que	havia	marcado	com	Hitler	não	poderia	ocorrer,	pois	o	Führer	não	iria	ao	hotel	naquela	tarde.	Essa	foi	a
última	vez	que	vi	“Putzi”	—	era	esse	seu	apelido	carinhoso	—	embora	ainda	ficássemos	vários	outros	dias	no
hotel.	Foi	assim	que	Hitler	perdeu	sua	única	oportunidade	de	me	conhecer.	Mais	tarde,	quando	já	era	todo-
poderoso,	ele	me	fez	vários	convites.	Mas,	àquela	altura,	muitas	coisas	haviam	acontecido,	e	declinei	deles
com	uma	desculpa.

✩

Durante	todo	esse	tempo,	os	Estados	Unidos	continuaram	intensamente	preocupados	com	seus	próprios
prementes	assuntos	e	problemas	econômicos	internos.	A	Europa	e	o	distante	Japão	fitavam	atentamente	a
ascensão	do	poderio	bélico	da	Alemanha.	A	inquietação	se	expressava	cada	vez	mais	nos	países	escandinavos
e	nas	nações	da	Pequena	Entente	—	a	Tchecoslováquia,	 a	 Iugoslávia	 e	 a	Romênia	—	e	 ainda	 em	alguns
países	 balcânicos.	Uma	profunda	 ansiedade	 dominava	 a	 França,	 onde	 grande	 quantidade	 de	 infor mações
sobre	 as	 atividades	 de	 Hitler	 e	 os	 preparativos	 alemães	 viera	 à	 tona.	 Havia,	 segundo	 me	 disseram,	 um
catálogo	de	transgressões	dos	tratados	de	imensa	e	impressionante	gravidade,	mas,	quando	perguntei	a	meus
amigos	franceses	por	que	essa	questão	não	era	levantada	na	Liga	das	Nações	e	por	que	a	Alemanha	não	era
convidada	 ou,	 em	 última	 instância,	 até	 intimada	 a	 explicar	 seus	 atos	 e	 declarar	 exatamente	 o	 que	 estava
fazendo,	responde ram--me	que	o	governo	inglês	reprovaria	essa	providência	alarmista.	Assim,	enquanto	Mr.
MacDonald,	com	plena	autorização	de	Mr.	Baldwin,	pregava	o	desarmamento	aos	franceses	e	o	praticava
com	os	ingleses,	o	poderio	alemão	crescia	a	passos	largos	e	a	hora	da	ação	ostensiva	se	aproximava.

Fazendo	 justiça	 ao	 Partido	 Conservador,	 convém	mencionar	 que,	 em	 todas	 as	 conferências	 da	 União
Nacional	das	Associações	Conservadoras,	a	partir	de	1932,	aprovaram-se	quase	por	unanimidade	resoluções
em	 favor	 de	 um	 fortalecimento	 imediato	 de	 nossos	 armamentos,	 para	 enfrentar	 o	 perigo	 crescente	 que



vinha	do	exterior.	Mas,	àquela	altura,	o	controle	parlamentar	pelos	whips	da	bancada	governista	na	Câmara
dos	Comuns	era	tão	eficaz,	e	os	três	partidos	que	compunham	o	governo,	bem	como	a	oposição	trabalhista,
estavam	 tão	 imersos	 na	 letargia	 e	 na	 cegueira,	 que	 as	 advertências	 de	 seus	 seguidores	 no	 país	 eram	 tão
ineficazes	 quanto	 os	 sinais	 dos	 tempos	 e	 as	 informações	 do	 sistema	de	 inteligência.	Esse	 foi	 um	daqueles
terríveis	períodos,	 recorrentes	em	nossa	história,	em	que	a	nobre	nação	 inglesa	parece	cair	de	 sua	posição
elevada,	 perder	 qualquer	 vestígio	 de	 sensatez	 ou	 propósito	 e	 esconder-se	 da	 ameaça	 do	 perigo	 externo,
esbanjando	um	palavrório	de	chavões	enquanto	o	inimigo	prepara	suas	armas.

Nesse	período	obscuro,	os	sentimentos	mais	vis	eram	aceitos	ou	permane ciam	sem	questionamento	pelos
líderes	dos	partidos	políticos.	Em	1933,	os	 estudantes	da	União	de	Oxford,	 inspirados	por	um	certo	Mr.
Joad,	aprovaram	sua	vergonhosa	resolução:	“Esta	Casa	não	lutará,	em	nenhuma	situação,	por	seu	rei	e	seu
país.”	Era	fácil	descartar	jocosamente	um	episódio	dessa	ordem	na	Inglaterra,	mas,	na	Alemanha,	na	Rússia,
na	 Itália	 e	 no	 Japão,	 a	 ideia	 de	 uma	 Inglaterra	 decadente	 criou	 raízes	 profundas	 e	 dominou	 muitas
avaliações.	 Mal	 sabiam	 os	 tolos	 rapazes	 que	 aprovaram	 essa	 resolução	 que	 muito	 em	 breve	 estariam
destinados	 a	 vencer	ou	 tombar	gloriosamente	na	guerra	que	viria,	 e	 a	 se	 revelar	 a	melhor	geração	 jamais
produzida	na	Inglaterra.	É	mais	difícil	encontrar	desculpa	para	os	mais	velhos,	que	não	tiveram	nenhuma
chance	de	se	redimir	em	combate.

✩

Enquanto	 essa	 assustadora	 alteração	 do	 poderio	 bélico	 relativo	 dos	 vencedores	 e	 vencidos	 ocorria	 na
Europa,	uma	completa	discórdia	entre	as	nações	não	agressivas	e	amantes	da	paz	também	se	desenvolvia	no
Extremo	Oriente.	Essa	história	constitui	a	contrapartida	do	desastroso	rumo	dos	acontecimentos	na	Europa
e	proveio	da	mesma	paralisia	do	pensamento	e	da	ação	entre	os	líderes	dos	antigos	e	futuros	aliados.

A	nevasca	econômica	de	1929	a	1931	afetara	o	Japão	tanto	quanto	o	resto	do	mundo.	Desde	1914,	sua
população	havia	aumentado	de	cinquenta	para	 setenta	milhões	de	habitantes.	Suas	 indústrias	metalúrgicas
haviam	subido	de	cinquenta	para	148.	O	custo	de	vida	elevava-se	 sistematicamente.	A	produção	de	arroz
achava-se	estagnada	e	a	importação	era	dispendiosa.	A	necessidade	de	matérias-primas	e	mercados	externos
era	 clamorosa.	 Na	 violenta	 depressão,	 a	 Inglaterra	 e	 mais	 quarenta	 países	 sentiram-se	 cada	 vez	 mais
obrigados,	com	o	passar	dos	anos,	a	impor	restrições	ou	tarifas	contra	os	produtos	japoneses,	fabricados	em
condições	de	trabalho	que	não	tinham	nenhuma	relação	com	os	padrões	europeus	ou	americanos.	A	China,
mais	 do	 que	 nunca,	 tornou-se	 o	 prin cipal	 mercado	 de	 exportação	 de	 algodão	 e	 outras	 manufaturas
japonesas,	bem	como	sua	fonte	quase	exclusiva	de	carvão	e	de	ferro.	Assim,	uma	nova	afirmação	de	controle
sobre	a	China	tornou-se	o	tema	principal	da	política	japonesa.

Em	 setembro	 de	 1931,	 a	 pretexto	 de	 distúrbios	 locais,	 os	 japoneses	 ocuparam	 Mukden	 e	 a	 zona	 da
Ferrovia	Manchu.	 Em	 janeiro	 de	 1932,	 exigiram	 a	 dissolução	 de	 todas	 as	 associações	 chinesas	 de	 caráter
antinipônico.	 O	 governo	 chinês	 recusou-se	 a	 cumprir	 essa	 exigência	 e,	 no	 dia	 28,	 os	 japoneses
desembarcaram	 ao	 norte	 da	 Concessão	 Internacional	 em	 Xangai.	 Os	 chineses	 lutaram	 valentemente	 e,
mesmo	sem	ter	aviões	ou	canhões	antitanque,	ou	qualquer	dos	armamentos	modernos,	resistiram	por	mais
de	um	mês.	No	fim	de	fevereiro,	depois	de	sofrerem	perdas	muito	pesadas,	foram	obrigados	a	se	retirar	de
seus	fortes	na	baía	de	Wu-Sung	e	a	assumir	posições	no	interior,	a	umas	12	milhas	da	costa.	Logo	no	início
de	1932,	os	 japoneses	 criaram	o	 estado-fantoche	de	Manchukuo.	Um	ano	depois,	 a	província	 chinesa	de
Jehol	 foi-lhe	 anexada,	 e	 as	 tropas	 japonesas,	 penetrando	 fundo	 em	 regiões	 indefesas,	 atingiram	 a	Grande
Muralha	 da	 China.	 Essa	 ação	 agressiva	 correspondeu	 ao	 crescimento	 do	 poderio	 japonês	 no	 Extremo
Oriente	e	à	sua	nova	posição	naval	nos	oceanos.



Desde	o	primeiro	disparo,	 o	ultraje	praticado	 contra	 a	China	despertou	 a	mais	 intensa	hostilidade	nos
EUA.	Mas	a	política	de	isolamento	era	uma	faca	de	dois	gumes.	Se	a	nação	americana	fosse	membro	da	Liga
das	Nações,	 sem	dúvida	poderia	 ter	 levado	essa	assembleia	a	uma	ação	coletiva	contra	o	Japão,	da	qual	os
próprios	 Estados	Unidos	 seriam	 o	 principal	mandatário.	O	 governo	 inglês,	 por	 sua	 vez,	 não	manifestou
nenhum	desejo	de	agir	apenas	em	parceria	com	os	Estados	Unidos;	tampouco	desejava	ser	mais	arrastado	a
um	antagonismo	com	o	Japão	além	do	que	fosse	exigido	por	suas	obrigações	nos	termos	da	Carta	da	Liga
das	Nações.	Havia	em	certos	círculos	ingleses	um	sentimento	de	pesar	pela	perda	da	aliança	japonesa	e	pelo
consequente	enfraquecimento	da	posição	inglesa,	com	todos	os	seus	interesses	havia	muito	estabelecidos	no
Extremo	 Oriente.	 Dificilmente	 se	 poderia	 culpar	 o	 governo	 de	 Sua	 Majestade,	 em	 seus	 graves	 apuros
financeiros	 e	 seus	 crescentes	 embaraços	 europeus,	por	não	 ter	buscado	um	papel	de	destaque	ao	 lado	dos
Estados	Unidos	no	Extremo	Oriente,	sem	nenhuma	esperança	de	um	apoio	americano	correspondente	na
Europa.

A	China,	entretanto,	era	membro	da	Liga	e,	embora	não	houvesse	pago	sua	subscrição	para	ingressar	nesse
órgão,	apelou	a	ele	para	que	fizesse	não	mais	do	que	justiça.	Em	30	de	setembro	de	1931,	a	Liga	intimou	o
Japão	a	retirar	suas	tropas	da	Manchúria.	Em	dezembro,	nomeou-se	uma	co missão	para	fazer	um	inquérito
in	loco.	A	Liga	das	Nações	confiou	a	chefia	dessa	comissão	ao	conde	de	Lytton,	digno	descendente	de	uma
linhagem	talentosa.	Ele	tivera	muitos	anos	de	experiência	no	Oriente	como	governador	de	Bengala	e	vice-
rei	 interino	 da	 Índia.	 O	 relatório,	 unânime,	 foi	 um	 documento	 notável	 e	 constitui	 a	 base	 de	 qualquer
estudo	rigoroso	sobre	o	conflito	entre	a	China	e	o	Japão.	Todos	os	antecedentes	da	questão	manchu	foram
cuidadosamente	 expostos.	As	 conclusões	 extraídas	 foram	 claras:	Manchukuo	 era	 uma	 criação	 artificial	 do
estado-maior	 japonês,	 e	 os	 anseios	 da	 população	não	 haviam	desempenhado	nenhum	papel	 na	 formação
dessa	nação-fantoche.	Lord	Lytton	e	seus	colegas,	em	seu	relatório,	não	apenas	analisaram	a	situação,	como
também	 formularam	 propostas	 para	 uma	 solução	 internacional.	 Estas	 eram	 favoráveis	 à	 declaração	 da
autonomia	da	Manchúria.	Ela	ainda	continuaria	a	fazer	parte	da	China,	sob	a	égide	da	Liga,	e	haveria	um
tratado	abrangente	entre	a	China	e	o	Japão	para	regulamentar	os	interesses	na	Manchúria.	O	fato	de	a	Liga
não	ter	podido	dar	seguimento	a	essas	propostas	em	nada	reduz	o	valor	do	Relatório	Lytton.	Em	fevereiro
de	 1933,	 a	 Liga	 das	Nações	 declarou	 que	 o	 estado	 de	Manchukuo	 não	 podia	 ser	 reconhecido.	 Embora
nenhuma	 sanção	 fosse	 imposta	 ao	 Japão	 nem	 se	 tomasse	 qualquer	 outra	 providência,	 ele	 se	 retirou
imediatamente	da	Liga	das	Nações.	A	Alemanha	e	o	Japão	tinham	estado	em	lados	opostos	na	guerra;	nesse
momento,	 olhavam	 um	 para	 o	 outro	 com	 um	 ânimo	 diferente.	 A	 autoridade	moral	 da	 Liga	 revelou-se
desprovida	de	qualquer	apoio	físico,	no	momento	em	que	mais	se	precisava	de	sua	atividade	e	sua	força.

✩

Devemos	considerar	profundamente	censuráveis	perante	a	história	não	apenas	a	conduta	do	governo	de
coalizão	e	predominantemente	conservador	da	Inglaterra,	mas	também	a	dos	partidos	Trabalhista-Socialista
e	Liberal,	dentro	e	 fora	do	governo,	durante	esse	período	fatal.	O	prazer	nos	chavões	 fluentes,	a	 recusa	a
enfrentar	fatos	desagradáveis,	o	desejo	de	popularidade	e	sucesso	eleitoral,	independentemente	dos	interesses
vitais	 do	 estado,	 o	 autêntico	 amor	 pela	 paz	 e	 a	 crença	 patética	 em	 que	 o	 amor	 poderia	 ser	 seu	 único
fundamento,	 a	 evidente	 falta	 de	 vigor	 intelectual	 de	 ambos	 os	 líderes	 do	 governo	 inglês	 de	 coalizão,	 o
acentuado	desconhecimento	da	Europa	e	a	aversão	de	Mr.	Baldwin	por	seus	problemas,	o	intenso	e	violento
pacifismo	 que	 então	 dominava	 o	 Partido	 Trabalhista-Socialista,	 a	 suprema	 devoção	 dos	 liberais	 a	 um
sentimentalismo	 desvinculado	 da	 realidade,	 a	 incapacidade	 e	 mais	 do	 que	 incapacidade	 de	 Mr.	 Lloyd
George,	 ex-grande	 líder	 dos	 tempos	 de	 guerra,	 de	 se	 dedicar	 à	 continuação	 de	 seu	 trabalho,	 e	 todo	 esse
conjunto	apoiado	por	esmagadoras	maiorias	nas	duas	casas	do	parlamento,	tudo	isso	constituiu	um	quadro



da	fatuidade	e	da	inépcia	inglesas	que,	embora	desprovidas	de	malícia,	não	foram	isentas	de	culpa,	e,	embora
desprovidas	 de	 perversidade	 ou	 de	 intenções	 maléficas,	 desempenharam	 um	 papel	 decisivo	 no
desencadeamento,	 no	 mundo	 inteiro,	 de	 horrores	 e	 sofrimentos	 que,	 na	 extensão	 mesma	 em	 que	 se
desdobraram,	já	não	têm	termos	de	comparação	na	experiência	humana.

1	Quatro	anos	depois,	Sir	Thomas	 Inskip,	ministro	para	 a	Coor denação	da	Defesa,	homem	versado	na	Bíblia,	usou	desta	 expressiva	 forma
para	descrever	esse	triste	período,	do	qual	foi	ele	o	herdeiro:	“Os	anos	que	o	gafanhoto	comeu”	(Joel,	ii,	25).
2	Hoje,	major	Sir	Desmond	Morton,	KCB,	MC.



	5	

A	cena	escurece,	1934

A	ascensão	de	Hitler	à	Chancelaria,	em	1933,	não	fora	vista	com	entusiasmo	em	Roma.	O	nazismo
era	encarado	como	uma	versão	cruenta	e	brutalizada	da	tese	fascista.	As	ambições	de	uma	Grande	Alemanha
em	 relação	 à	 Áustria	 e	 no	 Sudeste	 Europeu	 eram	 bem	 conhecidas.	Mussolini	 anteviu	 que	 em	 nenhuma
dessas	regiões	os	 interesses	 italianos	coincidiriam	com	os	da	nova	Alemanha.	E	não	teve	de	esperar	muito
pela	confirmação.

A	 conquista	 da	 Áustria	 pela	 Alemanha	 era	 uma	 das	 ambições	mais	 acalentadas	 por	Hitler.	 A	 primeira
página	de	Mein	Kampf	contém	a	frase:	“A	Áustria	alemã	deve	retornar	à	Grande	Pátria	alemã.”	Assim,	desde
o	momento	 da	 conquista	 do	 poder	 em	 janeiro	 de	 1933,	 o	 governo	nazista	 alemão	 voltou	 os	 olhos	 para
Viena.	Hitler	ainda	não	podia	arcar	com	um	choque	com	Mussolini,	cujos	interesses	na	Áustria	tinham	sido
ruidosamente	proclamados.	Até	a	infiltração	e	as	atividades	secretas	tinham	de	ser	empregadas	com	cautela
por	uma	Alemanha	ainda	militarmente	 fraca.	A	pressão	 sobre	 a	Áustria,	no	entanto,	 teve	 início	 logo	nos
primeiros	meses.	Fizeram-se	pedidos	incessantes	ao	governo	austríaco	para	forçar	a	entrada	de	membros	do
Partido	Nazi	 austríaco,	 satélite	do	 alemão,	 tanto	no	ministério	quanto	 em	postos-chave	da	 administração
central.	Os	nazis	da	Áustria	eram	treinados	numa	legião	austríaca	organizada	na	Baviera.	Atentados	a	bomba
contra	 ferrovias	 e	 centros	 de	 turismo,	 bem	 como	 aviões	 alemães	 despejando	 panfletos	 sobre	 Salzburgo	 e
Innsbruck,	perturbavam	a	vida	cotidiana	da	república.	Dollfuss,	o	chanceler	austríaco,	era	igualmente	alvo
de	 oposição	 por	 parte	 dos	 socialistas,	 dentro	 do	 país,	 e	 das	 intenções	 externas	 alemãs,	 contrárias	 à
independência	da	Áustria.	E	essa	não	era	a	única	ameaça	ao	estado	austríaco.	Seguindo	o	mau	exemplo	de
seus	 vizinhos	 alemães,	 os	 socialistas	 da	Áustria	 haviam	organizado	um	 exército	 particular	 para	 der rubar	 a
decisão	das	urnas.	Esses	dois	perigos	haviam	pairado	sobre	Dollfuss	durante	1933.	A	única	fonte	para	a	qual
ele	podia	voltar-se	em	busca	de	proteção,	e	da	qual	já	recebera	garantias	de	apoio,	era	a	Itália	fascista.	Em
agosto,	ele	se	encontrou	com	Mussolini	em	Riccione.	Um	estrito	acordo	pessoal	e	político	foi	firmado	entre
os	dois.	Dollfuss	acreditou	que	a	Itália	garantiria	o	ringue	da	luta	e	sentiu-se	com	força	suficiente	para	agir
contra	um	de	seus	adversários	—	os	socialistas	austríacos.

Em	 janeiro	 de	 1934,	 Suvich,	 principal	 assessor	 de	 Mussolini	 para	 assuntos	 externos,	 visitou	 Viena	 e
declarou,	 num	 gesto	 de	 advertência	 à	 Alemanha,	 que	 a	 Itália	 apoiava	 publicamente	 a	 independência	 da
Áustria.	Três	semanas	depois,	o	governo	de	Dollfuss	tomou	providências	contra	as	organizações	socialistas	de
Viena.	O	Heimwehr,1	sob	a	chefia	do	major	Fey,	que	pertencia	ao	partido	de	Dollfuss,	recebeu	ordens	de
desarmar	 a	 força	 equivalente	 e	 igualmente	 ilegal	 controlada	 pelos	 socialistas	 austríacos.	 Estes	 resistiram
energicamente.	 Em	 12	 de	 fevereiro,	 eclodiram	 combates	 de	 rua	 na	 capital.	 Em	 poucas	 horas,	 as	 forças
socialistas	foram	batidas.	Esse	evento	não	só	levou	Dollfuss	a	se	aproximar	mais	da	Itália,	como	também	o
fortaleceu	na	etapa	seguinte	de	sua	tarefa	contra	a	conspiração	nazista.	Por	outro	lado,	muitos	dos	socialistas
ou	comunistas	derrotados,	em	sua	amargura,	bandearam-se	para	o	campo	nazista.	Na	Áustria,	tal	como	na
Alemanha,	a	rixa	católico-socialista	ajudou	os	nazis.

✩



Até	meados	de	1934,	o	controle	dos	acontecimentos	ainda	estava	nas	mãos	do	governo	de	Sua	Majestade,
sem	risco	de	guerra.	A	qualquer	mo mento,	em	parceria	com	a	França	e	por	intermédio	da	Liga	das	Nações,
ele	 poderia	 influir	 com	 um	 poder	 esmagador	 no	movimento	 hitlerista,	 em	 relação	 ao	 qual	 a	 Alemanha
estava	profundamente	dividida.	 Isso	não	teria	 implicado	nenhum	derramamento	de	sangue.	Mas	essa	 fase
estava	 se	 esgotando.	Aproximava-se	o	 limiar	de	uma	Alemanha	armada,	 sob	controle	nazi.	Mesmo	assim,
por	mais	 incrível	que	pareça,	durante	boa	parte	desse	ano	 fundamental,	Mr.	MacDonald,	armado	com	o
poder	político	de	Mr.	Baldwin,	continuou	a	trabalhar	pelo	desarmamento	da	França.	Houve,	na	verdade,
um	 lampejo	de	união	 europeia	 contra	 a	 ameaça	 alemã.	Em	17	de	 fevereiro	de	1934,	os	 governos	 inglês,
francês	e	italiano	fizeram	uma	declaração	conjunta	a	favor	da	manutenção	da	independência	austríaca	e,	um
mês	depois,	a	Itália,	a	Hungria	e	a	Áustria	assinaram	os	chamados	Protocolos	de	Roma,	que	estipulavam	a
consulta	mútua	na	eventualidade	de	uma	ameaça	a	qualquer	das	três	partes.	Mas	Hitler	tornava-se	cada	vez
mais	 forte	e,	 em	maio	e	 junho,	aumentaram	as	atividades	 subversivas	por	 toda	a	Áustria.	Dollfuss	enviou
imediatamente	 relatórios	 sobre	 esses	 atos	 terroristas	 a	 Suvich,	 com	 uma	 nota	 deplorando	 seus	 efeitos
prejudiciais	para	o	comércio	e	o	turismo	austríacos.

Com	esse	 dossiê	 na	mão,	Mussolini	 foi	 a	Veneza,	 em	14	de	 junho,	 para	 se	 encontrar	 com	Hitler	 pela
primeira	vez.	O	chanceler	alemão	desceu	de	sua	aeronave	 trajando	uma	capa	 impermeável	marrom	e	um
chapéu	 comum,	 e	 andou	 para	 o	meio	 de	 uma	 plêiade	 de	 reluzentes	 uniformes	 fascistas,	 com	 um	Duce
resplandecente	e	majestoso	à	testa.	Ao	avistar	o	convidado,	Mussolini	murmurou	para	seu	ajudante:	Non	mi
piace	[Não	me	agrada].	Nesse	estranho	encontro,	houve	apenas	uma	troca	geral	de	ideias,	com	dissertações
mútuas	 sobre	 as	 virtudes	 da	 ditadura	 segundo	 os	modelos	 alemão	 e	 italiano.	Mussolini	 ficou	 claramente
perplexo	com	a	personalidade	e	o	linguajar	de	seu	convidado.	Resumiu	sua	impressão	final	nestas	palavras:
“Um	 monge	 tagarela.”	 Mas	 obteve	 algumas	 garantias	 de	 relaxamento	 da	 pressão	 alemã	 sobre	 Dollfuss.
Ciano,	 o	 genro	 de	Mussolini,	 disse	 aos	 jornalistas	 após	 a	 reunião:	 “Vocês	 vão	 ver.	Não	 acontecerá	mais
nada.”

Mas	 a	 pausa	 que	 se	 seguiu	nas	 atividades	 alemãs	não	 se	 deveu	 ao	 apelo	 de	Mussolini	 e	 sim	 às	 próprias
preocupações	internas	de	Hitler.

✩

A	conquista	do	poder	havia	exposto	uma	divergência	profunda	entre	o	Führer	e	muitos	dos	que	o	tinham
impulsionado	 para	 o	 topo.	 Sob	 a	 lide rança	 de	 Röhm,	 a	 SA	 representava	 cada	 vez	 mais	 os	 elementos
revolucionários	 do	movimento.	Havia	membros	 destacados	 do	 partido,	 como	Gregor	 Strasser,	 ardoroso
defensor	da	 revolução	 social,	 temendo	que,	 ao	 chegar	 ao	 topo,	Hitler	 fosse	 simplesmente	dominado	pela
hierarquia	 existente,	 pelo	 Reichswehr,	 pelos	 banqueiros	 e	 pelos	 industriais.	 Não	 seria	 o	 primeiro	 líder
revolucionário	a	derrubar	a	escada	pela	qual	havia	ascendido	às	alturas.	Para	a	tropa	da	SA	“camisa	parda”,	a
vitória	de	janeiro	de	1933	deveria	trazer	no	bojo	a	liberdade	de	pilhagem,	não	apenas	dos	judeus	e	dos	espe -
culadores,	mas	também	das	classes	abastadas	e	estabelecidas	da	sociedade.	Rumores	sobre	uma	grande	traição
por	parte	de	 seu	 líder	começaram	a	 se	 espalhar	por	alguns	círculos	do	partido.	Röhm,	o	chefe	de	estado-
maior,	agiu	com	energia	a	partir	desse	impulso.	Em	janeiro	de	1933,	a	SA	contava	com	um	efetivo	de	400
mil	homens.	Na	primavera	de	1934,	ele	já	havia	recrutado	e	organizado	quase	três	milhões	de	homens.	Em
sua	 nova	 posição,	 Hitler	 estava	 inquieto	 com	 o	 crescimento	 dessa	 máquina	 gigantesca,	 que,	 embora
professasse	 uma	 fervorosa	 lealdade	 ao	 seu	 nome	 e,	 em	 sua	maioria,	 fosse	 profundamente	 apegada	 a	 ele,
começava	a	escapar	de	seu	controle	pessoal.	Até	então,	ele	possuíra	um	exército	particular.	Agora,	dispunha
do	exército	nacional.	Não	tinha	intenção	de	trocar	um	pelo	outro.	Queria	os	dois	e	queria	poder	usá-los,
conforme	os	acontecimentos	exigissem,	para	controlar	um	ao	outro.	Por	conseguinte,	cabia-lhe	agora	lidar



com	 Röhm.	 “Estou	 decidido”,	 declarou	Hitler	 aos	 líderes	 da	 SA	 nessa	 ocasião,	 “a	 reprimir	 severamente
qualquer	 tentativa	de	 subversão	da	ordem	vigente.	Com	a	mais	 severa	 energia,	 serei	 contra	uma	 segunda
onda	revolucionária,	pois	ela	traria	consigo	o	caos	inevitável.	Qualquer	um	que	levantar	a	cabeça	contra	a
autoridade	estabelecida	do	estado	será	tratado	com	rigor,	seja	qual	for	sua	posição.”

Apesar	de	suas	desconfianças,	Hitler	não	se	convenceu	facilmente	da	deslealdade	de	seu	companheiro	do
putsch	de	Munique,	que	fora,	nos	sete	anos	anteriores,	o	chefe	do	estado-maior	de	seu	exército	de	camisas
pardas.	Em	dezembro	de	1933,	quando	a	união	do	partido	com	o	estado	fora	proclamada,	Röhm	tornara-se
membro	do	ministério	alemão.	Uma	das	consequências	dessa	união	deveria	ser	a	fusão	dos	camisas	pardas
com	o	Reichswehr.	O	rápido	progresso	do	rearmamento	nacional	trouxe	a	questão	do	status	e	do	controle
de	 todas	 as	 forças	 armadas	 alemãs	 para	 o	 primeiro	 plano	 da	 política.	 Em	 fevereiro	 de	 1934,	Mr.	 Eden
chegou	a	Berlim	e,	no	decorrer	das	conversações,	Hitler	concordou	provisoriamente	em	dar	certas	garantias
sobre	o	caráter	não	militar	da	SA.	Röhm	já	estava	em	atritos	constantes	com	o	general	von	Blomberg,	chefe
do	Estado-Maior	do	Exército.	A	essa	altura,	ele	 temia	o	 sacrifício	do	exército	partidário	que	 levara	 tantos
anos	para	construir	e,	apesar	das	advertências	acerca	da	gravidade	de	sua	conduta,	publicou,	no	dia	18	de
abril,	um	inconfundível	desafio:

A	 Revolução	 que	 fizemos	 não	 foi	 uma	 revolução	 nacional,	 mas	 uma	 Re volução	 Nacional-Socialista.
Chegaríamos	até	a	grifar	esta	última	palavra,	“Socialista”.	O	único	baluarte	que	existe	contra	a	reação	é
representado	por	nossas	tropas	de	choque,	pois	elas	são	a	encarnação	absoluta	da	ideia	revolucionária.	O
militante	Camisa	Parda,	desde	o	primeiro	dia,	 compro meteu-se	 com	o	 caminho	da	 revolução	 e	não	 se
desviará	um	milímetro	dele	enquanto	nossa	meta	final	não	for	atingida.

Nessa	ocasião,	Röhm	omitiu	o	“Heil	Hitler!”	que	era	a	conclusão	invariável	dos	discursos	bombásticos	dos
camisas	pardas.

No	decorrer	de	abril	e	maio,	Blomberg	queixou-se	continuamente	a	Hitler	da	insolência	e	das	atividades
da	SA.	O	Führer	 tinha	que	 escolher	 entre	os	 generais	 que	o	detestavam	e	os	 capangas	de	 camisa	parda	 a
quem	tanto	devia.	Escolheu	os	generais.	No	início	de	junho,	numa	conversa	de	cinco	horas,	Hitler	fez	um
último	 esforço	de	 conciliação	 e	 entendimento	 com	Röhm.	Mas	nenhum	acordo	 era	possível	 com	aquele
fanático	 anormal,	 devorado	 pela	 ambição.	 A	 Grande	 Alemanha	 mística	 e	 hierárquica	 com	 que	 Hitler
sonhava	e	a	República	Proletária	do	Exército	do	Povo,	desejada	por	Röhm,	eram	separadas	por	um	abismo
intransponível.

Dentro	 da	 estrutura	 dos	 camisas	 pardas	 formara-se	 uma	 pequena	 elite	 altamente	 treinada,	 que	 usava
uniformes	negros	e	era	conhecida	como	SS,	ou,	mais	tarde,	“os	camisas	pretas”.	Essas	unidades	destinavam-
se	à	proteção	pessoal	do	Führer	e	a	algumas	tarefas	especiais	e	confidenciais.	Eram	comandadas	por	um	ex-
avicultor	malsucedido,	Heinrich	Himmler.	Antevendo	o	choque	iminente	entre	Hitler	e	o	Exército,	de	um
lado,	e	Röhm	e	os	camisas	pardas,	de	outro,	Himmler	tomou	o	cuidado	de	transportar	a	SS	para	o	campo
de	 Hitler.	 Por	 outro	 lado,	 Röhm	 tinha	 defensores	 de	 grande	 influência	 dentro	 do	 partido,	 que,	 como
Gregor	Strasser,	estavam	vendo	seus	planos	ferozes	de	uma	revolução	social	postos	de	lado.	O	Reichswehr
também	tinha	seus	rebeldes.	O	ex-chanceler	von	Schleicher	nunca	perdoara	a	derrota	em	janeiro	de	1933	e
não	 o	 terem	 os	 comandantes	 do	 exército	 escolhido	 como	 sucessor	 de	 Hindenburg.	 Num	 choque	 entre
Röhm	e	Hitler,	Schleicher	viu	uma	oportunidade.	Foi	tão	imprudente	que	chegou	a	insinuar	ao	embaixador
francês	em	Berlim	que	a	queda	de	Hitler	não	estava	 longe.	Repetia	a	 linha	de	ação	que	havia	adotado	no
caso	de	Brüning.	Mas	os	tempos	tinham-se	tornado	mais	perigosos.

Por	 muito	 tempo	 se	 há	 de	 discutir,	 na	 Alemanha,	 se	 Hitler	 foi	 forçado	 a	 partir	 para	 o	 ataque	 pela
iminência	de	uma	conspiração	de	Röhm,	ou	se	ele	e	os	generais,	temendo	o	que	pudesse	ocorrer,	optaram
por	 uma	 liquidação	 completa	 enquanto	 detinham	 o	 poder.	 Claramente,	 era	 do	 interesse	 de	Hitler	 e	 da



facção	 vitoriosa	 defender	 a	 ideia	 de	 um	 complô.	 É	 improvável	 que	 Röhm	 e	 os	 camisas	 pardas	 tivessem
realmente	chegado	a	esse	ponto.	Eles	eram	mais	uma	movimentação	ameaçadora	do	que	uma	conspiração,
embora	a	 linha	divisória	pudesse	 ser	 cruzada	a	qualquer	momento.	É	certo	que	estavam	reunindo	 forças.
Também	é	certo	que	foram	detidos.

Os	 fatos	 sucederam-se,	 então,	 com	 rapidez.	 Em	 25	 de	 junho,	 o	 Reichswehr	 entrou	 em	 prontidão	 e
distribuiu	munição	 aos	 camisas	 pretas.	Do	 lado	 oposto,	 os	 camisas	 pardas	 receberam	 ordens	 de	 ficar	 em
estado	de	alerta	e,	com	o	consentimento	de	Hitler,	Röhm	convocou	uma	reunião	para	o	dia	30	de	junho,
para	 que	 todos	 os	 seus	 principais	 líderes	 se	 reunissem	 em	Wiessee,	 nos	 lagos	 da	 Baviera.	Hitler	 recebeu
advertências	sobre	um	grande	perigo	no	dia	29.	Voou	para	Godesberg,	onde	Goebbels	foi	ao	seu	encontro
com	notícias	 alarmantes	de	uma	 rebelião	 iminente	 em	Berlim.	Segundo	Goebbels,	 o	 ajudante	de	Röhm,
Karl	 Ernst,	 recebera	 ordens	 de	 tentar	 um	 levante.	 Isso	 parece	 improvável.	Na	 verdade,	 Ernst	 estava	 em
Bremen,	prestes	a	embarcar	desse	porto	em	lua	de	mel.

De	posse	dessa	 informação,	verdadeira	ou	falsa,	Hitler	tomou	decisões	 instantâneas.	Ordenou	a	Göring
que	 assumisse	 o	 controle	 em	 Berlim.	 Embarcou	 em	 seu	 avião	 rumo	 a	 Munique,	 decidido	 a	 deter
pessoalmente	 seus	 principais	 oponentes.	 No	 clímax	 de	 vida	 ou	 morte	 em	 que	 a	 situação	 então	 se
transformara,	ele	se	revelou	uma	personalidade	terrível.	Imerso	em	obscuros	pensamentos,	ocupou	o	assento
do	copiloto	durante	toda	a	viagem.	O	avião	aterrissou	num	campo	de	pouso	perto	de	Munique	às	quatro
horas	de	30	de	junho.	Hitler	tinha	consigo,	além	de	Goebbels,	cerca	de	meia	dúzia	de	homens	de	sua	escolta
pessoal.	Dirigiu-se	à	Braunhaus,	a	Casa	Parda,	em	Munique,	convocou	os	líderes	da	SA	local	à	sua	presença	e
lhes	deu	voz	de	prisão.	Às	seis	horas,	acompanhado	apenas	por	Goebbels	e	sua	pequena	escolta,	 seguiu	de
carro	para	o	lago	Wiessee.

Röhm	 estivera	 doente	 no	 verão	 de	 1934	 e	 fora	 para	 o	 Wiessee	 tratar-se.	 Às	 sete	 horas,	 o	 cortejo	 de
automóveis	do	Führer	chegou	à	frente	do	chalé	de	Röhm.	Sozinho	e	desarmado,	Hitler	subiu	as	escadas	e
entrou	no	 quarto	 dele.	Nunca	 saberemos	 o	 que	houve	 entre	 os	 dois.	Röhm	 foi	 apanhado	 totalmente	 de
surpresa,	 e	 ele	 e	 sua	 escolta	 pessoal	 foram	 presos	 sem	 incidentes.	 O	 pequeno	 grupo,	 levando	 seus
prisioneiros,	 partiu	 então	 para	 Munique	 pela	 estrada.	 Sucede	 que	 logo	 deparou	 com	 uma	 fileira	 de
caminhões	 repletos	 de	 camisas	 pardas	 armados,	 a	 caminho	 da	 aclamação	 de	 Röhm	 na	 conferência
convocada	para	a	hora	do	almoço	em	Wiessee.	Hitler	saltou	de	seu	carro,	chamou	o	oficial	que	estava	no
comando	 e,	 com	 confiante	 autoridade,	 ordenou-lhe	 que	 levasse	 seus	 homens	 para	 casa.	 Foi	 prontamente
obedecido.	 Se	 tivesse	 chegado	 uma	 hora	 depois	 —	 ou	 eles,	 uma	 hora	 antes	 —	 alguns	 importantes
acontecimentos	teriam	tomado	um	rumo	diferente.

Na	chegada	a	Munique,	Röhm	e	sua	comitiva	foram	postos	na	mesma	prisão	em	que	ele	e	Hitler	tinham
estado	confinados	juntos,	dez	anos	antes.	Naquela	tarde,	começaram	as	execuções.	Foi	posto	um	revólver	na
cela	de	Röhm,	mas,	como	ele	declinasse	do	convite,	a	porta	foi	aberta	minutos	depois	e	ele	crivado	de	balas.
A	 tarde	 inteira,	 as	 execuções	 prosseguiram	 em	 Munique,	 com	 pequenos	 intervalos.	 Os	 pelotões	 de
fuzilamento,	compostos	de	oito	homens,	tinham	que	ser	substituídos	de	tempos	em	tempos,	em	vir tude	da
tensão	 mental	 dos	 soldados.	 Durante	 várias	 horas,	 porém,	 repetidos	 disparos	 fizeram-se	 ouvir,
aproximadamente	a	cada	dez	minutos.

Enquanto	 isso,	em	Berlim,	tendo	recebido	notícias	de	Hitler,	Göring	seguiu	procedimento	semelhante.
Ali,	porém,	na	capital,	a	fuzilaria	espalhou-se	para	além	da	hierarquia	da	SA.	Schleicher	e	sua	mulher,	que	se
atirou	na	frente	dele,	foram	alvejados	em	casa.	Gregor	Strasser	foi	preso	e	executado.	O	secretário	particular
e	o	círculo	mais	íntimo	de	Papen	também	foram	mortos	a	tiros,	mas,	por	alguma	razão	desconhecida,	ele
próprio	foi	poupado.	No	quartel	de	Lichterfelde,	em	Berlim,	Karl	Ernst,	capturado	em	Bremen	e	trazido	de
volta,	 foi	 ao	 encontro	 de	 seu	 destino;	 e	 ali,	 tal	 como	 em	 Munique,	 as	 saraivadas	 dos	 executores	 foram
ouvidas	 o	 dia	 inteiro.	 Em	 toda	 a	 Alemanha,	 durante	 essas	 24	 horas,	 pereceram	 muitos	 homens	 não



relacionados	com	a	conspiração	de	Röhm,	vítimas	de	atos	pessoais	de	vingança,	em	alguns	casos	por	rixas
muito	antigas.	A	estimativa	do	total	de	pessoas	“liquidadas”	varia	entre	cinco	e	sete	mil.

No	fim	da	tarde	desse	dia	sangrento,	Hitler	retornou	a	Berlim	de	avião.	Era	hora	de	pôr	fim	à	matança,
que	se	espalhava	a	cada	momento.	Naquela	noite,	um	certo	número	de	membros	da	SS,	que,	por	excesso	de
zelo,	havia	exagerado	um	pouco	na	execução	dos	prisioneiros,	foi	por	sua	vez	executado.	Por	volta	de	uma
hora	da	manhã	de	1°	de	julho,	os	sons	de	disparos	cessaram.	Mais	tarde,	no	mesmo	dia,	o	Führer	apareceu
na	sacada	da	Chancelaria	para	receber	a	aclamação	das	multidões	de	Berlim,	onde	muitos	supunham	que	ele
mesmo	tinha	sido	uma	vítima.	Uns	dizem	que	ele	parecia	desfigurado,	outros,	que	tinha	um	ar	triunfante.	É
bem	possível	que	 fossem	as	duas	coisas.	Sua	presteza	e	 implacabilidade	 tinham	salvo	 seus	objetivos	e,	 sem
dúvida,	sua	vida.	Nessa	“Noite	dos	Longos	Punhais”,	como	ficou	sendo	chamada,	a	unidade	da	Alemanha
nacional-socialista	foi	preservada	para	estender	sua	maldição	ao	mundo	inteiro.

O	massacre,	por	mais	explicável	que	fosse	pelas	forças	hediondas	em	ação,	mostrou	que	o	novo	senhor	da
Alemanha	não	se	deteria	diante	de	nada	e	que	a	situação	na	Alemanha	não	tinha	nenhuma	semelhança	com
a	de	um	país	 civilizado.	Uma	ditadura	baseada	no	 terror	 e	 exalando	um	cheiro	 fétido	de	 sangue	havia	 se
apresentado	ao	mundo.	O	antissemitismo	era	feroz	e	ostensivo,	e	o	sistema	dos	campos	de	concentração	já
estava	 em	 pleno	 funcio namento	 para	 todas	 as	 classes	 desagradáveis	 ou	 politicamente	 dissidentes.	 Fui
profundamente	afetado	por	esse	episódio.	Todo	o	processo	do	 rearmamento	alemão,	do	qual	havia	agora
uma	prova	esmagadora,	pareceu-me	investido	de	uma	coloração	implacável	e	sinistra.	Reluzia	e	ofuscava.

✩

No	início	de	julho	de	1934,	houve	muitas	idas	e	vindas	pelas	trilhas	montanhosas	que	ligam	a	Baviera	ao
território	austríaco.	No	fim	do	mês,	um	mensageiro	alemão	caiu	em	mãos	da	polícia	austríaca	de	fronteira.
Carregava	documentos,	inclusive	cifras	de	códigos	secretos,	que	mostravam	um	plano	completo	de	revolta
chegando	à	maturação.	O	organizador	do	coup	d’état	deveria	ser	Anton	von	Rintelen,	ao	tempo	embaixador
austríaco	na	Itália.	Dollfuss	e	seus	ministros	demoraram	a	reagir	às	advertências	de	uma	crise	próxima	e	aos
sinais	de	uma	revolta	iminente,	que	se	evidenciaram	nas	primeiras	horas	do	dia	25	de	julho.	Os	adeptos	dos
nazis	em	Viena	mobilizaram-se	durante	a	manhã.	Pouco	antes	de	13	horas,	um	pelotão	de	rebeldes	armados
entrou	 na	Chancelaria,	 e	Dollfuss,	 atingido	 por	 dois	 tiros	 de	 revólver,	 foi	 deixado	 ali	 para	 se	 esvair	 em
sangue	até	a	morte.	Outro	destacamento	de	nazistas	tomou	a	estação	de	rádio	local	e	anunciou	a	renúncia
do	governo	de	Dollfuss	e	a	assunção	de	Rintelen	à	chancelaria.

Mas	 os	 outros	 membros	 do	 gabinete	 de	 Dollfuss	 reagiram	 com	 firmeza	 e	 energia.	 O	 presidente,	 dr.
Miklas,	 emitiu	 uma	 determinação	 formal	 de	 que	 a	 ordem	 fosse	 restabelecida	 a	 qualquer	 preço.	 O	 dr.
Schuschnigg	 assumiu	 o	 governo.	 A	maioria	 dos	 componentes	 do	 exército	 e	 da	 polícia	 austríacos	 cerrou
fileiras	em	torno	de	seu	governo	e	sitiou	o	prédio	da	Chancelaria,	onde,	cercado	por	um	pequeno	grupo	de
rebeldes,	Dollfuss	agonizava.	A	revolta	 também	havia	eclodido	nas	províncias,	e	alguns	pelotões	da	 legião
austríaca	 na	 Baviera	 cruzaram	 a	 fronteira.	 A	 essa	 altura,	 Mussolini	 havia	 recebido	 a	 notícia.	 Telegrafou
imediatamente,	prometendo	o	apoio	italiano	à	independência	austríaca.	Voando	especialmente	até	Veneza,
o	Duce	 recebeu	 a	 viúva	 do	 dr.	 Dollfuss	 com	 todas	 as	 pompas	 da	 solidariedade.	 Ao	mesmo	 tempo,	 três
divisões	italianas	foram	despachadas	para	o	Passo	de	Brenner.	Diante	disso,	Hitler,	que	conhecia	os	limites
de	sua	força,	retrocedeu.	O	embaixador	alemão	em	Viena	e	outros	altos	funcionários	implicados	no	levante
foram	chamados	de	volta	ou	demitidos.	A	tentativa	havia	fracassado.	Seria	preciso	um	processo	mais	longo.
Papen,	 recém-poupado	 do	 banho	 de	 sangue,	 foi	 nomeado	 embaixador	 da	 Alemanha	 em	 Viena,	 com
instruções	de	trabalhar	com	mais	sutileza.



Em	 meio	 a	 essas	 tragédias	 e	 sobressaltos,	 o	 idoso	 marechal	 Hindenburg,	 havia	 alguns	 meses	 quase
completamente	 senil	 e,	 desse	modo,	mais	do	que	nunca	um	 instrumento	do	Reichswehr,	 expirou.	Hitler
tornou-se	o	chefe	de	estado	alemão,	mantendo	ao	mesmo	tempo	o	cargo	de	primeiro-ministro.	Agora,	era	o
soberano	da	Alemanha.	Seu	acordo	com	o	Reichswehr	fora	selado	e	mantido	pelo	expurgo	de	sangue.	Os
camisas	pardas	tinham	sido	reduzidos	à	obediência	e	reafirmaram	sua	lealdade	ao	Führer.	Todos	os	inimigos
e	rivais	em	potencial	 tinham	sido	extirpados	de	suas	 fileiras.	Daí	por	diante,	perderam	sua	 influência	e	 se
transformaram	 numa	 espécie	 de	 guarda-civil	 especial	 para	 ocasiões	 de	 cerimônia.	Os	 camisas	 pretas,	 por
outro	lado,	com	seu	número	aumentado	e	fortalecidos	pelo	privilégio	e	pela	disciplina,	tornaram-se,	sob	a
chefia	de	Himmler,	uma	guarda	pretoriana	da	pessoa	do	Führer,	um	contrapeso	para	os	comandantes	e	a
casta	 militar	 do	 exército	 e	 também	 uma	 tropa	 política	 apta	 a	 armar	 com	 considerável	 força	 militar	 as
atividades	 da	 polícia	 secreta,	 a	Gestapo,	 então	 em	 expansão.	Bastava	 apenas	 recobrir	 esses	 poderes	 com	 a
sanção	 formal	 de	 um	 plebiscito	 previamente	 manipulado	 para	 tornar	 a	 ditadura	 de	 Hitler	 absoluta	 e
perfeita.

✩

Os	 acontecimentos	 na	Áustria	 aproximaram	 a	 França	 e	 a	 Itália,	 e	 o	 choque	 do	 assassinato	 de	Dollfuss
levou	a	contatos	de	estado-maior.	A	ameaça	à	independência	austríaca	promoveu	uma	revisão	das	relações
franco-italianas,	abrangendo	não	apenas	o	equilíbrio	do	poder	no	Mediterrâneo	e	na	África	do	Norte,	mas
também	as	posições	 relativas	da	França	 e	da	 Itália	no	 sudeste	 europeu.	Mas	Mussolini	 estava	 ansioso	não
apenas	por	salvaguardar	a	posição	da	Itália	na	Europa	contra	a	potencial	ameaça	alemã,	como	também	por
garantir	seu	futuro	imperial	na	África.	Contra	a	Alemanha,	um	relacionamento	estreito	com	a	França	e	a
Inglaterra	seria	útil;	mas,	no	Mediterrâneo	e	na	África,	as	discordâncias	com	essas	duas	nações	talvez	fossem
inevitáveis.	O	Duce	pôs-se	a	imaginar	se	a	necessidade	comum	de	segurança	sentida	pela	Itália,	a	França	e	a
Inglaterra	não	induziria	esses	dois	ex-aliados	da	Itália	a	aceitarem	o	programa	imperialista	italiano	na	África.
De	qualquer	modo,	esse	parecia	ser	um	curso	promissor	para	a	política	italiana.

A	 França,	 então	 governada	 por	M.	Doumergue	 no	 cargo	 de	 primeiro-ministro,	 e	 tendo	M.	 Barthou
como	 ministro	 do	 Exterior,	 ansiava	 de	 longa	 data	 por	 chegar	 a	 um	 acordo	 formal	 sobre	 medidas	 de
segurança	no	Leste.	A	relutância	inglesa	em	assumir	compromissos	além	do	Reno,	a	recusa	alemã	a	firmar
acordos	com	a	Polônia	e	a	Tchecoslováquia,	os	temores	da	“Pequena	Entente”2	acerca	das	intenções	russas	e
a	 desconfiança	 russa	 em	 relação	 ao	Ocidente	 capitalista,	 tudo	 isso	 se	 uniu	 para	 frustrar	 esse	 projeto.	 Em
setembro	de	1934,	entretanto,	Louis	Barthou	decidiu	ir	adiante.	Seu	plano	original	era	propor	um	“pacto
oriental”	que	agrupasse	a	Alemanha,	a	Rússia,	a	Polônia,	a	Tchecoslováquia	e	os	países	bálticos,	com	base
numa	 garantia	 francesa	 para	 as	 fronteiras	 europeias	 da	 Rússia	 e	 numa	 garantia	 russa	 para	 as	 fronteiras
orientais	da	Alemanha.	A	Alemanha	e	a	Polônia	opuseram-se	ao	“pacto	oriental”,	mas	Barthou	conseguiu
obter	 o	 ingresso	 da	 Rússia	 na	 Liga	 das	Nações	 em	 18	 de	 setembro	 de	 1934.	 Foi	 um	 passo	 importante.
Litvinov,	 que	 representava	 o	 governo	 soviético,	 era	 versado	 em	 todos	 os	 aspectos	 das	 relações	 exteriores.
Adaptou-se	 ao	 ambiente	 da	 Liga	 das	 Nações	 e	 enunciou	 com	 tanto	 sucesso	 o	 discurso	 moral	 que	 ela
professava,	que	logo	se	transformou	numa	figura	de	destaque.

Em	sua	busca	de	aliados	contra	a	nova	Alemanha,	à	qual	se	dera	a	possibilidade	de	crescer,	era	natural	que
a	França	voltasse	os	olhos	para	a	Rússia	e	tentasse	recriar	o	equilíbrio	de	poder	que	havia	existido	antes	da
guerra.	Mas,	em	outubro,	ocorreu	uma	tragédia.	O	rei	Alexandre,	da	Iugoslávia,	fora	convidado	a	uma	visita
oficial	a	Paris.	Desembarcou	em	Marselha,	foi	recepcionado	por	M.	Barthou	e	com	ele	partiu	de	automóvel,
acompanhado	ainda	pelo	general	Georges,	através	da	multidão	que	se	aglomerava	nas	ruas	para	dar	as	boas-
vindas,	colorida	por	suas	bandeiras	e	flores.	Mais	uma	vez,	dos	tenebrosos	recônditos	do	submundo	sérvio	e



croata	irrompeu	um	hediondo	complô	homicida	no	palco	europeu,	e,	tal	como	em	Sarajevo	em	1914,	um
bando	 de	 assassinos	 dispostos	 a	 dar	 sua	 vida	 estava	 ao	 alcance	 da	 mão.	 As	 providências	 francesas	 de
policiamento	 tinham	 sido	 descuidadas	 e	 informais.	 Uma	 figura	 arremessou-se	 da	 multidão	 ovacionante,
subiu	no	estribo	do	carro	e	descarregou	 sua	pistola	 automática	no	 rei	 e	nos	outros	ocupantes	do	veículo,
sendo	 todos	 atingidos.	 O	 assassino	 foi	 imediatamente	 derrubado	 e	 morto	 pelos	 guardas	 republicanos
montados,	 por	 trás	 dos	 quais	 havia-se	 infiltrado.	 Sucedeu-se	 uma	 cena	 de	 desvairada	 confusão.	 O	 rei
Alexandre	expirou	quase	imediatamente.	O	general	Georges	e	M.	Barthou	desceram	do	carro	banhados	de
sangue.	O	general	estava	fraco	demais	para	se	mexer,	mas	logo	recebeu	socorros	médicos.	O	ministro	saiu
vagando	 pela	multidão.	 Passaram-se	 vinte	minutos	 antes	 que	 fosse	 atendido.	 Ele	 já	 havia	 perdido	muito
sangue;	tinha	72	anos	e	morreu	em	poucas	horas.	Foi	um	duro	golpe	para	a	política	externa	francesa,	que,
sob	a	direção	dele,	 começava	a	assumir	uma	 forma	coerente.	M.	Barthou	 foi	 sucedido	como	ministro	do
Exterior	por	Pierre	Laval.

A	trajetória	e	o	destino	vergonhosos	reservados	a	Laval	não	devem	obscurecer	a	realidade	de	sua	força	e
capacidade	pessoais.	Ele	tinha	uma	visão	clara	e	nítida.	Acreditava	que	a	França	devia	evitar	a	guerra	a	todo
custo	e	tinha	a	esperança	de	conseguir	isso	por	meio	de	acordos	com	os	ditadores	da	Itália	e	da	Alemanha,
contra	cujos	sistemas	não	alimentava	nenhum	preconceito.	Laval	desconfiava	da	Rússia	soviética.	Apesar	de
seus	 protestos	 ocasionais	 de	 amizade,	 não	 gostava	 da	 Inglaterra	 e	 a	 julgava	 uma	 aliada	 sem	 valor.	Nessa
ocasião,	de	 fato,	a	 reputação	 inglesa	não	estava	muito	alta	na	França.	O	objetivo	primordial	de	Laval	 era
chegar	a	um	entendimento	de finitivo	com	a	Itália	e	o	momento	lhe	pareceu	adequado.	O	governo	francês
estava	obcecado	com	o	perigo	alemão	e	disposto	a	 fazer	grandes	concessões	para	conquistar	a	 simpatia	da
Itália.	Em	janeiro	de	1935,	Laval	foi	a	Roma	e	assinou	uma	série	de	acordos	com	o	objetivo	de	eliminar	os
principais	 obstáculos	 entre	 os	 dois	 países.	 Os	 dois	 governos	 estavam	 unidos	 no	 tocante	 à	 ilegalidade	 do
rearmamento	alemão.	Concordaram	em	consultar-se	um	ao	outro	na	 eventualidade	de	 futuras	 ameaças	 à
independência	 da	 Áustria.	 Na	 esfera	 colonial,	 a	 França	 dispôs-se	 a	 fazer	 concessões	 governamentais	 no
tocante	à	situação	dos	italianos	na	Tunísia	e	entregou	à	Itália	algumas	faixas	de	território	nas	fronteiras	da
Líbia	e	da	Somália,	junto	com	uma	participação	de	20%	na	ferrovia	Djibuti-Adis-Abeba.	Essas	conversações
destinavam-se	a	lançar	as	bases	de	discussões	mais	formais	entre	a	França,	a	Itália	e	a	Inglaterra	sobre	uma
frente	 comum	 contra	 a	 crescente	 ameaça	 alemã.	 Todas	 foram	 inutilizadas,	 nos	meses	 subsequentes,	 pela
ocorrência	da	agressão	italiana	na	Abissínia.

Em	dezembro	de	1934,	houve	um	choque	entre	soldados	italianos	e	abissínios	nas	fronteiras	da	Abissínia
e	da	Somália	 italiana.	Seria	o	pretexto	para	que	 se	 apresentassem	claramente	 ao	mundo	as	 reivindicações
italianas	sobre	o	reino	etíope.	Assim,	o	problema	de	conter	a	Alemanha	na	Europa	passou,	desde	então,	a	ser
confundido	e	distorcido	pelo	destino	da	Abissínia.

1	Grupo	paramilitar	nacionalista	de	“voluntários	da	manutenção	da	ordem”.	(N.T.)
2	Aliança	entre	Sérvia,	Croácia,	Eslovênia,	Tchecoslováquia	e	Romênia	para	manter	as	fronteiras	de	1920.	(N.T.)
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O	estado-maior	alemão	não	acreditava	que	seu	exército	se	pudesse	formar	e	amadurecer	em	escala	superior
ao	da	França,	adequadamente	suprido	de	arsenais	e	equipamentos,	antes	de	1943.	A	marinha	alemã,	exceto
pelos	 submarinos,	não	poderia	 ser	 reposta	 em	suas	 antigas	 condições	 em	menos	de	12	a	15	anos	 e,	nesse
processo,	competiria	pesadamente	com	todos	os	demais	projetos.	Mas,	graças	à	infeliz	descoberta	do	motor
de	combustão	 interna	e	da	arte	de	voar	por	uma	civilização	 imatura,	entrara	em	cena	uma	nova	arma	de
rivalidade	entre	países	capaz	de	alterar	muito	mais	depressa	o	poderio	bélico	relativo	das	nações.	Desde	que
houvesse	 uma	 participação	 no	 conhecimento	 perenemente	 acumulado	 da	 humanidade	 e	 na	 marcha	 da
ciência,	apenas	quatro	ou	cinco	anos	poderiam	ser	necessários	para	que	uma	nação	de	primeira	grandeza,
dedicando-se	à	tarefa,	criasse	uma	força	aérea	poderosa	e,	talvez,	suprema.	Esse	prazo	poderia,	inclusive,	ser
abreviado	por	alguma	reflexão	e	trabalho	preparatório.

Como	no	caso	do	exército	alemão,	a	recriação	da	força	aérea	alemã	foi	longa	e	cuidadosamente	preparada
em	segredo.	Já	em	1923,	tomara-se	a	decisão	de	que	uma	futura	força	aérea	deveria	fazer	parte	da	máquina
de	 guerra	 do	 país.	 Temporariamente,	 o	 Estado-Maior	 contentou-se	 em	 construir,	 dentro	 do	 “exército
desprovido	de	força	aérea”,	um	esqueleto	de	aviação	militar	bem-articulado	que	não	pudesse	ser	percebido
de	fora	ou	que,	pelo	menos,	não	o	fosse	em	seus	primeiros	anos.	O	poder	aéreo,	dentre	todas	as	formas	de
força	militar,	é	o	mais	difícil	de	avaliar	ou	sequer	de	expressar	em	termos	exatos.	Não	é	fácil	julgar,	e	menos
ainda	definir	com	exatidão,	até	que	ponto	as	 fábricas	e	campos	de	treinamento	da	aviação	civil	adquirem
valor	e	importância	militares	num	dado	momento.	As	oportunidades	de	ocultamento,	camuflagem	e	evasão
dos	tratados	são	numerosas	e	variadas.	O	ar,	e	apenas	o	ar,	oferecia	a	Hitler	a	chance	de	um	atalho,	primeiro
para	a	igualdade	e,	em	seguida,	para	o	predomínio,	num	braço	militar	vital,	sobre	a	França	e	a	Inglaterra.
Mas	que	fariam	a	França	e	a	Inglaterra?

No	outono	de	1933,	estava	claro	que	nem	por	preceito,	nem	muito	menos	pelo	exemplo,	o	esforço	inglês
em	prol	do	desarmamento	teria	sucesso.	Mas	o	pacifismo	dos	partidos	Trabalhista	e	Liberal	não	foi	afetado
sequer	 pela	 retirada	 alemã	 da	 Liga	 das	 Nações.	 Em	 nome	 da	 paz,	 ambos	 continuaram	 a	 insistir	 no
desarmamento	 inglês,	 e	 qualquer	 um	 que	 divergisse	 era	 chamado	 de	 “fazedor	 de	 guerra”	 e	 “causador	 de
pânico”.	Seus	sentimentos	pareciam	ser	endossados	pelo	povo,	que,	evidentemente,	não	compreendia	o	que
estava	acontecendo.	Numa	eleição	suplementar	ocorrida	no	distrito	de	East	Fulham,	no	dia	25	de	outubro,
uma	 onda	 de	 emoção	 pacifista	 aumentou	 a	 votação	 socialista	 em	 quase	 nove	mil	 votos,	 enquanto	 a	 dos
conservadores	caiu	em	mais	de	dez	mil.	O	candidato	vencedor	declarou,	após	a	eleição,	que	“o	povo	inglês
exige	(...)	que	o	governo	inglês	sirva	de	líder	para	o	mundo	inteiro,	iniciando	imediatamente	uma	política
de	 desarmamento	 geral”.	 E	 Mr.	 Lansbury,	 então	 líder	 do	 Partido	 Trabalhista,	 disse	 que	 todas	 as	 nações
deveriam	“desarmar-se	até	o	nível	da	Alemanha,	como	medida	preliminar	para	o	desarmamento	total”.	Essa
eleição	 deixou	 uma	 impressão	 profunda	 em	 Mr.	 Baldwin,	 que	 a	 ela	 se	 referiu	 num	 discurso	 notável,
pronunciado	três	anos	depois.	Em	novembro,	veio	a	eleição	para	o	Reichstag,	na	qual	só	foram	tolerados
candidatos	endossados	por	Hitler.	Os	nazistas	obtiveram	90%	dos	votos	depositados	nas	urnas.

Ao	julgar	a	política	do	governo	inglês,	seria	um	erro	não	recordar	o	apaixonado	desejo	de	paz	que	movia
a	maioria	desinformada	e	mal-informada	da	população	inglesa,	e	que	parecia	ameaçar	de	extinção	política



qualquer	 partido	 ou	 político	 que	 ousasse	 adotar	 outra	 orientação.	 Isso,	 evidentemente,	 não	 constitui
desculpa	para	os	líderes	políticos	que	ficam	aquém	de	seu	dever.	É	muito	melhor	partidos	ou	políticos	saírem
do	governo	do	que	pôr	em	risco	a	vida	da	nação.	Além	disso,	não	há	em	nossa	história	nenhum	registro	de
qualquer	governo	que	tenha	pedido	ao	parlamento	e	ao	povo	medidas	necessárias	à	defesa	e	tenha	recebido
uma	 recusa.	Não	 obstante,	 aqueles	 que	 assustaram	o	 tímido	 governo	 de	MacDonald-Baldwin,	 fazendo-o
desviar-se	de	seu	caminho,	deveriam	ao	menos	manter-se	calados.

O	orçamento	previsto	da	aviação	em	março	de	1934	era	de	apenas	vinte	milhões	e	continha	uma	previsão
de	 quatro	 novos	 esquadrões,	 ou	 um	 aumen to	 de	 nosso	 poderio	 aéreo	 de	 combate	 de	 850	 para	 890
aeronaves.	O	custo	financeiro	implicado	no	primeiro	ano	era	de	130	mil	libras	esterlinas.

A	respeito	disso,	declarei	na	Câmara	dos	Comuns:

Somos,	segundo	se	admite,	apenas	a	quinta	potência	aérea	—	se	tanto.	Te mos	apenas	metade	do	poderio
da	França,	nosso	vizinho	mais	próximo.	A	Alemanha	está-se	armando	rapidamente,	e	ninguém	irá	detê-la.
Isso	parece	bastante	claro.	Ninguém	está	propondo	uma	guerra	preventiva	para	impe dir	que	a	Alemanha
rompa	o	Tratado	de	Versalhes.	Ela	se	armará;	está-se	armando;	já	vem	fazendo	isso.	(...)	Há	tempo	para
tomarmos	 as	medidas	 necessárias,	mas	 o	 que	 queremos	 são	 providências.	Queremos	 providências	 para
atingir	 a	 paridade.	 Nenhuma	 nação	 que	 desempenhe	 o	 papel	 que	 desempenhamos	 e	 aspiramos	 a
desempenhar	no	mundo	tem	o	direito	de	ficar	numa	situação	em	que	possa	ser	chantageada.	(...)

Instei	Mr.	Baldwin,	o	homem	que	detinha	o	poder,	a	agir.	Dele	era	o	poder,	dele	a	responsabilidade.	No
decorrer	de	sua	resposta,	Mr.	Baldwin	disse:

Se	todos	os	nossos	esforços	fracassarem	e	se	não	for	possível	obter	essa	igualdade	nas	questões	que	apontei,
qualquer	 governo	 deste	 país	—	 um	 governo	 de	 coalizão	 nacional	mais	 do	 que	 qualquer	 outro,	 e	 este
governo	em	particular	—	irá	certificar-se	de	que,	em	potencial	de	aviação	e	em	poder	aéreo,	esta	nação
não	mais	 fique	em	situação	 inferior	à	de	qualquer	país	situado	a	uma	distância	de	ataque	de	suas	 linhas
costeiras.

Ali	 estava	 uma	 promessa	 sumamente	 solene	 e	 clara,	 feita	 num	momento	 em	 que	 era	 quase	 certo	 que
pudesse	transformar-se	em	realidade	através	de	medidas	vigorosas	em	larga	escala.	No	entanto,	quando,	em
20	de	julho,	o	governo	apresentou	algumas	propostas	tardias	e	 insuficientes	de	fortale cimento	da	RAF	—
Real	Força	Aérea	com	41	esquadrilhas,	ou	cerca	de	820	aeronaves,	a	serem	concluídas	somente	num	prazo
de	 cinco	 anos,	 o	 Partido	 Trabalhista,	 apoiado	 pelos	 liberais,	 propôs	 um	 voto	 de	 censura	 contra	 ele	 na
Câmara	dos	Comuns.	Mr.	Attlee,	então	falando	em	nome	do	partido,	declarou:	“Negamos	a	necessidade	de
maior	 armamento	 aéreo.	 (...)	 Negamos	 a	 afirmação	 de	 que	 um	 aumento	 da	 força	 aérea	 inglesa	 possa
contribuir	 para	 a	 paz	mundial	 e	 rejeitamos	 inteiramente	 a	 reivindicação	 de	 paridade.”	O	Partido	Liberal
apoiou	essa	moção	de	censura,	e	seu	líder,	Sir	Herbert	Samuel,	afirmou:	“Qual	é	a	situação	no	que	tange	à
Alemanha?	Nada	que	tenhamos	visto	ou	ouvido	até	agora	parece	indicar	que	nossa	atual	força	aérea	não	seja
suficiente	para	enfrentar	qualquer	perigo,	na	atualidade,	vindo	daquela	direção.”

Quando	lembramos	que	essa	foi	a	linguagem	usada	após	cuidadosa	deliberação	pelos	líderes	responsáveis
dos	partidos,	o	perigo	que	pairava	sobre	nosso	país	torna-se	evidente.	Esse	foi	o	período	formador	em	que,
através	 de	 esforços	 extremos,	 poderíamos	 ter	 preservado	 o	 poder	 aéreo	 em	 que	 se	 baseava	 nossa
independência	 de	 ação.	 Se	 a	 Inglaterra	 e	 a	 França,	 isoladamente,	 houvessem	 mantido	 uma	 paridade
quantitativa	 com	 a	 Ale manha,	 as	 duas	 juntas	 teriam	 sido	 duas	 vezes	 mais	 fortes	 que	 ela	 e	 a	 carreira	 de
violência	 de	 Hitler	 poderia	 ter	 sido	 cortada	 no	 início,	 sem	 a	 perda	 de	 uma	 única	 vida.	 A	 partir	 desse
momento,	 foi	 tarde	 demais.	 Não	 podemos	 duvidar	 da	 sinceridade	 dos	 líderes	 dos	 partidos	 Socialista	 e
Liberal.	 Eles	 estavam	 completamente	 errados	 e	 equivocados	 e	 arcam	 com	 sua	 parcela	 do	 ônus	 perante	 a



história.	Na	verdade,	é	assombroso	que	o	Partido	Socialista	tenha-se	empenhado,	em	anos	posteriores,	em
afirmar	uma	 antevisão	 supe rior,	 e	que	 tenha	 censurado	 seus	 adversários	por	não	 terem	proporcionado	os
meios	de	garantir	a	segurança	nacional.

Eu	 tinha	 agora,	 enfim,	 a	 vantagem	 de	 poder	 insistir	 no	 rearmamento	 sob	 o	 disfarce	 de	 defensor	 do
governo.	Com	isso,	recebi	uma	atenção	incomumente	amistosa	do	Partido	Conservador.

Não	creio	que	jamais	tenha	havido	um	governo	de	orientação	tão	pacifista.	Temos	um	primeiro-ministro
[Mr.	 Ramsay	MacDonald]	 que,	 durante	 a	 guerra,	 provou	 da	maneira	mais	 extremada,	 e	 com	 grande
coragem,	 suas	 convicções	 e	 os	 sacrifícios	 que	 se	 dispunha	 a	 fazer	 pelo	 que	 acreditava	 ser	 a	 causa	 do
pacifismo.	O	senhor	presidente	do	Conselho	Privado	[Mr.	Baldwin]	está	preponderantemente	ligado,	na
mente	do	povo,	 à	 repetição	da	prece:	 “Dai-nos	 a	paz	 em	nossa	 época.”	Seria	de	 se	 supor	que,	 quando
ministros	como	esses	tomam	a	dianteira	e	afirmam	achar	que	é	seu	dever	pleitear	um	pequeno	aumento
nos	 meios	 de	 que	 dispõem	 para	 garantir	 a	 segurança	 pública,	 isso	 teria	 peso	 junto	 à	 oposição	 e	 seria
considerado	uma	prova	da	realidade	do	perigo	do	qual	eles	buscam	proteger-nos.	(...)	Somos	uma	presa
rica	e	 fácil.	Nenhum	país	 é	 tão	vulnerável,	 e	nenhum	país	 recompensaria	melhor	a	pilhagem	do	que	o
nosso.	(...)	Com	nossa	imensa	metrópole	aqui,	o	maior	alvo	do	mundo,	uma	espécie	de	vaca	imensa,	gorda	e
valiosa,	amarrada	de	modo	a	atrair	os	animais	de	rapina,	estamos	numa	situação	em	que	nunca	estivemos
antes,	e	na	qual	nenhum	outro	país	se	encontra	no	momento	atual.
Lembremo-nos	 disto:	 nossa	 fraqueza	 não	 ameaça	 apenas	 a	 nós	 mesmos;	 nossa	 fraqueza	 ameaça	 também	 a
estabilidade	da	Europa.

Prossegui	argumentando	que	a	Alemanha	já	se	aproximava	da	paridade	aérea	com	a	Inglaterra:

Afirmo,	em	primeiro	lugar,	que	a	Alemanha	já	criou,	numa	violação	do	Tratado,	uma	força	aérea	militar
que	 tem	 agora	 quase	 dois	 terços	 do	 poder	 de	 nossa	 atual	 força	 aérea	 de	 defesa	 interna.	 Esta	 é	 a	 primeira
afirmação	que	expo nho	ao	governo	para	sua	consideração.	A	segunda	é	que	a	Alemanha	está	aumentando
rapidamente	 essa	 força	 aérea,	 não	 apenas	 através	 das	 grandes	 somas	 de	 dinheiro	 que	 figuram	 em	 seus
orçamentos,	mas	também	através	de	subscrições	públicas	—	muitas	vezes,	 subscrições	quase	 forçadas	—
que	estão	em	andamento	e	têm	estado	em	andamento	por	algum	tempo	em	toda	a	Alemanha.	Pelo	 final
de	1935,	a	 força	aérea	alemã	será	quase	 igual,	 em	termos	numéricos	 e	 em	eficiência,	à	nossa	 força	aérea	de
defesa	nessa	data,	mesmo	que	as	atuais	propostas	do	governo	sejam	postas	em	prática.	A	terceira	afirmação	é
que,	se	a	Alemanha	prosseguir	nessa	expansão	e	se	continuarmos	a	executar	nosso	programa,	em	algum
momento	de	1936	a	Alemanha	será,	definitiva	e	substancialmente,	mais	forte	no	ar	do	que	a	Inglaterra.
Em	quarto	 lugar,	 e	 essa	 é	 a	questão	que	vem	provocando	an gústia,	depois	que	eles	 tiverem	obtido	essa
liderança,	 é	possível	que	 jamais	 consigamos	 superá-los.	 (...)	Se	 o	 governo	 tiver	 que	admitir,	 em	qualquer
momento	dos	próximos	anos,	que	a	força	aérea	alemã	é	mais	poderosa	do	que	a	nossa,	ele	será	considerado,	e	a
meu	ver	justificadamente,	considerado	como	tendo	falhado	em	seu	dever	primordial	para	com	o	país.	(...)

O	voto	de	 censura	do	Partido	Trabalhista,	 naturalmente,	 foi	 derrotado	por	 ampla	maioria.	Não	 tenho
dúvida	de	que	a	nação,	 se	para	ela	 se	houvesse	apelado	com	uma	preparação	adequada	no	 tocante	a	 essas
questões,	também	teria	apoiado	as	medidas	necessárias	à	segurança	nacional.

✩

É	 impossível	 contar	 essa	 história	 sem	 registrar	 os	marcos	 por	 que	 passamos	 em	nossa	 longa	 estrada	 da
segurança	para	 as	 garras	da	morte.	Olhando	para	 trás,	 fico	 atônito	 com	a	 extensão	do	prazo	que	nos	 foi



concedido.	Teria	sido	possível	à	Inglaterra,	em	1933,	ou	mesmo	em	1934,	criar	um	poderio	aéreo	que	teria
imposto	 as	 restrições	necessárias	 à	 ambição	de	Hitler,	 ou	que	 talvez	permitisse	 que	os	 líderes	militares	 da
Alemanha	 controlassem	 os	 seus	 atos	 violentos.	 Mais	 de	 cinco	 anos	 inteiros	 ainda	 se	 passariam	 antes	 de
sermos	confrontados	com	a	provação	suprema.	Se	tivéssemos	agido,	mesmo	naquele	momento,	com	uma
prudência	 razoável	 e	uma	eficácia	 sadia,	 talvez	 ela	nunca	houvesse	ocorrido.	Baseadas	num	poderio	aéreo
superior,	a	Inglaterra	e	a	França	poderiam	ter	invocado	com	segurança	a	ajuda	da	Liga	das	Nações,	e	todos
os	países	da	Europa	 ter-se-iam	alinhado	com	elas.	Pela	primeira	vez,	 a	Liga	 teria	 tido	um	 instrumento	de
autoridade.

Na	abertura	dos	trabalhos	parlamentares	de	inverno,	em	28	de	novembro	de	1934,	propus	uma	emenda	à
Fala	 do	 Trono,	 em	 nome	 de	 alguns	 amigos1,	 declarando	 que	 “a	 força	 de	 nossas	 defesas	 nacionais,	 e
especialmente	de	nossas	defesas	aéreas,	já	não	é	suficiente	para	garantir	a	paz,	a	segurança	e	a	liberdade	dos
fiéis	súditos	de	Vossa	Majestade”.	A	Câmara	estava	lotada	e	muito	disposta	a	ouvir.	Depois	de	usar	todos	os
argumentos	que	enfatizavam	o	grave	perigo	existente	para	nós	e	para	o	mundo,	passei	a	dados	precisos:

“Afirmo,	primeiramente,	que	a	Alemanha	já	tem,	neste	momento,	uma	força	aérea	militar	(...)	e	que	esta
(...)	 se	 aproxima	 rapidamente	da	 igualdade	 com	a	nossa.	Em	 segundo	 lugar,	 (...)	 o	poderio	 aéreo	militar
alemão,	 dentro	de	 um	 ano,	 será	 de	 fato	 pelo	menos	 tão	 grande	 quanto	 o	nosso,	 e	 talvez	 até	maior.	Em
terceiro	lugar,	(...)	no	fim	de	1936,	ou	seja,	decorrido	mais	um	ano	—	dois	a	contar	de	agora	—	o	poderio
aéreo	militar	alemão	será	quase	50%	maior	e,	em	1937,	quase	o	dobro	do	nosso.”

Mr.	Baldwin,	que	tomou	a	palavra	imediatamente	depois	de	mim,	en frentou	essa	questão	com	franqueza
e,	 apoiado	nos	dados	 fornecidos	pelos	 assessores	de	 seu	Ministério	da	Aviação,	 opôs-me	uma	 contradição
direta:

“Não	é	que	a	Alemanha	se	esteja	aproximando	rapidamente	da	igualdade	conosco.	(...)	A	Alemanha	está
ativamente	empenhada	na	produção	de	ae ronaves	militares,	mas	seu	poder	real	não	chega	a	50%	de	nossa
força	atual	na	Europa.	Quanto	à	situação	dentro	de	um	ano	(...)	longe	de	o	poderio	aéreo	militar	alemão	ser
pelo	 menos	 idêntico	 ao	 nosso,	 e	 provavelmente	 maior	 do	 que	 o	 nosso,	 calculamos	 que	 teremos	 uma	margem,
apenas	na	Europa,	de	quase	50%.	Não	consigo	enxergar	além	dos	próximos	dois	anos.	Mr.	Churchill	fala	do
que	 poderá	 acontecer	 em	 1937.	 As	 investigações	 que	 pude	 fazer	 levam-me	 a	 crer	 que	 suas	 cifras	 são
consideravelmente	exageradas.”

Essa	garantia	radical	do	primeiro-ministro	de	fato	acalmou	muitos	dos	que	estavam	alarmados	e	silenciou
muitos	 dos	 críticos.	 Todos	 ficaram	 con tentes	 em	 saber	 que	 minhas	 declarações	 precisas	 tinham	 sido
desmentidas	com	base	numa	autoridade	 incontestável.	Não	fiquei	nem	um	pouco	con vencido.	Achei	que
Mr.	Baldwin	não	estava	sendo	 informado	da	verdade	por	seus	assessores	e	que,	como	quer	que	fosse,	não
tinha	conhecimento	da	realidade.

Assim	transcorreram	os	meses	do	inverno,	e	somente	na	primavera	é	que	voltei	a	ter	a	oportunidade	de
levantar	a	questão.	Antes	de	fazê-lo,	notifiquei	Mr.	Baldwin	plenamente	e	com	exatidão.	Quando,	em	19	de
março	de	1935,	as	estimativas	da	aviação	foram	apresentadas	à	Casa,	reiterei	minha	declaração	de	novembro
e	novamente	contestei	as	garantias	fornecidas	por	ele	naquela	ocasião.	Uma	réplica	muito	confiante	foi	feita
pelo	subsecretário	da	aviação.	Entretanto,	no	fim	de	março,	o	ministro	do	Exterior	e	Mr.	Eden	fizeram	uma
visita	a	Hitler	na	Alemanha	e,	no	decorrer	de	uma	importante	conversa	cujo	texto	está	registrado,	eles	foram
pessoalmente	 informados	 por	 Hitler	 de	 que	 a	 força	 aérea	 alemã	 já	 havia	 alcançado	 a	 paridade	 com	 a
Inglaterra.	Esse	fato	foi	divulgado	pelo	governo	no	dia	3	de	abril.	No	início	de	maio,	o	primeiro-ministro
escreveu	um	artigo	 em	 seu	próprio	 jornal,	The	Newsletter,	 em	que	 enfatizou	 os	 perigos	 do	 rearmamento
alemão	em	termos	próximos	dos	que	eu	havia	expressado	tantas	vezes	desde	1932.	Empregou	a	reveladora
palavra	 “emboscada”,	 que	 deve	 ter	 brotado	 da	 angústia	 em	 seu	 coração.	 Caíramos	 realmente	 numa
emboscada.	O	próprio	Mr.	MacDonald	abriu	o	debate.	Depois	de	se	referir	à	declarada	intenção	alemã	de



construir	 uma	 força	 naval	 que	 ultrapassava	 as	 dimensões	 previstas	 no	 Tratado	 e	 submarinos	 que	 o
transgrediam,	ele	admitiu	que	Hitler	afirmara	ter	atingido	a	paridade	com	a	Inglaterra	no	ar:

“Qualquer	 que	 seja	 a	 interpretação	 exata	 dessa	 expressão	 em	 termos	 de	 poderio	 aéreo,	 ela	 sem	 dúvida
indicou	que	a	 força	alemã	expandiu-se	a	um	ponto	consideravelmente	 superior	às	estimativas	que	nos	 foi
possível	 apre sentar	 à	Câmara	no	ano	passado.	Este	 é	um	 fato	grave,	de	que	o	governo	e	o	Ministério	da
Aviação	tomaram	boa	nota	imediatamente.”

Quando,	no	devido	tempo,	fui	chamado,	declarei:
“Mesmo	 agora,	 não	 estamos	 tomando	 as	 providências	 que	 seriam	 realmente	 proporcionais	 às	 nossas

necessidades.	O	governo	propôs	esses	aumentos.	Terá	que	enfrentar	a	tempestade.	Terá	que	se	deparar	com
toda	 sorte	 de	 ataques	 injustos.	 Seus	 motivos	 serão	 mal-interpretados.	 Será	 caluniado	 e	 chamado	 de
fomentador	 da	 guerra.	 Todo	 tipo	 de	 ataque	 lhe	 será	 dirigido	 por	 muitas	 forças	 poderosas,	 numerosas	 e
extremamente	loquazes	neste	país.	Mas	ele	vai	conseguir,	de	qualquer	maneira.	Por	que,	então,	não	lutar	por
algo	que	nos	dê	segurança?	Por	que,	então,	não	insistir	em	que	a	verba	destinada	à	força	aérea	seja	adequada?
Depois,	por	mais	severa	que	seja	a	censura	e	por	mais	estridentes	que	sejam	os	 insultos	que	ele	 tenha	que
enfrentar,	ao	menos	haverá	este	resultado	satisfatório:	o	governo	de	Sua	Majestade	poderá	sentir	que,	nesta
questão	—	dentre	todas,	a	responsabilidade	primordial	de	um	governo	—	ele	cumpriu	seu	dever.”

Embora	 a	 Câmara	 me	 ouvisse	 com	 grande	 atenção,	 tive	 uma	 sensação	 de	 desespero.	 Estar	 tão
inteiramente	convencido	e	fundamentado	numa	questão	de	vida	e	morte	para	a	própria	pátria,	e	não	poder
fazer	com	que	o	parlamento	e	a	nação	ouvissem	o	alerta,	ou	se	inclinassem	diante	das	provas	mediante	uma
tomada	de	providências,	foi	uma	experiência	dolorosa.	Só	em	22	de	maio	de	1935	é	que	Mr.	Baldwin	fez
sua	célebre	confissão.	Sou	forçado	a	citá-la:

Em	primeiro	 lugar,	com	respeito	à	cifra	que	forneci	dos	aviões	alemães	em	novembro,	nada	chegou	ao
meu	 conhecimento,	 desde	 então,	 que	 me	 faça	 supor	 que	 aquele	 número	 estivesse	 errado.	 Acreditei,
naquele	momento,	que	ele	era	correto.	O	ponto	em	que	errei	foi	em	minha	estimativa	do	futuro.	Nisso,	eu
estava	completamente	errado.	Enganamo-nos	completamente	quanto	a	esse	ponto.	(...)
Gostaria	de	repetir	aqui	que	não	há,	a	meu	ver,	motivo	para	pânico	no	que	estamos	fazendo.	Mas	afirmo
deliberadamente,	com	todo	o	conhecimento	que	tenho	da	situação,	que	eu	não	permaneceria	por	um	só
momento	em	nenhum	governo	que	tomasse	providências	menos	decisivas	do	que	estamos	tomando	hoje.
Penso	ser	apenas	meu	dever	dizer	que	tem	havido	muitas	críticas,	tanto	na	imprensa	quanto	verbalmente,
sobre	o	Ministério	do	Ar,	como	se	ele	 fosse	 responsável,	possivelmente,	por	um	programa	 inadequado,
por	não	ter	andado	mais	depressa,	e	por	muitas	outras	coisas.	Quero	apenas	repetir	que,	seja	qual	 for	a
responsabilidade	existente	—	e	estamos	perfeitamente	dispostos	a	aceitar	críticas	—	essa	 responsabilidade
não	 é	 de	 nenhum	 ministro	 isolado,	 mas	 é	 responsabilidade	 do	 governo	 como	 um	 todo,	 e	 todos	 somos
responsáveis,	e	todos	somos	culpados.

Tive	 esperança	de	que	 essa	 confissão	 chocante	 fosse	um	acontecimento	decisivo	 e	de	que,	 pelo	menos,
fosse	instalada	uma	comissão	parlamentar,	composta	por	gente	de	todos	os	partidos,	para	fazer	um	relatório
sobre	 os	 fatos	 e	 sobre	 nossa	 segurança.	 A	Câmara	 dos	Comuns	 teve	 uma	 reação	 diferente.	 As	 oposições
trabalhista	 e	 liberal,	 tendo	 proposto	 ou	 apoiado,	 nove	 meses	 antes,	 um	 voto	 de	 censura	 até	 mesmo	 às
modestas	 providências	 que	 o	 governo	 havia	 tomado,	 mostraram-se	 ineficazes	 e	 indecisas.	 Estavam	 na
expectativa	de	uma	eleição	contrária	aos	“armamentos	dos	conservadores”.	Nem	os	porta-vozes	dos	partidos
Trabalhista	 e	 Liberal	 tinham-se	 preparado	 para	 as	 revelações	 e	 para	 a	 confissão	 de	 Mr.	 Baldwin,	 nem
tampouco	tentaram	adaptar	seus	discursos	a	esse	episódio	extraordinário.	Nada	do	que	disseram	teve	a	mais



ínfima	relação	com	a	emergência	em	que	ele	admitiu	que	nos	encontrávamos,	nem	com	os	fatos	muito	mais
graves	que	hoje	sabemos	estavam	por	trás	desse	episódio.

A	maioria	governista,	por	sua	vez,	pareceu	cativada	pela	sinceridade	de	Mr.	Baldwin.	Seu	reconhecimento
de	ter	estado	inteiramente	errado,	a	despeito	de	todas	as	suas	fontes	de	informação,	numa	questão	vital	pela
qual	 ele	 era	 responsável,	 foi	 considerado	 redimido	pela	 franqueza	 com	que	 ele	declarou	 seu	 erro	 e	 arcou
com	a	culpa.	Houve	até	uma	estranha	onda	de	entusiasmo	por	um	ministro	que	não	hesitava	em	dizer	que
havia	 errado.	A	 rigor,	muitos	membros	 conservadores	 pareceram	 irritados	 comigo,	 por	 eu	 ter	 levado	 seu
líder	de	confiança	a	uma	situação	de	apuro	da	qual	apenas	sua	hombridade	e	honestidade	inatas	haviam-no
retirado;	mas	não,	infelizmente,	retirado	o	país.

Um	desastre	de	primeira	grandeza	havia-se	abatido	sobre	nós.	Hitler	já	havia	alcançado	a	paridade	com	a
Inglaterra.	Dali	em	diante,	bastava-lhe	acionar	suas	fábricas	e	escolas	de	aviação	a	toda	velocidade,	para	não
apenas	 manter	 sua	 liderança	 aérea,	 mas	 aumentá-la	 sistematicamente.	 Dali	 em	 diante,	 todas	 as	 ameaças
desconhecidas	 e	 desmedidas	 que	 pairavam	 sobre	 Londres	 num	 ataque	 aéreo	 seriam	 fator	 decisivo	 e
imperativo	 em	 todas	 as	 nossas	 decisões.	 Além	 disso,	 nunca	 compensaríamos	 o	 tempo	 perdido,	 ou,	 pelo
menos,	o	governo	nunca	o	fez.	Cabe	dar	crédito	a	ele	e	ao	Ministério	da	Aviação	pela	elevada	eficiência	da
RAF.	Mas	a	promessa	de	que	a	paridade	aérea	seria	mantida	foi	irremediavelmente	quebrada.	É	verdade	que
a	expansão	adicional	imediata	da	força	aérea	alemã	não	avançou	no	mesmo	ritmo	do	período	em	que	o	país
conquistou	a	paridade.	Sem	dúvida,	eles	 tinham	feito	um	esforço	supremo	para	alcançar	de	um	salto	essa
posição	dominante	 e	 para	 explorá-la	 em	 sua	diplomacia.	Ela	 deu	 a	Hitler	 base	 para	 os	 sucessivos	 atos	 de
agressão	que	ele	havia	planejado	e	 logo	executaria.	Esforços	 realmente	grandes	 foram	 feitos	pelo	governo
inglês	 nos	 quatro	 anos	 seguintes.	 Os	 primeiros	 protótipos	 dos	 famosíssimos	 caças	 Hurricane	 e	 Spitfire
voaram	em	novembro	de	1935	 e	março	de	1936,	 respectivamente.	Ordenou-se	 a	 imediata	produção	 em
larga	 escala	 e	 eles	 ficaram	 prontos,	 em	 certo	 número,	 sem	 grande	 demora.	 Não	 há	 dúvida	 de	 que	 nos
destacamos	em	qualidade	aérea,	mas	a	quantidade	ficou	fora	de	nosso	alcance.	A	eclosão	da	guerra	apanhou-
nos	com	pouco	mais	da	metade	dos	números	alemães.

1	Emenda	apresentada	por	Mr.	Churchill,	Sir	Robert	Horne,	Mr.	Amery,	comandante	F.E.	Guest,	Lord	Wintertone	e	Mr.	Boothby.
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Desafio	e	resposta,	1935

Os	anos	de	esconderijos	subterrâneos,	de	preparativos	secretos	ou	disfar çados,	tinham	chegado	ao	fim,	e
Hitler	 sentiu-se	 forte	 o	 suficiente	 para	 fazer	 seu	 primeiro	 desafio	 escancarado.	 Em	9	 de	março	 de	 1935,
anunciou-se	 a	 criação	 da	 força	 aérea	 alemã	 e,	 no	 dia	 16,	 declarou-se	 o	 exército	 alemão,	 dali	 por	 diante,
baseado	no	serviço	militar	obrigatório.	As	leis	de	implementação	dessas	decisões	logo	foram	promulgadas,	e
as	providências	 já	 tinham	sido	tomadas	de	antemão.	Nesse	mesmo	dia	momentoso,	poucas	horas	antes,	o
governo	 francês,	 bem-informado	 sobre	 o	 que	 estava	 por	 vir,	 havia	 declarado	 a	 ampliação	 de	 seu	 serviço
militar	 para	 dois	 anos.	 O	 ato	 alemão	 foi	 uma	 afronta	 franca	 e	 formal	 aos	 tratados	 de	 paz	 em	 que	 se
fundamentava	 a	 Liga	 das	 Nações.	 Enquanto	 as	 transgressões	 tiveram	 a	 forma	 de	 evasivas	 ou	 de	 uma
denominação	 enganosa	 das	 coisas,	 fora	 fácil	 para	 as	 nações	 vitoriosas	 responsáveis,	 obcecadas	 com	 o
pacifismo	e	preocupadas	com	a	política	inter na,	evitar	a	responsabilidade	de	declarar	que	o	Tratado	de	Paz
estava	 sendo	rompido	ou	repudiado.	Mas	nesse	momento	a	questão	 surgiu	com	uma	 força	 rude	e	brutal.
Quase	no	mesmo	dia,	o	governo	etíope	apelou	para	a	Liga	das	Nações	contra	as	exigências	ameaçadoras	da
Itália.	Quando,	 em	 24	 de	março,	 tendo	 esses	 acontecimentos	 por	 pano	 de	 fundo,	 Sir	 John	 Simon,	 em
companhia	 de	 Mr.	 Eden,	 Lord	 do	 Selo	 Privado,	 visitou	 Berlim	 a	 convite	 de	 Hitler,	 o	 governo	 francês
considerou	impróprio	o	momento	escolhido.	Agora,	ele	próprio	tinha	de	enfrentar,	não	a	redução	de	seu
exército,	que	lhe	fora	tão	insistentemente	solicitada	por	Mr.	MacDonald	no	ano	anterior,	mas	a	ampliação
do	serviço	militar	obrigatório	de	um	para	dois	anos.	No	estado	da	opinião	pública,	era	uma	árdua	tarefa.
Não	só	os	comunistas,	mas	também	os	socialistas,	tinham	votado	contra	a	medida.	Quando	M.	Léon	Blum
disse	que	“os	trabalhadores	da	França	se	levantarão	para	resistir	à	agressão	hitlerista”,	Thorez	retrucou,	em
meio	aos	aplausos	de	 sua	 facção	 ligada	aos	 soviéticos:	“Não	toleraremos	que	as	classes	 trabalhadoras	 sejam
arrastadas	para	uma	guerra	supostamente	em	defesa	da	democracia	contra	o	fascismo.”

Os	Estados	Unidos	 tinham	 lavado	as	mãos	de	qualquer	preocupação	com	a	Europa,	 exceto	por	desejar
boa	sorte	a	todos,	e	estavam	certos	de	que	nunca	teriam	que	se	incomodar	com	ela	outra	vez.	Mas	a	França,
a	 Inglaterra	e	 também	—	decididamente	—	a	Itália,	apesar	de	 suas	discordâncias,	 sentiram-se	obrigadas	a
contestar	esse	ato	inequívoco	de	violação	do	tratado	por	Hitler.	Uma	conferência	dos	principais	ex-aliados
foi	convocada	em	Stresa,	sob	a	égide	da	Liga	das	Nações,	e	todos	esses	assuntos	entraram	em	debate.

Houve	uma	concordância	geral	em	que	era	impossível	suportar	a	franca	violação	de	tratados	solenes,	cuja
existência	custara	a	vida	de	milhões	de	homens.	Mas	os	representantes	ingleses	deixaram	claro	logo	de	início
que	 não	 considerariam	 a	 possibilidade	 de	 sanções,	 na	 eventualidade	 de	 violação	 do	 tratado.	 Isso,
naturalmente,	 restringiu	a	conferência	ao	 terreno	das	palavras.	Aprovou-se	unanimemente	uma	resolução
no	sentido	de	que	as	quebras	“unilaterais”	—	com	o	que	eles	pretendiam	dizer	“por	uma	só	das	partes”	—	de
tratados	não	 seriam	 aceitáveis,	 e	 o	 conselho	 executivo	da	Liga	das	Nações	 foi	 convidado	 a	 se	 pronunciar
sobre	 a	 situação	 descoberta.	 Na	 segunda	 tarde	 da	 conferência,	 Mussolini	 defendeu	 vigorosamente	 essa
medida	e	foi	eloquente	contra	a	agressão	de	uma	nação	por	outra.	A	declaração	final	foi:

As	três	potências	cuja	política	tem	por	objetivo	a	manutenção	coletiva	da	paz,	dentro	da	estrutura	da	Liga
das	Nações,	acham-se	em	completo	acor do	em	se	opor,	através	de	todos	os	meios	exequíveis,	a	qualquer



repúdio	 unilateral	 de	 tratados	 que	 coloque	 em	 perigo	 a	 paz	 da	 Europa,	 e	 agirão	 em	 estreita	 e	 cordial
colaboração	para	esse	fim.

O	ditador	italiano,	em	seu	discurso,	frisara	as	palavras	“paz	da	Europa”	e	tinha	feito	uma	pausa	perceptível
depois	de	“Europa”.	Essa	ênfase	na	Europa	chamou	imediatamente	a	atenção	dos	representantes	do	Foreign
Office.	Eles	 levantaram	as	orelhas	e	compreenderam	perfeitamente	que,	embora	Mussolini	 se	dispusesse	a
trabalhar	com	a	França	e	a	Inglaterra	para	impedir	a	Alemanha	de	se	rearmar,	ele	se	reservava	o	direito	de
fazer	qualquer	incursão	na	África,	contra	a	Abissínia,	se	assim	viesse	a	decidir	posteriormente.	Conviria	ou
não	levantar	essa	questão?	Naquela	noite,	houve	discussões	entre	os	representantes	do	Foreign	Office.	Todos
estavam	tão	ansiosos	pelo	apoio	de	Mussolini	para	lidar	com	a	Alemanha,	que	se	julgou	indesejável,	naquele
momento,	adverti-lo	a	não	se	envolver	na	Abissínia,	o	que,	obviamente,	muito	o	teria	aborrecido.	Assim,	a
questão	não	foi	levantada,	foi	simplesmente	omitida,	e	Mussolini	achou	—	em	certo	sentido,	teve	razão	para
achar	—	que	os	aliados	haviam	aquiescido	com	sua	afirmação	e	lhe	dariam	carta	branca	contra	a	Abissínia.
Os	franceses	mantiveram-se	mudos	a	esse	respeito	e	assim	se	encerrou	a	conferência.

No	 devido	 tempo,	 em	 15-17	 de	 abril,	 o	 conselho	 da	 Liga	 das	 Nações	 examinou	 o	 alegado
descumprimento	 do	Tratado	 de	Versalhes	 praticado	 pela	 Alemanha	 em	 sua	 decretação	 do	 serviço	militar
obrigatório	universal.	As	 seguintes	nações	estavam	representadas	no	conselho:	Argentina,	Austrália,	Chile,
Dinamarca,	 Espanha,	 França,	 Inglaterra,	 Itália,	 México,	 Polônia,	 Portugal,	 Tchecoslováquia,	 Turquia	 e
URSS.	Todas	 aprovaram	o	 princípio	 de	 que	 tratados	 não	 deveriam	 ser	 rompidos	 por	 ação	 “unilateral”	 e
encaminharam	a	questão	ao	plenário	da	Liga.	Ao	mesmo	 tempo,	os	ministros	do	Exterior	dos	 três	países
escandinavos	—	Suécia,	Noruega	e	Dinamarca	—	profundamente	preocupados	com	o	equilíbrio	naval	no
Báltico,	 também	 se	 reuniram	 para	 dar	 seu	 apoio	 conjunto.	 Ao	 todo,	 dezenove	 países	 protestaram
formalmente.	Mas	quão	inúteis	eram	todas	as	suas	votações!	Nenhum	país	ou	grupo	de	países	se	dispunha	a
considerar	o	uso	da	força,	ainda	que	em	último	recurso!

✩

Laval	não	estava	disposto	a	se	aproximar	da	Rússia	com	a	firmeza	de	espírito	de	Barthou.	Mas,	na	França,
havia	 agora	uma	necessidade	premente.	Acima	de	 tudo,	parecia	necessário	 aos	que	 se	 importavam	com	a
vida	do	país	que	se	obtivesse	uma	união	nacional	em	torno	dos	dois	anos	de	serviço	militar,	que	tinham	sido
aprovados	 por	 uma	 pequena	maioria	 em	março.	 Somente	 o	 governo	 soviético	 poderia	 dar	 permissão	 ao
importante	 setor	 dos	 franceses	 cuja	 fidelidade	 ele	 detinha.	 Além	 disso,	 havia	 na	 França	 um	 desejo
generalizado	de	restauração	da	antiga	aliança	de	1895,	ou	de	algo	semelhante	a	ela.	Em	2	de	maio	de	1935,
o	governo	francês	apôs	sua	assinatura	num	pacto	franco-soviético.	Tratava-se	de	um	documento	nebuloso,
que	garantia	assistência	mútua	na	eventualidade	de	uma	agressão	por	um	período	de	cinco	anos.

Para	obter	resultados	palpáveis	no	campo	político	francês,	Laval	partiu	então	para	uma	visita	de	três	dias	a
Moscou,	onde	recebeu	as	boas-vindas	de	Stalin.	Houve	discussões	prolongadas,	das	quais	é	possível	registrar
um	fragmento	até	hoje	não	publicado.	Stalin	e	Molotov,	é	claro,	estavam	ansiosos	por	saber,	mais	do	que
qualquer	 outra	 coisa,	 qual	 seria	 a	 força	 do	 exército	 francês	 na	 frente	 ocidental	—	quantas	 divisões?	Que
período	de	serviço?	Uma	vez	explorado	esse	terreno,	Laval	perguntou:	“Vocês	não	podem	fazer	alguma	coisa
para	 incentivar	 a	 religião	 e	 os	 católicos	 na	Rússia?	 Isso	me	 ajudaria	muito	 com	o	Papa.”	 “Ho,	 ho”,	 disse
Stalin,	“o	papa!	Quantas	divisões	tem	o	papa?”	A	resposta	de	Laval	não	me	foi	relatada,	mas	certamente	é
possível	que	ele	 tenha	mencionado	algumas	 legiões	que	nem	sempre	 são	visíveis	nos	desfiles.	Laval	nunca
pretendeu	 comprometer	 a	 França	 com	 qualquer	 das	 obrigações	 específicas	 que	 é	 costume	 dos	 soviéticos
exigir.	Não	 obstante,	 obteve	 uma	 declaração	 pública	 de	 Stalin,	 em	 15	 de	maio,	 aprovando	 a	 política	 de



defesa	 nacional	 executada	 pela	 França	 a	 fim	 de	 manter	 suas	 forças	 armadas	 num	 nível	 de	 segurança
adequado.	 Ante	 essas	 instruções,	 os	 comunistas	 franceses	 fizeram	 imediata	 meia-volta	 e	 deram	 um
estrondoso	 apoio	 ao	 programa	 de	 defesa	 e	 ao	 serviço	militar	 de	 dois	 anos.	Como	 fator	 de	 segurança	 na
Europa,	 o	 Pacto	 Franco-Soviético,	 que	 não	 continha	 ne nhuma	 obrigação	 a	 comprometer	 qualquer	 das
partes	na	eventualidade	de	uma	agressão	alemã,	teve	apenas	vantagens	limitadas.	Nenhuma	aliança	real	foi
firmada	 com	 a	Rússia.	Além	disso,	 em	 sua	 viagem	de	 volta,	 o	ministro	do	Exterior	 da	França	parou	 em
Cracóvia	para	 comparecer	 ao	 funeral	do	marechal	Pilsudski.	Ali	 conheceu	Göring,	 com	quem	conversou
com	muita	 cordialidade.	Suas	 expressões	de	desconfiança	 e	desapreço	pelos	 soviéticos	 foram	devidamente
comunicadas	a	Moscou	através	de	canais	alemães.

✩

A	 essa	 altura,	 a	 saúde	 e	 a	 capacidade	 de	 Mr.	 MacDonald	 haviam	 declinado	 a	 um	 ponto	 que	 tornou
impossível	sua	manutenção	como	primeiro-ministro.	Ele	nunca	fora	popular	junto	ao	Partido	Conservador,
que	o	julgava,	em	virtude	de	seu	histórico	político	e	de	guerra	e	de	suas	convicções	socialistas,	segundo	um
preconceito	alimentado	durante	muito	tempo	e,	em	anos	posteriores,	abrandado	pela	piedade.	Ninguém	era
mais	 odiado,	 ou	 odiado	 com	 mais	 razão	 pelo	 Partido	 Socialista-Trabalhista,	 que	 ele	 contribuíra	 tão
grandemente	para	criar	e	que	depois	havia	derrubado,	através	do	que	era	visto	pelos	correligionários	como
sua	traiçoeira	deserção	de	1931.	Na	maciça	maioria	do	governo,	ele	só	contava	com	sete	de	seus	partidários.
A	 política	 do	 desarmamento,	 à	 qual	 dedicara	 seus	 melhores	 esforços	 pessoais,	 havia-se	 comprovado	 um
desastroso	 fracasso.	Não	poderia	 estar	 longe	uma	 eleição	geral	 em	que	 ele	não	 teria	nenhum	papel	útil	 a
desempenhar.	Nessas	circunstâncias,	não	houve	surpresa	quando,	no	dia	7	de	junho,	anunciou-se	que	ele	e
Mr.	 Baldwin	 haviam	 trocado	 de	 lugar	 e	 de	 cargo,	 e	 que	Mr.	 Baldwin	 tornara-se	 primeiro-ministro	 pela
terceira	vez.	O	Foreign	Office	também	trocou	de	mãos.	Os	esforços	de	Sir	Samuel	Hoare	no	Índia	Office
tinham	sido	coroados	pela	aprovação	do	Projeto	de	Lei	do	Governo	da	Índia	e,	a	essa	altura,	ele	estava	livre
para	se	voltar	para	uma	esfera	de	importância	mais	imediata.	Fazia	algum	tempo	que	Sir	John	Simon	vinha
sendo	 duramente	 atacado	 por	 sua	 política	 externa	 por	 conservadores	 influentes,	 estreitamente	 ligados	 ao
governo.	Assim,	 ele	passou	para	o	Ministério	do	 Interior,	 com	o	qual	 estava	bastante	 familiarizado,	 e	Sir
Samuel	Hoare	tornou-se	ministro	do	Exterior.

Ao	mesmo	 tempo,	Mr.	Baldwin	 adotou	um	expediente	 inédito.	Nomeou	Mr.	Anthony	Eden	ministro
para	Assuntos	da	Liga	das	Nações.	Por	quase	dez	anos,	Eden	havia-se	dedicado	quase	inteiramente	ao	estudo
das	relações	exteriores.	Retirado	de	Eton	aos	18	anos	para	combater	na	Primeira	Guerra	Mundial,	 servira
por	quatro	anos	no	60°	Regimento	de	Fuzileiros	durante	muitas	das	mais	sangrentas	batalhas	e	fora	alçado	à
posição	 de	major	 ajudante	 da	 Brigada,	 além	 de	 agraciado	 com	 a	 Cruz	Militar.	 Ele	 deveria	 trabalhar	 no
Foreign	Office	com	status	idêntico	ao	do	ministro	e	com	pleno	acesso	aos	despachos	e	aos	funcionários	do
ministério.	O	objetivo	de	Mr.	Baldwin,	sem	dúvida,	era	granjear	a	simpatia	da	vigorosa	corrente	de	opinião
pública	associada	à	União	da	Liga	das	Nações,	mostrando	a	importância	que	atribuía	à	Liga	e	à	condução	de
nossas	 negociações	 em	 Genebra.	 Quando,	 cerca	 de	 um	 mês	 depois,	 tive	 a	 oportunidade	 de	 tecer
comentários	sobre	o	que	descrevi	como	“o	novo	plano	de	ter	dois	ministros	do	Exterior	iguais”,	chamei	a
atenção	para	seus	defeitos	evidentes.

Enquanto	homens	e	coisas	achavam-se	nessa	situação,	um	ato	surpreen dente	foi	praticado	pelo	governo
inglês.	 Parte	 de	 seu	 impulso,	 pelo	 menos,	 veio	 do	 almirantado.	 É	 sempre	 perigoso	 quando	 soldados,
marinheiros	 ou	 aviadores	 brincam	 de	 política.	 Eles	 entram	 numa	 esfera	 em	 que	 os	 valores	 são	 muito
diferentes	 daqueles	 a	 que	 até	 então	 estiveram	 acostumados.	 Os	 almirantes,	 é	 claro,	 estavam	 seguindo	 a
tendência	ou	até	a	orientação	do	primeiro	Lord	e	do	Gabinete,	os	únicos	que	tinham	responsabilidade	nisso.



Mas	 veio	um	 intenso	 vento	 favorável,	 proveniente	do	 almirantado.	Durante	 algum	 tempo,	 tinha	havido
conversações	entre	os	almirantados	inglês	e	alemão	acerca	da	proporção	das	duas	marinhas.	Pelo	Tratado	de
Versalhes,	os	alemães	não	podiam	construir	mais	de	seis	navios	blindados	de	dez	mil	toneladas,	além	de	seis
cruzadores	 leves	que	não	ultrapassassem	seis	mil	 to neladas.	O	almirantado	 inglês	havia	descoberto,	pouco
tempo	antes,	que	os	dois	últimos	“encouraçados	de	bolso”	em	construção,	o	Scharnhorst	e	o	Gneisenau,	eram
de	tamanho	muito	superior	ao	permitido	pelo	Tratado	e	de	tipo	muito	diferente.	Na	verdade,	tratava-se	de
cruzadores	de	batalha	de	disrupção	do	comércio,	encouraçados	e	de	26	mil	toneladas,	que	viriam	a	ter	um
papel	destacado	na	Segunda	Guerra	Mundial.

Diante	dessa	violação	 impudente	e	 fraudulenta	do	Tratado	de	Paz,	cuidadosamente	planejada	e	 iniciada
pelo	menos	 dois	 anos	 antes	 (em	 1933),	 o	 almirantado,	 na	 verdade,	 julgou	 que	 valia	 a	 pena	 firmar	 um
acordo	 naval	 anglo-alemão.	 O	 governo	 de	 Sua	 Majestade	 fez	 isso	 sem	 consultar	 seu	 aliado	 francês	 ou
informar	a	Liga	das	Nações.	Exatamente	na	ocasião	em	que	estava	recorrendo	à	Liga	e	arrolando	o	apoio	de
seus	 membros	 para	 protestar	 contra	 a	 violação	 por	 Hitler	 das	 cláusulas	 militares	 do	 Tratado,	 o	 próprio
governo	tomou	providências,	ao	fazer	um	acordo	particular,	para	extinguir	as	cláusulas	navais	desse	mesmo
tratado.

A	principal	característica	do	acordo	era	a	marinha	alemã	não	dever	ultrapassar	um	terço	da	inglesa.	Isso
era	 um	 enorme	 atrativo	 para	 o	 almirantado,	 que	 se	 lembrava	 dos	 tempos	 anteriores	 à	 Primeira	 Guerra
Mundial,	 quando	 nos	 déramos	 por	 satisfeitos	 com	 uma	 proporção	 de	 16	 para	 dez.	 Em	 nome	 dessa
perspectiva	e	aceitando	as	garantias	alemãs	pelo	que	pareciam	valer,	os	almirantes	concederam	à	Alemanha	o
direito	 de	 construir	 submarinos,	 o	 que	 lhe	 era	 explicitamente	 negado	 no	 Tratado	 de	 Paz.	 A	 Alemanha
poderia	construir	60%	da	flotilha	inglesa	de	submarinos	e,	se	julgasse	que	havia	circunstâncias	excepcionais,
chegar	à	construção	de	100%.	Os	alemães,	é	claro,	deram	garantias	de	que	seus	submarinos	nunca	seriam
usados	 contra	 navios	 mercantes.	 Por	 que,	 então,	 eram	 necessários?	 Pois	 se	 o	 restante	 do	 acordo	 fosse
mantido,	eles	não	poderiam	influenciar	a	decisão	naval	no	que	concernia	aos	navios	de	guerra.

A	 limitação	 da	 esquadra	 alemã	 a	 um	 terço	 da	 inglesa	 facultou	 à	 Alemanha	 um	 programa	 de	 novas
construções	 que	 poria	 seus	 estaleiros	 para	 funcionar	 a	 pleno	 vapor	 durante	 pelo	menos	 dez	 anos.	Assim,
nenhuma	 limitação	 ou	 restrição	 prática	 de	 qualquer	 natureza	 foi	 imposta	 à	 expansão	 naval	 alemã.	 Eles
poderiam	construir	com	a	rapidez	que	fosse	fisicamente	possível.	A	quota	de	navios	atribuída	à	Alemanha
pelo	projeto	inglês,	na	verdade,	era	muito	mais	exuberante	do	que	a	própria	Alemanha	julgava	conveniente
utilizar,	sem	dúvida	considerando,	em	parte,	a	concorrência	por	chapas	de	aço	entre	a	construção	de	navios
de	guerra	e	a	de	tanques.	Hitler,	sabemos	agora,	informou	ao	almirante	Raeder	que	não	havia	probabilidade
de	uma	guerra	com	a	Inglaterra	até	1944-45.	Portanto,	o	desenvolvimento	da	marinha	alemã	foi	planejado
a	longo	prazo.	Apenas	no	tocante	aos	submarinos	é	que	eles	construíram	segundo	o	permitido	pelos	limites
máximos	postos	no	papel.	Tão	logo	lhes	foi	possível	ultrapassar	o	limite	de	60%,	invocaram	a	cláusula	que
lhes	permitia	 construir	 até	 o	 limite	de	100%.	Na	 verdade,	 57	 submarinos	 estavam	construídos	quando	 a
guerra	começou.

No	 projeto	 dos	 novos	 encouraçados,	 os	 alemães	 tiveram	 a	 vantagem	 adicional	 de	 não	 estar	 sujeitos	 às
disposições	 do	 Acordo	 Naval	 de	 Washington	 ou	 da	 Conferência	 de	 Londres.	 Bateram	 imediatamente	 a
quilha	do	Bismarck	e	do	Tirpitz	e,	enquanto	a	Inglaterra,	a	França	e	os	Estados	Unidos	estavam	todos	presos
à	limitação	de	35	mil	toneladas,	esses	dois	grandes	navios	fo ram	projetados	com	um	deslocamento	de	mais
de	 45	 mil	 toneladas,	 o	 que	 certamente	 os	 transformaria,	 uma	 vez	 concluídos,	 nos	 navios	 mais	 fortes	 a
flutuar	no	mundo.

Foi	 também	uma	grande	vantagem	diplomática	para	Hitler,	nesse	mo mento,	dividir	os	 aliados,	 ter	um
deles	 disposto	 a	 fechar	 os	 olhos	 às	 quebras	 do	 Tratado	 de	 Versalhes,	 e	 investir	 na	 reconquista	 da	 plena
liberdade	de	rearmamento	com	a	sanção	do	acordo	com	a	Inglaterra.	O	efeito	do	anúncio	desse	acordo	foi



outro	golpe	contra	a	Liga	das	Nações.	Os	franceses	 tiveram	todo	o	direito	de	reclamar	que	seus	 interesses
vitais	 estavam	 sendo	 afetados	 pela	 permissão	 concedida	 pela	 Inglaterra	 para	 a	 construção	 de	 submarinos.
Mussolini	viu	nesse	episódio	uma	prova	de	que	a	 Inglaterra	não	estava	agindo	de	boa-fé	com	seus	outros
aliados	e	de	que,	desde	que	seus	interesses	navais	especiais	fossem	assegurados,	ela	se	disporia,	aparentemente,
a	 não	medir	 esforços	 para	 chegar	 a	 um	 acerto	 com	 a	Alemanha,	 com	 todo	o	prejuízo	 causado	 às	 nações
amigas	que	estavam	ameaçadas	pelo	crescimento	das	forças	terrestres	alemãs.	O	que	se	afigurou	uma	atitude
cínica	e	egoísta	da	Inglaterra	incentivou	Mussolini	a	prosseguir	em	seus	planos	contra	a	Abissínia.	Os	países
escandinavos	 —	 que,	 apenas	 uma	 semana	 antes,	 haviam	 sustentado	 corajosamente	 o	 protesto	 contra	 a
introdução	do	 serviço	militar	obrigatório	por	Hitler	no	exército	alemão	—	constataram	nesse	momento,
nos	bastidores,	que	a	Inglaterra	havia	concordado	com	uma	esquadra	alemã	que,	apesar	de	corresponder	a
apenas	um	terço	da	inglesa,	seria,	dentro	desse	limite,	senhora	do	Báltico.

Ministros	 ingleses	 fizeram	 grande	 alarde	 de	 uma	proposta	 alemã	 de	 cooperar	 conosco	 na	 abolição	 dos
submarinos.	 Considerando-se	 que	 a	 condição	 estipulada	 para	 isso	 era	 que	 todos	 os	 demais	 países
concordassem	ao	mesmo	tempo,	e	sabendo-se	que	não	havia	a	menor	probabilidade	de	eles	concordarem,
tratava-se,	para	a	Alemanha,	de	uma	oferta	muito	segura.	Isso	também	se	aplicava	à	concordância	alemã	em
restringir	 o	 uso	 de	 submarinos,	 de	 modo	 a	 eliminar	 a	 desumanidade	 da	 guerra	 submarina	 contra	 o
comércio.	Quem	poderia	supor	que	os	alemães,	possuindo	uma	grande	flotilha	de	submarinos	e	vendo	suas
mulheres	 e	 filhos	 morrerem	 de	 fome	 por	 causa	 de	 um	 bloqueio	 inglês,	 iriam	 abster-se	 da	 mais	 plena
utilização	dessa	arma?	Descrevi	essa	opinião	como	“o	cúmulo	da	credulidade”.

Longe	de	ser	um	passo	em	direção	ao	desarmamento,	esse	acordo,	se	tivesse	sido	cumprido	por	um	certo
número	de	anos,	 teria	 inevitavelmente	provocado	um	desenvolvimento	mundial	de	novas	construções	de
navios	de	guerra.	A	marinha	francesa,	salvo	os	navios	mais	recentes,	precisaria	de	reconstrução.	Isso,	por	sua
vez,	causaria	uma	repercussão	na	Itália.	Quanto	a	nós,	era	evidente	que	teríamos	de	reconstruir	a	esquadra
inglesa	 em	 larguíssima	 escala,	 com	 o	 fim	 de	manter	 nossa	 superioridade	 de	 três	 para	 um	 em	matéria	 de
embarcações	 modernas.	 É	 possível	 que	 a	 ideia	 de	 a	 marinha	 alemã	 corresponder	 a	 um	 terço	 da	 inglesa
também	 se	 tenha	 afigurado	 ao	 nosso	 almirantado	 como	 a	 de	 uma	marinha	 inglesa	 três	 vezes	 superior	 à
alemã.	Isso	talvez	preparasse	o	terreno	para	uma	reconstrução	razoável	e	já	atrasada	de	nossa	esquadra.	Mas
onde	estavam	os	políticos?

Esse	acordo	foi	anunciado	ao	parlamento	pelo	primeiro	Lord	do	almirantado	em	21	de	junho	de	1935.
Na	primeira	oportunidade,	eu	o	condenei:	o	que	se	fizera,	na	verdade,	fora	autorizar	a	Alemanha	a	construir
usando	sua	capacidade	máxima	durante	os	cinco	ou	seis	anos	seguintes.

✩

Enquanto	 isso,	 na	 esfera	militar,	 o	 estabelecimento	 formal	 do	 recrutamen to	 na	 Alemanha,	 em	 16	 de
março	 de	 1935,	marcou	 o	 desafio	 fundamental	 a	 Versalhes.	Mas	 os	 passos	mediante	 os	 quais	 o	 exército
alemão	foi	então	ampliado	e	reorganizado	não	são	apenas	de	interesse	técnico.	O	nome	de	Reichswehr	 foi
trocado	para	Wehrmacht.	O	exército	passou	a	 ficar	 subordinado	à	 liderança	 suprema	do	Führer.	Todos	os
soldados	prestavam	juramento,	não	à	constituição,	como	antes,	mas	à	pessoa	de	Adolf	Hitler.	O	Ministério
da	Guerra	ficou	diretamente	subordinado	às	ordens	do	Führer.	Planejou-se	um	novo	tipo	de	formação	—	a
divisão	blindada,	ou	Panzer	—	da	qual	logo	passaram	a	existir	três	unidades.	Também	foram	feitos	arranjos
detalhados	para	 a	 arregimentação	dos	 jovens	 alemães.	Começando	nas	 fileiras	 da	 Juventude	Hitlerista,	 os
meninos	da	Alemanha	passavam	voluntariamente,	aos	18	anos,	para	as	SA,	por	um	período	de	dois	anos.	O
serviço	 nos	 batalhões	 de	 trabalho,	 ou	Arbeitsdienst,	 tornou-se	 obrigatório	 para	 todos	 os	 alemães	 do	 sexo
masculino	 ao	 completarem	 vinte	 anos	 de	 idade.	 Durante	 seis	 meses,	 eles	 tinham	 que	 servir	 ao	 país



construindo	estradas,	erguendo	quartéis	ou	drenando	charcos,	o	que	os	deixava	 física	e	moralmente	aptos
para	 o	 dever	 supremo	 dos	 cidadãos	 alemães:	 o	 serviço	 nas	 forças	 armadas.	Nos	 batalhões	 de	 trabalho,	 a
ênfase	recaía	na	abolição	das	classes	e	na	acentuação	da	união	social	do	povo	alemão;	no	exército,	ela	recaía
sobre	a	disciplina	e	a	unidade	territorial	da	nação.

Iniciou-se	então	a	gigantesca	tarefa	de	treinar	o	novo	órgão	e	expandir	seus	quadros.	Em	15	de	outubro
de	1935,	novamente	desafiando	as	cláusulas	de	Versalhes,	a	escola	de	estado-maior	da	Alemanha	foi	reaberta
em	 cerimônia	 formal	 por	 Hitler,	 acompanhado	 pelos	 chefes	 das	 forças	 armadas.	 Ali	 estava	 o	 ápice	 da
pirâmide,	 cuja	 base,	 já	 então,	 constituía-se	 da	miríade	 de	 formações	 dos	 batalhões	 de	 trabalho.	 Em	7	 de
novembro,	 a	 primeira	 turma,	 nascida	 em	 1914,	 foi	 convocada	 para	 o	 serviço	militar:	 596	mil	 rapazes	 a
serem	instruídos	no	ofício	das	armas.	Assim,	de	um	só	golpe,	ao	menos	no	papel,	o	exército	alemão	elevou-
se	para	um	efetivo	de	quase	setecentos	mil	homens.

Reconheceu-se	que,	após	a	primeira	convocação	da	classe	de	1914,	tan to	na	Alemanha	quanto	na	França,
os	anos	seguintes	trariam	um	número	decrescente	de	recrutas,	em	virtude	do	declínio	da	natalidade	durante
o	período	da	Guerra	Mundial.	Assim,	em	agosto	de	1936,	o	período	de	serviço	militar	ativo	na	Alemanha
foi	ampliado	para	dois	anos.	A	classe	de	1915	totalizou	464	mil	jovens	e,	com	a	retenção	da	turma	de	1914
por	mais	 um	 ano,	 o	 número	 de	 alemães	 em	 treinamento	militar	 regular	 em	1936	 foi	 de	 1,5	milhão	 de
homens.	No	mesmo	ano,	a	força	efetiva	do	exército	francês,	sem	contar	a	reserva,	era	de	623	mil	homens,
dos	quais	apenas	407	mil	estavam	na	França.

As	cifras	seguintes,	que	atuários	puderam	prever	com	certa	exatidão,	dispensam	comentários:

Totais	comparados	de	franceses	e	alemães	das	classes	nascidas	entre	1914	e	1920	e	convocadas
entre	1934	e	1940

Classe Alemanha França

1914 596.000 279.000

1915 464.000 184.000

1916 351.000 165.000

1917 314.000 171.000

1918 326.000 197.000

1919 485.000 218.000

1920 636.000 360.000

3.172.000	homens 1.574.000	homens

Até	esses	números	se	transformarem	em	realidade	no	decorrer	dos	anos,	eles	ainda	foram	apenas	sombras
de	advertência.	Tudo	o	que	foi	feito	até	1935	ficou	muito	aquém	da	força	e	do	poder	do	exército	francês,
com	sua	vasta	reserva,	sem	falar	em	seus	numerosos	e	vigorosos	aliados.	Mesmo	nessa	época,	uma	decisão
resoluta,	 pautada	 na	 autorização	 da	 Liga	 das	Nações,	 que	 seria	 fácil	 de	 obter,	 poderia	 ter	 detido	 todo	 o
processo.	A	Alemanha	poderia	ter	sido	chamada	aos	tribunais,	em	Genebra,	e	solicitada	a	dar	uma	explicação
completa	 e	 a	 permitir	 que	missões	 de	 investigação	 aliadas	 examinassem	 a	 situação	 de	 seus	 armamentos	 e
efetivos	militares	que	transgrediam	o	Tratado.	Na	eventualidade	de	uma	recusa,	as	cabeças	de	ponte	do	Reno
poderiam	 ser	 reocupadas	 até	que	 fosse	 garantido	o	 cumprimento	do	Tratado,	 sem	que	houvesse	qualquer
possibilidade	de	resistência	efetiva	ou	grande	probabilidade	de	derramamento	de	sangue.	Muitos	dos	fatos,



bem	como	toda	a	sua	tendência	geral,	eram	conhecidos	pelos	estados-maiores	francês	e	inglês	e,	em	menor
grau,	reconhecidos	pelos	governos.	O	governo	francês,	que	seguia	seu	curso	ininterrupto	no	fascinante	jogo
da	política	partidária,	e	o	governo	inglês,	que	chegou	aos	mesmos	vícios	pelo	processo	oposto	de	um	acordo
geral	 para	manter	 as	 coisas	 quietas,	 foram	 igualmente	 incapazes	 de	 qualquer	 ação	 drástica	 ou	 claramente
definida,	por	mais	justificável	que	ela	fosse,	tanto	nos	termos	do	Tratado	quanto	por	mera	prudência.
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Sanções	contra	a	Itália,	1935

A	paz	mundial	sofreu	então	seu	segundo	grande	abalo.	À	perda	da	paridade	aérea	pela	Inglaterra	seguiu-se
a	passagem	da	Itália	para	o	lado	alemão.	Juntos,	esses	dois	acontecimentos	facultaram	a	Hitler	avançar	em
seu	 mor tífero	 curso	 predeterminado.	 Vimos	 como	 Mussolini	 fora	 útil	 na	 proteção	 da	 independência
austríaca,	com	tudo	o	que	ela	implicava	para	o	centro	e	o	sudeste	da	Europa.	Agora,	ele	se	deslocaria	para	o
campo	oposto.	A	Alemanha	nazista	já	não	estaria	sozinha.	Um	dos	principais	aliados	ocidentais	da	Primeira
Guerra	Mundial	logo	se	juntaria	a	ela.	Muito	grave,	essa	alteração	no	equilíbrio	da	segurança	abateu-me	o
espírito.

As	intenções	de	Mussolini	em	relação	à	Abissínia	eram	inadequadas	à	ética	do	século	XX.	Pertenciam	às
eras	tenebrosas	em	que	os	brancos	sentiam-se	autorizados	a	conquistar	os	homens	de	pele	amarela,	marrom,
preta	ou	ver melha	e	a	subjugá-los	através	da	força	e	de	suas	armas	superiores.	Em	nossos	dias	esclarecidos,
em	que	se	cometeram	crimes	e	crueldades	ante	os	quais	os	selvagens	das	eras	anteriores	teriam	recuado,	ou
dos	quais,	pelo	menos,	eles	teriam	sido	incapazes,	essa	conduta	era	ao	mesmo	tempo	obsoleta	e	repreensível.
Além	 disso,	 a	 Abissínia	 era	membro	 da	 Liga	 das	Nações.	 Por	 uma	 curiosa	 inversão,	 a	 Itália	 é	 que	 havia
pressionado	pela	inclusão	desse	país,	em	1923,	e	a	Inglaterra	se	havia	oposto.	Era	opinião	dos	ingleses	que	o
caráter	do	governo	etíope	 e	 as	 condições	vigentes	naquela	 terra	 selvagem,	de	 tirania,	 escravidão	e	guerras
tribais,	 não	 eram	 compatíveis	 com	 a	 participação	 na	 Liga.	 Mas	 os	 italianos	 haviam	 feito	 prevalecer	 sua
vontade.	A	Abissínia	 era	membro	da	Liga,	 com	 todos	os	 seus	direitos	 e	 com	as	 garantias	 que	 ela	pudesse
oferecer.	 Ali	 estava,	 realmente,	 um	 teste	 exemplar	 para	 o	 órgão	 de	 governo	 mundial	 em	 que	 se
fundamentavam	as	esperanças	de	todos	os	homens	de	bem.

O	ditador	 italiano	não	era	movido	unicamente	pelo	desejo	de	vantagens	territoriais.	Seu	governo	e	sua
segurança	dependiam	do	prestígio.	A	humilhante	derrota	sofrida	pela	Itália	em	Adowa,	quarenta	anos	antes,
e	 a	 zombaria	 do	 mundo	 quando	 um	 exército	 italiano	 fora	 não	 apenas	 destruído	 ou	 capturado,	 mas
vergonhosamente	 mutilado,	 amarguravam	 a	 mente	 de	 todos	 os	 italianos.	 Eles	 tinham	 visto	 como	 a
Inglaterra,	 com	 o	 passar	 dos	 anos,	 vingara	 Khartoum	 e	Majuba.	 Proclamar	 seu	 valor,	 vingando	 Adowa,
significava	 para	 a	 Itália	 quase	 tanto	 quanto	 a	 recuperação	 da	 Alsácia-Lorena	 para	 a	 França.	Não	 parecia
haver	nenhum	modo	de	Mussolini	consolidar	seu	poder	com	mais	facilidade	ou	menor	risco	e	custo,	ou,	a
seu	 ver,	 aumentar	 a	 autoridade	 da	 Itália	 na	Europa,	 senão	 limpando	 a	mancha	 do	 passado	 e	 somando	 a
Abissínia	 ao	 império	 italiano	 recém-criado.	 Todas	 essas	 ideias	 eram	 equivocadas	 e	 infelizes,	mas,	 como	 é
sempre	sensato	tentar-se	com preender	o	ponto	de	vista	dos	outros,	vale	a	pena	registrá-las.

Na	temível	luta	contra	a	Alemanha	nazi	rearmada,	que	eu	sentia	apro ximar-se	a	passos	inexoráveis,	fiquei
extremamente	relutante	ao	ver	a	Itália	afastada	e	até	empurrada	para	o	campo	adversário.	Não	havia	dúvida
de	 que	 o	 ataque	 de	 um	 membro	 da	 Liga	 das	 Nações	 a	 outro,	 naquela	 conjuntura,	 se	 não	 causasse
indignação,	 acabaria	 sendo	destrutivo	para	 a	Liga	 como	 fator	de	 aglutinação	das	únicas	 forças	 capazes	de
controlar	o	poderio	da	Alemanha	ressurgente	e	a	aterradora	ameaça	de	Hitler.	Da	comprovada	majestade	da
Liga	talvez	se	pudesse	extrair	mais	do	que	a	Itália	jamais	seria	capaz	de	dar,	reter	ou	transferir.	Assim,	se	a
Liga	 se	 mostrasse	 disposta	 a	 usar	 a	 força	 conjunta	 de	 todos	 os	 seus	 membros	 para	 refrear	 a	 política	 de
Mussolini,	 seria	 nosso	 dever	 sagrado	 assumir	 nossa	 parcela	 de	 responsabilidade	 e	 desempenhar	 um	 papel



confiável.	Em	qualquer	circunstância,	não	parecia	haver	nenhuma	obrigação	de	que	a	Inglaterra	assumisse	a
liderança.	A	nação	 tinha	o	dever	de	 levar	 em	conta	 sua	própria	 fraqueza,	 causada	pela	perda	da	paridade
aérea,	 e	mais	 ainda	a	 situação	militar	da	França,	 em	 face	do	 rearmamento	alemão.	Uma	coisa	 era	 clara	 e
certa.	Meias	medidas	seriam	inúteis	para	a	Liga	e	perniciosas	para	a	Inglaterra,	caso	ela	assumisse	a	lide rança.
Se	considerássemos	justo	e	necessário	para	a	lei	e	o	bem	da	Europa	um	enfrentamento	mortal	com	a	Itália
de	Mussolini,	teríamos	que	derrubá-lo.	A	queda	do	ditador	menor	poderia	combinar-se	para	pôr	em	ação
todas	as	forças	—	e	elas	ainda	eram	esmagadoras	—	que	nos	possibilitariam	refrear	o	grande	ditador,	e	assim
impedir	uma	segunda	guerra	alemã.

Estas	reflexões	gerais	são	um	prelúdio	à	narrativa	deste	capítulo.

✩

Desde	a	Conferência	de	Stresa,	os	preparativos	de	Mussolini	para	a	con quista	da	Abissínia	eram	visíveis.
Era	evidente	que	a	opinião	pública	inglesa	seria	hostil	a	tal	ato	de	agressão	italiana.	Aqueles	dentre	nós	que
víamos	 na	 Alemanha	 de	 Hitler	 um	 perigo	 não	 somente	 para	 a	 paz,	 mas	 também	 para	 a	 sobrevivência,
temíamos	essa	passagem	de	uma	potência	de	primeira	classe,	como	então	era	considerada	a	Itália,	do	nosso
lado	para	o	outro.	Lembro-me	de	um	jantar	em	que	estiveram	presentes	Sir	Robert	Vansittart	e	Mr.	Duff
Cooper,	 então	 apenas	 um	 subsecretário,	 no	 qual	 essa	 mudança	 adversa	 no	 equilíbrio	 da	 Europa	 foi
claramente	prevista.	Debateu-se	a	 ideia	de	que	al guns	de	nós	 fôssemos	ao	encontro	de	Mussolini	para	 lhe
explicar	os	resultados	inevitáveis	que	seriam	produzidos	na	Inglaterra.	Nada	resultou	disso;	nem	tampouco
teria	 tido	 qualquer	 serventia.	Mussolini,	 como	Hitler,	 encarava	 a	 Inglaterra	 como	 uma	 velha	 assustada	 e
flácida	que,	na	pior	das	hipóteses,	apenas	esbravejaria,	e	que,	de	qualquer	modo,	seria	incapaz	de	travar	uma
guerra.	 Lord	 Lloyd,	 que	mantinha	 com	 ele	 um	 relacionamento	 amistoso,	 observou	 o	 quanto	Mussolini
ficara	 impressionado	 com	 a	 Resolução	 de	 Joad,	 aprovada	 pelos	 universitários	 de	 Oxford,	 em	 1933,
recusando-se	a	“lutar	pelo	Rei	e	pela	Pátria”.

Em	agosto,	o	ministro	do	Exterior	convidou	a	mim	e	também	aos	líde res	do	partido	de	oposição	a	visitá-
lo	em	separado	no	Foreign	Office,	e	a	ocorrência	dessas	consultas	foi	divulgada	pelo	governo.	Sir	Samuel
Hoare	falou-me	de	sua	crescente	ansiedade	a	respeito	da	agressão	italiana	contra	a	Abissínia	e	me	perguntou
até	onde	eu	me	disporia	a	ir	contra	ela.	Desejando	conhecer	melhor,	antes	de	responder,	a	situação	interna	e
pessoal	no	Foreign	Office,	que	funcionava	num	regime	de	diarquia,	perguntei	pela	opinião	de	Eden.	“Vou
pedir-lhe	 que	 venha	 até	 aqui”,	 disse	Hoare,	 e,	 em	poucos	minutos,	Anthony	 chegou,	 sorridente	 e	muito
bem-humorado.	Tivemos	uma	conversa	tranquila.	Eu	disse	achar	legítimo	o	ministro	do	Exterior	acompanhar
a	Liga	das	Nações	contra	a	Itália	até	o	ponto	a	que	ele	fosse	capaz	de	levar	a	França;	mas	acrescentei	que	ele	não
deveria	 exercer	 nenhuma	 pressão	 sobre	 a	 França,	 por	 causa	 de	 seu	 acordo	militar	 com	 a	 Itália	 e	 de	 sua
preocupação	com	a	Alemanha,	e	que,	nessas	condições,	eu	não	esperava	que	a	França	fosse	muito	longe.	Em
termos	 gerais,	 aconselhei	 vivamente	 os	 ministros	 a	 não	 tentarem	 assumir	 um	 papel	 de	 liderança	 ou	 se
adiantarem	com	demasiado	destaque.	Nisso,	é	claro,	eu	estava	oprimido	por	meus	temores	da	Alemanha	e
pelo	estado	a	que	nossas	defesas	tinham	sido	reduzidas.

No	decorrer	do	verão	de	1935,	a	movimentação	de	navios	italianos	de	transporte	de	tropas	pelo	canal	de
Suez	foi	contínua,	havendo-se	reunido	forças	e	suprimentos	consideráveis	ao	longo	da	fronteira	oriental	da
Abissínia.	 Súbito,	 houve	 algo	 extraordinário	 e,	 para	mim,	 depois	 de	minha	 conversa	 no	 Foreign	Office,
inteiramente	 inesperado.	Em	24	de	agosto,	o	Gabinete	decidiu	e	declarou	que	a	 Inglaterra	cumpriria	 sua
obrigação	nos	termos	de	seus	tratados	e	da	convenção	da	Liga.	Mr.	Eden,	ministro	para	Assuntos	da	Liga	das
Nações	e	com	status	quase	igual	ao	do	ministro	do	Exterior,	já	havia	passado	algumas	semanas	em	Genebra,
onde	arregimentara	a	assembleia	para	uma	política	de	“sanções”	contra	a	Itália,	caso	ela	invadisse	a	Abissínia.



O	cargo	peculiar	para	o	qual	ele	fora	designado,	por	sua	própria	natureza,	fez	com	que	ele	se	concentrasse
na	questão	abissínia	com	uma	ênfase	que	sobrepujava	outros	aspectos.	“Sanções”	significava	retirar	da	Itália
toda	a	ajuda	financeira	e	todos	os	suprimentos	econômicos	e	oferecer	toda	essa	assistência	à	Abissínia.	Para
um	país	como	a	Itália	—	que,	no	tocante	a	muitos	produtos	necessários	para	a	guerra,	dependia	da	liberdade
de	importação	do	exterior	—	esse	era	realmente	um	assombroso	meio	de	dissuasão.	O	fervor	e	o	discurso	de
Eden,	bem	como	os	princípios	que	 ele	proclamou,	dominaram	o	plenário	da	Liga.	Em	11	de	 setembro,
chegando	a	Genebra,	o	próprio	ministro	do	Exterior	Sir	Samuel	Hoare	dirigiu-se	à	assembleia:

Começarei	 por	 reafirmar	 o	 apoio	 à	 Liga	 pelo	 governo	 que	 represento	 e	 o	 interesse	 do	 povo	 inglês	 na
segurança	coletiva.	(...)	As	ideias	cultuadas	pelo	Covenant,	o	Pacto	da	Liga	e,	em	particular,	a	aspiração	a
que	 se	 estabeleça	 o	 império	 da	 lei	 nos	 assuntos	 internacionais	 tornaram-se	 parte	 de	 nossa	 consciência
nacional.	 É	 aos	 princípios	 da	 Liga,	 e	 não	 a	 qualquer	manifestação	 particular,	 que	 a	 nação	 inglesa	 tem
demonstrado	sua	adesão.	Qualquer	outra	visão	equivale,	ao	mesmo	tempo,	a	subestimar	nossa	boa-fé	e	a
pôr	 em	 dúvida	 nossa	 sinceridade.	 Em	 consonância	 com	 suas	 obrigações	 precisas	 e	 explícitas,	 a	 Liga
defende,	 e	meu	país	defende	com	ela,	 a	manutenção	coletiva	da	 íntegra	do	Pacto	e,	particularmente,	 a
resistência	sistemática	e	conjunta	a	todos	os	atos	de	agressão	não	provocada.

Apesar	de	minhas	 inquietações	em	relação	à	Alemanha	e	por	menos	que	me	agradasse	a	maneira	como
nossos	assuntos	eram	tratados,	 lembro-me	de	 ter-me	emocionado	com	esse	discurso,	ao	 lê-lo	 sob	o	 sol	da
Riviera.	 Ele	 mobilizou	 a	 todos	 e	 reverberou	 nos	 EUA.	 Uniu,	 na	 Inglaterra,	 todas	 as	 forças	 que
representavam	uma	combinação	destemida	de	honradez	e	força.	Bem,	pelo	menos	era	uma	política.	Se	ao
menos	o	orador	se	apercebesse	das	tremendas	forças	que	desencadeara	e	tinha	nas	mãos	naquele	momento,
ele	realmente	poderia	ter	liderado	o	mundo	por	algum	tempo.

Essas	 declarações	 ganhavam	 validade	 pelo	 fato	 de	 terem	 por	 trás	 de	 si,	 como	 muitas	 causas	 que,	 no
passado,	tinham-se	revelado	vitais	para	o	progresso	e	a	liberdade	humanos,	a	marinha	inglesa.	Pela	primeira
e	 última	 vez,	 a	 Liga	 das	 Nações	 pareceu	 ter	 a	 seu	 dispor	 uma	 arma	 secular.	 Ali	 estava	 a	 força	 policial
internacional	com	base	em	cuja	autoridade	máxima	era	possível	empregar	toda	sorte	de	pressões	e	 formas
diplomáticas	 e	 econômicas	 de	 persuasão.	 Quando,	 em	 12	 de	 setembro,	 exatamente	 no	 dia	 seguinte,	 os
cruzadores	pesados	Hood	e	Renown,	acompanhados	pela	segunda	divisão	de	cruzadores	e	por	um	esquadrão
de	 contratorpedeiros,	 chegaram	 a	Gibraltar,	 presumiu-se	 por	 toda	 parte	 que	 a	 Inglaterra	 sustentaria	 suas
palavras	 com	 atos.	 Tanto	 a	 política	 quanto	 a	 ação	 ganharam	 um	 apoio	 imediato	 e	 esmagador	 no	 plano
interno.	 Achou-se,	 como	 era	 natural,	 que	 nem	 a	 declaração	 nem	 a	 movimentação	 de	 navios	 de	 guerra
teriam	 sido	 feitas	 sem	 que	 o	 almirantado	 fizesse	 cuidadosos	 cálculos	 especializados	 sobre	 a	 esquadra	 ou
esquadras	necessárias,	no	Mediterrâneo,	para	fazer	valer	nossos	compromissos.

No	fim	de	setembro,	tive	que	fazer	um	discurso	no	Carlton	Club	da	City,	uma	instituição	ortodoxa	de
certa	influência.	Tentei	transmitir	um	alerta	a	Mussolini.	Creio	que	ele	tenha	lido.	Mas,	em	outubro,	sem	se
deixar	 dissuadir	 pela	 tardia	 movimentação	 naval	 inglesa,	 ele	 lançou	 os	 exércitos	 italianos	 na	 invasão	 da
Abissínia.	No	 dia	 10,	 pelo	 voto	 de	 cinquenta	 nações	 soberanas	 contra	 uma,	 o	 plenário	 da	 Liga	 resolveu
adotar	medidas	coletivas	contra	a	Itália.	Foi	nomeada	a	comissão	dos	18	para	fazer	novos	esforços	em	prol
de	uma	solução	pacífica.	Assim	confrontado,	Mussolini	 fez	um	pronunciamento	claro,	marcado	por	uma
profunda	 sagacidade.	 Em	 vez	 de	 dizer	 que	 “a	 Itália	 enfrentará	 sanções	 com	 a	 guerra”,	 disse:	 “A	 Itália	 as
enfrentará	 com	 disciplina,	 frugalidade	 e	 sacrifício.”	 Ao	 mesmo	 tempo,	 no	 entanto,	 insinuou	 que	 não
toleraria	a	imposição	de	nenhuma	sanção	que	impedisse	sua	invasão	da	Abissínia.	Se	esse	empreendimento	fosse
posto	 em	 perigo,	 ele	 entraria	 em	 guerra	 contra	 qualquer	 um	 que	 lhe	 barrasse	 o	 caminho.	 “Cinquenta
nações!”,	 exclamou.	 “Cinquenta	 nações,	 lideradas	 por	 uma!”	 Era	 essa	 a	 situação	 nas	 semanas	 que



antecederam	a	dissolução	do	parlamento	na	 Inglaterra	 e	 a	 eleição	 geral,	 constitucionalmente	devida	para
aquele	momento.

O	 derramamento	 de	 sangue	 na	 Abissínia,	 o	 ódio	 ao	 fascismo	 e	 a	 invocação	 de	 sanções	 pela	 Liga
produziram	uma	convulsão	no	Partido	Trabalhista	inglês.	Os	sindicalistas,	dentre	os	quais	se	destacava	Mr.
Ernest	Bevin,	nada	tinham	de	pacifistas	por	temperamento.	Um	intensíssimo	desejo	de	combater	o	ditador
italiano,	de	impor	sanções	de	caráter	decisivo	e	de	usar	a	esquadra	inglesa,	se	necessário,	irrompeu	em	meio
aos	vigorosos	assalariados.	Palavras	rudes	e	duras	foram	proferidas	em	reuniões	agitadas.	Em	certa	ocasião,
Mr.	Bevin	queixou-se	de	que	“estava	cansado	de	ver	os	escrúpulos	de	George	Lansbury	serem	arrastados	de
uma	 conferência	 para	 outra”.	 Muitos	 mem bros	 da	 bancada	 do	 Partido	 Trabalhista	 no	 parlamento
compartilhavam	do	 estado	 de	 ânimo	 dos	 sindicatos.	Numa	 esfera	muito	mais	 ampla,	 todos	 os	 líderes	 da
União	 da	 Liga	 das	 Nações	 sentiam-se	 comprometidos	 com	 a	 causa	 da	 Liga.	 Ali	 estavam	 princípios	 em
obediência	aos	quais	havia	humanistas	vitalícios	dispostos	a	morrer	e,	se	fosse	para	morrer,	também	a	matar.
No	dia	8	de	outubro,	Mr.	Lansbury	renunciou	à	sua	liderança	da	bancada	do	Partido	Trabalhista	e	o	major
Attlee,	que	tinha	um	belo	histórico	de	guerra,	passou	a	reinar	em	seu	lugar.

Mas	essa	agitação	nacional	não	estava	de	acordo	com	a	visão	ou	as	in tenções	de	Mr.	Baldwin.	Só	vários
meses	depois	da	eleição	é	que	comecei	a	compreender	os	princípios	em	que	se	fundamentavam	as	“sanções”.
O	 primeiro-ministro	 havia	 declarado	 que	 as	 sanções	 significavam	 a	 guerra;	 em	 segundo	 lugar,	 ele	 estava
determinado	 a	 que	 não	 houvesse	 guerra	 alguma;	 e,	 em	 terceiro,	 havia-se	 decidido	 pelas	 sanções.
Evidentemente,	era	impossível	conciliar	essas	três	condições.	Sob	a	orientação	da	Inglaterra	e	as	pressões	de
Laval,	o	comitê	da	Liga	das	Nações	encarregado	de	formular	as	sanções	manteve-se	longe	de	qualquer	coisa
que	pudesse	provocar	uma	guerra.	Um	grande	número	de	produtos,	alguns	dos	quais	materiais	bélicos,	foi
proibido	de	entrar	na	Itália,	havendo-se	traçado	um	cronograma	imponente.	Mas	o	petróleo,	sem	o	qual	a
campanha	 da	 Abissínia	 não	 se	 poderia	 manter,	 con tinuou	 a	 entrar	 livremente,	 pois	 se	 entendeu	 que
interromper	sua	entrega	significaria	a	guerra.

Nesse	ponto,	a	atitude	dos	Estados	Unidos,	que	não	participavam	da	Liga	das	Nações	e	eram	o	principal
fornecedor	mundial	de	petróleo,	embora	benevolente,	foi	duvidosa.	Além	disso,	cortar	o	fornecimento	de
petróleo	para	a	Itália	também	implicaria	cortá-lo	para	a	Alemanha.	A	exportação	de	alumínio	para	a	Itália
foi	estritamente	proibida;	mas	alumínio	era	praticamente	o	único	metal	que	ela	produzia	em	quantidades
que	 superavam	 suas	 próprias	 necessidades.	 A	 importação	 de	 sucata	 e	 minério	 de	 ferro	 pela	 Itália	 foi
severamente	 vetada,	 em	 nome	 da	 justiça	 pública.	 Mas,	 como	 a	 indústria	 metalúrgica	 italiana	 fazia
pouquíssimo	uso	dessa	matéria-prima	e	como	não	houve	nenhuma	interferência	no	tocante	a	barras	de	aço	e
ferro	 gusa,	 a	 Itália	não	 sofreu	qualquer	prejuízo.	Dessa	 forma,	 as	medidas	 exigidas	 com	 tanto	 alarde	não
foram	 verdadeiras	 sanções	 que	 paralisassem	 o	 agressor,	 e	 sim	meras	 sanções	 vacilantes	 que	 o	 agressor	 se
dispunha	a	tolerar,	pois,	na	verdade,	apesar	de	onerosas,	estimulavam	o	espírito	bélico	italiano.	Portanto,	a
Liga	das	Nações	saiu	em	socorro	da	Abissínia	com	base	em	que	nada	se	fizesse	para	atrapalhar	os	exércitos
invasores	 italianos.	 Esses	 fatos	 não	 eram	 conhecidos	 do	 público	 inglês	 na	 época	 da	 eleição.	O	 eleitorado
apoiou	sin ceramente	a	política	das	sanções	e	acreditou	que	esse	fosse	um	meio	seguro	de	pôr	fim	ao	ataque
italiano	à	Abissínia.

O	governo	de	Sua	Majestade	tinha	ainda	menos	intenção	de	empregar	a	esquadra.	Contou-se	todo	tipo
de	histórias	sobre	esquadrilhas	italianas	suicidas	de	caças	de	mergulho,	que	se	atirariam	no	convés	de	nossos
navios	e	os	fariam	em	pedaços.	A	esquadra	inglesa	fundeada	em	Alexandria	fora	reforçada.	Com	um	gesto,
ela	 poderia	 fazer	 os	 navios-transportes	 italianos	 voltarem	 do	 canal	 de	 Suez;	 com	 isso,	 teria	 desafiado	 a
marinha	 italiana.	 Fo mos	 informados	 de	 que	 ela	 não	 era	 capaz	 de	 enfrentar	 aquele	 antagonista.	 Eu	 tinha
levantado	essa	questão	desde	o	começo,	mas	haviam-me	tranquilizado.	Nossos	encouraçados	eram	velhos,	é
claro,	 e	 no	momento	 parecíamos	 não	 dispor	 de	 cobertura	 aérea,	 além	 de	 contarmos	 com	muito	 pouca



munição	 antiaérea.	 Transpirou,	 entretanto,	 que	 o	 almirante	 que	 estava	 no	 comando	 ressentiu-se	 da
indicação	que	lhe	atribuíram	de	que	ele	não	teria	força	suficiente	para	realizar	uma	missão	de	combate	com
a	esquadra.	Assim,	antes	de	tomar	sua	primeira	decisão	de	se	opor	à	agressão	italiana,	parece	que	o	governo
de	 Sua	Majestade	 deveria	 ter	 examinado	 cuidadosamente	 os	meios	 e	 recursos	 disponíveis,	 e	 também	 ter
chegado	a	uma	conclusão.

Não	há	dúvida,	com	base	em	nossos	conhecimentos	atuais,	de	que	uma	decisão	corajosa	teria	cortado	as
comunicações	 italianas	com	a	Abissínia	e	de	que	teríamos	 logrado	êxito	em	qualquer	batalha	naval	que	se
seguisse.	Nunca	fui	favorável	a	uma	ação	isolada	por	parte	da	Inglaterra,	mas,	depois	de	ter	ido	tão	longe,
retroceder	 foi	 um	 ato	 deplorável.	 Ademais,	 Mussolini	 nunca	 teria	 ousado	 entrar	 em	 choque	 com	 um
governo	 inglês	decidido.	Quase	o	mundo	 inteiro	 estava	contra	 ele,	 e	o	ditador	 teria	 tido	que	arriscar	 seu
regime	 numa	 guerra	 solitária	 com	 a	 Inglaterra,	 na	 qual	 uma	 ação	 da	 esquadra	 no	Mediterrâneo	 seria	 o
primeiro	e	decisivo	 teste.	Como	poderia	a	 Itália	 travar	essa	guerra?	Salvo	por	uma	vantagem	limitada	em
termos	 de	modernos	 cruzadores	 leves,	 sua	marinha	 tinha	 apenas	 um	quarto	 do	 tamanho	 da	 inglesa.	 Seu
numeroso	exército	de	conscritos,	alardeado	como	contando-se	aos	milhões,	não	poderia	entrar	em	ação.	Seu
poderio	aéreo,	em	quantidade	e	qualidade,	estava	muito	aquém	até	mesmo	de	nossas	modestas	posses.	O	país
teria	sido	instantaneamente	bloqueado.	Os	exércitos	italianos	na	Abissínia	morreriam	à	míngua,	por	falta	de
suprimento	e	munição.	A	Alemanha	ainda	não	podia	dar	nenhuma	ajuda	efetiva.

Se	 houve,	 em	 algum	momento,	 a	 oportunidade	 de	 desferir	 um	 golpe	 decisivo	 em	 prol	 de	 uma	 causa
generosa,	com	um	mínimo	de	risco,	 foi	ali	e	então.	O	fato	de	a	 fibra	do	governo	 inglês	não	ter	 ficado	à
altura	dessa	oportunidade	só	se	pode	desculpar	por	seu	sincero	amor	à	paz.	Na	verdade,	ele	contribuiu	para
conduzir	 o	 mundo	 a	 uma	 guerra	 infinitamente	 mais	 terrível.	 O	 blefe	 de	 Mussolini	 teve	 sucesso,	 e	 um
importante	 espectador	 extraiu	 desse	 fato	 conclusões	 de	 grande	 alcance.	 Fazia	muito	 tempo	 que	Hitler	 se
decidira	pela	guerra	em	prol	do	engrandecimento	da	Alemanha.	Nesse	momento,	ele	formou	uma	opinião
sobre	 a	degeneração	da	 Inglaterra	que	 só	 iria	modificar-se	quando	 já	 era	 tarde	demais	para	 a	paz	 e	 tarde
demais	para	ele.	Também	no	Japão	havia	espectadores	pensativos.

✩

Dois	processos	opostos,	o	de	promover	a	união	nacional	com	base	na	questão	mais	excitante	do	momento
e	o	do	choque	dos	 interesses	partidários,	que	é	 inseparável	de	uma	eleição	geral,	avançaram	em	conjunto.
Isso	foi	de	grande	vantagem	para	Mr.	Baldwin	e	os	que	o	apoiavam.	“A	Liga	das	Nações	continuará	a	ser,
como	 tem	 sido	 até	 hoje,	 a	 pedra	 angular	 da	 política	 externa	 inglesa”	—	 rezava	 o	manifesto	 eleitoral	 do
governo.	“A	prevenção	da	guerra	e	o	estabelecimento	da	paz	mundial	devem	sempre	constituir	o	in teresse
mais	 vital	 do	 povo	 inglês,	 e	 a	 Liga	 é	 o	 instrumento	 que	 se	 estruturou	 e	 para	 o	 qual	 nos	 voltamos	 na
expectativa	da	consecução	desses	objetivos.	Assim,	continuaremos	a	 fazer	 tudo	que	estiver	a	nosso	alcance
para	apoiar	o	Covenant	e	manter	e	aumentar	a	eficiência	da	Liga.	No	lamentável	conflito	atual	entre	a	Itália
e	a	Abissínia,	não	haverá	nenhuma	hesitação	na	política	que	vimos	adotando	até	aqui.”

O	 Partido	 Trabalhista,	 por	 outro	 lado,	 estava	 muito	 dividido.	 A	 maioria	 era	 pacifista,	 mas	 a	 ativa
campanha	 de	 Mr.	 Bevin	 granjeara	 muitos	 adeptos	 entre	 as	 massas.	 Os	 líderes	 oficiais,	 por	 conseguinte,
tentaram	dar	uma	satisfação	a	todos,	apontando	ao	mesmo	tempo	para	caminhos	opostos.	Por	um	lado,	eles
clamaram	 por	 medidas	 decisivas	 contra	 o	 ditador	 italiano;	 por	 outro,	 denunciaram	 a	 política
rearmamentista.	Assim,	disse	Mr.	Attlee	na	Câmara	dos	Comuns	no	dia	22	de	outubro:	“Queremos	sanções
eficazes,	 aplicadas	 com	 eficiência.	 Apoiamos	 as	 sanções	 econômicas.	 Apoiamos	 o	 sistema	 da	 Liga.”	 Mas,
pouco	 depois,	 nesse	 mesmo	 discurso,	 declarou:	 “Não	 estamos	 convencidos	 de	 que	 o	 caminho	 para	 a
segurança	 consista	 em	 estocar	 armamentos.	 Não	 cremos	 que	 haja,	 neste	 [momento],	 algo	 que	 se	 possa



chamar	de	defesa	nacional.	Somos	da	opinião	de	que	 se	deve	 rumar	para	o	desarmamento,	e	não	para	as
pilhas	 de	 armas.”	Em	 geral,	 nenhum	dos	 lados	 tem	muito	 do	 que	 se	 orgulhar	 dos	 períodos	 eleitorais.	O
próprio	 primeiro-ministro	 estava	 ciente,	 sem	 dúvida,	 da	 força	 crescente	 que	 estava	 por	 trás	 da	 política
externa	 governista.	 Mas	 estava	 decidido	 a	 não	 se	 deixar	 arrastar	 para	 uma	 guerra,	 em	 hipótese	 alguma.
Observando	o	processo	de	fora,	parecia-me	que	ele	estava	ansioso	por	obter	o	máximo	apoio	possível	e	usá-
lo	para	dar	início	ao	rearmamento	inglês	numa	escala	modesta.

Na	 eleição	 geral,	Mr.	 Baldwin	 falou	 em	 termos	 vigorosos	 sobre	 a	 necessidade	 do	 rearmamento,	 e	 seu
discurso	principal	 foi	dedicado	à	 situação	 insatisfatória	da	marinha.	Entretanto,	depois	de	 ter	ganho	 tudo
que	havia	por	ganhar,	com	base	num	programa	de	sanções	e	rearmamento,	ele	ficou	ansioso	por	consolar	os
amantes	profissionais	da	paz	no	país	e	por	lhes	aplacar	no	peito	quaisquer	temores	que	seu	discurso	sobre	as
necessidades	da	marinha	pudesse	 ter	provocado.	No	dia	1°	 de	outubro,	 seis	 semanas	 antes	da	 eleição,	no
Guildhall,	 ele	 discursou	 para	 a	 Sociedade	 pela	 Paz.	 No	 decorrer	 desse	 discurso,	 disse:	 “Dou-lhes	 minha
palavra	de	que	não	haverá	grande	rearmamento.”	À	luz	das	informações	de	que	o	governo	dispunha	sobre	os
diligentes	preparativos	alemães,	essa	era	uma	promessa	curiosa.	E	assim	se	conquistaram	os	votos	tanto	dos
que	 buscavam	 ver	 a	 nação	 preparar-se	 para	 os	 perigos	 do	 futuro	 quanto	 dos	 que	 acreditavam	 que	 a	 paz
poderia	 ser	 preservada	 através	 do	 enaltecimento	 de	 suas	 virtudes.	 O	 resultado	 foi	 um	 triunfo	 para	 Mr.
Baldwin.	Os	eleitores	deram-lhe	uma	maioria	de	247	cadeiras	sobre	todos	os	outros	partidos	 juntos.	Após
cinco	anos	no	cargo,	ele	atingiu	uma	posição	de	poder	pessoal	que	não	fora	igualada	por	nenhum	primeiro-
ministro	desde	o	fim	da	Grande	Guerra.	Todos	os	que	lhe	haviam	feito	oposição,	fosse	no	tocante	à	Índia
ou	em	relação	à	negligência	de	nossas	defesas,	foram	desmentidos	por	essa	renovação	do	voto	de	confiança,
que	 ele	 conquistou	 através	 de	 sua	 tática	 habilidosa	 e	 afortunada	 na	 política	 interna	 e	 pela	 estima	 tão
amplamente	 sentida	 por	 seu	 caráter	 pessoal.	 Assim,	 uma	 administração	mais	 desastrosa	 do	 que	 qualquer
outra	em	nossa	história	viu	seus	erros	e	deficiências	aclamados	pela	nação.	Mas	havia	um	preço	a	ser	pago,	e
a	nova	Câmara	dos	Comuns	levaria	quase	dez	anos	para	pagá-lo.

Houvera	muitos	 boatos	 de	 que	 eu	 participaria	 do	 governo	 como	primeiro	Lord	do	 almirantado.	Mas,
depois	de	proclamados	os	números	de	sua	vitória,	Mr.	Baldwin	não	perdeu	tempo	e	anunciou,	através	do
escritório	 central	 do	partido,	 que	não	havia	nenhuma	 intenção	de	me	 incluir	no	 governo.	Houve	muita
zombaria	na	imprensa	a	respeito	de	minha	exclusão.	Agora,	porém,	pode-se	ver	como	tive	sorte.	Sobre	mim
pairaram	asas	invisíveis.

E	 tive	 alguns	 consolos	 agradáveis.	 Parti	 com	meu	 estojo	 de	 pintura	 rumo	 a	 climas	mais	 amenos,	 sem
esperar	pela	reunião	do	parlamento.

✩

Houve	 uma	 embaraçosa	 sequela	 da	 vitória	 de	 Mr.	 Baldwin,	 em	 nome	 da	 qual	 podemos	 sacrificar	 a
cronologia.	Seu	ministro	do	Exterior,	Sir	Samuel	Hoare,	viajando	para	a	Suíça	via	Paris	para	uma	merecida
temporada	de	patinação	nas	férias,	teve	um	encontro	com	Laval,	ainda	ministro	do	Exte rior	da	França.	O
resultado	dessa	 conversa	 foi	o	Pacto	Hoare-Laval	de	9	de	dezembro.	Vale	 a	pena	 examinar	um	pouco	os
antecedentes	desse	célebre	incidente.

A	ideia	de	que	a	Inglaterra	liderasse	a	Liga	das	Nações	contra	a	invasão	fascista	da	Abissínia	por	Mussolini
havia	arrebatado	a	nação.	Mas,	uma	vez	encerrada	a	eleição,	e	quando	os	ministros	viram-se	de	posse	de	uma
maioria	que	lhes	poderia	dar	a	direção	do	estado	por	cinco	anos,	muitas	consequên cias	aborrecidas	tiveram
que	ser	consideradas.	Na	raiz	de	todas	elas	estavam	as	declarações	de	Mr.	Baldwin:	“Não	deve	haver	guerra”
e	 “Não	deve	haver	um	grande	 rearmamento”.	Esse	notável	 líder	partidário,	 tendo	vencido	a	 eleição	com



base	na	liderança	mundial	contra	a	agressão,	estava	profundamente	convencido	de	que	deveríamos	preservar
a	paz	a	qualquer	preço.

Além	disso,	veio	então	do	Foreign	Office	um	poderoso	impulso.	Sir	Robert	Vansittart	nunca	afastou	os
olhos,	nem	por	um	momento,	do	perigo	hitlerista.	Ele	e	eu	tínhamos	a	mesma	opinião	quanto	a	esse	ponto.
E	agora,	a	política	inglesa	havia	forçado	Mussolini	a	mudar	de	lado.	A	Alemanha	já	não	estava	isolada.	As
quatro	 potências	 ocidentais	 estavam	 divididas	 duas	 contra	 duas,	 em	 vez	 de	 haver	 três	 contra	 uma.	 Essa
acentuada	deterioração	de	nossas	relações	agravou	a	angústia	da	França.	O	governo	francês	já	fizera	o	acordo
franco-italiano	em	 janeiro.	Logo	depois	 viera	o	 acordo	militar	 com	a	 Itália.	Calculava-se	que	esse	 acordo
pudesse	 economizar	 18	 divisões	 francesas	 da	 frente	 italiana,	 a	 serem	 transferidas	 para	 a	 frente	 contra	 a
Alemanha.	Em	suas	negociações,	Laval	certamente	dera	a	Mussolini	mais	do	que	um	indício	de	que	a	França
não	 se	 incomodaria	 com	 o	 que	 quer	 que	 viesse	 a	 acontecer	 com	 a	 Abissínia.	 Os	 franceses	 tinham	 um
argumento	 considerável	 para	 discutir	 com	os	ministros	 ingleses.	 Primeiro,	 durante	 vários	 anos,	 havíamos
tentado	 fazê-los	 reduzirem	 seu	 exército,	 que	 era	 tudo	 com	 que	 eles	 contavam	 para	 viver.	 Segundo,	 os
ingleses	tinham-se	saído	muito	bem	liderando	a	Liga	das	Nações	contra	Mussolini.	Tinham	até	vencido	uma
eleição	com	base	nisso,	e,	nas	democracias,	eleições	são	muito	 importantes.	E	terceiro,	 tínhamos	feito	um
acordo	naval,	supostamente	muito	bom	para	nós,	que	nos	deixava	muito	à	vontade	nos	mares,	exceto	pela
guerra	submarina.

Ora,	em	dezembro	de	1935,	um	novo	conjunto	de	controvérsias	entrou	em	cena.	Mussolini,	pressionado
pelas	 sanções	 e	 sob	 a	 pesadíssima	 ameaça	 de	 “cinquenta	 nações	 lideradas	 por	 uma”,	 daria	 boas-vindas,
segundo	se	segredava,	a	uma	solução	de	conciliação	com	respeito	à	Abissínia.	Não	se ria	possível	chegar-se	a
um	acordo	de	paz	 que	desse	 à	 Itália	 o	 que	 ela	 havia	 exigido	 agressivamente	 e	 deixasse	 à	Abissínia	 quatro
quintos	de	todo	o	seu	império?	Vansittart,	que	casualmente	estava	em	Paris	na	época	em	que	o	ministro	do
Exterior	passou	por	ali,	e	que	assim	entrou	nessa	questão,	não	deve	ser	injustamente	julgado	por	ter	pensado
o	tempo	todo	na	ameaça	alemã,	e	por	ter	desejado	que	a	Inglaterra	e	a	França	se	organizassem	com	a	maior
força	possível	para	enfrentar	esse	grande	perigo,	tendo	a	Itália	em	sua	retaguarda	na	condição	de	amiga,	e
não	de	inimiga.

Mas	a	nação	inglesa,	vez	por	outra,	entrega-se	a	ondas	de	sentimento	cruzadístico.	Mais	do	que	qualquer
outro	país	do	mundo,	ela	se	dispõe,	a	grandes	intervalos,	a	lutar	por	uma	causa	ou	uma	tese,	simplesmente
por	estar	convencida,	de	corpo	e	alma,	de	que	não	extrairá	nenhum	benefício	material	do	conflito.	Baldwin
e	seus	ministros	tinham	infundido	um	gran de	entusiasmo	na	Inglaterra	com	sua	resistência	a	Mussolini	em
Genebra.	Haviam	 ido	 tão	 longe	 que	 sua	 única	 salvação	 perante	 a	 história	 estava	 em	prosseguirem	 até	 as
últimas	consequências.	A	menos	que	estivessem	preparados	para	sustentar	suas	palavras	e	gestos	com	a	ação,
melhor	seria	terem	ficado	fora	disso	tudo,	como	os	Estados	Unidos,	e	deixado	as	coisas	amadurecerem	para
ver	 o	que	 aconteceria.	Teria	 sido	um	plano	defensável.	Mas	não	 era	 o	que	haviam	adotado.	Eles	haviam
apelado	para	os	milhões,	e	os	milhões	desarmados	e	até	então	despreocupados	haviam	respondido	com	um
grito	sonoro,	que	superava	todas	as	outras	exclamações:	“Sim,	marcharemos	contra	o	mal,	e	marcharemos
agora.	Dai-nos	as	armas.”

A	 nova	Câmara	 dos	 Comuns	 era	 uma	 instituição	 disposta.	 Com	 tudo	 o	 que	 a	 esperava	 nos	 dez	 anos
seguintes,	precisava	sê-lo.	Assim,	foi	com	um	terrível	choque	que,	ainda	vibrando	pela	eleição,	seus	membros
receberam	 a	 notícia	 de	 que	 fora	 feito	 um	 acordo	 entre	 Sir	 Samuel	 Hoare	 e	 Mr.	 Laval	 com	 respeito	 à
Abissínia.	Essa	crise	quase	custou	a	vida	política	de	Mr.	Baldwin.	Abalou	o	parlamento	e	a	nação	em	suas
bases.	Quase	da	noite	para	o	dia,	Mr.	Baldwin	caiu	dos	seus	píncaros	de	aclamada	liderança	nacional	num
abismo	de	escárnio	e	desprezo.	Sua	situação	na	Câmara	durante	esses	dias	foi	digna	de	pena.	Ele	nunca	havia
entendido	por	 que	 tinham	que	 se	 preocupar	 com	 todas	 aquelas	maçantes	 questões	 de	 relações	 exteriores.



Contavam	com	uma	maioria	conservadora	e	nenhuma	guerra.	Que	mais	podiam	querer?	Mas	o	experiente
piloto	sentiu	e	pôde	avaliar	a	plena	força	da	tempestade.

O	Gabinete,	em	9	de	dezembro,	havia	aprovado	o	plano	Hoare-Laval	de	dividir	a	Abissínia	entre	a	Itália	e
o	Imperador.	No	dia	13,	o	texto	na	íntegra	das	propostas	de	Hoare-Laval	foi	posto	ante	a	Liga.	No	dia	18,	o
Gabinete	abandonou	a	proposta	de	Hoare-Laval,	com	isso	provocando	a	demissão	de	Sir	Samuel	Hoare.	A
crise	passou.	Ao	retornar	de	Genebra,	Mr.	Eden	foi	convocado	ao	n°	10	de	Downing	Street	pelo	primeiro-
ministro,	a	fim	de	discutir	a	situação	subsequente	à	demissão	de	Sir	Samuel	Hoare.	Mr.	Eden	logo	sugeriu
que	Sir	Austen	Chamberlain	 fosse	convidado	a	assumir	o	Foreign	Office	e	acrescentou	que,	 se	quisessem,
estava	disposto	a	trabalhar	sob	as	ordens	dele	em	qualquer	função.	Mr.	Baldwin	retrucou	já	ter	considerado
essa	 ideia	e	haver	 informado	pessoalmente	a	Sir	Austen	não	se	sentir	em	condições	de	 lhe	oferecer	aquele
ministério.	É	possível	que	 isso	se	 tenha	devido	à	saúde	de	Sir	Austen.	No	dia	22	de	dezembro,	Mr.	Eden
tornou-se	ministro	do	Exterior.

Minha	 mulher	 e	 eu	 passamos	 essa	 semana	 excitante	 em	 Barcelona.	 Vários	 de	 meus	 melhores	 amigos
aconselharam-me	 a	 não	 voltar.	 Disseram	 que	 eu	 só	 faria	 prejudicar-me	 se	 me	 envolvesse	 nesse	 violento
conflito.	 Nosso	 con fortável	 hotel	 em	 Barcelona	 era	 o	 ponto	 de	 encontro	 da	 esquerda	 espanhola.	 No
excelente	 restaurante	onde	almoçávamos	 e	 jantávamos,	havia	 sempre	vários	grupos	de	homens	 jovens,	de
expressão	ansiosa	e	casacos	pretos,	que	cochichavam	com	o	olhar	brilhante	sobre	a	política	espanhola,	por
conta	da	qual,	muito	em	breve,	um	milhão	de	espanhóis	viria	a	morrer.	Olhando	para	trás,	acho	que	deveria
ter	 voltado	 para	 casa.	 Talvez	 tivesse	 introduzido	 um	 elemento	 de	 decisão	 e	 agregação	 nas	 reuniões
antigovernistas,	 que	 teriam	 posto	 fim	 ao	 regime	 de	 Baldwin.	 Talvez	 tivesse	 sido	 possível	 estabelecer	 um
governo	 sob	 o	 comando	 de	 Sir	 Austen	 Chamberlain	 naquele	 momento.	 Por	 outro	 lado,	 meus	 amigos
exclamavam:	“É	melhor	ficar	 longe.	Sua	volta	só	será	encarada	como	um	desafio	pessoal	ao	governo.”	Eu
não	me	comprazia	com	esse	conselho,	que	certamente	não	era	envaidecedor;	mas	cedi	à	impressão	de	que
não	poderia	fazer	bem	algum	e	permaneci	em	Barcelona,	pintando	telas	sob	o	sol.	Depois	disso,	Frederick
Lindemann	 foi	 ter	 comigo	 e,	 num	 belo	 vapor,	 fizemos	 um	 cruzeiro	 pela	 costa	 leste	 da	 Espanha	 e
desembarcamos	em	Tânger.	Ali	 encontrei	Lord	Rothermere,	 com	um	círculo	agradável.	Ele	me	disse	que
Mr.	Lloyd	George	estava	em	Marrakech,	onde	o	tempo	estava	adorável.	Todos	rumamos	de	carro	para	lá.
Fiquei	pintando	no	encantador	Marrocos	e	só	retornei	devido	à	morte	repentina	do	rei	George	V,	em	20	de
janeiro.

✩

O	 colapso	 da	 resistência	 abissínia	 e	 a	 anexação	 do	 país	 inteiro	 pela	 Itália	 produziram	 efeitos	 pouco
salutares	 na	 opinião	 pública	 alemã.	 Até	 aqueles	 que	 não	 aprovavam	 a	 política	 ou	 o	 ato	 de	 Mussolini
admiraram	a	maneira	ágil,	eficiente	e	implacável	com	que,	segundo	parecia,	a	campanha	fora	conduzida.	A
visão	geral	 foi	que	a	Inglaterra	saíra	totalmente	enfraquecida.	Ela	havia	granjeado	o	ódio	 imorredouro	da
Itália;	destruíra	a	frente	de	Stresa	de	uma	vez	por	todas;	e	sua	perda	de	prestígio	no	mundo	compunha	um
agradável	contraste	com	a	força	e	reputação	crescentes	da	nova	Alemanha.	“Estou	impressionado”,	escreveu
um	de	nossos	 representantes	na	Baviera,	 “com	o	 tom	de	desprezo	nas	 referências	 à	 Inglaterra	 em	muitos
círculos.	(...)	É	de	se	temer	que	a	atitude	da	Alemanha	nas	negociações	com	vistas	a	um	acordo	na	Europa
ocidental	 e	 a	 um	 acordo	 mais	 genérico	 sobre	 as	 questões	 europeias	 e	 extraeuropeias	 mostre-se	 mais
endurecida.”	 Pura	 ver dade.	 O	 governo	 de	 Sua	 Majestade	 se	 havia	 adiantado,	 imprudentemente,	 como
defensor	 de	 uma	 grande	 causa	 mundial.	 Liderara	 cinquenta	 nações	 com	 inúmeras	 palavras	 intrépidas.
Confrontado	com	a	dura	 realidade,	Mr.	Baldwin	havia	 recuado.	Por	muito	 tempo,	a	política	do	governo
vinha	 sendo	concebida	para	dar	 satisfações	 a	 elementos	poderosos	da	opinião	pública	do	país,	 e	não	para



buscar	 as	 realidades	 da	 situação	 europeia.	 Ao	 alienar	 a	 Itália,	 ele	 havia	 perturbado	 todo	 o	 equilíbrio	 da
Europa,	sem	conseguir	nada	para	a	Abissínia.	E	levara	a	Liga	das	Nações	a	um	estrepitoso	fiasco,	sumamente
danoso,	senão	fatalmente	lesivo,	para	sua	eficácia	e	sua	própria	existência	como	instituição.
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Quando	retornei,	 no	 fim	 de	 janeiro	 de	 1936,	 percebi	 um	 novo	 clima	 na	 Inglaterra.	 A	 conquista	 da
Abissínia	por	Mussolini	e	os	métodos	brutais	pelos	quais	fora	obtida,	o	choque	das	negociações	de	Hoare-
Laval,	 o	 desconcerto	 da	 Liga	 das	Nações	 e	 a	 evidente	 ruptura	 da	 “segurança	 coletiva”	 haviam	 alterado	 o
estado	de	ânimo,	não	apenas	dos	partidos	Trabalhista	e	Liberal,	mas	de	uma	grande	parcela	da	opinião	bem-
intencionada,	mas	 até	 então	 inútil.	Todas	 essas	 forças	 dispunham-se	 agora	 a	 considerar	 a	 guerra	 contra	 a
tirania	fascista	ou	nazista.	Longe	de	ser	excluído	do	pensamento	legítimo,	o	uso	da	força	tornou-se,	pouco	a
pouco,	um	ponto	decisivo	na	mente	de	uma	vasta	massa	de	pessoas	amantes	da	paz,	e	mesmo	de	muitos	que
até	então	haviam-se	orgulhado	de	ser	chamados	pacifistas.	Mas	a	força,	de	acordo	com	os	princípios	a	que
eles	se	submetiam,	só	poderia	ser	usada	por	iniciativa	e	com	a	autorização	da	Liga	das	Nações.	Embora	os
dois	partidos	oposicionistas	 continuassem	a	 se	opor	a	 todas	as	providências	de	 rearmamento,	 abriu-se	um
imenso	espaço	para	o	acordo.	Tivesse	o	governo	de	Sua	Majestade	estado	à	altura	da	ocasião,	poderia	 ter
conduzido	um	povo	unido	para	a	tarefa	dos	preparativos,	dentro	de	um	espírito	de	emergência.

O	governo	reafirmou	sua	política	de	moderação,	meias	medidas	e	manutenção	da	calma.	Para	mim,	era
espantoso	que	o	governo	não	procurasse	utilizar	 toda	a	crescente	harmonia	então	existente	na	nação.	Por
meio	disso,	ele	 teria	 fortalecido	enormemente	a	si	mesmo	e	obtido	o	poder	de	fortalecer	o	país.	Mas	Mr.
Baldwin	 não	 tinha	 essas	 inclinações.	 Estava	 envelhecendo	 depressa.	 Apoiava-se	 na	 grande	maioria	 que	 a
eleição	lhe	concedera,	e	o	Partido	Conservador	continuou	tranquilo	em	suas	mãos.

✩

Depois	de	 se	haver	permitido	que	 a	Alemanha	de	Hitler	 se	 rearmasse,	 sem	uma	 interferência	 ativa	dos
aliados	 e	das	 antigas	potências	 associadas,	uma	Segunda	Guerra	Mundial	 era	quase	 certa.	Quanto	mais	 se
adiasse	um	decisivo	teste	de	força,	piores	seriam	nossas	chances,	primeiro,	de	deter	Hitler	sem	uma	luta	séria,
e,	numa	segunda	etapa,	de	sairmos	vitoriosos	após	uma	terrível	provação.	No	verão	de	1935,	a	Alemanha
havia	restabelecido	o	recrutamento	militar,	em	desobediência	aos	tratados.	A	Inglaterra	havia	perdoado	isso
e,	através	de	um	acordo	 separado,	permitira	que	ela	 reconstruísse	uma	marinha	dotada	de	 submarinos,	 se
assim	desejasse,	na	escala	da	inglesa.	A	Alemanha	nazista	havia	criado,	secreta	e	ilegalmente,	uma	força	aérea
militar	que,	na	primavera	de	1935,	declarara	abertamente	ser	igual	à	inglesa.	Agora,	ela	estava	no	segundo
ano	da	produção	ativa	de	material	bélico,	depois	de	longos	preparativos	ocultos.	A	Inglaterra	e	a	Europa	in -
teira,	 bem	 como	 o	 que	 então	 era	 visto	 como	 a	 distante	 América,	 viram-se	 confrontadas	 com	 o	 poder
organizado	 e	 a	 intenção	 belicosa	 de	 setenta	 milhões	 de	 componentes	 da	 raça	 mais	 eficiente	 da	 Europa,
ansiosos	por	reconquistar	sua	glória	nacional	e	impulsionados,	caso	fraquejassem,	por	um	implacável	regime
militar,	social	e	partidário.

Talvez	ainda	houvesse	tempo	para	uma	afirmação	da	segurança	coletiva,	baseada	na	disposição	confessa	de
todos	os	membros	 implicados	de	 fazer	valer	pela	espada	as	decisões	da	Liga	das	Nações.	As	democracias	e
seus	estados	dependentes	ainda	eram,	de	fato	e	potencialmente,	muito	mais	fortes	do	que	as	ditaduras,	mas
sua	 posição	 em	 relação	 aos	 seus	 adversários	 era	menos	 da	metade	 do	 que	 tinha	 sido	 12	meses	 antes.	 As
motivações	 virtuosas,	 entravadas	 pela	 inércia	 e	 pela	 timidez,	 não	 são	 páreo	 para	 a	 perversidade	 armada	 e



resoluta.	O	amor	sincero	pela	paz	não	é	desculpa	para	se	enredar	centenas	de	milhões	de	pessoas	humildes
numa	guerra	total.	Os	aplausos	e	vivas	de	plateias	fracas	e	bem-intencionadas	logo	param	de	ressoar,	e	seus
votos	logo	deixam	de	ter	importância.	A	perdição	prossegue	em	sua	marcha.

A	Alemanha,	no	decorrer	de	1935,	havia	repelido	e	sabotado	os	esforços	das	nações	ocidentais	de	negociar
um	 Locarno	 do	 leste.	 O	 novo	 Reich,	 naquele	 momento,	 havia-se	 declarado	 um	 baluarte	 contra	 o
bolchevismo,	e	para	seus	membros,	segundo	eles	diziam,	não	havia	como	trabalhar	com	os	soviéticos.	Hitler
asseverou	 ao	 embaixador	 polonês	 em	 Berlim,	 em	 18	 de	 dezembro,	 que	 “era	 decididamente	 contrário	 a
qualquer	cooperação	do	Ocidente	com	a	Rússia”.	Nesse	clima,	ele	havia	procurado	prejudicar	e	so lapar	as
tentativas	 francesas	 de	 chegar	 a	 um	 acordo	 direto	 com	 Moscou.	 O	 Pacto	 Franco-Soviético	 tinha	 sido
assinado	em	maio,	mas	não	fora	ratificado	por	nenhuma	das	partes.	Impedir	essa	ratificação	tornou-se	um
objetivo	 primordial	 da	 diplomacia	 alemã.	 Laval	 foi	 avisado	 por	 Berlim	 de	 que,	 se	 essa	 providência	 fosse
tomada,	 não	 poderia	 haver	 esperança	 de	 qualquer	 reaproximação	 franco-alemã.	 A	 partir	 de	 então,	 a
relutância	de	Laval	em	perseverar	tornou-se	acentuada,	mas	não	afetou	os	acontecimentos.

Em	27	de	fevereiro,	o	parlamento	francês	ratificou	o	pacto	e,	no	dia	se guinte,	o	embaixador	francês	em
Berlim	foi	instruído	a	abordar	o	governo	alemão	e	indagar	em	que	bases	seria	possível	 iniciar	negociações
para	um	entendimento	franco-alemão.	Hitler,	em	resposta,	pediu	alguns	dias	para	refletir.	Às	dez	horas	da
manhã	de	7	de	março,	Herr	von	Neurath,	o	ministro	do	Exterior	da	Alemanha,	convocou	os	embaixadores
inglês,	 francês,	belga	e	 italiano	à	Wilhelmstrasse,	para	 lhes	anunciar	a	proposta	de	um	pacto	por	25	anos,
com	a	desmilitarização	de	ambos	os	lados	da	fronteira	do	Reno,	um	acordo	de	limitação	das	forças	aéreas	e
alguns	pactos	de	não	agressão	a	serem	negociados	com	os	vizinhos	orientais	e	ocidentais.

A	“zona	desmilitarizada”	da	Renânia	fora	estabelecida	pelos	artigos	42,	43	e	44	do	Tratado	de	Versalhes.
Esses	artigos	declaravam	que	a	Alemanha	não	deveria	ter	ou	criar	fortificações	na	margem	esquerda	do	Reno
ou	a	menos	de	50km	de	sua	margem	direita.	Tampouco	deveria	ter	quaisquer	forças	militares	nessa	zona,
nem	realizar	manobras	militares	em	momento	algum,	nem	manter	qualquer	agência	de	mobilização	militar.
Acima	disso	havia	o	Tratado	de	Locarno,	livremente	negociado	pelas	duas	partes.	Nele,	os	países	signatários
garantiam,	individual	e	coletivamente,	a	manutenção	das	fron teiras	entre	a	Alemanha	e	a	Bélgica	e	entre	a
Alemanha	e	a	França.	O	artigo	2	do	Tratado	de	Locarno	estabelecia	que	a	Alemanha,	a	França	e	a	Bélgica
nunca	 invadiriam	 ou	 atacariam	 essas	 fronteiras.	 Caso,	 entretanto,	 os	 artigos	 42	 ou	 43	 do	 Tratado	 de
Versalhes	fossem	infringidos,	tal	violação	constituiria	“um	ato	não	provocado	de	agressão”	e	se	exigiria	uma
ação	 imediata	 por	 parte	 dos	 signatários	 ofendidos,	 em	 virtude	 da	 reunião	 de	 forças	 armadas	 na	 zona
desmilitarizada.	 Essa	 violação	 deveria	 ser	 imediatamente	 comunicada	 à	 Liga	 das	Nações	 e	 esta,	 depois	 de
verificar	a	realidade	da	violação,	deveria	informar	aos	países	signatários	que	eles	estavam	obrigados	a	oferecer
ajuda	militar	ao	país	contra	o	qual	a	ofensa	tivesse	sido	perpetrada.

Ao	meio-dia	desse	mesmo	7	de	março	de	1936,	duas	horas	após	sua	pro posta	de	um	pacto	de	25	anos,
Hitler	 anunciou	 ao	 Reichstag	 que	 tencionava	 reocupar	 a	 Renânia	 e,	 exatamente	 no	 momento	 em	 que
falava,	colunas	alemãs	passaram	a	fronteira	e	entraram	em	todas	as	principais	cidades	alemãs.	Em	toda	parte
foram	recebidas	com	júbilo,	temperado	pelo	temor	da	reação	dos	aliados.	Simultaneamente,	para	confundir
a	 opinião	 pública	 inglesa	 e	 americana,	 Hitler	 declarou	 que	 a	 ocupação	 era	 puramente	 simbólica.	 O
embaixador	alemão	em	Londres	entregou	a	Mr.	Eden	propostas	 semelhantes	às	que	Neurath,	em	Berlim,
fizera	 aos	 embaixadores	 das	 outras	 nações	 de	Locarno	naquela	manhã.	 Isso	proporcionou	 alívio	nos	 dois
lados	do	Atlântico	a	todos	os	que	desejavam	ser	tapeados.	Mr.	Eden	deu	uma	resposta	severa	ao	embaixador.
Hoje	sabemos,	é	claro,	que	Hitler	estava	meramente	usando	essas	propostas	conciliatórias	como	parte	de	seu
projeto	e	como	uma	capa	para	o	ato	de	violência	que	havia	praticado,	cujo	sucesso	era	vital	para	seu	prestígio
e,	com	isso,	para	o	passo	seguinte	de	seu	programa.



Esse	ato	constituiu	não	só	o	descumprimento	de	uma	obrigação	extraída	na	guerra	pela	força	das	armas,	e
também	do	Tratado	de	Locarno,	 livremente	 assinado	 em	completa	 vigência	da	paz,	 como	 foi	 ainda	uma
forma	de	tirar	proveito	da	amistosa	evacuação	da	Renânia	pelos	aliados	vários	anos	antes	da	data	pactuada.	A
notícia	causou	sensação	no	mundo	 inteiro.	O	governo	 francês,	 sob	a	chefia	de	M.	Sarraut,	e	no	qual	M.
Flandin	era	ministro	do	Exterior,	levantou-se,	vociferando	sua	ira,	e	apelou	para	todos	os	seus	aliados	e	para
a	Liga.	Acima	de	tudo,	a	França	também	tinha	o	direito	de	recorrer	à	Inglaterra,	considerando	a	garantia
que	havíamos	dado	à	fronteira	francesa	contra	a	agressão	alemã	e	a	pressão	que	havíamos	exercido	sobre	a
França	 em	 prol	 da	 evacuação	 antecipada	 da	 Renânia.	 Ali	 estavam,	 mais	 do	 que	 nunca,	 a	 violação	 não
somente	do	Tratado	de	Paz,	mas	também	do	Tratado	de	Locarno,	e	uma	obrigação	que	comprometia	todas
as	nações	interessadas.

Os	 senhores	Sarraut	e	Flandin	 tiveram	o	 impulso	de	agir	de	 imediato,	através	da	mobilização	geral.	Se
houvessem	 ficado	 à	 altura	de	 sua	 tarefa,	 tê-lo-iam	 feito	 e,	 com	 isso,	 teriam	obrigado	 todos	os	outros	 a	 se
alinhar	com	eles.	Mas	pareceram	incapazes	de	fazer	um	só	gesto	sem	a	anuência	da	Inglaterra.	Isso	é	uma
explicação,	mas	 não	 justifica.	 A	 questão	 era	 vital	 para	 a	 França,	 e	 qualquer	 governo	 francês	 digno	 desse
nome	deveria	ter	tomado	sua	própria	decisão	e	confiado	nas	obrigações	do	Tratado.	Por	mais	de	uma	vez
nesses	anos	cambiantes,	os	ministros	 franceses,	em	seus	governos	em	perene	mutação,	contentaram-se	em
encontrar	no	pacifismo	inglês	uma	desculpa	para	o	deles	mesmos.	Seja	como	for,	eles	não	receberam	dos	in -
gleses	nenhum	incentivo	para	resistir	à	agressão	alemã.	Ao	contrário,	se	eles	haviam	hesitado	em	agir,	seus
aliados	ingleses	não	hesitaram	em	dissuadi-los	de	agir.	Durante	todo	o	domingo,	houve	conversas	telefônicas
agitadas	entre	Londres	e	Paris.	O	governo	de	Sua	Majestade	exortou	os	franceses	a	esperar,	para	que	os	dois
países	pudessem	agir	em	conjunto	e	depois	de	plenas	deliberações.	Um	tapete	vermelho	para	o	recuo!

As	reações	não	oficiais	vindas	de	Londres	foram	de	esfriar.	Mr.	Lloyd	George	apressou-se	a	dizer:	“A	meu
juízo,	 o	 maior	 crime	 de	 Herr	 Hitler	 não	 foi	 o	 descumprimento	 de	 um	 tratado,	 pois	 houve	 uma
provocação.”	 E	 acrescentou	 esperar	 “que	mantivéssemos	 a	 cabeça	 fria”.	 A	 provocação,	 pre sumivelmente,
teria	sido	a	incapacidade	dos	aliados	de	se	desarmarem	mais	do	que	tinham	feito.	Lord	Snowden,	socialista,
concentrou-se	 no	 proposto	 pacto	 de	 não	 agressão	 e	 disse	 que	 as	 iniciativas	 de	 paz	 anteriores	 de	 Hitler
tinham	sido	ignoradas,	mas	os	povos	não	permitiriam	que	esta	oferta	de	paz	fosse	desprezada.	É	possível	que
essas	 declarações	 tenham	 expressado	 a	mal-orientada	 opinião	 pública	 inglesa	 naquele	momento,	mas	 não
hão	de	 ser	 consideradas	 honrosas	 para	 seus	 autores.	O	gabinete	 inglês,	 adotando	 a	 lei	 do	menor	 esforço,
julgou	que	a	saída	mais	fácil	era	pressionar	a	França	a	fazer	mais	um	apelo	à	Liga	das	Nações.

Também	 houve	 uma	 grande	 divisão	 na	 França.	 De	 modo	 geral,	 os	 políticos	 desejavam	 mobilizar	 o
exército	 e	 enviar	 um	 ultimato	 a	 Hitler,	 enquanto	 os	 generais,	 como	 seus	 pares	 alemães,	 pediam	 calma,
paciência	 e	 delonga.	 Hoje	 sabemos	 dos	 conflitos	 de	 opinião	 surgidos	 nessa	 época	 entre	 Hitler	 e	 o	 Alto
Comando	alemão.	Se	o	governo	francês	tivesse	mobilizado	o	exército	do	país,	com	suas	quase	cem	divisões,
e	também	sua	força	aérea	(que	então	ainda	se	acreditava,	erroneamente,	ser	a	mais	forte	da	Europa),	não	há
dúvida	de	que	Hitler	 teria	 sido	 forçado	por	 seu	próprio	Estado-Maior	a	 recuar,	 e	 ter-se-ia	 erguido	contra
suas	 pretensões	 uma	 barreira	 que	 bem	poderia	 revelar-se	 fatal	 para	 seu	 governo.	Convém	 lembrar	 que	 a
França,	sozinha,	tinha	nessa	época	força	perfeitamente	suficiente	para	expulsar	os	alemães	da	Renânia.	Em
vez	 disso,	 o	 governo	 francês	 foi	 instado	 pelos	 ingleses	 a	 transferir	 seu	 fardo	 para	 a	 Liga	 das	 Nações,	 já
enfraquecida	e	desalentada	pelo	fiasco	das	sanções	e	pelo	acordo	naval	anglo-alemão	do	ano	anterior.

Na	segunda-feira,	9	de	março,	Mr.	Eden	foi	a	Paris,	acompanhado	por	Lord	Halifax	e	Ralph	Wigram.	O
plano	 original	 tinha	 sido	 convocar	 uma	 reunião	 da	 Liga	 em	 Paris,	 mas	 Wigram,	 pouco	 depois,	 com	 a
autorização	de	Eden,	foi	encontrar	Flandin	para	lhe	dizer	que	viesse	a	Londres	para	realizar	na	Inglaterra	a
reunião	da	Liga,	já	que,	desse	modo,	ele	obteria	um	apoio	mais	eficaz	da	Inglaterra.	Foi	uma	missão	ingrata
para	aquele	dedicado	servidor.	Imediatamente	após	seu	retorno	a	Londres,	no	dia	11	de	março,	ele	veio	me



visitar	e	me	contou	a	história.	O	próprio	Flandin	chegou	nessa	mesma	noite,	mais	 tarde,	e,	por	volta	das
8h30	de	quinta-feira,	veio	a	meu	apartamento	em	Morpeth	Mansions.	Disse-me	haver	proposto	exigir	do
governo	 inglês	uma	mobilização	 simultânea	das	 forças	 terrestres,	marítimas	 e	 aéreas	dos	dois	países,	 e	 ter
recebido	garantias	de	apoio	de	to das	as	nações	da	“Pequena	Entente”	e	de	outros	estados.	Não	havia	dúvida
de	que	o	poderio	superior	ainda	estava	com	os	aliados	da	guerra	anterior.	Bastava	que	agissem	para	vencer.
Embora	não	soubéssemos	o	que	estava	se	passando	entre	Hitler	e	seus	generais,	era	evidente	que	uma	força
esmagadora	estava	do	nosso	lado.

Mr.	Neville	Chamberlain,	nessa	época	Chancellor	of	the	Exchequer,	ministro	das	Finanças,	era	o	membro
de	maior	 peso	 no	 governo.	 Seu	 compe tente	 biógrafo,	Mr.	 Keith	 Feiling,	 cita	 o	 seguinte	 excerto	 de	 seu
diário:	“12	de	março,	falei	com	Flandin,	enfatizando	que	a	opinião	pública	não	nos	apoiaria	em	nenhum
tipo	de	sanção.	A	opinião	dele	é	que,	se	for	mantida	uma	frente	firme,	a	Alemanha	cederá	sem	guerra.	Não
podemos	 aceitar	 isso	 como	 uma	 estimativa	 confiável	 da	 reação	 de	 um	 ditador	 louco.”	Quando	 Flandin
insistiu	 pelo	 menos	 num	 boicote	 econômico,	 Chamberlain	 retrucou	 sugerindo	 uma	 força	 internacional
durante	 as	 negociações,	 concordou	 com	 um	 pacto	 de	 assistência	 mútua	 e	 declarou	 que	 se	 pudéssemos,
através	da	concessão	de	uma	colônia,	garantir	uma	paz	duradoura,	ele	consideraria	essa	ideia.

Enquanto	isso,	a	maior	parte	da	imprensa	inglesa,	com	o	Times	e	o	Daily	Herald	à	frente,	expressava	sua
confiança	na	sinceridade	das	propostas	de	Hitler	para	um	pacto	de	não	agressão.	Austen	Chamberlain,	num
discurso	 em	Cambridge,	 expôs	 o	 ponto	 de	 vista	 contrário.	Wigram	 julgou	 que	 estava	 no	 âmbito	 de	 seu
dever	colocar	Flandin	em	contato	com	todos	aqueles	em	quem	pudesse	pensar,	da	City,	da	imprensa	e	do
governo,	 e	 também	com	Lord	Lothian.	A	 todos	 com	quem	 se	 encontrou	na	 casa	dos	Wigrams,	Flandin
falou	nos	seguintes	termos:

“O	 mundo	 inteiro,	 especialmente	 as	 pequenas	 nações,	 hoje	 volta	 seus	 olhos	 para	 a	 Inglaterra.	 Se	 a
Inglaterra	 agir	 agora,	 poderá	 liderar	 a	 Europa.	 Vocês	 terão	 uma	 política	 e	 o	mundo	 os	 seguirá,	 e,	 desse
modo,	vocês	impe dirão	a	guerra.	É	vossa	última	oportunidade.	Se	não	detiverem	a	Alemanha	agora,	estará
tudo	acabado.	A	França	não	pode	mais	garantir	a	Tchecoslováquia,	porque	isso	se	tornará	geograficamente
impossível.	 Se	 vocês	 não	 mantiverem	 o	 Tratado	 de	 Locarno,	 tudo	 o	 que	 lhes	 restará	 será	 esperar	 pelo
rearmamento	da	Alemanha,	contra	o	qual	a	França	nada	poderá	fazer.	Se	vocês	não	detiverem	a	Alemanha	à
força,	hoje,	a	guerra	será	inevitável,	mesmo	que	vocês	estabeleçam	uma	amizade	temporária	com	eles.	Por
mim,	não	creio	que	seja	possível	uma	amizade	entre	a	França	e	a	Alemanha;	os	dois	países	estarão	sempre	em
tensão.	Mesmo	assim,	se	vocês	desistirem	de	Locarno,	mudarei	minha	política,	pois	não	haverá	mais	nada	a
fazer.”	Palavras	corajosas.	Mas	a	ação	teria	falado	mais	alto.

A	contribuição	de	Lord	Lothian	foi:	“Afinal,	eles	estão	apenas	entrando	em	seu	próprio	quintal.”	Era	uma
visão	representativa	da	Inglaterra.

✩

Quando	eu	soube	como	as	coisas	estavam	indo	mal,	e	depois	de	uma	conversa	com	Wigram,	aconselhei
M.	Flandin	a	solicitar	uma	entrevista	com	Mr.	Baldwin	antes	de	partir.	Ela	ocorreu	em	Downing	Street.	O
primeiro-ministro	 recebeu	M.	 Flandin	 com	 extrema	 cortesia.	Mr.	 Baldwin	 explicou	 que,	 embora	 tivesse
pouco	conhecimento	dos	assuntos	externos,	interpretava	bem	o	sentimento	do	povo	inglês.	E	o	povo	queria
paz.	M.	 Flandin	 afirma	 haver	 retrucado	 que	 a	 única	maneira	 de	 garanti-la	 era	 deter	 a	 agressão	 hitlerista
enquanto	essa	medida	ainda	era	possível.	A	França	não	tinha	nenhum	desejo	de	arrastar	a	Inglaterra	para
uma	guerra;	não	estava	pedindo	nenhuma	ajuda	prática,	e	ela	mesma	providenciaria	o	que	seria	uma	simples
operação	policial,	já	que,	segundo	as	informações	francesas,	as	tropas	alemãs	na	Renânia	tinham	ordens	de
recuar	se	encontrassem	oposição	pela	força.	Flandin	afirma	ter	dito	que	tudo	o	que	a	França	estava	pedin do



à	sua	aliada	era	carta	branca	para	agir.	Isso	certamente	não	é	verdade.	Como	poderia	a	Inglaterra	impedir	a
França	 de	 praticar	 uma	 ação	 para	 a	 qual,	 nos	 termos	 do	 Tratado	 de	 Locarno,	 ela	 estava	 legalmente
autorizada?	O	primeiro-ministro	inglês	repetiu	que	seu	país	não	poderia	aceitar	o	risco	da	guerra.	Perguntou
o	 que	 o	 governo	 francês	 decidira	 fazer.	Nenhuma	 resposta	 clara	 foi	 dada	 a	 isso.	 Segundo	 Flandin,1	Mr.
Baldwin	então	declarou:	“Talvez	o	senhor	tenha	razão,	mas,	se	houver	até	mesmo	uma	chance	em	cem	de	que
haja	guerra	em	decorrência	de	vossa	operação	policial,	não	tenho	o	direito	de	comprometer	a	Inglaterra.”	E,
após	 uma	 pausa,	 acrescentou:	 “A	 Inglaterra	 não	 está	 em	 condições	 de	 entrar	 em	 guerra.”	 Não	 há
confirmação	disso.	M.	Flandin	retornou	à	França	convencido,	em	primeiro	lugar,	de	que	seu	próprio	país,
dividido	 como	 estava,	 não	 poderia	 unir-se	 a	 não	 ser	 na	 presença	 de	 uma	 grande	 força	 de	 vontade	 na
Inglaterra,	e,	em	segundo,	de	que,	 longe	de	estar	 surgindo	essa	 força	de	vontade,	não	se	podia	esperar	da
Inglaterra	qualquer	impulsão.	Muito	equivocadamente,	ele	mergulhou	na	desalentadora	conclusão	de	que	a
única	esperança	para	a	França	estava	num	acordo	com	uma	Alemanha	cada	vez	mais	agressiva.

Não	obstante,	em	razão	do	que	eu	vira	da	atitude	de	Flandin	durante	esses	dias	angustiantes,	julguei	ser
meu	dever,	apesar	de	seus	erros	subse quentes,	ir	em	socorro	dele	tanto	quanto	me	foi	possível,	anos	depois.
Usei	meu	poder,	no	inverno	de	1943-44,	para	protegê-lo	quando	ele	foi	preso	na	Argélia	pelo	governo	de
de	Gaulle.	Nessa	 ocasião,	 invoquei	 e	 recebi	 uma	 ajuda	 ativa	 do	 presidente	 Roosevelt.	Depois	 da	 guerra,
quando	Flandin	foi	levado	a	julgamento,	meu	filho	Randolph,	que	estivera	muitas	vezes	com	ele	durante	a
campanha	da	África,	foi	convocado	como	testemunha,	e	me	agrada	pensar	que	seu	depoimento,	bem	como
uma	carta	que	escrevi	para	que	Flandin	usasse	em	sua	defesa,	não	deixaram	de	influir	na	absolvição	que	ele
recebeu	 do	 tribunal	 francês.	 Fraqueza	 não	 é	 traição,	 embora	 possa	 ser	 igualmente	 desastrosa.	 Nada,
entretanto,	 pode	 inocentar	 o	 governo	 francês	 por	 ter	 falhado	 em	 sua	 responsabilidade	 primordial.
Clemenceau	ou	Poincaré	não	teriam	deixado	nenhuma	alternativa	a	Mr.	Baldwin.

A	submissão	inglesa	e	francesa	à	violação	dos	tratados	de	Versalhes	e	Locarno,	expressa	na	reocupação	da
Renânia	por	Hitler,	foi	um	golpe	mortal	para	Wigram.	“Depois	que	a	delegação	francesa	se	foi”,	escreveu-
me	sua	mulher,	“Ralph	voltou,	sentou-se	num	canto	da	sala	onde	nunca	se	havia	sentado	e	me	disse:	‘Agora
a	guerra	é	inevitável,	e	será	a	guerra	mais	terrível	que	já	aconteceu.	Não	creio	que	eu	a	veja,	mas	você	verá.
Fique	esperando	pelas	bombas	nesta	casinha.’2	Fiquei	assustada	com	suas	palavras,	e	ele	prosseguiu:	‘Todo	o
meu	trabalho	de	tantos	anos	foi	inútil.	Sou	um	fracasso.	Não	consegui	fazer	as	pessoas	daqui	se	aperceberem
do	que	está	em	jogo.	Acho	que	não	sou	forte	o	bastante.	Não	pude	fazer	com	que	entendessem.	Winston
sempre,	sempre	compreendeu,	e	ele	é	forte	e	irá	até	o	fim.’”

Meu	amigo	nunca	pareceu	recuperar-se	desse	choque.	Abalou-se	demais	com	ele.	Afinal,	sempre	se	pode
continuar	fazendo	o	que	se	acredita	ser	o	próprio	dever	e	correr	riscos	cada	vez	maiores,	até	ser	derrubado.
A	profunda	compreensão	de	Wigram	teve	um	efeito	nefasto	em	sua	natureza	sensível.	Sua	morte	prematura,
em	 dezembro	 de	 1936,	 foi	 uma	 perda	 irreparável	 para	 o	 Foreign	Office	 e	 contribuiu	 para	 o	 lastimável
declínio	de	nossa	sorte.

✩

Quando	Hitler	se	reuniu	com	seus	generais	após	a	vitoriosa	reocupação	da	Renânia,	pôde	confrontá-los
com	o	erro	dos	temores	que	haviam	sentido	e	provar-lhes	quão	superior	era	seu	julgamento,	ou	“intuição”,
comparado	ao	dos	militares	comuns.	Os	generais	se	curvaram.	Como	bons	alemães,	estavam	contentes	em
ver	seu	país	ganhar	terreno	tão	depressa	na	Europa	e	em	ver	seus	antigos	adversários	tão	divididos	e	mansos.
Indubitavelmente,	 o	 prestígio	 e	 a	 autoridade	 de	Hitler	 no	 círculo	mais	 alto	 do	 poder	 alemão	 foram	 tão
ampliados	 por	 esse	 episódio	 que	 o	 encorajaram	 e	 lhe	 permitiram	 marchar	 adiante	 em	 direção	 a	 testes
maiores.	Ao	mundo,	ele	declarou:	“Todas	as	ambições	territoriais	da	Alemanha	estão	satisfeitas	agora.”



A	França	foi	lançada	na	incoerência,	em	meio	à	qual	predominaram	o	medo	da	guerra	e	o	alívio	por	ela
ter	sido	evitada.	O	homem	simples	da	Inglaterra	foi	ensinado	por	sua	imprensa	simples	a	se	consolar	com	a
refle xão	de	que	“afinal,	os	alemães	estão	apenas	voltando	para	 seu	próprio	país.	Como	nos	 sentiríamos	 se
fôssemos	mantidos	fora,	digamos,	do	Yorkshire	por	dez	ou	15	anos?”	Ninguém	parou	para	reparar	que	os
pontos	de	desembarque	de	trens	a	partir	dos	quais	o	exército	alemão	poderia	invadir	a	França	tinham	sido
avançados	em	cem	milhas.	Ninguém	se	preocupou	com	a	demonstração,	dada	a	todas	as	nações	da	Pequena
Entente	e	da	Europa,	de	que	a	França	não	lutaria	e	de	que	a	Inglaterra	a	deteria,	mesmo	que	ela	quisesse
lutar.	O	 episódio	 confirmou	 o	 poder	 de	Hitler	 sobre	 o	Reich	 e	 de sacreditou,	 de	maneira	 ignominiosa	 e
desabonadora	para	seu	patriotismo,	os	generais	que	até	então	haviam	procurado	contê-lo.

1	Pierre-Étienne	Flandin,	Politique	Française,	1919-40,	pp.	207-8.
2	A	casa	foi	atingida.
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A	pausa	carregada,	1936-1938

Dois	anos	inteiros	se	passaram	entre	a	ocupação	da	Renânia	por	Hitler,	em	março	de	1936,	e	sua	violenta
entrada	na	Áustria,	em	março	de	1938.	Foi	um	intervalo	mais	longo	do	que	eu	havia	esperado.	Durante	esse
período,	nenhum	tempo	foi	desperdiçado	pela	Alemanha.	A	fortificação	da	Renânia,	ou	“o	Muro	do	Oeste”,
avançou	 em	 ritmo	 acelerado,	 e	 uma	 imensa	 linha	 de	 fortificações	 permanentes	 e	 semipermanentes
continuou	 a	 crescer	 sem	 interrupção.	 O	 exército	 alemão,	 já	 então	 plena	 e	 metodicamente	 baseado	 no
serviço	militar	 obrigatório	 e	 reforçado	 por	 ardorosas	 adesões	 voluntárias,	 tornava-se	mais	 forte	mês	 após
mês,	 tanto	 em	 termos	 numéricos	 quanto	 na	maturidade	 e	 qualidade	 de	 suas	 tropas.	A	 força	 aérea	 alemã
manteve	e	aprimorou	sistematicamente	a	liderança	que	havia	conseguido	em	relação	à	Inglaterra.	As	fábricas
de	material	bélico	alemãs	funcionavam	a	pleno	vapor.	As	rodas	giravam	e	os	martelos	batiam	dia	e	noite	na
Alemanha,	transformando	toda	a	sua	indústria	num	arsenal	e	unindo	toda	a	sua	po pulação	numa	única	e
disciplinada	máquina	de	guerra.	Internamente,	no	outono	de	1936,	Hitler	inaugurou	um	Plano	Quadrienal
para	reorganizar	a	economia	alemã,	de	modo	a	ter	maior	autossuficiência	em	guerra.	No	exterior,	conseguiu
a	“vigorosa	aliança”	que,	em	Mein	Kampf,	afirmara	ser	necessária	para	a	política	externa	do	país.	Entrou	em
acordo	com	Mussolini,	formando	o	Eixo	Roma-Berlim.

Até	meados	de	1936,	a	política	agressiva	de	Hitler	e	sua	quebra	dos	tratados	haviam-se	apoiado	não	no
poderio	da	Alemanha,	mas	na	desunião	 e	 timidez	da	França	 e	 da	 Inglaterra	 e	 no	 isolamento	 americano.
Todos	os	seus	passos	preliminares	tinham	sido	apostas	arriscadas,	nas	quais	ele	sabia	que	não	poderia	resistir	a
uma	 contestação	 séria.	 A	 entrada	 na	 Renânia	 e	 sua	 posterior	 fortificação	 fora	 a	 maior	 aposta	 de	 todas.
Alcançara	brilhante	sucesso.	Seus	adversários	eram	indecisos	demais	para	pagar	para	ver.	Quando	ele	voltou
a	agir,	em	1938,	seu	blefe	já	não	era	blefe.	A	agressão	estava	esco rada	na	força,	e	era	bem	possível	que	fosse
uma	força	superior.	Quando	os	governos	da	França	e	da	Inglaterra	se	aperceberam	da	terrível	transformação
ocorrida,	era	tarde	demais.

✩

No	fim	de	julho	de	1936,	a	crescente	deterioração	do	regime	parlamen tarista	na	Espanha	e	a	força	cada
vez	maior	 dos	movimentos	 favoráveis	 a	 uma	 revolução	 comunista	—	ou,	 alternadamente,	 anarquista	—
causaram	uma	rebelião	militar	que	vinha	sendo	preparada	havia	muito	tempo.	Faz	parte	da	doutrina	e	do
manual	 de	 treinamento	 comunistas,	 estabelecidos	 pelo	 próprio	 Lênin,	 que	 os	 comunistas	 devem	 ajudar
todos	 os	 movimentos	 em	 direção	 à	 esquerda	 e	 contribuir	 para	 levar	 ao	 poder	 governos	 fracos
constitucionalistas,	radicais	ou	socialistas.	Em	seguida,	devem	solapá-los	e	arrancar	de	suas	mãos	decadentes
o	 poder	 absoluto,	 fundando	 o	 estado	 marxista.	 Na	 verdade,	 uma	 perfeita	 reprodução	 do	 período	 de
Kerensky	na	Rússia	estava	ocorrendo	na	Espanha.	Mas	a	força	da	Espanha	não	fora	desmante lada	por	uma
guerra	 no	 exterior.	 O	 exército	 ainda	 preservava	 certa	 coesão.	 Paralelamente	 à	 conspiração	 comunista,
elaborou-se	em	sigilo	um	profundo	contragolpe	militar.	Nenhum	dos	lados	poderia	reivindicar	com	justiça
ser	o	detentor	da	legalidade,	e	os	espanhóis	de	todas	as	classes	estavam	fadados	a	pensar	na	sobrevivência	da
Espanha.



Muitas	 das	 garantias	 corriqueiras	 da	 sociedade	 civilizada	 já	 tinham	 sido	 eliminadas	 pela	 penetração
comunista	no	decadente	governo	parlamentarista.	Começaram	a	ocorrer	assassinatos	de	ambos	os	lados,	e	a
pestilência	comunista	havia	atingido	um	ponto	em	que	era	capaz	de	retirar	os	adver sários	políticos	das	ruas
ou	 de	 suas	 camas	 e	matá-los.	 Um	 grande	 número	 desses	 assassinatos	 já	 havia	 ocorrido	 em	Madri	 e	 seus
arredores.	 O	 clímax	 surgiu	 com	 o	 assassinato	 do	 Senor	 Sotelo,	 o	 líder	 conservador	 que	 correspondia
aproximadamente	a	Sir	Edward	Carson	na	política	inglesa	de	antes	da	guerra	de	1914.	Esse	crime	foi	o	sinal
para	que	os	generais	do	exército	entrassem	em	ação.	O	general	Franco,	um	mês	antes,	escrevera	uma	carta
ao	ministro	da	Guerra	espanhol,	deixando	claro	que,	se	o	governo	da	Espanha	não	conseguisse	manter	as
garantias	 normais	 da	 lei	 na	 vida	 cotidiana,	 o	 exército	 teria	 que	 intervir.	 No	 passado,	 a	 Espanha	 havia
assistido	a	muitos	pronunciamientos	de	 chefes	militares.	Quando	o	general	Franco	 levantou	a	bandeira	da
rebelião,	foi	apoiado	pelo	exército,	em	todos	os	níveis.	A	Igreja,	com	a	notável	exceção	dos	dominicanos,	e
quase	 todos	 os	 elementos	 da	 direita	 e	 do	 centro	 aderiram	 a	 ele,	 que	 logo	 controlou	 diversas	 províncias
importantes.	Os	marinheiros	espanhóis	mataram	seus	oficiais	e	juntaram -se	ao	que	logo	se	transformou	no
lado	comunista.	No	colapso	do	governo	civilizado,	a	seita	comunista	tomou	o	controle	e	passou	a	agir	de
acordo	com	sua	prática.	Iniciou-se	então	uma	violenta	guerra	civil.	Massacres	em	massa	de	seus	adversários
políticos	e	dos	ricos,	a	sangue-frio,	foram	perpetrados	pelos	comunistas	que	haviam	empolgado	o	poder.	E
foram	 cobrados	 com	 juros	 pelas	 forças	 comandadas	 por	 Franco.	 Todos	 os	 espanhóis	 morriam	 com
extraordinária	dignidade,	 e	grande	número	deles,	de	 ambos	os	 lados,	 foi	 fuzilado.	Os	cadetes	do	exército
defenderam	 sua	 escola	 no	 Alcázar	 de	 Toledo	 com	 suprema	 tenacidade,	 e	 as	 tropas	 de	 Franco,	 abrindo
caminho	 vindas	 do	 sul	 e	 deixando	 atrás	 de	 si	 um	 rastro	 de	 vingança	 em	 todos	 os	 vilarejos	 comunistas,
acabaram	conseguindo	libertá-los.	Esse	episódio	merece	a	atenção	dos	historiadores.

Fiquei	neutro	nesse	conflito.	Naturalmente,	não	era	a	favor	dos	comunistas.	Como	poderia	sê-lo,	uma	vez
que,	se	eu	fosse	espanhol,	eles	teriam	assassinado	a	mim,	minha	família	e	meus	amigos?	Mas	eu	estava	certo
de	que,	com	tanta	coisa	a	preocupá-lo,	o	governo	inglês	tinha	razão	de	se	manter	fora	da	Espanha.	A	França
propôs	 um	 plano	 de	 não	 intervenção,	 pelo	 qual	 os	 dois	 lados	 decidiriam	 o	 desfecho	 de	 sua	 luta	 sem
nenhuma	 ajuda	 externa.	 Os	 governos	 inglês,	 alemão,	 italiano	 e	 russo	 subscreveram	 essa	 proposta.	 Em
consequência	 disso,	 o	 governo	 espanhol,	 agora	 nas	 mãos	 dos	 mais	 extremados	 revolucionários,	 viu-se
privado	 até	mesmo	do	 direito	 de	 comprar	 as	 armas	 encomendadas	 com	o	 ouro	 que	 possuía	 fisicamente.
Teria	sido	mais	racional	seguir	o	curso	normal	e	reconhecer	a	beligerância	de	ambos	os	lados,	como	foi	feito
na	Guerra	Civil	americana	de	1861-65.	Em	vez	disso,	porém,	a	política	de	não	intervenção	foi	adotada	e
formal mente	apoiada	por	todas	as	grandes	potências.	Esse	acordo	foi	estritamente	cumprido	pela	Inglaterra,
mas	 a	 Itália	 e	 a	 Alemanha,	 de	 um	 lado,	 e	 a	 Rússia	 soviética,	 do	 outro,	 romperam	 o	 compromisso
repetidamente	 e	 jogaram	 seu	 peso	 na	 luta,	 umas	 contra	 as	 outras.	 A	 Alemanha,	 em	 particular,	 usou	 seu
poderio	 aéreo	 para	 cometer	 horrores	 experimentais	 como	 o	 bombardeio	 da	 indefesa	 cidadezinha	 de
Guernica.

O	governo	de	M.	Léon	Blum,	que	 sucedera	 o	ministério	de	M.	Albert	 Sarraut	 em	4	de	 junho,	 estava
pressionado	por	seus	defensores	comunistas	na	Câmara	a	apoiar	o	governo	espanhol	com	material	bélico.	O
ministro	da	Aviação,	M.	Cot,	sem	levar	muito	em	conta	o	poderio	da	força	aérea	francesa,	então	em	estado
de	decadência,	 estava	 fornecendo	 aviões	 e	 equipamentos,	 secretamente,	 aos	 exércitos	 republicanos.	Fiquei
perturbado	com	esses	acon tecimentos	e,	em	31	de	julho	de	1936,	escrevi	ao	embaixador	francês:

Uma	das	maiores	dificuldades	com	que	me	deparo	na	tentativa	de	manter	a	antiga	posição	é	o	discurso
alemão	de	que	os	países	anticomunistas	devem	manter-se	unidos.	Estou	certo	de	que,	se	a	França	enviasse
aviões	 e	 tudo	 o	 mais	 ao	 atual	 governo	 de	Madri,	 e	 se	 os	 alemães	 e	 italianos	 pressionassem	 pelo	 lado
oposto,	as	 forças	dominantes	daqui	 ficariam	satisfeitas	com	a	Alemanha	e	a	 Itália	e	afastadas	da	França.



Espero	que	o	 senhor	não	 se	 importe	por	 eu	 escrever	 isto,	o	que	 faço,	 é	 claro,	 inteiramente	por	minha
conta.	Não	 gosto	 de	 ouvir	 dizerem	 que	 a	 Inglaterra,	 a	 Alemanha	 e	 a	 Itália	 estão-se	 alinhando	 contra	 o
comunismo	europeu.1	É	fácil	demais	para	ser	verdade.
Estou	certo	de	que	uma	neutralidade	absolutamente	rígida,	com	o	mais	vigoroso	protesto	contra	qualquer
ruptura,	 é	 o	 único	 rumo	 correto	 e	 seguro	 no	 momento	 atual.	 Talvez	 chegue	 um	 dia,	 se	 houver	 um
impasse,	 em	 que	 a	 Liga	 das	 Nações	 possa	 intervir	 para	 pôr	 fim	 aos	 horrores.	 Mas	 até	 isso	 é	 muito
duvidoso.

✩

Tem-se	a	vantagem	na	guerra,	e	também	na	política	externa	e	em	outras	coisas,	escolhendo,	dentre	muitas
alternativas	 atraentes	 ou	 desagradáveis,	 o	 ponto	 dominante.	O	 pensamento	militar	 americano	 cunhou	 a
expressão	“Objetivo	Estratégico	Geral”.	Quando	nossos	oficiais	ouviram	isso	pela	primeira	vez,	riram;	mais
tarde,	 porém,	 a	 sabedoria	 dessa	 ideia	 se	 evidenciou	 e	 foi	 aceita.	 Evidentemente,	 essa	 deve	 ser	 a	 norma,
deixando-se	 as	 outras	 grandes	 questões	 em	 subordinação	 a	 ela.	 A	 incapacidade	 de	 aderir	 a	 esse	 simples
princípio	gera	confusão	e	inutilidade	da	ação	e,	mais	tarde,	quase	sempre	torna	as	coisas	muito	piores.

Pessoalmente,	 não	 tive	 nenhuma	 dificuldade	 de	 me	 conformar	 a	 essa	 regra,	 muito	 antes	 de	 ouvi-la
enunciada.	Minha	mente	 estava	 obcecada	 com	 a	 impressão	 de	 que	 a	 pavorosa	 Alemanha,	 que	 eu	 vira	 e
sentira	 em	ação	durante	os	 anos	de	1914	 a	1918,	 estava	 subitamente	 recuperando	 a	posse	de	 todo	o	 seu
poder	marcial,	enquanto	os	aliados,	que	por	pouco	tinham	conseguido	sobreviver,	restavam	boquiabertos,
ociosos	 e	 aturdidos.	 Assim,	 por	 todos	 os	 meios	 e	 em	 todas	 as	 oportunidades,	 continuei	 a	 usar	 qualquer
influência	que	 tivesse	 junto	à	Câmara	dos	Comuns,	 e	 também	 junto	a	ministros	 isolados,	para	 instigar	o
avanço	de	nossos	preparativos	militares	e	conquistar	aliados	e	associados	para	o	que	voltaria	a	se	transformar,
dentro	de	pouco	tempo,	na	Causa	Comum.

Um	dia,	um	amigo	meu,	que	ocupava	um	elevado	cargo	de	confiança	no	governo,	veio	a	Chartwell	nadar
comigo	em	minha	piscina,	numa	ocasião	em	que	o	sol	brilhava	e	a	água	estava	razoavelmente	quente.	Não
falamos	de	nada	além	da	guerra	vindoura,	de	cuja	 inexorabilidade	ele	não	estava	de	todo	convencido.	Ao
levá-lo	 à	 porta	 para	 nos	 despedirmos,	 ele	 se	 voltou	 subitamente	 para	 mim	 e,	 num	 impulso,	 disse:	 “Os
alemães	estão	gastando	um	bilhão	de	libras	esterlinas	por	ano	em	armamentos.”	Achei	que	o	parlamento	e	o
público	 inglês	 deveriam	 ter	 conhecimento	 da	 verdade.	Assim,	 pus-me	 a	 trabalhar	 no	 exame	 das	 finanças
alemãs.	Os	orçamentos	eram	produzidos	e	ainda	eram	anualmente	publicados	na	Alemanha;	mas,	a	partir	de
sua	 profusão	 de	 cifras,	 era	muito	 difícil	 dizer	 o	 que	 estava	 acon tecendo.	 Entretanto,	 em	 abril	 de	 1936,
instituí	em	caráter	particular	duas	linhas	separadas	de	investigação.	A	primeira	apoiava-se	em	dois	refugiados
alemães	de	alta	capacidade	e	determinação	inflexível.	Eles	entendiam	todos	os	pormenores	da	apresentação
dos	orçamentos	alemães,	o	valor	do	marco	e	assim	por	diante.	Ao	mesmo	tempo,	perguntei	a	um	amigo
meu,	Sir	Henry	Strakosch,	se	ele	não	conseguiria	descobrir	o	que	realmente	estava	aconte cendo.	Strakosch
era	 presidente	 da	 empresa	 chamada	 Union	 Corporation,	 dotada	 de	 grandes	 recursos	 e	 de	 um	 pessoal
altamente	qualificado	 e	dedicado.	Os	 cérebros	dessa	 empresa	da	City	 voltaram-se	para	 esse	problema	por
várias	semanas.	Em	pouco	tempo,	relataram	com	detalhes	precisos	e	extensos	que	os	gastos	militares	alemães
certamente	estavam	em	torno	de	um	bilhão	de	 libras	esterlinas	por	ano.	Ao	mesmo	tempo,	os	 refugiados
alemães,	 por	 uma	 série	 de	 argumentos	 totalmente	 diferentes,	 chegaram	 independentemente	 à	 mesma
conclusão.	Um	bilhão	de	libras	esterlinas	por	ano,	em	valores	monetários	de	1936!

Portanto,	eu	contava	com	duas	estruturas	separadas	de	dados	em	que	basear	um	pronunciamento	público.
Na	véspera	de	um	debate,	abordei	no	saguão	Mr.	Neville	Chamberlain,	ainda	ministro	das	Finanças,	e	lhe
disse:	“Amanhã	pretendo	perguntar-lhe	se	não	é	fato	que	os	alemães	estão	gastando	um	bilhão	de	libras	por



ano	 em	preparativos	 de	 guerra,	 e	 vou	pedir-lhe	 que	 confirme	ou	negue.”	Chamberlain	 respondeu:	 “Não
posso	negá-lo	e,	se	você	trouxer	o	assunto	à	baila,	confirmarei.”

Usei	a	cifra	de	oitocentos	milhões,	em	vez	de	um	bilhão	de	libras,	para	encobrir	minha	informação	secreta
e	também	para	me	pôr	a	salvo	de	riscos,	e	Mr.	Chamberlain	admitiu	no	parlamento	que	minha	estimativa
“não	era	exagerada”.

Procurei	por	vários	meios	pôr	o	estado	relativo	dos	armamentos	ingleses	e	alemães	em	termos	claros.	Pedi
um	 debate	 em	 sessão	 secreta.	 Foi	 recusado.	 “Causaria	 alarme	 desnecessário.”	 Tive	 pouco	 apoio.	 Todas	 as
sessões	secre tas	são	impopulares	com	a	imprensa.	Então,	em	20	de	julho,	perguntei	ao	primeiro-ministro	se
ele	receberia	uma	delegação	de	membros	do	Conselho	Privado	e	mais	alguns	outros,	que	lhe	exporiam	os
fatos	até	onde	os	conhe ciam.	Lord	Salisbury	solicitou	que	uma	delegação	da	Câmara	dos	Lordes	 também
comparecesse.	 Houve	 acordo	 em	 relação	 a	 isso.	 Embora	 eu	 fizesse	 apelos	 pessoais	 a	 Mr.	 Attlee	 e	 a	 Sir
Archibald	 Sinclair,	 os	 partidos	 Trabalhista	 e	 Liberal	 declinaram	 da	 oportunidade	 de	 se	 fazer	 representar.
Então,	 em	28	de	 julho,	na	 sala	do	primeiro-ministro	na	Câmara	dos	Comuns,	 fomos	 recebidos	por	Mr.
Baldwin,	por	Lord	Halifax	e	por	Sir	Thomas	Inskip,	um	competente	advogado	que	tinha	a	vantagem	de	ser
pouco	conhecido	e	não	saber	coisa	alguma	sobre	assuntos	militares,	a	quem	Mr.	Baldwin	fizera	ministro	da
Coordenação	da	Defesa.	Um	grupo	do	Partido	Conservador	e	de	notáveis	não	partidários	foi	comigo.	Sir
Austen	Chamberlain	nos	apre sentou.	Foi	uma	grande	ocasião.	Não	me	lembro	de	nada	semelhante	no	que
pude	ver	da	vida	pública	inglesa.	Aquele	grupo	de	homens	eminentes,	sem	nenhuma	pretensão	de	vantagens
pessoais,	mas	cujas	vidas	tinham-se	centrado	nos	assuntos	de	interesse	público,	representava	um	peso	de	opi-
nião	conservadora	que	não	era	fácil	desconhecer.	Se	os	líderes	da	oposição	trabalhista	e	liberal	tivessem	ido
conosco,	poderia	ter	havido	uma	situação	política	suficientemente	tensa	para	impor	medidas	corretivas.	O
processo	 ocupou	 três	 ou	 quatro	 horas	 de	 cada	 um	 de	 dois	 dias	 consecutivos.	 Sempre	 afirmei	 que	 Mr.
Baldwin	era	um	bom	ouvinte.	Ele	certamente	pareceu	escutar	com	extremo	interesse	e	atenção.	Com	ele
estavam	vários	membros	da	equipe	do	Comitê	de	Defesa	Imperial.	No	primeiro	dia,	abri	a	exposição	com
um	pronunciamento	de	uma	hora	e	um	quarto	e	encerrei	da	seguinte	maneira:

Primeiro,	 estamos	 enfrentando	 o	 maior	 perigo	 e	 emergência	 de	 nossa	 história.	 Segundo,	 não	 temos
qualquer	esperança	de	solucionar	nosso	problema,	a	não	ser	em	conjunto	com	a	República	Francesa.	A
união	da	esquadra	inglesa	e	do	exército	francês,	junto	com	suas	forças	aéreas	con juntas,	operando	a	partir
de	pontos	situados	logo	atrás	das	fronteiras	da	França	e	da	Bélgica,	com	tudo	o	mais	que	a	Inglaterra	e	a
França	represen tam,	constituem	um	meio	de	dissuasão	em	que	pode	estar	a	salvação.	Pelo	menos,	essa	é
nossa	esperança.	Entrando	nos	detalhes,	devemos	deixar	de	lado	qualquer	obstáculo	ao	aumento	de	nossa
força.	Não	 temos	 nenhuma	 possibilidade	 de	 nos	 precaver	 contra	 todos	 os	 perigos	 possíveis.	 Devemos
concentrar-nos	no	que	é	vital	e	sofrer	nosso	castigo	no	resto.	Para	chegar	a	propostas	ainda	mais	claras,
devemos	 ampliar	 o	 desenvolvimento	 de	 nosso	 poder	 aéreo,	 prioritariamente	 a	 qualquer	 outra
consideração.	Devemos	a	todo	custo	atrair	a	nata	de	nossa	juventude	para	pilotar	aviões.	Não	im porta	que
atrativos	 sejam	oferecidos;	devemos	 recorrer	 a	 todas	 as	 fontes,	por	 todos	os	meios.	Devemos	 acelerar	 e
simplificar	nossa	produção	de	aviões	e	impulsioná-la	para	a	mais	alta	escala	possível,	sem	hesitar	em	fazer
contratos	com	os	Estados	Unidos	e	em	outros	lugares	para	obter	a	maior	quantidade	possível	de	toda	sorte
de	materiais	e	equipamentos	de	aviação.	Estamos	em	perigo,	como	nunca	estivemos	antes	—	não,	nem
mesmo	no	auge	da	campanha	submarina	[1917].
Este	pensamento	me	persegue:	Os	meses	passam	depressa.	Se	demorarmos	muito	para	recompor	nossas	defesas,
talvez	sejamos	impedidos	por	um	poder	superior	de	concluir	o	processo.



Muito	nos	desapontou	o	 fato	de	o	ministro	das	Finanças	não	poder	 estar	presente.	Era	 evidente	que	 a
saúde	de	Mr.	Baldwin	estava	fraquejando,	e	era	sabido	que	ele	logo	buscaria	descansar	de	suas	cargas.	Não
havia	 dúvida	 sobre	 quem	 seria	 seu	 sucessor.	 Infelizmente,	 Mr.	 Neville	 Chamberlain	 estava	 ausente,	 em
merecidas	férias,	e	não	teve	a	oportunidade	desse	confronto	direto	com	os	fatos	trazidos	por	membros	do
Partido	Conservador,	inclusive	seu	irmão	e	muitos	de	seus	mais	diletos	amigos	pessoais.

A	 mais	 atenta	 consideração	 foi	 dada	 pelos	 ministros	 à	 nossa	 exposição,	 mas	 só	 depois	 do	 recesso
parlamentar,	 em	23	de	novembro	de	1936,	 é	que	 todos	 fomos	 convidados	por	Mr.	Baldwin	 a	ouvir	um
pronunciamento	mais	ponderado	sobre	toda	a	situação.	Sir	Thomas	Inskip	fez	então	uma	exposição	franca
e	competente,	na	qual	não	nos	ocultou	a	gravidade	da	situação	a	que	havíamos	chegado.	Em	síntese,	essa
exposição	consistiu	em	dizer	que	nossas	estimativas,	e	particularmente	minhas	afirmações,	tinham	uma	visão
demasiadamente	sombria	de	nossas	possibilidades;	que	grandes	esforços	estavam	sendo	feitos	(como	de	fato
estavam)	para	recuperar	o	terreno	perdido;	mas	que	não	havia	razão	que	justificasse	a	adoção	de	medidas	de
emergência	 pelo	 governo;	 que	 estas	 teriam	 necessariamente	 um	 caráter	 perturbador	 em	 toda	 a	 vida
industrial	 do	 país,	 causariam	 um	 grande	 sobressalto	 por	 toda	 parte	 e	 divulgariam	 quaisquer	 deficiências
existentes;	 e	que,	dentro	desses	 limites,	 tudo	o	que	 era	possível	 fazer	 estava	 sendo	 feito.	Diante	disso,	Sir
Austen	Chamberlain	registrou	nossa	impressão	geral	de	que	nossas	angústias	não	tinham	sido	aliviadas	e	de
que	não	estávamos	nem	um	pouco	satisfeitos.	E	assim	nos	despedimos.

Durante	 todo	 o	 ano	 de	 1936,	 a	 inquietação	 do	 país	 e	 do	 parlamento	 continuou	 a	 aumentar	 e	 se
concentrou,	em	especial,	em	nossas	defesas	aé reas.	No	debate	sobre	a	Fala	do	Trono	ao	Parlamento	de	12	de
novembro,	censurei	duramente	Mr.	Baldwin	por	não	ter	mantido	sua	promessa	de	que	“qualquer	governo
deste	país	—	um	governo	de	coalizão	nacional	mais	do	que	qualquer	outro,	e	este	governo	em	particular	—
irá	certificar-se	de	que,	na	força	aérea	e	no	poderio	aéreo,	esta	nação	não	mais	fique	em	situação	inferior	à
de	 qualquer	 país	 situado	 a	 uma	 distância	 de	 ataque	 de	 suas	 linhas	 costeiras”.	 Disse	 eu:	 “O	 governo
simplesmente	não	consegue	chegar	a	uma	decisão	ou	não	consegue	fazer	com	que	o	primeiro-ministro	se
decida.	E	assim	vai	ele	num	estranho	paradoxo,	decidido	só	a	não	decidir,	resolvido	só	a	não	resolver,	firme
na	deriva,	sólido	na	fluidez,	onipotente	na	impotência.	E	assim	continuamos	a	preparar	mais	meses	e	anos
—	preciosos,	talvez	vitais	para	a	grandeza	da	Inglaterra	—	para	serem	comidos	pelos	gafanhotos.”

Mr.	Baldwin	me	respondeu	com	um	discurso	sem	precedentes,	no	qual	disse:

Lembraria	à	Câmara	que	não	uma	vez,	mas	em	muitas	ocasiões,	em	discursos	e	em	vários	lugares,	quando
falei	e	defendi,	tanto	quanto	sou	capaz,	o	princípio	democrático,	afirmei	que	uma	democracia	está	sempre
dois	anos	atrás	dos	ditadores.	Creio	que	isso	é	uma	verdade.	Tem	sido	verdade	neste	caso.	Exponho	a	toda	a
Casa	minhas	opiniões	com	uma	franqueza	para	estarrecer.	Os	senhores	hão	de	estar	lembrados	da	época
em	que	a	Conferência	do	Desarmamento	estava	reunida	em	Genebra.	Hão	de	estar	 lembrados	de	que,
naquela	 época	 [1931-32],	 este	 país	 era	 perpassado	 por	 um	 sentimento	 pacifista,	 provavelmente	 mais
intenso	 do	 que	 em	qualquer	 ocasião	 desde	 a	 guerra.	Hão	 de	 estar	 lembrados	 da	 eleição	 de	 Fulham,	 no
outono	de	1933,	em	que	uma	cadeira	que	o	governo	de	Coalizão	Nacional	tinha	foi	perdida	por	cerca	de	sete
mil	votos,	unicamente	em	torno	da	questão	pacifista.	(...)	Minha	posição,	como	líder	de	um	grande	partido,
não	 era	 inteiramente	 cômoda.	 Perguntei-me	 que	 probabilidade	 haveria	 —	 uma	 vez	 que	 aquele
sentimento	que	se	expressara	em	Fulham	era	comum	a	todo	o	país	—,	que	probabilidade	haveria,	dentro
de	um	ou	dois	anos,	de	que	aquele	sentimento	se	alterasse	a	ponto	de	o	país	conceder	um	mandato	em
favor	do	rearmamento.	Supondo-se	que	eu	me	houvesse	dirigido	ao	país	e	dito	que	a	Alemanha	estava	se
rearmando,	e	que	deveríamos	nos	rearmar,	alguém	acha	que	esta	pacífica	democracia	teria	atendido	a	uma
convocação	dessas	naquele	momento?	Nada	me	ocorre	que	tornasse	mais	certa	a	derrota	na	eleição,	do	meu
ponto	de	vista.



Realmente	uma	franqueza	de	estarrecer.	Levou	à	indecência	a	verdade	nua	e	crua	sobre	suas	motivações.
O	fato	de	um	primeiro-ministro	confessar	que	não	havia	cumprido	seu	dever	para	com	a	segurança	nacional
por	 ter	 tido	medo	de	perder	a	eleição	 foi	um	 incidente	 sem	paralelos	em	nossa	história	parlamentar.	Mr.
Baldwin,	 é	 claro,	 não	 era	movido	por	nenhum	desejo	 ig nóbil	 de	 permanecer	no	 cargo.	Na	 verdade,	 em
1936,	estava	sinceramente	desejoso	de	se	aposentar.	Sua	política	era	ditada	pelo	medo	de	que,	se	os	socialistas
chegassem	ao	poder,	 fosse	 feito	ainda	menos	do	que	seu	governo	pretendia.	Todos	os	pronunciamentos	e
votos	dos	socialistas	contra	as	medidas	de	defesa	encontram-se	registrados.	Mas	não	foi	uma	defesa	completa
e	não	fez	justiça	ao	espírito	do	povo	inglês.	O	sucesso	que	havia	acompanhado	a	ingênua	confissão	dos	erros
de	cálculo	cometidos	quanto	à	paridade	aérea,	no	ano	anterior,	não	se	repetiu	nessa	ocasião.	A	Câmara	ficou
espantada.	 Na	 verdade,	 a	 impressão	 causada	 foi	 tão	 dolorosa	 que	 bem	 poderia	 ter	 sido	 fatal	 para	 Mr.
Baldwin,	cuja	saúde	também	andava	fraquejando	nessa	época,	não	fosse	pela	intervenção	do	inesperado.

Nessa	época,	houve	uma	grande	aproximação	de	homens	e	mulheres	de	 todos	os	partidos	da	Inglaterra
que	 viam	 os	 perigos	 do	 futuro	 e	 que	 estavam	 decididos	 a	 tomar	 medidas	 práticas	 para	 garantir	 nossa
segurança	 e	 a	 causa	 da	 liberdade,	 igualmente	 ameaçadas	 por	 ambos	 os	 impulsos	 totalitários	 e	 pela
complacência	 de	nosso	 governo.	Nosso	plano	 era	 o	mais	 rápido	 rearmamento	possível	 da	 Inglaterra,	 em
larga	escala,	combinado	com	a	completa	aceitação	e	emprego	da	autoridade	da	Liga	das	Nações.	Chamei	essa
política	de	“Armas	e	o	Covenant”.	O	desempenho	de	Mr.	Baldwin	na	Câmara	dos	Comuns	era	visto	com
desdém	por	todos	nós.	A	culminação	dessa	campanha	deveria	ser	uma	reunião	no	Albert	Hall.	Ali,	em	3	de
de zembro,	reunimos	muitos	dos	principais	nomes	de	todos	os	partidos	—	 torys	da	ala	direita,	 firmemente
convencidos	 do	 perigo	 nacional;	 líderes	 da	União	 da	 Liga	 das	Nações;	 representantes	 de	muitos	 grandes
sindicatos,	 inclusive,	 na	 presidência,	meu	 antigo	 adversário	 da	 greve	 geral,	 Sir	Walter	 Citrine;	 o	 Partido
Liberal	 e	 seu	 líder,	 Sir	 Archibald	 Sinclair.	 Tínhamos	 a	 sensação	 de	 estar	 prestes	 não	 apenas	 a	 granjear
respeito	 para	 nossas	 opiniões,	 mas	 tam bém	 a	 fazê-las	 prevalecer.	 Foi	 nesse	 momento	 que	 a	 apaixonada
insistência	do	rei	em	desposar	a	mulher	a	quem	amava	fez	com	que	tudo	o	mais	fosse	jogado	para	segundo
plano.	Estava	chegando	a	crise	da	abdicação.

Antes	que	 eu	 respondesse	 ao	 voto	de	 agradecimento,	houve	um	grito	—	“God	Save	 the	King!”	—	 que
provocou	vivas	e	aplausos	prolongados.	Assim,	no	calor	do	momento,	expliquei	minha	posição	pessoal:

Há	 outra	 grave	 questão	 que	 domina	 nossa	 mente	 esta	 noite.	 Dentro	 de	 poucos	 minutos,	 estaremos
cantando	“Deus	salve	o	rei”.	Cantarei	com	um	fervor	mais	profundo	do	que	jamais	fiz	em	minha	vida.
Rezo	 e	 espero	 que	 nenhuma	 decisão	 irrevogável	 seja	 tomada	 apressadamente,	 mas	 que	 o	 tempo	 e	 a
opinião	 pública	 tenham	 a	 possibilidade	 de	 desempenhar	 seu	 papel,	 e	 que	 uma	personalidade	 querida	 e
singular	não	 seja	 separada	do	povo	 a	que	 tanto	 ama.	Espero	que	o	parlamento	possa	desempenhar	 sua
função	nessas	elevadas	questões	constitucionais.	Confio	em	que	nosso	rei	possa	ser	guiado	pelas	opiniões
que,	pela	primeira	vez,	estão	agora	sendo	expressas	pela	nação	inglesa	e	pelo	Império	Britânico,	e	que	o
povo	inglês,	por	seu	turno,	não	se	mostre	carente	de	generosa	consideração	pelo	ocupante	do	trono.

Não	 é	 relevante	 para	 esta	 narrativa	 descrever	 a	 controvérsia	 breve,	 mas	 violenta,	 que	 se	 seguiu.	 Eu
conhecia	o	rei	Eduardo	VIII	desde	sua	infância.	Em	1910,	como	ministro	do	Interior,	tinha	lido	perante
uma	esplêndida	assembleia	a	proclamação	que	o	fizera	príncipe	de	Gales,	no	castelo	de	Carnarvon.	Sentia-
me	obrigado	a	colocar	no	mais	alto	plano	minha	lealdade	pessoal	para	com	ele.	Embora,	durante	o	verão,
eu	 tivesse	 sido	plenamente	 informado	do	que	estava	ocorrendo,	não	 interferi	de	nenhum	modo	nem	me
comuniquei	 com	 ele	 em	nenhuma	 ocasião.	 Entretanto,	 pouco	 tempo	 depois,	 em	meio	 a	 sua	 aflição,	 ele
pediu	 permissão	 ao	 primeiro-ministro	 para	me	 consultar.	Mr.	 Baldwin	 deu	 seu	 consentimento	 formal	 e,
quando	isso	me	foi	transmitido,	fui	ter	com	o	rei	no	Fort	Belvedere.	Permaneci	em	contato	com	ele	até	sua



abdicação	e	fiz	o	que	pude	para	apelar	ao	rei	e	ao	público	por	paciência	e	vagar.	Nunca	me	arrependi	disso
—	na	verdade,	não	poderia	ter	feito	outra	coisa.

O	 primeiro-ministro	 revelou-se	 um	 juiz	 arguto	 dos	 sentimentos	 nacio nais	 dos	 ingleses.	 Sem	 dúvida,
percebeu	 e	 expressou	 a	 vontade	 profunda	 da	 nação.	 Seu	manejo	 competente	 e	 habilidoso	 da	 questão	 da
abdicação	 elevou-o,	 numa	 quinzena,	 do	 abismo	 às	 alturas.	Houve	 vários	momentos	 em	 que	 pareci	 estar
inteiramente	 sozinho	 contra	 uma	 irada	 Câmara	 dos	 Comuns.	 Não	 sou,	 quando	 estou	 em	 ação,
exageradamente	 afetado	pe las	 correntes	 hostis	 de	 sentimento,	 porém,	 em	mais	 de	uma	ocasião,	 foi	 quase
fisicamente	 impossível	me	 fazer	 ouvir.	Todas	 as	 forças	 que	 eu	 havia	 congregado	 em	 torno	 da	 política	 de
“Armas	e	o	Covenant”,	da	qual	eu	me	imaginava	a	mola	mestra,	afastaram-se	ou	se	dissolveram,	e	eu	mesmo
fui	 tão	 atacado	 pela	 opinião	 pública,	 que	 a	 visão	 quase	 universal	 era	 que	 minha	 vida	 política	 estava
finalmente	encerrada.	Como	é	estranho	que	essa	mesma	Câmara	dos	Comuns,	que	me	encarara	com	tanta
hostilidade,	 tenha	 sido	 o	 mesmo	 órgão	 que	 seguiu	 minha	 orientação	 e	 me	 apoiou	 durante	 os	 longos	 e
adversos	 anos	 da	 guerra,	 até	 chegarmos	 à	 vitória	 sobre	 todos	 os	 nossos	 inimigos!	Que	 grande	 prova	 isso
representa	de	que	o	único	caminho	sen sato	e	seguro	consiste	em	agir,	dia	após	dia,	de	acordo	com	o	que	a
própria	consciência	parece	ditar!

Da	abdicação	de	um	rei	passamos	à	coroação	de	outro	e,	até	o	final	de	maio	de	1937,	o	cerimonial	e	o
aparato	de	um	solene	ato	nacional	de	fide lidade	e	de	consagração	das	lealdades	inglesas	ao	novo	Soberano,
no	país	e	por	todo	o	Império,	ocuparam	todas	as	mentes.	Os	assuntos	externos	e	a	situação	de	nossas	defesas
perderam	 todo	 o	 interesse	 para	 o	 espírito	 popular.	 Era	 como	 se	 nossa	 ilha	 estivesse	 a	 dez	mil	milhas	 da
Europa.	Entretanto,	é-me	possível	registrar	que,	em	18	de	maio	de	1937,	no	dia	seguinte	à	coroação,	recebi
do	novo	rei	uma	carta	redigida	de	seu	próprio	punho:

The	Royal	Lodge,
			The	Great	Park,
						Windsor,	Berks.
									18.V.	37

Meu	caro	Mr.	Churchill,
Escrevo	para	agradecer-lhe	a	gentilíssima	carta	que	me	enviou.	Sei	quão	devotado	o	senhor	foi	e	ainda	é	a

meu	 querido	 irmão,	 e	 me	 faltam	 palavras	 para	 expressar	 o	 quanto	 me	 comovem	 sua	 solidariedade	 e
compreensão	nos	dificílimos	problemas	surgidos	desde	que	ele	nos	deixou,	em	dezembro.	Estou	plenamente
cônscio	 das	 grandes	 responsabilidades	 e	 incumbências	 que	 assumi	 como	 rei	 e	 encoraja-me	 sumamente
receber	seus	votos	auspiciosos,	vindos	de	um	de	nossos	grandes	estadistas	e	de	alguém	que	tem	servido	a	seu
país	 com	 tanta	 fidelidade.	 Espero	 e	 confio	 em	 que	 o	 ânimo	 e	 a	 esperança	 hoje	 existentes	 no	 país	 e	 no
Império	possam	revelar-se	um	bom	exemplo	para	as	outras	nações	do	mundo.

Creia-me
Mui	sinceramente	seu

George	R.I.

Esse	gesto	de	magnanimidade	com	alguém	cuja	influência,	naquele	mo mento,	havia	caído	a	zero	será	para
sempre	uma	experiência	carinhosamente	relembrada	em	minha	vida.

✩

Em	 28	 de	 maio	 de	 1937,	 depois	 que	 o	 rei	 George	 VI	 foi	 coroado,	 Mr.	 Baldwin	 aposentou-se.	 Seus
serviços	públicos,	de	 tão	 longa	data,	 foram	apropriadamente	 recompensados	com	um	título	de	conde	e	a



Ordem	da	Jarreteira.	Ele	abriu	mão	da	vasta	autoridade	que	havia	conquistado	e	man tido	cuidadosamente,
mas	que	usara	tão	pouco	quanto	possível.	Retirou-se	envolto	num	halo	de	gratidão	e	estima	popular.	Não
havia	dúvida	de	quem	seria	seu	sucessor.	Mr.	Neville	Chamberlain,	como	ministro	das	Finanças,	havia	não
apenas	 exercido	 a	 principal	 função	 do	 governo	nos	 cinco	 anos	 anteriores,	 como	 era	 também	o	ministro
mais	 competente	 e	 vigoroso,	 de	 habilidades	 superiores	 e	 com	 um	 nome	 histórico.	 Um	 ano	 antes,	 em
Birmingham,	eu	o	descrevera,	nas	palavras	de	Shakespeare,	como	o	“cargueiro	de	nossas	grandes	questões”,	e
ele	havia	aceito	essa	descrição	como	um	elogio.	Eu	não	tinha	nenhuma	expectativa	de	que	desejasse	trabalhar
comigo,	nem	tampouco	ele	teria	sido	sensato	se	o	fizesse	nessa	ocasião.	Suas	ideias	eram	muito	diferentes	das
minhas	quanto	ao	trato	das	questões	dominantes	da	época.	Mas	acolhi	de	bom	grado	a	ascensão	ao	poder	de
uma	figura	executiva	competente	e	cheia	de	vida.	Nossas	relações	continuaram	frias,	afáveis	e	polidas,	tanto
em	público	quanto	em	particular.

Posso	expor	aqui	uma	apreciação	comparativa	desses	dois	primeiros-ministros,	Baldwin	e	Chamberlain,	a
quem	eu	conhecera	por	tanto	tempo	e	sob	cujas	ordens	havia	trabalhado	ou	iria	trabalhar.	Stanley	Baldwin
era	 a	 figura	mais	 perspicaz	 e	 preparada,	 porém	 desprovida	 de	 uma	 capacidade	 executiva	minuciosa.	 Era
largamente	desligado	das	questões	 estrangeiras	 e	militares.	Conhecia	pouco	da	Europa	 e	do	que	 conhecia
não	gostava.	Tinha	profundo	conhecimento	da	política	partidária	inglesa	e	representava,	em	termos	gerais,
alguns	dos	pontos	fortes	e	muitas	das	fraquezas	de	nossa	raça.	Havia	lutado	em	cinco	eleições	gerais	como
líder	do	Partido	Conservador	e	vencera	três	delas.	Tinha	um	talento	especial	para	servir	aos	acontecimentos
e	imperturbabilidade	diante	das	críticas	adversas.	Era	singularmente	hábil	em	deixar	que	os	acontecimentos
trabalhassem	 a	 seu	 favor	 e	 sabia	 aproveitar	 o	momento	 certo	 quando	 ele	 chegava.	 Parecia-me	 reviver	 as
impressões	que	a	história	nos	dá	de	Sir	Robert	Walpole,	sem,	é	claro,	a	corrupção	do	século	XVIII,	e	foi	o
mastro	da	política	inglesa	por	quase	o	mesmo	longo	período.

Neville	Chamberlain,	por	outro	lado,	era	alerta,	metódico,	de	opiniões	firmes	e	possuía	um	altíssimo	grau
de	autoconfiança.	Diversamente	de	Baldwin,	imaginava-se	capaz	de	compreender	todo	o	quadro	da	situação
na	 Europa	 e,	 a	 rigor,	 do	 mundo	 inteiro.	 Em	 vez	 de	 uma	 intuição	 vaga,	 mas,	 ain da	 assim,	 arraigada,
tínhamos	agora	uma	eficiência	estrita	e	aguçada,	dentro	dos	limites	da	política	em	que	ele	confiava.	Como
ministro	 das	 Finanças	 e	 como	 primeiro-ministro,	 ele	manteve	 o	mais	 estreito	 e	 rígido	 controle	 so bre	 os
gastos	militares.	 Durante	 todo	 esse	 período,	 foi	 o	magistral	 opositor	 a	 todas	 as	 medidas	 de	 emergência.
Havia	 formado	 juízos	decididos	 sobre	 todas	 as	 personalidades	políticas	 da	 época,	no	país	 e	no	 exterior,	 e
sentia-se	capaz	de	lidar	com	elas.	Sua	esperança,	que	a	tudo	passava,	era	entrar	para	a	história	como	o	grande
pacificador,	 e	 para	 esse	 fim	 estava	 disposto	 a	 se	 esforçar	 sem	 trégua,	 a	 despeito	 dos	 acontecimentos,	 e	 a
enfrentar	grandes	riscos	para	ele	mesmo	e	para	seu	país.	Infelizmente,	deparou	com	corren tezas	cuja	força
não	 soube	aquilatar	 e	 enfrentou	 furacões	diante	dos	quais	não	 recuou,	mas	 com	os	quais	não	pôde	 lidar.
Nesses	 últimos	 anos	 antes	 da	 guerra,	 ter-me-ia	 sido	 mais	 fácil	 trabalhar	 com	 Baldwin,	 tal	 como	 eu	 o
conhecia,	do	que	com	Chamberlain;	mas	nenhum	dos	dois	 tinha	qualquer	desejo	de	 trabalhar	 comigo,	 a
não	ser	em	último	caso.

✩

Certo	dia,	em	1937,	tive	uma	reunião	com	Herr	von	Ribbentrop,	o	em baixador	alemão	na	Inglaterra.
Em	um	de	meus	artigos	quinzenais,	eu	havia	assinalado	que	sua	fala	 fora	deturpada	num	discurso	que	ele
havia	feito.	Em	sociedade,	é	claro,	eu	o	havia	encontrado	diversas	vezes.	Foi	então	que	ele	me	perguntou	se
eu	 poderia	 visitá-lo	 para	 conversarmos.	Recebeu-me	 no	 amplo	 salão	 do	 andar	 superior	 da	 embaixada	 da
Alemanha.	 Tivemos	 uma	 conversa	 que	 durou	 mais	 de	 duas	 horas.	 Ribbentrop	 foi	 muito	 polido	 e	 dis-
corremos	sobre	o	cenário	europeu,	no	tocante	aos	armamentos	e	à	política.	A	essência	das	declarações	que



ele	me	 fez	 foi	 no	 sentido	de	 que	 a	Alemanha	 estava	 em	busca	 da	 amizade	 da	 Inglaterra	 (no	 continente,
ainda	somos	frequentemente	chamados	de	“Inglaterra”).	Disse-me	que	poderia	ter	sido	ministro	do	Exterior
da	Alemanha,	mas	pedira	a	Hitler	que	o	deixasse	vir	para	Londres,	a	fim	de	trabalhar	plenamente	por	um
entendimento	ou	até	uma	aliança	anglo-alemã.	A	Alemanha	seria	guardiã	do	Império	Britânico	em	toda	a
sua	grandeza	e	extensão.	Talvez	pleiteasse	a	devolução	das	colônias	alemãs,	mas	isso,	evidentemente,	não	era
fundamental.	 O	 necessário	 era	 que	 a	 Inglaterra	 desse	 carta	 branca	 à	 Alemanha	 no	 Leste	 Europeu.	 Ela
precisava	ter	seu	Lebensraum,	espaço	vital	para	sua	população	cada	vez	maior.	Assim,	a	Polônia	e	o	Corredor
de	Danzig	deveriam	ser	absorvidos.	A	Rússia	Branca	e	a	Ucrânia	eram	indispensáveis	para	a	vida	futura	do
Reich	alemão	de	setenta	milhões	de	habitantes.	Nada	aquém	disso	seria	suficiente.	Tudo	o	que	se	pleiteava	da
Commonwealth	Britânica	de	Nações	e	do	Império	Britânico	era	não	interferência.	Havia	um	mapa	grande
na	parede	e,	por	várias	vezes,	o	embaixador	levou-me	até	ele	para	ilustrar	seus	projetos.

Depois	 de	 ouvir	 tudo	 isso,	 afirmei	 ter	 certeza	 de	 que	 o	 governo	 inglês	 não	 concordaria	 em	 dar	 carta
branca	à	Alemanha	na	Europa	oriental.	Era	verdade	que	nossas	relações	com	a	Rússia	soviética	estavam	ruins
e	que	odiávamos	o	comunismo	tanto	quanto	Hitler,	mas	ele	podia	ter	certeza	de	que,	mesmo	que	a	França
fosse	 bem-tratada,	 a	 Inglaterra	 jamais	 se	 desinte ressaria	 dos	 destinos	 do	 continente	 europeu	 a	 ponto	 de
permitir	à	Alemanha	obter	o	domínio	da	Europa	Central	e	Oriental.	Estávamos	justamente	de	pé,	junto	ao
mapa,	quando	afirmei	isso.	Ribbentrop	deu	as	costas	para	o	mapa	abruptamente.	Em	seguida,	disse:	“Nesse
caso,	 a	 guerra	 é	 inevitável.	 Não	 há	 saída.	 O	 Führer	 está	 decidido.	 Nada	 o	 deterá	 e	 nada	 nos	 deterá.”
Voltamos	 então	para	nossas	 cadeiras.	Eu	 era	 apenas	um	membro	 isolado	do	parlamento,	mas	 tinha	 certa
proeminência.	Julguei	apropriado	dizer	ao	embaixador	alemão	—	na	verdade,	lembro-me	bem	das	palavras:
“Ao	 falar	 em	 guerra,	 que	 sem	 dúvida	 seria	 uma	 guerra	 generalizada,	 o	 senhor	 não	 deve	 subestimar	 a
Inglaterra.	 É	 um	 país	 curioso	 e	 poucos	 estrangeiros	 conseguem	 entender	 sua	 mentalidade.	 Não	 faça
julgamentos	com	base	na	atitude	do	governo	atual.	Uma	vez	apresentada	ao	povo	uma	grande	causa,	toda
sorte	de	atos	inesperados	pode	ser	praticada	por	esse	mesmo	governo	e	pela	nação	inglesa.”

E	repeti:	“Não	subestime	a	Inglaterra.	Ela	é	muito	inteligente.	Se	vocês	nos	mergulharem	a	todos	noutra
Grande	Guerra,	ela	porá	o	mundo	inteiro	contra	vocês,	como	da	última	vez.”	Diante	disso,	o	embaixador
ergueu-se	 de	 sua	 cadeira	 e	 disse:	 “Ah,	 a	 Inglaterra	 pode	 ser	muito	 inteligente,	mas,	 desta	 vez,	 não	 fará	 o
mundo	voltar-se	contra	a	Alemanha.”	Desviamos	a	conversa	para	assuntos	mais	amenos	e	não	ocorreu	mais
nada	que	fosse	digno	de	nota.	Esse	incidente,	no	entanto,	ficou-me	na	memória	e,	uma	vez	que	o	relatei	ao
Foreign	Office	na	época,	sinto-me	à	vontade	para	registrá-lo	por	escrito.

Quando	estava	em	julgamento,	sujeito	a	ser	condenado	à	morte	pelos	vencedores,	Ribbentrop	forneceu
uma	versão	distorcida	dessa	conversa	e	alegou	que	eu	deveria	ser	chamado	como	testemunha.	O	que	registrei
dela	é	o	que	teria	dito,	se	tivesse	sido	convocado.

1	Todos	os	meus	destaques	gráficos	são	posteriores.
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Mr.	Eden	ministro	do	Exterior:	sua	demissão

O	ministro	do	Exterior	tem	uma	posição	especial	num	gabinete	inglês.	É	tratado	com	extremo	respeito
em	seu	cargo	de	alta	responsabilidade,	mas	costuma	conduzir	seus	assuntos	sob	a	supervisão	contínua,	se	não
de	 todo	 o	Gabinete,	 ao	menos	 de	 seus	membros	 principais.	 Tem	 a	 obrigação	 de	mantê-los	 informados.
Manda	circular	entre	seus	colegas,	como	praxe,	todos	os	seus	telegramas	executivos,	os	relatórios	vindos	de
nossas	embaixadas	no	exterior	e	o	registro	de	suas	conversas	com	embaixadores	estrangeiros	ou	outras	altas
personalidades.	Ao	menos,	assim	foi	durante	minha	experiência	na	vida	ministerial.	Essa	supervisão,	é	claro,
é	especialmente	efetuada	pelo	primeiro-ministro,	que,	em	pessoa	ou	através	de	seu	Gabinete,	é	responsável
pelo	controle	e	tem	o	poder	de	controlar	os	rumos	da	política	externa.	Em	relação	a	ele,	pelo	menos,	não
deve	haver	segredos.	Nenhum	ministro	do	Exterior	consegue	fazer	seu	trabalho	sem	o	apoio	constante	de
seu	 superior.	Para	que	as	 coisas	 funcionem	bem,	deve	haver	não	apenas	um	acordo	entre	eles	quanto	aos
princípios	fundamentais,	mas	também	harmonia	de	pontos	de	vista	e	mesmo	até	de	temperamento.	Isso	é
ainda	 mais	 importante	 quan do	 o	 próprio	 primeiro-ministro	 dedica	 uma	 atenção	 especial	 aos	 assuntos
estrangeiros.

Eden	foi	ministro	do	Exterior	de	Mr.	Baldwin,	que,	salvo	por	seu	conhecido	e	preponderante	desejo	de
paz	e	sossego,	não	tinha	nenhuma	participação	ativa	na	política	externa.	Mr.	Chamberlain,	por	outro	lado,
procurava	 exercer	 um	 controle	 dominante	 em	 muitos	 ministérios.	 Ele	 tinha	 opiniões	 fortes	 sobre	 os
assuntos	externos	e,	desde	o	começo,	afirmou	seu	incontestável	direito	de	discuti-las	com	os	embaixadores
estrangeiros.	Sua	posse	no	cargo	de	primeiro-ministro,	por	conseguinte,	implicou	uma	mudança	sutil	mas
perceptível	na	posição	do	ministro	do	Exterior.

A	 isso	 se	 acrescentou	uma	profunda	diferença	de	 temperamento	 e	de	opiniões,	 ainda	que,	 a	princípio,
fosse	 apenas	 latente.	 O	 primeiro-ministro	 desejava	 estabelecer	 relações	 cordiais	 com	 os	 dois	 ditadores
europeus	e	acreditava	que	o	melhor	método	para	 isso	era	evitar	qualquer	coisa	que	 tendesse	a	ofendê-los.
Eden,	por	outro	lado,	havia	conquistado	sua	reputação	em	Genebra	ao	arregimentar	as	nações	da	Europa
contra	um	ditador	e,	se	o	assunto	ficasse	por	sua	conta,	bem	poderia	ter	levado	as	sanções	à	beira	da	guerra,
e	 talvez	 mais	 longe.	 Era	 um	 adepto	 fervoroso	 da	 Entente	 com	 a	 França.	 Ansiava	 por	 ter	 relações	 mais
íntimas	com	a	Rússia	soviética.	Sentia	e	temia	o	perigo	de	Hitler.	Estava	alarmado	com	a	insignificância	de
nossos	armamentos	e	com	a	repercussão	disso	nos	assuntos	externos.	Quase	se	poderia	dizer	que	não	havia
muita	diferença	de	opinião	entre	ele	e	eu,	exceto,	é	claro,	pelo	fato	de	que	ele	estava	no	cargo.	Assim,	desde
o	 começo,	 pareceu-me	 provável	 que	 surgissem	 divergências	 entre	 essas	 duas	 figuras	 ministeriais
preponderantes,	à	medida	que	a	situação	mundial	se	tornasse	mais	aguda.

Além	disso,	o	primeiro-ministro	tinha	em	Lord	Halifax	um	colega	que	parecia	compartilhar	suas	opiniões
sobre	os	assuntos	externos	com	simpatia	e	convicção.	Minha	longa	e	íntima	associação	com	Edward	Halifax
datava	de	1922,	 quando,	na	 época	de	Lloyd	George,	 ele	 se	 tornara	meu	 subsecretário	no	Ministério	dos
Domínios	e	Colônias.	As	divergências	políticas	—	mesmo	sérias	e	prolongadas	quanto	as	que	surgiram	entre
nós	a	propósito	de	sua	política	como	vice-rei	da	Índia	—	nunca	haviam	destruído	nossas	relações	pessoais.
Eu	 acreditava	 conhecê-lo	muito	 bem	 e	 tinha	 certeza	 de	 que	 havia	 um	 abismo	 entre	 nós.	 Achei	 que	 esse
mesmo	 abismo,	 ou	 coisa	 parecida,	 estava-se	 abrindo	 entre	 ele	 e	 Anthony	 Eden.	 Teria	 sido	mais	 sensato,



vendo	bem,	que	Mr.	Chamberlain	tivesse	feito	Lord	Halifax	ministro	do	Exterior	ao	compor	seu	Gabinete.
Eden	teria	ficado	muito	mais	satisfeito	no	Ministério	da	Guerra	ou	no	almirantado,	e	o	primeiro-ministro
teria	tido	um	espírito	afinado	com	o	dele	e	um	homem	de	sua	confiança	no	Foreign	Office.	Entre	o	verão
de	1937	e	o	fim	desse	ano,	cresceram	as	divergências	de	método	e	de	objetivos	entre	o	primeiro-ministro	e
seu	 Foreign	Office.	 A	 sequência	 de	 acontecimentos	 que	 levou	 à	 renúncia	 de	Mr.	 Eden,	 em	 fevereiro	 de
1938,	seguiu	um	caminho	lógico.

Os	pontos	de	divergência	originais	surgiram	a	respeito	de	nossas	relações	com	a	Alemanha	e	a	Itália.	Mr.
Chamberlain	estava	decidido	a	insistir	em	seus	pleitos	junto	aos	dois	ditadores.	Em	julho	de	1937,	convidou
o	em baixador	italiano,	o	conde	Grandi,	a	Downing	Street.	A	conversa	ocorreu	com	o	conhecimento	mas
não	na	presença	de	Mr.	Eden.	Mr.	Chamberlain	 falou	de	 seu	desejo	de	um	 aprimoramento	das	 relações
anglo-italianas.	 O	 conde	 Grandi	 sugeriu-lhe,	 como	 gesto	 preliminar,	 que	 seria	 interessante	 o	 primeiro-
ministro	 redigir	 um	 apelo	 pessoal	 a	Mussolini.	Mr.	Chamberlain	 sentou-se	 e	 redigiu	 essa	 carta	 durante	 a
entrevista.	Ela	foi	despachada	sem	ser	encaminhada	ao	ministro	do	Exterior,	que	estava	em	seu	ministério	a
alguns	passos	dali.	A	carta	não	produziu	qualquer	resultado	visível,	e	nossas	relações	com	a	Itália,	em	virtude
de	sua	crescente	intervenção	na	Espanha,	foram	piorando	cada	vez	mais.

Mr.	 Chamberlain	 estava	 imbuído	 do	 sentimento	 de	 ter	 uma	 missão	 especial	 e	 pessoal	 de	 estabelecer
relações	 amistosas	 com	 os	 ditadores	 da	 Itália	 e	 da	 Alemanha,	 e	 se	 imaginava	 capaz	 de	 consegui-lo.	 A
Mussolini,	desejava	dar	o	reconhecimento	da	conquista	italiana	da	Abissínia,	como	prelúdio	para	um	acerto
geral	das	divergências.	A	Hitler,	estava	disposto	a	fazer	concessões	coloniais.	Ao	mesmo	tempo,	mostrava-se
pouco	inclinado	a	considerar	abertamente	o	aperfeiçoamento	dos	armamentos	ingleses	ou	a	necessidade	de
uma	 colaboração	 estreita	 com	 a	França,	 tanto	no	nível	militar	 quanto	no	político.	Mr.	Eden,	 por	 outro
lado,	 estava	 convencido	 de	 que	 qualquer	 acordo	 com	 a	 Itália	 deveria	 fazer	 parte	 de	 um	 acerto	 geral	 no
Mediterrâneo,	que	deveria	incluir	a	Espanha	e	ser	obtido	mediante	um	estreito	entendimento	com	a	França.
Na	negociação	desse	acordo,	nosso	reconhecimento	da	posição	da	Itália	na	Abissínia	seria,	claramente,	um
importante	elemento	de	barganha.	Jogá-lo	fora	logo	no	prelúdio	e	dar	mostras	de	uma	ansiedade	de	iniciar
as	negociações	eram,	na	opinião	do	ministro	do	Exterior,	uma	insensatez.

Durante	 o	 outono	 de	 1937,	 essas	 divergências	 tornaram-se	maiores.	Mr.	Chamberlain	 concluiu	 que	 o
Foreign	Office	obstruía	suas	tentativas	de	 iniciar	discussões	com	a	Alemanha	e	a	Itália,	e	Mr.	Eden	achou
que	seu	superior	demonstrava	uma	pressa	descabida	em	se	aproximar	dos	ditadores,	particularmente	quando
o	armamento	inglês	estava	tão	fraco.	Houve,	na	verdade,	uma	profunda	divergência	prática	e	psicológica	de
pontos	de	vista.

✩

Apesar	 de	 minhas	 diferenças	 com	 o	 governo,	 eu	 tinha	 muita	 simpatia	 por	 seu	 ministro	 do	 Exterior.
Parecia-me	a	figura	mais	resoluta	e	corajosa	daquela	administração.	Embora,	como	secretário	parlamentar	de
Mr.	Austen	Chamberlain	e,	mais	tarde,	como	vice-ministro	no	Foreign	Office,	ele	tivesse	tido	que	se	adaptar
a	muitas	coisas	que	eu	havia	atacado	e	que	continuo	a	condenar,	eu	tinha	certeza	de	que	sua	intuição	estava
certa	e	de	que	ele	havia	captado	a	essência	da	questão.	Por	sua	vez,	ele	fazia	questão	de	me	convidar	para	as
recepções	 do	 Foreign	 Office	 e	 mantínhamos	 livre	 correspondência.	 Naturalmente,	 não	 havia	 nenhuma
impropriedade	nessa	 prática,	 e	Mr.	Eden	 aderia	 ao	 precedente	 já	 bem-estabelecido	de	 que	 o	ministro	 do
Exterior	 tem	o	costume	de	se	manter	em	contato	com	as	 figuras	políticas	proeminentes	da	época	no	que
tange	a	todas	as	grandes	questões	internacionais.

No	outono	de	1937,	Eden	e	eu	havíamos	chegado,	embora	por	vias	um	pouco	diferentes,	a	um	ponto	de
vista	 semelhante,	 contrário	 à	 intervenção	 ativa	 do	Eixo	 na	Guerra	Civil	 Espanhola.	 Sempre	 o	 apoiei	 na



Câmara	dos	Comuns	quando	ele	tomou	medidas	enérgicas,	ainda	que	em	escala	muito	limitada.	Eu	sabia
muito	bem	quais	eram	suas	dificuldades	com	alguns	de	seus	colegas	seniores	do	Gabinete	e	com	seu	chefe,	e
que	ele	agiria	de	maneira	mais	ousada	se	não	o	entravassem.	Logo	surgiu	no	Mediterrâneo	uma	crise	que	ele
administrou	com	firmeza	e	habilidade	e	que,	por	con seguinte,	foi	solucionada	de	um	modo	que	trouxe	um
lampejo	de	crédito	para	nossa	 linha	de	ação.	Alguns	navios	mercantes	 tinham	sido	afundados	pelos	assim
ditos	submarinos	espanhóis.	Na	verdade,	não	havia	dúvida	de	que	não	eram	espanhóis,	mas	italianos.	Aquilo
era	pura	pirataria	e	havia	impelido	à	ação	todos	os	que	tomaram	conhecimento	do	fato.	Uma	confe rência
dos	países	 do	Mediterrâneo	 foi	 convocada	para	 10	de	 setembro,	 em	Nyon.	Para	 lá	 seguiu	o	ministro	do
Exterior,	acompanhado	por	Vansittart	e	Lord	Chatfield,	primeiro	Lord	do	almirantado.	A	conferência	foi
curta	 e	 bem-sucedida.	Concordou-se	 em	 criar	 patrulhas	 antissubmarinas	 inglesas	 e	 francesas,	 com	ordens
que	 não	 deixavam	 dúvidas	 quanto	 ao	 destino	 de	 qualquer	 submarino	 encontrado.	 A	 Itália	 deu	 sua
aquiescência	ao	que	se	decidiu	na	conferência	e	os	ataques	cessaram	imediatamente.

Embora	tenha	sido	um	incidente,	essa	é	uma	prova	de	quão	poderosa	teria	sido	a	influência	conjunta	da
Inglaterra	 e	 da	 França	—	 expressa	 com	 convicção	 e	 com	 a	 disposição	 de	 usar	 da	 força	—	no	 estado	 de
ânimo	e	na	política	dos	ditadores.	Não	se	pode	afirmar	que	tal	política	houvesse	 impe dido	a	guerra	nesse
estágio.	Mas	 tê-la-ia	 facilmente	 adiado.	 A	 verdade	 é	 que,	 enquanto	 o	 “apaziguamento”,	 em	 todas	 as	 suas
formas,	 só	 fazia	 incentivar	a	agressão	dos	ditadores	e	dar-lhes	maior	poder	 junto	aos	 seus	próprios	povos,
qualquer	sinal	de	uma	contraofensiva	decidida	por	parte	das	democracias	ocidentais	produzia	imediatamente
um	 alívio	 das	 tensões.	 Essa	 norma	 pre valeceu	 durante	 todo	 o	 ano	 de	 1937.	Depois	 disso,	 o	 cenário	 e	 a
situação	ficaram	diferentes.

Durante	novembro,	Eden	passou	a	preocupar-se	cada	vez	mais	com	a	 lentidão	de	nosso	 rearmamento.
No	 dia	 11,	 encontrou-se	 com	 o	 primeiro-ministro	 e	 procurou	 transmitir	 seus	 receios.	 Mr.	 Neville
Chamberlain,	após	algum	tempo,	recusou-se	a	ouvi-lo.	Recomendou-lhe	que	“fosse	para	casa	e	tomasse	uma
aspirina”.	 Em	 fevereiro	 de	 1938,	 o	ministro	 do	Exterior	 viu-se	 quase	 isolado	 no	Gabinete.	O	 primeiro-
ministro	 tinha	 um	 forte	 apoio	 contra	 seu	 ponto	 de	 vista.	 Uma	 ala	 inteira	 de	 importantes	 ministros
considerava	perigosa	e	até	provocadora	a	política	do	Foreign	Office.	Por	outro	 lado,	alguns	dos	ministros
mais	 jovens	dispunham-se	a	compreender	o	ponto	de	vista	de	Eden.	Alguns	queixaram-se,	mais	 tarde,	de
Eden	não	haver	confiado	neles.	Ele	nem	sequer	considerou	a	formação	de	um	grupo	contra	seu	líder.	Os
chefes	 de	 estado-maior	 não	 podiam	 ajudá-lo.	 Na	 verdade,	 recomendavam	 cautela	 e	 discorriam	 sobre	 os
perigos	da	situação.	Estavam	relutantes	em	se	aproximar	demais	dos	franceses,	temendo	que	assumíssemos
compromissos	que	não	pudéssemos	cumprir.	Tinham	uma	visão	sombria	do	poderio	militar	russo	depois	do
expurgo	de	Stalin,	do	qual	voltaremos	a	falar	mais	adiante.	Julgavam	necessário	lidar	com	nossos	problemas
como	 se	 tivéssemos	 três	 inimigos	 —	 a	 Alemanha,	 a	 Itália	 e	 o	 Japão	 —	 que	 poderiam	 nos	 atacar	 em
conjunto,	e	poucos	amigos	para	nos	ajudar.	Poderíamos	solicitar	bases	aéreas	na	França,	mas	no	começo	não
teríamos	 possibilidade	 de	 enviar	 um	 exército.	 Mas	 até	 essa	 modesta	 ideia	 deparou	 com	 uma	 intensa
resistência	no	Gabinete.

A	ruptura	efetiva,	no	entanto,	surgiu	de	uma	questão	nova	e	própria.	Na	noite	de	11	de	janeiro	de	1938,
Mr.	Sumner	Welles,	 subsecretário	de	Estado	americano,	visitou	o	embaixador	 inglês	em	Washington.	Era
portador	 de	 uma	 mensagem	 secreta	 e	 confidencial	 do	 presidente	 Roosevelt	 para	 Mr.	 Chamberlain.	 O
presidente	 estava	 profundamente	 inquieto	 com	 a	 deterio ração	 da	 situação	 internacional	 e	 propunha-se	 a
tomar	a	iniciativa	—	convidando	os	representantes	de	alguns	governos	a	comparecerem	a	Washington	—
para	discutir	 as	 causas	 subjacentes	 das	 dificuldades	 que	 existiam.	Antes	 de	 tomar	 essa	medida,	 entretanto,
desejava	 consultar	 o	 governo	 inglês	 para	 ouvir-lhe	 a	 opinião	 sobre	 esse	 plano,	 estipulando	 que	 nenhum
outro	governo	fosse	informado	da	natureza	ou	da	existência	da	proposta.	Ele	pedia	que,	no	máximo	até	17
de	 janeiro,	 fosse	 dada	 uma	 resposta	 a	 sua	 mensagem,	 e	 deixou	 implícito	 que	 somente	 se	 sua	 sugestão



recebesse	 “a	 aprovação	 cordial	 e	 o	 sincero	 apoio	 do	 governo	 de	 Sua	Majestade”	 é	 que	 ele	 iria	 entrar	 em
contato	com	os	governos	da	França,	da	Alemanha	e	da	Itália.	Ali	estava	um	passo	portentoso	e	de	grande
alcance.

Ao	encaminhar	essa	proposta	secretíssima	a	Londres,	o	embaixador	inglês,	Sir	Ronald	Lindsay,	insistiu	da
maneira	mais	veemente	em	sua	aceitação.	O	Foreign	Office	recebeu	o	telegrama	de	Washington	em	12	de
janeiro	 e,	 naquela	 noite,	 enviaram-se	 cópias	 ao	 primeiro-ministro,	 que	 estava	 no	 in terior.	 Na	 manhã
seguinte,	 ele	 voltou	 a	Londres	 e,	 por	 instrução	 sua,	 seguiu	uma	 resposta	 à	mensagem	do	presidente.	Mr.
Eden,	nessa	ocasião,	estava	desfrutando	de	um	breve	período	de	férias	no	sul	da	França.	A	resposta	de	Mr.
Chamberlain	 foi	 que	 ele	 muito	 apreciava	 a	 confiança	 do	 presidente	 Roosevelt	 em	 consultá-lo	 daquela
maneira	acerca	de	sua	proposta	de	um	plano	para	aliviar	a	tensão	existente	na	Europa,	mas	desejava	explicar
a	situação	de	seus	próprios	esforços	para	chegar	a	um	acordo	com	a	Alemanha	e	a	Itália,	particularmente	no
caso	desta	última.

“O	 governo	 de	 Sua	Majestade	 estaria	 disposto,	 de	 seu	 lado,	 se	 possível	 com	 a	 autorização	 da	 Liga	 das
Nações,	a	reconhecer	de	jure	a	ocupação	italiana	da	Abissínia,	caso	constate	que	o	governo	italiano,	por	sua
vez,	se	dispõe	a	dar	mostras	de	seu	desejo	de	contribuir	para	o	restabelecimento	da	confiança	e	de	relações
amistosas.”

O	 primeiro-ministro	 estava	 mencionando	 esses	 fatos,	 prosseguia	 a	 mensagem,	 para	 que	 o	 presidente
pudesse	avaliar	se	sua	proposta	atual	não	iria	interferir	com	o	esforço	inglês.	Assim,	não	seria	mais	sensato
adiar	o	lançamento	do	plano	americano?

Essa	 resposta	 foi	 recebida	 por	 Mr.	 Roosevelt	 com	 certo	 desapontamento.	 Ele	 indicou	 que	 daria	 uma
resposta	a	Mr.	Chamberlain	por	carta	em	17	de	janeiro.	Na	noite	de	15	de	janeiro,	o	ministro	do	Exterior
voltou	 para	 a	 Inglaterra.	 Fora	 instado	 a	 voltar,	 não	 por	 seu	 superior,	 que	 estava	 satisfeito	 em	 agir	 sem	 a
presença	dele,	mas	pelos	 funcionários	do	Foreign	Office	mais	 ligados	a	ele.	O	atento	Alexander	Cadogan
estava	 à	 sua	 espera	no	 cais	 de	Dover.	Mr.	Eden,	 que	 trabalhara	 arduamente,	 durante	muito	 tempo,	 para
melhorar	 as	 relações	 anglo-americanas,	 ficou	 profundamente	 perturbado.	 Enviou	 imediatamente	 um
telegrama	 a	 Sir	 Ronald	 Lindsay,	 tentando	 minimizar	 os	 efeitos	 da	 desalentadora	 resposta	 de	 Mr.
Chamberlain.	A	carta	do	presidente	chegou	a	Londres	na	manhã	de	18	de	janeiro.	Nela,	ele	concordou	em
adiar	o	anúncio	de	sua	proposta,	em	vista	do	fato	de	que	o	governo	inglês	estava	contemplando	negociações
diretas,	 mas	 acrescentou	 que	 ficava	 seriamente	 preocupado	 com	 a	 indicação	 de	 que	 o	 governo	 de	 Sua
Majestade	 pudesse	 dar	 reconhecimento	 à	 posição	 italiana	 na	 Abissínia.	 A	 seu	 ver,	 isso	 teria	 um	 efeito
sumamente	prejudicial	 sobre	a	política	 japonesa	no	Extremo	Oriente	e	 a	opinião	pública	americana.	Mr.
Cordell	Hull,	ao	entregar	essa	carta	ao	embaixador	inglês	em	Washington,	expressou-se	de	modo	ainda	mais
enfático.	Disse	que	esse	 reconhecimento	“despertaria	um	sentimento	de	 repulsa,	 reavivaria	 e	multiplicaria
todos	os	temores	de	que	se	desse	apoio	a	um	ato	ilícito	e	seria	interpretado	como	uma	barganha	corrupta,
feita	 na	 Europa	 à	 custa	 dos	 interesses	 no	 Extremo	 Oriente,	 nos	 quais	 os	 EUA	 estavam	 intimamente
envolvidos”.

A	 carta	 do	 presidente	 foi	 examinada	 numa	 série	 de	 reuniões	 do	 comitê	 de	 assuntos	 estrangeiros	 do
Gabinete.	Mr.	Eden	conseguiu	uma	modificação	considerável	da	atitude	anterior.	A	maioria	dos	ministros
pensou	 que	 ele	 estivesse	 satisfeito.	 Ele	 não	 lhes	 deixou	 claro	 que	 não	 estava.	 Após	 essas	 discussões,	 duas
mensagens	 foram	enviadas	 a	Washington	na	noite	de	21	de	 janeiro.	A	 essência	dessas	 respostas	 foi	que	o
primeiro-ministro	acolhia	calorosamente	a	iniciativa	do	presidente,	mas	não	se	dispunha	a	aceitar	nenhuma
responsabilidade	 por	 seu	 fracasso,	 caso	 as	 iniciativas	 americanas	 fossem	 malrecebidas.	 Mr.	 Chamberlain
desejava	assinalar	que	não	aceitávamos	 irrestritamente	o	método	sugerido	pelo	presidente,	que	claramente
irritaria	 os	 dois	 ditadores	 e	 o	 Japão.	 O	 governo	 de	 Sua	 Majestade	 tampouco	 achava	 que	 o	 presidente
houvesse	 compreendido	 inteiramente	 nossa	 posição	 acerca	 do	 reconhecimento	 de	 jure.	 A	 segunda



mensagem,	 na	 verdade,	 era	 uma	 explicação	 de	 nossa	 atitude	 nessa	 questão.	 Tencionávamos	 dar	 esse
reconhecimento	apenas	como	parte	de	um	acordo	geral	com	a	Itália.

O	embaixador	inglês	relatou	sua	conversa	com	Mr.	Sumner	Welles	quan do	entregou	essas	mensagens	ao
presidente,	 em	 22	 de	 janeiro.	 Informou	 que	 Mr.	 Welles	 lhe	 dissera	 que	 “o	 presidente	 considerava	 o
reconhecimento	 uma	 pílula	 desagradável	 que	 ambos	 teríamos	 de	 engolir,	 e	 desejava	 que	 a	 engolíssemos
juntos”.

Foi	assim	que	a	proposta	do	presidente	Roosevelt	de	usar	a	influência	americana	para	reunir	as	principais
potências	europeias,	a	fim	de	discutir	as	probabilidades	de	um	acordo	geral	—	implicando,	é	claro,	por	mais
relutantemente	que	fosse,	o	maciço	poderio	dos	Estados	Unidos	—	foi	repelida	por	Mr.	Chamberlain.

✩

Estava	claro	que	uma	demissão	do	ministro	do	Exterior	não	se	poderia	fundar	no	rechaço	da	iniciativa	do
presidente	por	parte	de	Mr.	Chamberlain.	Mr.	Roosevelt,	na	verdade,	estava	correndo	grandes	riscos	em	sua
própria	 política	 interna,	 ao	 implicar	 deliberadamente	 os	 Estados	 Unidos	 no	 anuviante	 cenário	 europeu.
Todas	as	forças	do	isolacionismo	despertariam	se	alguma	parte	desse	intercâmbio	houvesse	transpirado.	Por
outro	 lado,	nenhum	acontecimento	 teria	mais	probabilidade	de	adiar,	ou	até	prevenir	 a	guerra,	do	que	a
entrada	 dos	 Estados	Unidos	 no	 circuito	 dos	 ódios	 e	 temores	 euro peus.	 Para	 a	 Inglaterra,	 era	 quase	 uma
questão	de	vida	ou	morte.	Ninguém	consegue	aquilatar,	em	retrospecto,	o	efeito	que	isso	teria	surtido	no
curso	dos	acontecimentos	na	Áustria	e,	depois,	em	Munique.	Devemos	encarar	essa	rejeição	—	pois	isso	é	o
que	ela	foi	—	como	a	perda	da	última	tênue	chance	de	salvar	o	mundo	da	tirania	de	outro	modo	que	não
pela	guerra.	O	fato	de	Mr.	Chamberlain,	com	sua	visão	limitada	e	sua	inexperiência	no	cenário	europeu,	ter
tido	a	autossuficiência	de	desdenhar	a	mão	que	se	estendia	num	gesto	de	oferta	através	do	Atlântico	é,	ainda
hoje,	tão	assombroso	que	chega	a	tirar	o	fôlego.	É	estarrecedora	a	falta	de	qualquer	senso	de	proporção	e	até
de	qualquer	 sentimento	de	 autopreservação	que	 esse	 episódio	 revela,	num	homem	 íntegro,	 competente	 e
bem-intencionado,	encarregado	do	destino	de	nosso	país	e	do	de	 todos	os	que	dependiam	dele.	Hoje	em
dia,	é	impossível	sequer	reconstituir	o	estado	de	ânimo	que	teria	possibilitado	esse	gesto.

Deve	ter	sido	com	decrescente	confiança	no	futuro	que	Mr.	Eden	foi	a	Paris,	em	25	de	janeiro,	deliberar
com	os	franceses.	Agora,	tudo	girava	em	torno	do	sucesso	da	aproximação	com	a	Itália,	da	qual	fizéramos
tamanha	 questão	 em	nossas	 respostas	 ao	 presidente.	Os	ministros	 franceses	 deixaram	 clara	 a	Mr.	 Eden	 a
necessidade	da	inclusão	da	Espanha	em	qualquer	acordo	geral	com	os	italianos;	quanto	a	isso,	na	verdade,
ele	já	estava	convencido.	Em	10	de	fevereiro,	o	primeiro-ministro	e	o	ministro	do	Exterior	encontraram-se
com	 o	 conde	 Grandi,	 que	 declarou	 que	 os	 italianos	 estavam	 prontos,	 em	 princípio,	 para	 dar	 início	 às
conversações.

Em	15	de	fevereiro	chegou	a	notícia	da	submissão	do	chanceler	austríaco,	Schuschnigg,	à	exigência	alemã
de	que	fosse	introduzido	no	Gabinete	austríaco	o	principal	agente	nazista,	Seyss-Inquart,	como	ministro	do
Interior	 e	 superintendente	da	polícia	 austríaca.	Esse	 grave	 acontecimento	não	 evitou	 a	 crise	pessoal	 entre
Mr.	Chamberlain	e	Mr.	Eden.	Em	18	de	fevereiro,	eles	tornaram	a	se	reunir	com	o	conde	Grandi.	Foi	a
última	negociação	que	conduziram	juntos.	O	embaixador	recusou-se	a	discutir	a	postura	italiana	em	relação
à	Áustria	e	a	examinar	o	plano	inglês	de	retirada	dos	voluntários,	ou	os	assim	chamados	voluntários	—	nesse
caso,	 cinco	 divisões	 do	 exército	 italiano	 regular	 —	 da	 Espanha.	 Grandi	 solicitou,	 no	 entanto,	 que	 se
iniciassem	conversações	gerais	em	Roma.	O	primeiro-ministro	as	desejava,	e	o	ministro	do	Exterior	opôs-se
firmemente	a	essa	medida.

Houve	 prolongadas	 discussões	 e	 reuniões	 do	 Gabinete.	 No	 fim,	 Mr.	 Eden	 deu	 sumariamente	 sua
demissão,	 em	 função	 da	 realização	 das	 conversações	 italianas	 naquele	 estágio	 e	 naquelas	 circunstâncias.



Diante	disso,	seus	co legas	ficaram	atônitos.	Não	haviam	percebido	que	as	divergências	entre	o	ministro	do
Exterior	 e	 o	 primeiro-ministro	 tinham	 chegado	 ao	 ponto	 de	 ruptura.	 Evidentemente,	 se	 era	 o	 caso	 da
demissão	de	Mr.	Eden,	surgia	uma	nova	questão	que	suscitava	problemas	maiores	e	mais	gerais.	Entretanto,
todos	 eles	 se	haviam	comprometido	 com	o	mérito	do	 assunto	 em	debate.	O	 restante	desse	 longo	dia	 foi
gasto	 em	 esforços	 para	 induzir	 o	 ministro	 do	 Exterior	 a	 mudar	 de	 ideia.	 Mr.	 Chamberlain	 ficou
impressionado	com	a	aflição	do	Gabinete.	“Ao	ver	como	meus	companheiros	ficaram	surpresos,	propus	um
adiamento	até	o	dia	seguinte.”	Mas	Eden	não	viu	nenhum	proveito	em	continuar	à	procura	de	fórmulas	e,	à
meia-noite	do	dia	20,	 sua	demissão	 tornou-se	definitiva.	“O	que	a	meu	ver	o	 recomenda	enormemente”,
observou	o	primeiro-ministro.	Lord	Halifax	foi	prontamente	nomeado	ministro	do	Exterior	em	seu	lugar.

✩

Claro,	sabia-se	que	havia	sérias	divergências	no	Gabinete,	embora	a	causa	fosse	obscura.	Eu	ouvira	alguma
coisa	 a	 esse	 respeito,	mas	me	 abstivera	 cuidadosamente	 de	 qualquer	 comunicação	 com	Mr.	 Eden.	Tinha
esperanças	de	que	ele	não	se	demitisse	por	motivo	algum	sem	antes	 fundamentar	a	defesa	de	suas	 ideias	e
sem	dar	a	seus	muitos	amigos	do	parlamento	uma	oportunidade	de	avaliar	as	questões.	Mas	o	governo,	nessa
época,	 era	 tão	 poderoso	 e	 arredio	 que	 o	 combate	 foi	 travado	 dentro	 do	 conclave	 ministerial,	 e
principalmente	entre	os	dois	senhores.

Em	20	de	fevereiro,	tarde	da	noite,	sentado	em	minha	velha	sala	em	Chartwell	(como	muitas	vezes	sento-
me	 agora),	 recebi	 um	 telefonema	 informando	 que	 Eden	 havia	 se	 demitido.	 Devo	 confessar	 que	 meu
coração	 ficou	pesado	e,	por	algum	tempo,	cobriram-me	as	 águas	 escuras	do	desespero.	Numa	vida	 longa,
tive	muitos	 altos	 e	 baixos.	Durante	 toda	 a	 guerra	 que	 logo	 viria,	 e	 em	 seus	momentos	mais	 tenebrosos,
nunca	 tive	 nenhuma	 dificuldade	 de	 dormir.	Na	 crise	 de	 1940,	 quando	 tamanha	 responsabilidade	 recaiu
sobre	 mim,	 e	 também	 em	 muitos	 momentos	 angustiantes	 e	 difíceis	 nos	 cinco	 anos	 seguintes,	 sempre
consegui	 cair	na	 cama	e	 adormecer	depois	de	 encerrado	o	dia	de	 trabalho	—	sujeito,	 é	 claro,	 a	qualquer
chamado	de	 emergência.	Dormia	um	 sono	profundo	 e	 acordava	 refeito,	 sem	 ter	que	 lutar	 com	nenhum
sentimento,	exceto	o	apetite	para	examinar	com	empenho	e	coragem	o	que	quer	que	 trouxesse	o	correio
matinal.	Mas	nessa	noite	de	20	de	fevereiro	de	1938,	e	só	nessa	ocasião,	o	sono	me	abandonou.	De	meia-
noite	 até	 o	 amanhecer,	 fiquei	 deitado	na	 cama,	 consumido	por	 sen timentos	de	pesar	 e	 de	medo.	Parecia
haver	 uma	 figura	 jovem	 e	 forte	 que	 enfrentava	 longas	 correntezas,	 sinistras	 e	 arrastadas,	 de	 inação	 e
rendição,	de	avaliações	 equivocadas	 e	de	vontades	débeis.	Minha	condução	dos	negócios	 teria	diferido	da
dele	em	vários	aspectos;	mas,	naquele	momento,	ele	me	parecia	encarnar	a	esperança	vital	da	nação	inglesa,
da	grandiosa	e	velha	raça	britânica	que	tanto	fizera	pelos	homens	e	que	ainda	tinha	tanto	a	dar.	E	agora,	ele
se	fora.	Vi	a	luz	do	dia	infiltrar-se	pouco	a	pouco	pelas	janelas	e,	ante	os	olhos	da	mente,	tive	uma	visão	da
Morte.
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A	violação	da	Áustria,	fevereiro	de	1938

Na	era	moderna,	quando	as	nações	são	derrotadas	na	guerra,	normalmente	preservam	sua	estrutura,	 sua
identidade	 e	 o	 sigilo	 de	 seus	 arquivos.	Mas	nesta	 oportunidade,	 tendo	 sido	 a	 guerra	 travada	 até	 seu	mais
completo	 fim,	 entramos	 em	plena	posse	 da	história	 interna	do	 inimigo.	A	partir	 dela,	 podemos	 verificar
com	 alguma	 exatidão	nossas	 próprias	 informações	 e	 nosso	 desem penho.	Em	 julho	de	 1936,	Hitler	 havia
instruído	o	Estado-Maior	alemão	a	traçar	planos	militares	de	ocupação	da	Áustria	quando	fosse	a	hora.	Essa
operação	se	chamou	Case	Otto.	E	então,	em	5	de	novembro	de	1937,	ele	 revelou	seus	planos	 futuros	aos
chefes	de	suas	forças	armadas.	A	Alemanha	precisava	de	mais	“espaço	vital”.	O	melhor	lugar	para	encontrá-lo
era	no	Leste	 europeu	—	na	Polônia,	na	Rússia	Branca	e	na	Ucrânia.	Consegui-lo	 implicaria	uma	grande
guerra	e,	incidentalmente,	o	extermínio	das	gentes	que	então	viviam	nessas	regiões.	A	Alemanha	teria	de	se
haver	com	seus	dois	“inimigos	odiosos”,	a	Inglaterra	e	a	França,	para	quem	“um	colosso	alemão	no	centro
da	Europa	seria	 intolerável”.	A	 fim	de	 tirar	proveito	da	vantagem	que	havia	conquistado	na	produção	de
material	 bélico	 e	 do	 fervor	 patriótico	 despertado	 e	 representado	 pelo	 Partido	Nazi,	 portanto,	 ela	 deveria
travar	essa	guerra	na	primeira	oportunidade	favorável,	e	lidar	com	seus	dois	adversários	óbvios	antes	que	eles
estivessem	prontos	para	lutar.

Neurath,	Fritsch	e	até	Blomberg,	todos	influenciados	pelas	opiniões	do	Ministério	do	Exterior,	do	Estado-
Maior	 e	 do	 corpo	de	oficiais	 da	Alemanha,	 ficaram	alarmados	 com	essa	política.	Achavam	os	 riscos	 altos
demais.	 Reconheciam	 que,	 graças	 à	 audácia	 do	 Führer,	 estavam	 definitivamente	 à	 frente	 dos	 aliados	 em
todas	as	formas	de	rearmamento.	O	exército	amadurecia	mês	a	mês;	a	decadência	interna	da	França	e	a	falta
de	força	de	vontade	da	Inglaterra	eram	fatores	favoráveis,	que	bem	poderiam	ser	aproveitados	ao	máximo.
Que	 eram	 um	 ou	 dois	 anos,	 quando	 tudo	 estava	 correndo	 tão	 bem?	 Eles	 precisavam	 de	 tempo	 para
completar	 a	 máquina	 de	 guerra,	 e	 um	 discurso	 conciliatório	 do	 Führer,	 de	 quando	 em	 vez,	 manteria
tagarelando	 aquelas	 democracias	 tolas	 e	 degeneradas.	Mas	Hitler	 não	 tinha	 essa	 certeza.	 Sua	 intuição	 lhe
dizia	que	 a	 vitória	não	 seria	 atingida	por	processos	de	 cer teza.	Tinha	que	 correr	 riscos.	Era	preciso	dar	o
bote.	 Ele	 estava	 alvoroçado	 com	 seus	 sucessos,	 primeiro	 no	 rearmamento,	 segundo,	 no	 recrutamento,
terceiro,	 na	Renânia,	 e	 quarto,	 na	 ascensão	da	 Itália	 de	Mussolini.	Esperar	 até	 que	 tudo	 estivesse	 pronto
significava,	provavelmente,	esperar	até	que	fosse	tarde	demais.	É	muito	fácil	para	os	historiadores,	e	outros
que	não	têm	de	viver	e	tomar	decisões	de	um	dia	para	o	outro,	afirmar	que	Hitler	teria	tido	todo	o	destino
do	mundo	nas	mãos	se	houvesse	continuado	a	aumentar	sua	força	por	mais	dois	ou	três	anos	antes	de	atacar.
Mas	isso	não	procede.	Não	há	certezas	na	vida	humana	ou	na	vida	das	nações.	Hitler	estava	decidido	a	se
apressar	e	a	travar	a	guerra	enquanto	estava	no	auge.

Blomberg,	enfraquecido	diante	do	oficialato	em	função	de	um	casamento	inadequado,	foi	o	primeiro	a
ser	 afastado;	 em	 seguida,	 em	 4	 de	 fevereiro	 de	 1938,	 Hitler	 demitiu	 Fritsch	 e	 assumiu	 pessoalmente	 o
comando	supremo	das	forças	armadas.	Tanto	quanto	é	possível	para	um	só	homem	—	por	mais	talentoso	e
poderoso	que	 seja	 e	por	mais	 terríveis	os	 castigos	que	possa	 infligir	—	fazer	 sua	vontade	prevalecer	 sobre
esferas	 tão	 vastas,	 o	 Führer	 o	 fez,	 assumindo	 o	 controle	 direto,	 não	 apenas	 da	 política	 do	 estado,	 mas
também	 da	máquina	militar.	Nessa	 época,	 ele	 detinha	 algo	 semelhante	 ao	 poder	 de	Napoleão	 depois	 de
Austerlitz	 e	 Iena,	 obviamente	 sem	 a	 glória	 de	 ter	 vencido	 grandes	 batalhas	 sob	 sua	 orientação	 pessoal,



montado	 a	 cavalo,	mas	 com	 triunfos	 nos	 campos	 político	 e	 diplomático	 que	 seu	 círculo	 e	 todos	 os	 seus
seguidores	sabiam	dever-se	unicamente	a	ele,	ao	seu	discernimento	e	ousadia.

✩

Afora	sua	determinação,	tão	claramente	exposta	em	Mein	Kampf,	de	in cluir	todas	as	raças	teutônicas	no
Reich,	Hitler	tinha	duas	razões	para	querer	absorver	a	República	da	Áustria.	Ela	abria	para	a	Alemanha	tanto
as	portas	da	Tchecoslováquia	quanto	os	portais	mais	espaçosos	do	sudeste	europeu.	Desde	o	assassinato	do
chanceler	 Dollfuss,	 em	 julho	 de	 1934,	 perpetrado	 pelo	 setor	 austríaco	 do	 Partido	 Nazi,	 o	 processo	 de
subversão	 do	 governo	 austríaco	 independente,	 através	 do	 dinheiro,	 da	 intriga	 e	 da	 força,	 nunca	 se
interrompera.	O	movimento	nazista	na	Áustria	crescia	a	cada	sucesso	colhido	por	Hitler	em	outros	lugares,
fosse	dentro	da	Alemanha	ou	contra	os	aliados.	Tinha	sido	necessário	avançar	passo	a	passo.	Oficialmente,
Papen	 fora	 instruído	 a	 manter	 as	 mais	 cordiais	 relações	 com	 o	 governo	 austríaco	 e	 a	 obter	 dele	 o
reconhecimento	oficial	do	Partido	Nazi	como	um	órgão	legal.	Naquela	ocasião,	a	atitude	de	Mussolini	havia
imposto	um	retraimento.	Após	o	assassinato	do	dr.	Dollfuss,	o	ditador	italiano	voara	até	Veneza	para	receber
e	consolar	a	viúva,	que	ali	se	refugiara,	e	forças	italianas	conside ráveis	tinham-se	concentrado	na	fronteira
meridional	da	Áustria.	Agora,	porém,	na	alba	de	1938,	haviam	ocorrido	mudanças	decisivas	nas	coalizões	e
nos	valores	europeus.	A	Linha	Siegfried	confrontava	a	França	com	uma	barreira	crescente	de	aço	e	concreto,
exigindo,	 ao	 que	 parecia,	 um	 enorme	 sacrifício	 de	 soldados	 franceses	 para	 ser	 penetrada.	 A	 porta	 do
Ocidente	 estava	 fechada.	Mussolini	 fora	 impelido	para	o	 sistema	alemão	por	 sanções	 tão	 ineficazes	que	o
haviam	 enraivecido	 sem	 debilitar	 seu	 poder.	 Ele	 bem	 poderia	 ter	 ponderado,	 prazerosamente,	 sobre	 o
célebre	dito	de	Maquiavel:	“Os	homens	se	vingam	das	pequenas	ofensas,	mas	não	das	grandes.”	Acima	de
tudo,	as	democracias	ocidentais	pareciam	ter	dado	provas	 reiteradas	de	que	 se	curvariam	ante	a	violência,
desde	 que	 elas	 mesmas	 não	 fossem	 diretamente	 atacadas.	 Papen	 trabalhava	 com	 habilidade	 dentro	 da
estrutura	 política	 austríaca.	 Muitos	 notáveis	 da	 Áustria	 haviam	 cedido	 a	 sua	 pressão	 e	 suas	 intrigas.	 O
turismo,	 tão	 importante	 para	 Viena,	 fora	 impedido	 pela	 insegurança	 vigente.	 Como	 pano	 de	 fundo,	 a
atividade	terrorista	e	os	aten tados	a	bomba	abalavam	a	vida	frágil	da	República	Austríaca.

Considerou-se	que	era	chegada	a	hora	de	ter	o	controle	da	política	local,	assegurando	a	entrada	dos	líderes
do	recém-legalizado	Partido	Nazi	austríaco	no	Gabinete	de	Viena.	Em	12	de	fevereiro	de	1938,	oito	dias
depois	de	assumir	o	comando	supremo,	Hitler	convocou	a	Berchtesgaden	o	chanceler	austríaco,	Herr	von
Schuschnigg.	Ele	 obedeceu	 e	 foi	 acompanhado	por	 seu	ministro	do	Exterior,	Guido	Schmidt.	Dispomos
hoje	 dos	 registros	 de	 Schuschnigg,1	 e	 neles	 ocorre	 o	 diálogo	 citado	 adiante.	Hitler	 havia	men cionado	 as
defesas	da	fronteira	austríaca.	Elas	eram	apenas	o	suficiente	para	tornar	necessária	uma	operação	militar	para
derrubá-las	e,	com	isso,	levantar	grandes	questões	de	paz	e	guerra.

Hitler:	Só	preciso	dar	uma	ordem	e,	da	noite	para	o	dia,	todos	aqueles	espantalhos	ridículos	da	fronteira
vão	desaparecer.	Vocês	não	acreditam	realmente	que	me	possam	deter	por	meia	hora,	não?	Quem	sabe...
talvez,	de	repente,	da	noite	para	o	dia,	eu	esteja	em	Viena,	como	uma	tempestade	de	primavera.	Aí	vocês
vão	realmente	ver	como	é.	De	bom	grado	eu	pouparia	isso	aos	austríacos;	custará	muitas	vítimas.	Depois
dos	 soldados,	 virão	 a	 SA	 e	 a	Legião!	Ninguém	poderá	 impedir	 a	 vingança	 deles,	 nem	mesmo	 eu.	Vocês
querem	transformar	a	Áustria	noutra	Espanha?	Eu	gostaria	de	evitar	isso,	se	possível.
Schuschnigg:	Vou	pedir	as	informações	necessárias	e	porei	um	paradeiro	na	construção	de	qualquer	obra
de	defesa	na	fronteira	alemã.	Naturalmente,	reconheço	que	o	senhor	pode	marchar	sobre	a	Áustria,	mas,
senhor	chan celer,	queiramos	ou	não,	isso	levaria	ao	derramamento	de	sangue.	Não	estamos	sozinhos	no
mundo.	Provavelmente	significaria	a	guerra.



Hitler:	É	muito	fácil	dizer	isso	neste	momento,	quando	estamos	aqui	sentados	em	poltronas	de	salão,	mas
por	trás	disso	tudo	há	uma	soma	de	sofrimento	e	sangue.	O	senhor	assumirá	a	responsabilidade	por	isso,
Herr	Schuschnigg?	Não	creia	que	alguém	no	mundo	irá	atrapalhar	minhas	decisões!	A	Itália?	Tenho	tudo
muito	 claro	 com	 Mussolini:	 com	 a	 Itália,	 tenho	 as	 relações	 mais	 estreitas	 possíveis.	 A	 Inglaterra?	 A
Inglaterra	não	erguerá	um	dedo	pela	Áustria...	E	a	França?	Bem,	dois	anos	atrás,	quando	marchamos	para
a	Renânia	com	um	punhado	de	batalhões	—	naquele	momento,	eu	arrisquei	muito.	Se	a	França	tivesse
avançado	naquela	ocasião,	teríamos	sido	obrigados	a	recuar...	Mas,	agora,	é	tarde	demais	para	a	França!

Essa	primeira	 entrevista	ocorreu	às	11	horas.	Após	um	almoço	 formal,	os	 austríacos	 foram	chamados	a
uma	saleta	e	ali	confrontados	por	Ribbentrop	e	Papen	com	um	ultimato	escrito.	Os	termos	não	estavam	em
discussão.	Incluíam	a	nomeação	do	nazista	austríaco	Seyss-Inquart	como	ministro	da	Segurança	do	governo
da	Áustria,	uma	anistia	geral	para	todos	os	nazis	austríacos	que	estavam	presos	e	a	 incorporação	oficial	do
Partido	Nacional-Socialista	Austríaco	à	Frente	Patriótica	patrocinada	pelo	governo.

Mais	tarde,	Hitler	recebeu	o	chanceler	austríaco.	“Repito-lhe	que	esta	é	a	última	chance.	Dentro	de	três
dias,	 espero	 a	 execução	 deste	 acordo.”	 No	 diário	 de	 Jodl,	 a	 anotação	 diz:	 “Von	 Schuschnigg	 e	 Guido
Schmidt	estão	novamente	sob	a	mais	 intensa	pressão	política	e	militar.	Às	11	horas	da	noite,	Schuschnigg
assina	o	‘protocolo.’”2	Quando	Papen	levava	Schuschnigg	de	volta	no	trenó	pelas	estradas	cobertas	de	neve,
em	direção	a	Salzburgo,	comentou:	“É	assim,	eis	aí	o	Führer;	agora	o	senhor	experimentou	por	si	mesmo.
Mas,	 quando	 o	 senhor	 vier	 da	 próxima	 vez,	 terá	 momentos	 muito	 mais	 agradáveis.	 O	 Führer	 sabe	 ser
realmente	encantador.”

O	drama	seguiu	seu	curso.	Mussolini	enviou	um	recado	verbal	a	Schuschnigg,	dizendo	que	considerava	a
atitude	austríaca	 em	Berchtesgaden	acertada	 e	habilidosa.	Assegurou-o	da	 atitude	 inalterável	da	 Itália	para
com	 a	 questão	 austríaca	 e	 de	 sua	 amizade	 pessoal.	 Em	 24	 de	 fevereiro,	 o	 próprio	 chanceler	 austríaco
discursou	no	parlamento	da	Áustria,	dando	as	boas-vindas	ao	acordo	com	a	Alemanha,	mas	destacando	com
certa	rispidez	que	a	Áustria	nunca	iria	além	dos	termos	específicos	do	acordo.	Em	3	de	março,	ele	enviou
uma	mensagem	confidencial	a	Mussolini	através	do	adido	militar	austríaco	em	Roma,	informando	ao	Duce
que	pretendia	reforçar	a	posição	política	da	Áustria	através	da	realização	de	um	plebiscito.	Vinte	e	quatro
horas	depois,	recebeu	uma	mensagem	do	adido	descrevendo	sua	entrevista	com	Mussolini.	Nesta,	o	Duce	se
expressara	 em	 termos	 otimistas.	 A	 situação	 iria	 melhorar.	 Uma	 détente	 iminente	 entre	 Roma	 e	 Londres
garantiria	um	abrandamento	da	pressão	existente...	Quanto	ao	plebiscito,	Mussolini	dava	um	aviso:	“È	un
errore.	Se	o	resultado	for	satisfatório,	dirão	que	não	é	autêntico.	Se	for	ruim,	a	situação	do	governo	ficará
insustentável;	 e,	 se	 for	 inconclusivo,	 não	 tem	 valor.”	Mas	 Schuschnigg	 estava	 decidido.	 Em	9	 de	março,
anunciou	oficialmente	que	se	realizaria	um	plebiscito	em	toda	a	Áustria	no	domingo	seguinte,	13	de	março.

De	início,	nada	aconteceu.	Seyss-Inquart	pareceu	aceitar	a	ideia	sem	contestação.	Às	cinco	e	meia	do	dia
11,	entretanto,	Schuschnigg	recebeu	um	telefonema	da	repartição	central	da	polícia	em	Viena.	Disseram-
lhe:	“A	fronteira	alemã	em	Salzburgo	foi	fechada	há	uma	hora.	Os	funcionários	da	alfândega	alemã	foram
retirados.	As	 comunicações	 ferroviárias	 estão	 interrompidas.”	A	mensagem	 seguinte	 a	 chegar	 ao	 chanceler
austríaco	 veio	 de	 seu	 cônsul-geral	 em	 Munique,	 dizendo	 que	 as	 tropas	 do	 exército	 alemão	 tinham	 sido
mobilizadas;	destino	presumível:	Áustria!

Mais	tarde,	naquela	manhã,	chegou	Seyss-Inquart	com	o	anúncio	de	que	Göring	acabara	de	lhe	telefonar,
dizendo	 que	 o	 plebiscito	 deveria	 ser	 cancelado	dentro	 de	 uma	hora.	 Se	 nenhuma	 resposta	 fosse	 recebida
dentro	desse	prazo,	Göring	presumiria	que	Seyss-Inquart	fora	impedido	de	telefonar	e	tomaria	providências
consoantes	com	isso.	Depois	de	ser	 informado	por	funcionários	responsáveis	de	que	a	polícia	e	o	exército
não	 eram	 inteiramente	 confiáveis,	 Schuschnigg	 informou	 a	 Seyss-Inquart	 que	 o	 plebiscito	 seria	 adiado.
Quinze	minutos	depois,	este	voltou	com	uma	resposta	de	Göring,	rabiscada	num	bloco	de	recados:



A	única	saída	para	a	situação	é	o	chanceler	renunciar	imediatamente	e,	dentro	de	duas	horas,	o	dr.	Seyss-
Inquart	ser	nomeado	chanceler.	Se	nada	for	feito	dentro	desse	prazo,	a	invasão	da	Áustria	pelos	alemães
virá	em	seguida.3

Schuschnigg	foi	ter	com	o	presidente	Miklas	para	submeter	seu	pedido	de	demissão.	Enquanto	estava	na
sala	do	presidente,	recebeu	uma	mensagem	do	governo	italiano,	que	declarava	não	ter	nenhuma	opinião	a
dar.	 O	 velho	 presidente	 mostrou-se	 obstinado:	 “Quer	 dizer	 que,	 na	 hora	 decisiva,	 fico	 sozinho.”	 Ele	 se
recusava	 terminantemente	a	nomear	um	chanceler	nazi.	Estava	decidido	a	 forçar	os	alemães	a	praticarem
um	ato	 vergonhoso	 e	 violento.	Mas	 eles	 estavam	bem-preparados	 para	 isso.	Hitler	 deu	 às	 forças	 armadas
alemãs	 ordens	 de	 ocupar	 militarmente	 a	 Áustria.	 A	 Operação	 Otto,	 tão	 longamente	 estudada	 e	 tão
criteriosamente	 preparada,	 teve	 início.	 O	 presidente	 Miklas	 enfrentou	 Seyss-Inquart	 e	 os	 líderes	 nazis
austríacos	 com	 firmeza,	 em	 Viena,	 durante	 todo	 um	 dia	 febril.	 A	 conversa	 telefônica	 entre	 Hitler	 e	 o
príncipe	 Philip	 de	 Hesse,	 seu	 enviado	 especial	 ao	 Duce,	 foi	 citada	 como	 prova	 em	 Nuremberg	 e	 é	 de
interesse:

Hesse:	 Acabo	 de	 voltar	 do	 Palazzo	 Venezia.	O	Duce	 aceitou	 a	 coisa	 toda	 de	maneira	muito	 amistosa.
Manda-lhe	 suas	 lembranças.	Ele	 tinha	 recebido	 informações	da	Áustria;	von	Schuschnigg	 lhe	comunicou.
Nessa	ocasião,	disse	que	 ela	 [i.e.,	 uma	 intervenção	 italiana]	 seria	uma	 completa	 impossibilidade;	 seria	um
blefe;	não	 se	podia	 fazer	uma	 coisa	dessas.	Então,	 ele	 [Schuschnigg]	 foi	 informado	de	que,	 infelizmente,
estava	 tudo	 acertado	 assim	 e	 não	 poderia	 mais	 ser	 modificado.	 Aí,	 Mussolini	 disse	 que	 a	 Áustria	 seria
irrelevante	para	ele.
Hitler:	Então,	por	favor,	diga	a	Mussolini	que	nunca	o	esquecerei	por	isso.
Hesse:	Sim.
Hitler:	Nunca,	nunca,	nunca,	haja	o	que	houver.	Ainda	estou	disposto	a	fazer	um	acordo	bem	diferente

com	ele.
Hesse:	Sim,	eu	também	lhe	disse	isso.
Hitler:	Tão	logo	a	questão	da	Áustria	esteja	resolvida,	estarei	pronto	para	fechar	com	ele,	transpondo	todo

e	qualquer	obstáculo;	nada	tem	importância.
Hesse:	Sim,	meu	Führer.
Hitler:	 Escute.	 Farei	 qualquer	 acordo	 —	 não	 estou	 mais	 com	 medo	 da	 posição	 terrível	 que	 existiria,

militarmente,	 se	 nos	 envolvêssemos	 num	 conflito.	 Você	 pode	 lhe	 dizer	 que	 sou	 sumamente	 grato	 a	 ele;
nunca,	nunca	esquecerei	isso.
Hesse:	Sim,	meu	Führer.
Hitler:	 Nunca	 o	 esquecerei,	 aconteça	 o	 que	 acontecer.	 Se	 algum	 dia	 ele	 precisar	 de	 ajuda	 ou	 estiver

correndo	qualquer	perigo,	pode	estar	convencido	de	que	ficarei	ao	lado	dele,	aconteça	o	que	acontecer,	nem
que	o	mundo	inteiro	esteja	contra	ele.
Hesse:	Sim,	meu	Führer.4

Sem	 dúvida,	 quando	 resgatou	 Mussolini	 das	 mãos	 do	 Governo	 Provisório	 italiano,	 em	 1943,	 Hitler
cumpriu	sua	palavra.

✩

Uma	 entrada	 triunfal	 em	Viena	 fora	 o	 sonho	do	 cabo	 austríaco.	Na	noite	 de	 sábado,	 12	 de	março,	 o
Partido	Nazi	da	capital	havia	planejado	uma	procissão	à	luz	de	tochas	para	recepcionar	o	herói	conquistador.
Mas	ninguém	apareceu.	Três	bávaros	perplexos	do	serviço	de	suprimento,	que	haviam	chegado	de	trem	para



providenciar	alojamentos	para	o	exército	invasor,	tiveram	que	ser	carregados	nos	ombros	pelas	ruas.	A	causa
desse	 retardamento	 transpirou	 aos	 poucos.	A	máquina	 de	 guerra	 alemã	havia-se	 ar rastado	hesitantemente
pela	 fronteira	 e	 parado	por	 completo	nas	 imediações	 de	Linz.	Apesar	 do	 tempo	 esplêndido	 e	 da	 perfeita
condição	das	estradas,	a	maioria	dos	tanques	havia	enguiçado.	Tinham	surgido	defeitos	na	artilharia	pesada
motorizada.	A	estrada	que	 liga	Linz	a	Viena	 ficara	bloqueada	por	veículos	pesados	empacados.	O	general
von	Reichenau,	 grande	 favorito	de	Hitler	 e	 comandante	do	 IV	Grupo	de	Exércitos,	 foi	 responsabilizado
pelo	fiasco,	que	expôs	as	condições	ainda	imaturas	do	exército	alemão	nessa	etapa	de	sua	reconstrução.

O	próprio	Hitler,	 ao	passar	de	 automóvel	por	Linz,	 viu	o	 engarrafamento	 e	 ficou	 furioso.	Os	 tanques
leves	foram	retirados	da	confusão	e	entraram	em	Viena,	um	aqui,	outro	ali,	nas	primeiras	horas	da	manhã
de	domingo.	Os	veículos	blindados	e	a	artilharia	pesada	motorizada	foram	carregados	em	vagões	ferroviários
e	só	assim	chegaram	a	tempo	para	a	cerimônia.	As	fotografias	de	Hitler	desfilando	de	carro	por	Viena,	em
meio	a	multidões	exultantes	ou	aterrorizadas,	são	bastante	conhecidas.	Mas	esse	momento	de	glória	mística
teve	um	fundo	de	inquietação.	O	Führer,	na	verdade,	estava	tremendo	de	fúria	ante	as	óbvias	deficiências	de
sua	máquina	militar.	Qualificou	seus	generais	e	estes	retrucaram.	Lembraram-lhe	sua	recusa	a	dar	ouvidos	a
Fritsch	e	a	suas	advertências	de	que	a	Alemanha	ainda	não	estava	em	condições	de	assumir	o	risco	de	um
grande	 conflito.	 Mas	 as	 aparências	 foram	 salvas.	 As	 comemorações	 e	 paradas	 oficiais	 tiveram	 lugar.	 No
domin go,	depois	de	um	grande	número	de	soldados	alemães	e	nazis	austríacos	ter	tomado	posse	de	Viena,
Hitler	declarou	a	dissolução	da	República	da	Áustria	e	a	anexação	de	seu	território	ao	Reich	alemão.

✩

Herr	von	Ribbentrop	estava	prestes	 a	deixar	Londres	para	 assumir	o	 cargo	de	ministro	do	Exterior	na
Alemanha.	Mr.	 Chamberlain	 deu	 um	 almoço	 de	 despedida	 em	 sua	 homenagem	 no	 n°	 10	 de	Downing
Street.	Minha	mulher	e	eu	aceitamos	o	convite	do	primeiro-ministro	para	comparecer.	Estavam	presentes
umas	 16	 pessoas,	 talvez.	Minha	mulher	 sentou-se	 ao	 lado	 de	 Sir	 Alexander	Cadogan,	 perto	 de	 uma	 das
extremidades	 da	mesa.	Quan do	 a	 refeição	 ia	mais	 ou	menos	 a	meio,	 um	mensageiro	 do	 Foreign	Office
trouxe-lhe	 um	 envelope.	 Ele	 o	 abriu	 e	 ficou	 absorto,	 lendo	 seu	 conteúdo.	 Em	 seguida,	 levantou-se,
circundou	 a	 mesa	 para	 chegar	 onde	 estava	 o	 primeiro-ministro	 e	 lhe	 entregou	 a	 mensagem.	 Embora	 a
postura	de	Cadogan	não	indicasse	que	havia	acontecido	alguma	coisa,	não	pude	deixar	de	notar	a	evidente
preocupação	do	primeiro-ministro.	Pouco	depois,	Cadogan	voltou	com	o	papel	e	retomou	seu	lugar.	Mais
tarde,	 fui	 informado	de	seu	conteúdo.	Ele	dizia	que	Hitler	 invadira	a	Áustria	e	que	as	 forças	mecanizadas
alemãs	 estavam	 avançando	 rapidamente	 em	 direção	 a	 Viena.	 O	 almoço	 prosseguiu	 sem	 a	 menor
interrupção,	mas,	 logo	 depois,	 a	 senhora	Chamberlain,	 que	 recebera	 algum	 sinal	 do	marido,	 levantou-se
dizendo:	“Vamos	 todos	 tomar	o	 café	na	 sala	de	 estar.”	Bandeamo-nos	para	 lá	 e,	para	mim	e	 talvez	 alguns
outros,	 ficou	 evidente	 que	Mr.	Chamberlain	 e	 sua	 senhora	 desejavam	 dar	 a	 função	 por	 encerrada.	Uma
espécie	 de	 inquietação	 geral	 perpassou	 o	 grupo	 e	 todos	 ficaram	 por	 ali,	 prontos	 para	 se	 despedir	 dos
convidados	de	honra.

Mas	 Herr	 von	 Ribbentrop	 e	 sua	 mulher	 não	 pareciam	 minimamente	 conscientes	 desse	 clima.	 Ao
contrário,	 retardaram-se	 por	 quase	 meia	 hora,	 retendo	 seus	 anfitriões	 numa	 conversa	 loquaz.	 Em	 certo
momento,	estive	perto	de	Frau	von	Ribbentrop	e,	em	tom	de	despedida,	disse-lhe:	“Espero	que	a	Inglaterra
e	a	Alemanha	preservem	sua	amizade.”	“Tome	cuidado	para	não	estragá-la”,	foi	sua	graciosa	réplica.	Tenho
certeza	de	que	os	dois	sabiam	perfeitamente	o	que	havia	acontecido,	mas	consideraram	uma	boa	manobra
manter	 o	 primeiro-ministro	 longe	 de	 seu	 trabalho	 e	 do	 telefone.	 Finalmente,	Mr.	Chamberlain	 disse	 ao
embaixador:	“Lamento,	mas	tenho	que	ir	agora,	para	atender	a	alguns	assuntos	urgentes.”	E,	sem	maior	ceri-
mônia,	 retirou-se	 da	 sala.	Os	Ribbentrop	 continuaram	 por	 ali,	 de	modo	 que	 a	maioria	 de	 nós	 pedimos



licença	e	fomos	para	casa.	Suponho	que,	em	algum	momento,	eles	tenham	saído.	Essa	foi	a	última	vez	que
vi	Herr	von	Ribbentrop	antes	de	ele	ser	enforcado.

Foram	os	russos	que	soaram	o	alarme	e,	em	18	de	março,	propuseram	uma	conferência	para	examinar	a
situação.	Queriam	discutir,	 nem	que	 fosse	 apenas	 em	 linhas	 gerais,	 os	meios	 e	modos	 de	 implementar	 o
Pacto	Franco-Soviético	de	acordo	com	o	sistema	de	ação	da	Liga,	na	eventualidade	de	uma	grande	ameaça	à
paz	 por	 parte	 da	 Alemanha.	 A	 proposta	 encontrou	 pouca	 receptividade	 em	 Paris	 e	 Londres.	O	 governo
francês	estava	tomado	por	outras	preocupações.	Havia	sérias	greves	nas	 fábricas	de	aviões.	Os	exércitos	de
Franco	 estavam	 penetrando	 a	 fundo	 no	 território	 da	 Espanha	 comunista.	 Chamberlain	 estava	 cético	 e
deprimido.	Discordava	profundamente	de	minha	interpretação	dos	perigos	que	nos	esperavam	e	dos	meios
de	 combatê-los.	 Eu	 viera	 insistindo	 na	 perspectiva	 de	 uma	 aliança	 franco-inglesa-russa,	 como	 única
esperança	de	deter	o	avanço	nazi.

Diz-nos	Mr.	Feiling	que	o	primeiro-ministro	 expressou	 seu	 estado	de	 ânimo	numa	carta	dirigida	 a	 sua
irmã	em	20	de	março:

O	 plano	 da	 “Grande	 Aliança”,	 como	 Winston	 a	 chama,	 havia-me	 ocorrido	 muito	 antes	 de	 ele	 o
mencionar.	(...)	Conversei	sobre	ele	com	Halifax	e	nós	o	submetemos	aos	chefes	de	estado-maior	e	aos
especialistas	do	Foreign	Office.	É	uma	ideia	muito	atraente;	na	verdade,	pode-se	dizer	quase	tudo	a	seu
favor,	até	se	examinar	sua	viabilidade.	Desse	momento	em	diante,	sua	atração	desaparece.	Basta	olhar	para
o	mapa	para	ver	que	nada	do	que	a	França	ou	nós	possamos	fazer	teria	qualquer	possibilidade	de	impedir
a	Tchecoslováquia	de	ser	invadida	pelos	alemães,	se	eles	quisessem.	Assim,	abandonei	qualquer	ideia	de	dar
garantias	à	Tchecoslováquia	ou	aos	fran ceses,	no	que	tange	às	obrigações	da	França	com	aquele	país.5

Pelo	menos,	era	uma	decisão.	Foi	 tomada	com	base	em	argumentos	errados.	Nas	guerras	modernas	das
grandes	nações	ou	alianças,	as	áreas	específicas	não	são	defendidas	apenas	por	esforços	locais.	Todo	o	vasto
equilíbrio	da	frente	de	guerra	é	envolvido.	Isso	é	tanto	mais	verdadeiro	em	relação	à	política	a	ser	adotada
antes	da	guerra,	enquanto	ela	ainda	pode	ser	evitada.	Sem	dúvida,	os	“chefes	de	estado-maior	e	especialistas
do	Foreign	Office”	não	precisavam	refletir	muito	para	dizer	ao	primeiro-ministro	que	a	marinha	inglesa	e	o
exército	 francês	 não	 poderiam	 tomar	 posição	 na	 frente	 montanhosa	 da	 Boêmia	 para	 se	 colocar	 entre	 a
República	da	Tchecoslováquia	 e	 o	 exército	 invasor	de	Hitler.	De	 fato,	 isso	 era	 evidente	no	mapa.	Mas	 a
certeza	de	que	a	transposição	da	linha	de	fronteira	boêmia	acarretaria	uma	guerra	europeia	generalizada	bem
poderia,	mesmo	 nessa	 ocasião,	 ter	 impe dido	 ou	 retardado	 o	 ataque	 seguinte	 de	Hitler.	Quão	 errôneo	 se
afigura	 o	 raciocínio	 particular	 e	 sincero	 de	 Mr.	 Chamberlain	 se	 pensarmos	 na	 garantia	 que	 ele	 daria	 à
Polônia,	um	ano	depois,	quando	todo	o	valor	estratégico	da	Tchecoslováquia	fora	jogado	fora	e	o	poder	e
prestígio	de	Hitler	haviam	quase	duplicado!

✩

O	 leitor	 é	 agora	 convidado	 a	 rumar	para	 oeste	 em	direção	 à	 Ilha	Esmeral da,	 a	 verde	 Irlanda.	 “É	uma
longa	estrada	até	Tipperary”,6	mas	uma	visita	 lá,	em	certos	momentos,	é	 irresistível.	No	 intervalo	entre	a
tomada	da	Áustria	por	Hitler	e	o	desdobramento	de	 seus	planos	na	Tchecoslováquia,	devemos	voltar-nos
para	um	tipo	totalmente	diferente	de	infortúnio	que	se	abateu	sobre	nós.

Desde	o	início	de	1938	ocorriam	negociações	entre	o	governo	inglês	e	o	de	Mr.	de	Valera,	na	Irlanda	do
Sul,	e	em	25	de	abril	assinou-se	um	acordo	pelo	qual,	entre	outras	questões,	a	Inglaterra	renunciava	a	todos
os	direitos	de	ocupar,	para	fins	navais,	os	portos	de	Queenstown	e	Berehaven,	no	sul	da	Irlanda,	e	a	base	em
Lough	Swilly.	Esses	dois	portos	sulistas	eram	um	elo	vital	da	defesa	naval	de	nosso	suprimento	de	gêneros
alimentícios.	Quando,	em	1922,	na	posição	de	ministro	das	Colônias	e	Domínios,	eu	tratara	dos	detalhes



do	acordo	 irlandês	 feito	pelo	Gabinete	daquela	 época,	havia	 levado	o	 almirante	Beatty	 ao	Ministério	das
Colônias	para	que	ele	explicasse	a	Michael	Collins	a	importância	desses	portos	para	todo	o	nosso	sistema	de
transporte	de	suprimentos	para	a	Inglaterra.	Collins	se	convencera	prontamente.	“É	claro	que	devem	ficar
com	 os	 portos”,	 dissera.	 “São	 necessários	 para	 vossa	 vida.”	 Assim,	 o	 assunto	 fora	 acertado	 e	 tudo	 havia
funcionado	 tranquilamente	 nos	 16	 anos	 decorridos	 desde	 então.	 É	 fácil	 entender	 a	 razão	 por	 que
Queenstown	 e	 Berehaven	 eram	 necessários	 para	 nossa	 se gurança.	 Eram	 as	 bases	 de	 abastecimento	 de
combustível	a	partir	das	quais	nossos	contratorpedeiros	deslocavam-se	para	oeste	pelo	Atlântico,	para	caçar
submarinos	 e	 proteger	 os	 comboios	 que	 chegavam,	 à	medida	 que	 eles	 se	 aproximavam	 da	 garganta	 dos
mares	próximos.	Lough	Swilly	era	necessária	também	para	proteger	a	aproximação	dos	estuários	do	Clyde	e
do	Mersey.	Abandonar	esses	portos	significava	que	nossas	flotilhas	teriam	que	partir	de	Lamlash,	no	norte,	e
de	Pembroke	Dock	ou	Falmouth,	no	sul,	com	isso	reduzindo	em	mais	de	quatrocentas	milhas	seu	raio	de
ação	e	a	proteção	que	eram	capazes	de	fornecer,	dentro	e	fora	de	nossas	águas.

Para	mim,	era	incrível	os	chefes	de	estado-maior	terem	concordado	em	jogar	fora	essa	segurança	e,	até	o
último	momento,	achei	que	ao	menos	teríamos	guardado	direito	a	esses	portos	irlandeses	em	caso	de	guerra.
Entretanto,	Mr.	de	Valera	anunciou	no	Dail7	que	nenhuma	condição	de	qualquer	tipo	fora	 imposta	para
essa	 cessão.	 Mais	 tarde,	 foi-me	 assegurado	 que	 Mr.	 de	 Valera	 ficara	 surpreso	 com	 a	 rapidez	 com	 que	 o
governo	 inglês	 havia	 concordado	 com	 sua	 solicitação.	 Ele	 a	 havia	 incluído	 em	 suas	 propostas	 como
elemento	de	barganha,	que	poderia	ser	dispensado	quando	os	outros	pontos	fossem	acertados.

Lord	Chatfield	dedicou	um	capítulo,	em	seu	último	livro,	a	explicar	a	linha	de	ação	adotada	por	ele	e	os
outros	 chefes	 de	 estado-maior.8	 Ele	 cer tamente	 deve	 ser	 lido	 pelos	 que	 desejem	 examinar	 o	 assunto.
Pessoalmente,	continuo	convencido	de	que	a	cessão	gratuita	de	nosso	direito	de	usar	os	portos	irlandeses	na
guerra	 foi	um	grande	prejuízo	para	a	vida	e	a	 segurança	nacional	 inglesa.	É	difícil	 imaginar	um	ato	mais
irresponsável	—	e	numa	época	como	aquela.	Verdade	que,	no	final	das	contas,	sobrevivemos	sem	os	portos.
Também	é	verdade	que,	se	não	tivéssemos	podido	fazê-lo	sem	eles,	nós	os	teríamos	retomado	à	força,	em	vez
de	morrer	 de	 fome.	Mas	 isso	 não	 é	 desculpa.	Muitos	 navios	 e	muitas	 vidas	 logo	 seriam	 perdidos	 como
resultado	desse	exemplo	imprevidente	de	apaziguamento.





1	Schuschnigg,	Ein	Requiem	in	Rot-Weiss-Rot,	p.	37	seg.
2	Nuremberg	Documents,	H.M.	Stationery	Office,	parte	I,	p.	249.
3	Schuschnigg,	op.	cit.,	pp.	51,	52,	66	e	67.
4	Schuschnigg,	op.	cit.,	pp.	102-3,	e	Nuremberg	Documents,	I,	pp.	258-9.
5	Keith	Feiling,	Life	of	Neville	Chamberlain,	pp.	347-8.
6	“It’s	a	long,	long	way	to	Tipperary”,	canção	favorita	dos	soldados	ingleses	na	Grande	Guerra.	(N.T.)
7	Câmara	baixa	do	parlamento	do	Estado	Livre	Irlandês.	(N.T.)
8	Lord	Chatfield,	It	Might	Happen	Again,	cap.	XVIII.
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Tchecoslováquia

Quando	a	invasão	da	Áustria	ia	a	pleno	vapor,	Hitler	disse,	no	carro,	ao	general	von	Halder:	“Isto	vai	ser
muito	 inconveniente	 para	 os	 tchecos.”	 Halder	 percebeu	 logo	 a	 importância	 do	 comentário.	 Para	 ele,	 o
futuro	se	esclareceu.	Mostrou-se	a	intenção	de	Hitler	e,	ao	mesmo	tempo,	a	seu	ver,	a	ignorância	militar	de
Hitler.	“Era	praticamente	 impossível”,	explicou,	“que	um	exército	alemão	atacasse	a	Tchecoslováquia	pelo
sul.	 A	 única	 linha	 ferroviária	 que	 passava	 por	 Linz	 ficava	 completamente	 exposta	 a	 ataques	 e	 não	 havia
nenhuma	possibilidade	de	surpresa.”	Mas	a	concepção	político-estratégica	central	de	Hitler	estava	certa.	O
Muro	do	Oeste	estava	crescendo	e,	apesar	de	estar	longe	da	conclusão,	já	confrontava	o	exército	francês	com
terríveis	 lembranças	 do	 Somme	 e	 de	 Passchendaele.	 Ele	 estava	 convencido	 de	 que	 nem	 a	 França	 nem	 a
Inglaterra	lutariam.

No	dia	do	avanço	dos	exércitos	alemães	para	a	Áustria,	ouvimos	dizer	que	Göring	dera	ao	embaixador
tcheco	 em	 Berlim	 a	 garantia	 solene	 de	 que	 a	 Alemanha	 não	 tinha	 “qualquer	 mau	 intento	 em	 relação	 à
Tchecoslováquia”.	 Em	 14	 de	março,	 o	 premier	 francês,	M.	 Blum,	 declarou	 solenemente	 ao	 embaixador
tcheco	 em	 Paris	 que	 a	 França	 honraria	 irrestritamente	 seu	 compromisso	 com	 a	 Tchecoslováquia.	 Essas
garantias	 diplomáticas	 não	 conseguiam	 esconder	 a	 sinistra	 realidade.	 Toda	 a	 situação	 estratégica	 do	 con -
tinente	 havia-se	 modificado.	 Argumentos	 e	 exércitos	 alemães	 podiam,	 a	 essa	 altura,	 concentrar-se
diretamente	 no	 limite	 ocidental	 da	Tchecoslováquia,	 cujos	 distritos	 fronteiriços	 eram	 alemães	 em	 caráter
racial,	 contando	 com	 um	 Partido	 Nacionalista	 Alemão	 agressivo	 e	 ativo,	 ansioso	 por	 funcionar	 como
quinta-coluna	na	eventualidade	de	distúrbios.

✩

Na	 esperança	 de	 dissuadir	 a	 Alemanha,	 o	 governo	 inglês,	 de	 acordo	 com	 a	 determinação	 de	 Mr.
Chamberlain,	 buscou	 um	 acordo	 com	 a	 Itália	 no	Mediterrâneo.	 Isso	 fortaleceria	 a	 posição	 da	 França	 e
permitiria	que	os	franceses	e	ingleses	se	concentrassem	nos	acontecimentos	na	Europa	Central.	Mussolini,
até	certo	ponto	aplacado	pela	queda	de	Eden,	e	sentindo-se	em	forte	posição	para	negociar,	não	repeliu	o
arrependimento	inglês.	Em	16	de	abril	de	1938,	assinou-se	um	acordo	anglo-italiano	que	efetivamente	deu
à	Itália	carta	branca	na	Abissínia	e	na	Espanha,	em	troca	do	valor	imponderável	da	boa	vontade	italiana	na
Europa	 Central.	 O	 Foreign	 Office	 mostrou-se	 cético	 ante	 essa	 transação.	 Diz-nos	 o	 biógrafo	 de	 Mr.
Chamberlain	que	ele	escreveu,	numa	carta	pessoal	e	particular:	“Você	devia	ter	visto	o	rascunho	que	me	foi
submetido	pelo	Foreign	Office;	era	de	congelar	urso	polar.”1

Eu	compartilhava	das	apreensões	do	Foreign	Office	acerca	desse	lance.
Hitler	observava	a	cena	atentamente.	Também	para	ele,	o	alinhamento	final	da	Itália	numa	crise	europeia

era	importante.	Conferenciando	com	seus	chefes	de	estado-maior	no	fim	de	abril,	ele	examinou	maneiras	de
forçar	o	ritmo.	Mussolini	queria	carta	branca	na	Abissínia.	A	despeito	da	aquiescência	do	governo	inglês,	era
possível	 que	 ele	 acabasse	 precisando	 do	 apoio	 alemão	 nessa	 empreitada.	 Se	 assim	 fosse,	 ele	 aceitaria	 as
medidas	 alemãs	 contra	 a	 Tchecoslováquia.	 Era	 preciso	 fazer	 com	 que	 essa	 questão	 chegasse	 a	 um	 ponto
crítico	para	que,	na	resolução	da	questão	tcheca,	a	Itália	ficasse	do	lado	alemão.	As	declarações	dos	políticos



ingleses	e	franceses,	evidentemente,	foram	estudadas	em	Berlim.	A	intenção	dessas	potências	ocidentais	de
persuadir	os	tchecos	a	serem	razoáveis,	em	nome	da	paz	europeia,	foi	notada	com	satisfação.	O	Partido	Nazi
dos	 sudetos,	 liderado	por	Henlein,	 formulou	 então	 suas	 reivindicações	 de	 autonomia	nas	 regiões	 do	país
fronteiras	com	a	Alemanha,	e	os	embaixadores	inglês	e	francês	em	Praga	visitaram	o	ministro	do	Exterior	da
Tchecoslováquia,	pouco	depois,	para	“expressar	a	esperança	de	que	o	governo	tcheco	fosse	aos	limites	mais
extremos	para	solucionar	essa	questão”.

Durante	 o	 mês	 de	 maio,	 os	 alemães	 na	 Tchecoslováquia	 receberam	 ordens	 de	 aumentar	 a	 agitação
política.	Havia	eleições	municipais	previstas	e	o	governo	alemão	começou	uma	deliberada	guerra	de	nervos.
Já	 circulava	 o	 boato	 persistente	 da	 movimentação	 de	 tropas	 alemãs	 em	 direção	 à	 fronteira	 tcheca.	 Os
desmentidos	alemães	não	tranquilizaram	os	tchecos,	que,	na	noite	de	20	para	21	de	maio,	decretaram	uma
mobilização	parcial	de	seu	exército.

Fazia	 algum	tempo	que	Hitler	 estava	 convencido	de	que	nem	a	França	nem	a	 Inglaterra	 lutariam	pela
Tchecoslováquia.	Em	28	de	maio,	ele	convocou	uma	reunião	de	seus	principais	assessores	e	deu	instruções
para	os	preparativos	de	um	ataque	à	Tchecoslováquia.	Seus	assessores	militares,	no	entanto,	não	partilhavam
unanimemente	de	sua	confiança	esmagadora.	Era	impossível	persuadir	os	generais	alemães,	considerando	a
preponderância	ainda	 imensa	das	 forças	aliadas,	 exceto	no	ar,	de	que	a	França	e	a	 Inglaterra	cederiam	ao
desafio	do	Führer.	 Subjugar	o	 exército	 tcheco	 e	penetrar	na	 linha	 fortificada	da	Boêmia,	ou	 contorná-la,
exigiria	 praticamente	 35	 divisões	 inteiras.	Os	 chefes	 de	 estado-maior	 alemães	 informaram	 a	Hitler	 que	 o
exército	 tcheco	devia	 ser	 considerado	 eficiente	 e	 atualizado	 em	 armas	 e	 equipamento.	As	 fortificações	 do
Muro	 de	Oeste	 ou	 Linha	 Siegfried,	 apesar	 de	 já	 existirem	 como	 fortificações	 temporárias	 de	 campanha,
estavam	longe	de	concluídas;	além	disso,	no	momento	de	atacar	os	tchecos,	apenas	cinco	divisões	efetivas	e
oito	da	reserva	estariam	disponíveis	para	proteger	toda	a	fronteira	ocidental	da	Alemanha	contra	o	exército
francês,	que	poderia	mobilizar	uma	centena	de	divisões.	Os	generais	estavam	horrorizados	por	 terem	que
correr	esse	risco;	se	pudessem	esperar	uns	poucos	anos,	o	exército	alemão	seria	o	mais	poderoso.	Embora	o
julgamento	 político	 de	 Hitler	 se	 houvesse	 revelado	 correto	 na	 Renânia	 e	 na	 Áustria	 —	 em	 função	 do
pacifismo	e	da	fraqueza	dos	aliados	no	tocante	ao	recrutamento	—	o	Alto	Comando	alemão	não	conseguia
acreditar	que	o	blefe	pudesse	ter	êxito	pela	quarta	vez.	Parecia	muito	além	dos	limites	da	razão	que	grandes
nações	 vitoriosas,	 possuidoras	 de	 uma	 evidente	 superioridade	 militar,	 mais	 uma	 vez	 aban donassem	 o
caminho	do	dever	e	da	honra,	que	também	era,	para	elas,	o	caminho	do	bom	senso	e	da	prudência.	Além	de
tudo	 isso,	 havia	 a	 Rússia,	 com	 suas	 afinidades	 eslavas	 com	 a	Tchecoslováquia,	 e	 cuja	 atitude	 para	 com	 a
Alemanha,	naquela	conjuntura,	estava	repleta	de	ameaças.

As	 relações	 da	 Rússia	 soviética	 com	 a	 Tchecoslováquia	 como	 nação,	 e	 com	 o	 presidente	 Benes
pessoalmente,	 eram	 de	 amizade	 íntima	 e	 sólida.	 As	 raízes	 disso	 estavam	 numa	 certa	 afinidade	 racial	 e
também	em	acontecimentos	relativamente	recentes,	que	exigem	uma	breve	digressão.	Quando	o	presidente
Benes	visitou-me	em	Marrakech,	em	janeiro	de	1944,	ele	me	contou	essa	história.	Em	1935,	ele	recebera	de
Hitler	uma	proposta	de	respeitar	em	qualquer	situação	a	integridade	da	Tchecoslováquia	em	troca	de	uma
garantia	 de	 que	 ela	 permaneceria	 neutra	 na	 eventualidade	 de	 uma	 guerra	 franco-alemã.	 Quando	 Benes
apontou	para	o	tratado	que	o	obrigava	a	agir	em	conjunto	com	a	França	num	caso	desses,	o	embaixador
alemão	retrucou	que	não	havia	nenhuma	necessidade	de	cancelar	o	tratado.	Bastaria	rompê-lo,	se	e	quando
chegasse	 a	 hora,	 simplesmente	 não	 mobilizando	 as	 forças	 armadas	 ou	 não	 realizando	 uma	 ofensiva.	 A
pequena	república	não	estava	em	condições	de	manifestar	indignação	ante	uma	sugestão	dessa	ordem.	Seu
medo	da	Alemanha	já	era	grande,	especialmente	uma	vez	que	a	questão	dos	alemães	da	região	dos	sudetos
poderia	 ser	 levantada	 e	 fomen tada	 pela	Alemanha	 a	 qualquer	momento,	 causando	 extrema	 dificuldade	 e
perigo	crescente.	Assim,	eles	haviam	deixado	o	assunto	morrer	sem	nenhum	comentário	ou	compromisso	e,
durante	mais	 de	 um	 ano,	 ele	 não	 se	 alterara.	 No	 outono	 de	 1936,	 foi	 transmitida	 ao	 presidente	 Benes



mensagem	de	uma	alta	fonte	militar	da	Alemanha,	dizendo	que,	se	ele	quisesse	beneficiar-se	da	proposta	do
Führer,	 era	melhor	 apressar-se,	 pois	 logo	 haveria	 acontecimentos	 na	 Rússia	 que	 tornariam	 insignificante
qualquer	ajuda	que	ele	pudesse	dar	à	Alemanha.

Enquanto	Benes	ponderava	sobre	essa	perturbadora	sugestão,	chegou	ao	seu	conhecimento	que,	através	da
embaixada	soviética	em	Praga,	estavam	em	curso	comunicações	entre	personagens	importantes	da	Rússia	e
do	 governo	 alemão.	 Isso	 era	 parte	 da	 chamada	 conspiração	 militar	 e	 da	 velha-guarda	 co munista	 para
derrubar	 Stalin	 e	 criar	 um	 novo	 regime,	 baseado	 numa	 política	 pró-Alemanha.	O	 presidente	 Benes	 não
tardou	 em	 comunicar	 a	 Stalin	 tudo	 o	 que	 conseguiu	 descobrir.2	 Seguiu-se	 então	 um	 expurgo	 militar	 e
político	 implacável,	 mas	 talvez	 não	 desnecessário,	 ocorrido	 na	 Rússia	 soviética,	 bem	 como	 a	 série	 de
julgamentos	 de	 janeiro	 de	 1937,	 na	 qual	 Vyshinsky,	 o	 promotor	 público,	 desempenhou	 um	 papel	 tão
magistral.

Conquanto	 seja	 altamente	 improvável	 que	 os	 comunistas	 da	 velha-guarda	 houvessem	 buscado	 juntar
forças	com	os	líderes	militares,	ou	vice-versa,	é	certo	que	eles	estavam	muito	enciumados	de	Stalin,	que	os
havia	expulsado.	Por	conseguinte,	talvez	tenha	sido	conveniente	eliminá-los	ao	mesmo	tempo,	segundo	os
padrões	mantidos	nos	estados	totalitários.	Zinoviev,	Bukharin	e	outros	dos	líderes	originais	da	Revolução,	o
marechal	Tukachevsky,	que	fora	convidado	a	representar	a	União	Soviética	na	coroação	do	rei	George	VI,	e
muitos	outros	oficiais	de	alta	patente	do	exército	foram	fuzilados.	Ao	todo,	nada	menos	de	cinco	mil	oficiais
e	 funcionários	 acima	 da	 patente	 de	 capitão	 foram	 “liquidados”.	 O	 exército	 russo	 foi	 expurgado	 de	 seus
elementos	pró-alemães	a	um	custo	elevado	para	sua	eficiência	militar.	O	viés	do	governo	soviético	pendeu
acentuadamente	contra	a	Alemanha.	Stalin	estava	cônscio	de	ter	uma	dívida	pessoal	para	com	o	presidente
Benes,	e	um	fortíssimo	desejo	de	ajudá-lo	e	de	auxiliar	seu	país	ameaçado	contra	o	perigo	nazista	animava	o
governo	soviético.	Essa	situação,	claro,	era	plenamente	compreendida	por	Hitler,	mas	não	tenho	ciência	de
que	 os	 governos	 inglês	 e	 francês	 estivessem	 igualmente	 informados.	 Para	Mr.	Chamberlain	 e	 os	 estados-
maiores	inglês	e	francês,	o	expurgo	de	1937	apareceu	principal mente	como	um	esfacelamento	interno	do
exército	russo	e	retrato	de	uma	União	Soviética	dilacerada	por	ódios	e	vinganças	ferozes.	Talvez	isso	tenha
constituído	uma	visão	exagerada,	pois	um	sistema	de	governo	baseado	no	terror	pode	muito	bem	fortalecer-
se	através	de	uma	afirmação	 implacável	 e	bem-sucedida	de	 seu	poder.	O	 fato	a	destacar,	no	que	 tange	ao
presente	relato,	é	a	estreita	associação	da	Rússia	com	a	Tchecoslováquia	e	de	Stalin	com	Benes.

Mas	nem	as	tensões	internas	da	Alemanha	nem	os	laços	entre	Benes	e	Stalin	eram	conhecidos	do	resto	do
mundo,	 e	 tampouco	 aquilatados	 pelos	 ministros	 ingleses	 e	 franceses.	 A	 Linha	 Siegfried,	 apesar	 de	 não
aperfeiçoada,	 parecia	 um	meio	 assustador	 de	 dissuasão.	A	 força	 e	 o	 poder	 de	 combate	 exatos	 do	 exército
alemão,	por	mais	novo	que	ele	fosse,	não	podiam	ser	avaliados	com	exatidão	e	eram	certamente	exagerados.
Havia	também	o	perigo	 incomensurável	dos	ataques	aéreos	a	cidades	 indefesas.	E,	acima	de	tudo,	havia	o
ódio	à	guerra	no	coração	das	democracias.

Não	obstante,	no	dia	12	de	junho,	M.	Daladier,	então	premier	da	França,	renovou	o	juramento	de	seu
predecessor,	feito	em	14	de	março,	e	declarou	que	os	compromissos	da	França	com	a	Tchecoslováquia	eram
“sagrados,	não	se	pode	fugir	deles”.	Essa	declaração	imponente	afasta	qualquer	discussão	em	torno	da	ideia
de	que	o	Tratado	de	Locarno,	datado	de	13	 anos	 antes,	houvesse,	por	 implicação,	deixado	 tudo	vago	no
Leste	Europeu,	na	depen dência	de	um	Locarno	Oriental.	Não	há,	perante	a	história,	nenhuma	dúvida	de
que	o	tratado	de	1924	entre	a	França	e	a	Tchecoslováquia	tinha	plena	validade,	não	apenas	nos	termos	da
lei,	mas	de	fato.	Isso	foi	reafirmado	por	sucessivos	chefes	do	governo	francês	em	todas	as	situações	de	1938.

Mas,	no	que	tange	a	isso,	Hitler	estava	convencido	de	que	apenas	seu	julgamento	era	bem-fundado.	Em
18	 de	 junho,	 deu	 instruções	 finais	 para	 o	 ataque	 à	 Tchecoslováquia,	 no	 correr	 das	 quais	 procurou
tranquilizar	seus	generais	ansiosos.	Disse	a	Keitel:



Só	 decidirei	 agir	 contra	 a	 Tchecoslováquia	 se	 estiver	 firmemente	 conven cido,	 como	 no	 caso	 da	 zona
desmilitarizada	[da	Renânia]	e	da	entrada	na	Áustria,	de	que	a	França	não	marchará	e,	portanto,	de	que	a
Inglaterra	não	intervirá.3

Em	26	de	julho	de	1938,	Chamberlain	anunciou	no	parlamento	a	missão	de	Lord	Runciman	em	Praga,
com	o	objetivo	de	buscar	uma	solução	nego ciada	entre	o	governo	tcheco	e	Herr	Henlein.	No	dia	seguinte,
os	tchecos	divulgaram	um	projeto	de	lei	referente	às	minorias	nacionais,	que	deveria	servir	de	base	para	as
negociações.	 No	 mesmo	 dia,	 Lord	 Halifax	 declarou	 no	 parlamento:	 “Não	 creio	 que	 os	 responsáveis	 pelo
governo	de	qualquer	país	da	Europa	de	hoje	desejem	a	guerra.”	No	dia	3	de	agosto,	Lord	Runciman	chegou	a
Praga	e	houve	uma	série	de	discussões	intermináveis	e	complicadas	com	as	várias	partes	interessadas.	Em	15
dias,	 essas	 negociações	 foram	 interrompidas	 e,	 desse	 ponto	 em	 diante,	 os	 acontecimentos	 se	 sucederam
rapidamente.

Em	 27	 de	 agosto,	 Ribbentrop,	 já	 então	 ministro	 do	 Exterior,	 relatou	 uma	 visita	 que	 recebera	 do
embaixador	 italiano	 em	Berlim,	que	 “havia	 tido	outra	 instrução	por	 escrito	de	Mussolini,	 pedindo	que	 a
Alemanha	comunicasse	em	tempo	hábil	a	data	provável	da	ação	contra	a	Tchecoslováquia”.	Mussolini	pedia
essa	notificação	a	fim	de	“poder	tomar,	no	devido	tempo,	as	providências	necessárias	na	fronteira	francesa”.

✩

A	ansiedade	aumentou	cada	vez	mais	durante	agosto	e,	na	tarde	de	2	de	setembro,	recebi	do	embaixador
soviético	mensagem	de	que	ele	gostaria	de	vir	ter	comigo	em	Chartwell	imediatamente,	para	falar	sobre	uma
questão	 urgente.	 Fazia	 algum	 tempo	 que	 eu	mantinha	 relações	 pessoais	 amistosas	 com	Mr.	Maisky,	 que
também	 se	 dava	 muito	 com	 meu	 filho	 Randolph.	 Re cebi	 prontamente	 o	 embaixador	 e,	 após	 alguns
preâmbulos,	 ele	 me	 contou	 em	 detalhes	 precisos	 e	 formais	 a	 história	 exposta	 adiante.	 Antes	 que	 ele	 se
estendesse	muito,	 percebi	 que	 fazia	uma	declaração	 a	mim,	 como	 indivíduo,	porque	o	 governo	 soviético
preferia	esse	canal	a	uma	gestão	direta	no	Foreign	Office,	que	talvez	esbarrasse	em	rechaço.	Havia	uma	clara
intenção	 de	 que	 eu	 relatasse	 o	 que	 me	 estava	 sendo	 dito	 ao	 governo	 de	 Sua	 Majestade.	 Isso	 não	 foi
realmente	explicitado	pelo	embaixador,	mas	ficou	implícito	pelo	fato	de	não	ter	havido	qualquer	pedido	de
sigilo.	Visto	que	o	 assunto	pareceu-me	de	 imediato	 ser	da	máxima	 importância,	 tomei	o	 cuidado	de	não
prejudicar	seu	exame	por	Halifax	e	Chamberlain	através	da	assunção	de	qualquer	compromisso	de	minha
parte,	ou	do	uso	de	uma	linguagem	que	provocasse	controvérsia	entre	nós.

É	a	seguinte	a	essência	do	que	me	disse	o	embaixador:

O	 chargé	 d’affaires	 da	 França	 em	 Moscou	 (estando	 o	 embaixador	 de	 licença)	 havia	 procurado	 Mr.
Litvinov,	 naquele	mesmo	 dia	 e,	 em	 nome	 do	 governo	 francês,	 perguntou	 que	 ajuda	 a	 Rússia	 daria	 à
Tchecoslováquia	contra	um	ataque	alemão,	considerando,	em	especial,	as	dificuldades	que	poderiam	ser
criadas	 pela	 neutralidade	 da	 Polônia	 ou	 da	 Romênia.	 Litvinov	 retrucara	 que	 a	 União	 Soviética	 estava
decidida	 a	 cumprir	 suas	 obrigações.	 Ele	 reconhecia	 as	 dificuldades	 criadas	 pela	 atitude	 da	 Polônia	 e	 da
Romênia,	mas	 achava	que,	no	 caso	da	Romênia,	 elas	 poderiam	 ser	 superadas.	 Se,	 por	 exemplo,	 a	Liga
decidisse	 que	 a	 Tchecoslováquia	 fora	 vítima	 de	 uma	 agressão	 e	 que	 a	 Alemanha	 era	 o	 agressor,	 isso
provavelmente	persuadiria	 a	Romênia	 a	permitir	que	 as	 tropas	 e	 a	 força	 aérea	 russas	passassem	por	 seu
território.
Mesmo	que	o	Conselho	da	Liga	não	 fosse	unânime,	Mr.	Litvinov	 julgava	que	uma	decisão	majoritária
seria	 suficiente,	 e	 que	 a	 Romênia	 provavel mente	 se	 associaria	 a	 ela.	 Assim,	 ele	 recomendava	 que	 o
Conselho	fosse	convocado,	nos	termos	do	Artigo	11,	uma	vez	que	havia	perigo	de	guerra,	e	que	as	nações
da	Liga	deliberassem	em	conjunto.	Quanto	mais	cedo	isso	fosse	feito,	melhor,	já	que	o	tempo	poderia	ser



muito	 curto.	Deveria	 haver	 conversações	 imediatas	 entre	 os	 estados-maiores	 da	Rússia,	 da	 França	 e	 da
Tchecoslováquia	sobre	os	meios	e	modos	de	prestar	assistência.	Era	também	a	favor	de	uma	consulta	entre
as	nações	pacíficas	quanto	ao	melhor	método	para	preservar	a	paz,	com	vistas,	 talvez,	a	uma	declaração
conjunta	 que	 incluísse	 a	 França,	 a	Rússia	 e	 a	 Inglaterra.	 Ele	 acreditava	 que	 os	 Estados	Unidos	 dariam
apoio	moral	a	essa	declaração.

Foi	o	que	expôs	Mr.	Maisky.	Eu	disse	ser	improvável	que	o	governo	inglês	considerasse	qualquer	medida
adicional,	até	ou	a	menos	que	houvesse	uma	nova	 interrupção	das	negociações	Henlein-Benes,	cuja	culpa
não	se	pudesse	de	modo	algum	atribuir	ao	governo	da	Tchecoslováquia.	Não	gostaríamos	de	irritar	Hitler,
caso	ele	realmente	se	estivesse	inclinando	para	uma	solução	pacífica.

Enviei	 um	 relatório	 sobre	 tudo	 isso	 a	 Lord	Halifax,	 tão	 logo	 acabei	 de	 ditá-lo.	 Ele	me	 respondeu	 de
maneira	 cautelosa,	 em	 5	 de	 setembro,	 dizendo	 não	 achar,	 naquele	 momento,	 que	 uma	 ação	 do	 tipo
proposto	nos	termos	do	Artigo	11	pudesse	ser	útil,	mas	afirmando	que	teria	isso	em	mente.	“Por	ora,	como
você	 indicou,	 penso	 que	 devemos	 rever	 a	 situação	 à	 luz	 do	 relatório	 com	 que	 Henlein	 voltou	 de
Berchtesgaden.”	E	acrescentou	que	a	situação	continuava	muito	tensa.

Em	seu	editorial	de	7	de	setembro,	disse	o	Times:

Se,	neste	momento,	os	sudetos	pedem	mais	do	que	o	governo	tcheco	está	disposto	a	conceder	em	seu	mais
recente	conjunto	de	propostas,	só	se	pode	inferir	que	os	alemães	estão	indo	além	da	mera	eliminação	de
empecilhos	para	os	que	não	 se	 sentem	à	vontade	dentro	da	República	da	Tchecoslováquia.	Nesse	 caso,
talvez	valha	a	pena	o	governo	tchecoslovaco	considerar	se	deve	abandonar	por	completo	o	projeto,	que
encontrou	apoio	em	alguns	escalões,	de	fazer	da	Tchecoslováquia	uma	nação	mais	homogênea,	por	meio
da	cessão	da	faixa	de	populações	estrangeiras	que	é	contígua	à	nação	a	que	elas	estão	unidas	pela	raça.

Isso	implicaria,	é	claro,	a	cessão	de	toda	a	linha	fortificada	da	Boêmia.	Embora	o	governo	inglês	declarasse
prontamente	 que	 esse	 artigo	 do	 Times	 não	 representava	 sua	 visão,	 a	 opinião	 pública	 no	 exterior,
particularmente	na	França,	ficou	longe	de	se	tranquilizar.	M.	Bonnet,	então	ministro	do	Exterior	da	França,
declara	que	no	dia	10	de	setembro	de	1938	formulou	a	seguinte	pergunta	a	nosso	embaixador	em	Paris,	Sir
Eric	 Phipps:	 “Amanhã,	 Hitler	 pode	 atacar	 a	 Tchecoslováquia.	 Se	 ele	 o	 fizer,	 a	 França	 se	 mobilizará
imediatamente.	E	se	voltará	para	vocês,	dizendo:	‘Nós	marcharemos;	vocês	marcharão	conosco?’	Qual	será	a
resposta	da	Inglaterra?”

Foi	a	seguinte	a	resposta	aprovada	pelo	Gabinete,	enviada	por	Lord	Halifax	através	de	Sir	Eric	Phipps	no
dia	12:

Naturalmente,	reconheço	a	importância	que	teria	para	o	governo	francês	o	recebimento	de	uma	resposta
clara	a	essa	pergunta.	Mas,	como	o	senhor	assinalou	a	Bonnet,	a	pergunta	em	si,	apesar	de	clara	na	forma,
não	 pode	 ser	 dissociada	 das	 circunstâncias	 em	 que	 seria	 formulada,	 e	 estas,	 no	 presente	 estágio,
necessariamente,	são	totalmente	hipotéticas.
Ademais,	no	tocante	a	essa	questão,	é	impossível	o	governo	de	Sua	Majestade	levar	em	conta	apenas	sua
própria	posição,	uma	vez	que,	em	qualquer	decisão	a	que	chegasse	ou	em	qualquer	providência	que	viesse
a	tomar,	estaria,	na	verdade,	comprometendo	os	Domínios.	Os	governos	destes,	com	toda	a	certeza,	não
se	 disporiam	 a	 ter	 sua	 postura	 decidida	 em	 seu	 nome	 em	 qualquer	 sentido	 em	 antecipação	 de
circunstâncias	que	eles	próprios	desejariam	julgar.
Assim,	tanto	quanto	me	acho	em	condições	de	dar	uma	resposta	à	pergunta	de	M.	Bonnet	neste	estágio,
ela	teria	de	ser	que,	embora	o	governo	de	Sua	Majestade	jamais	possa	admitir	que	a	segurança	da	França
seja	 ameaçada,	 ele	 está	 impossibilitado	 de	 fazer	 declarações	 exatas	 quanto	 ao	 caráter	 de	 suas	 medidas



futuras,	ou	quanto	ao	momento	em	que	elas	seriam	tomadas,	em	circunstâncias	que	ele	não	tem	meios	de
antever	neste	momento.4

Diante	da	afirmação	de	que	“o	governo	de	Sua	Majestade	jamais	possa	admitir	que	a	segurança	da	França
seja	ameaçada”,	os	franceses	perguntaram	que	ajuda	poderiam	esperar,	se	ela	o	fosse.	A	resposta	de	Londres
foi,	segundo	Bonnet:	duas	divisões	não	motorizadas	e	150	aviões,	durante	os	primeiros	seis	meses	de	guerra.
Se	M.	Bonnet	estava	procurando	um	pretexto	para	deixar	os	 tchecos	entregues	à	própria	 sorte,	há	que	 se
admitir	que	sua	busca	teve	certo	êxito.

Nesse	 mesmo	 dia	 12	 de	 setembro,	 numa	 manifestação	 partidária	 em	 Nuremberg,	 Hitler	 desferiu	 um
violento	 ataque	 contra	 os	 tchecos,	 que	 retrucaram,	 no	 dia	 seguinte,	 com	 a	 decretação	 da	 lei	marcial	 em
certos	 distritos	 da	 república.	 Em	 14	 de	 setembro,	 as	 negociações	 com	 Henlein	 foram	 definitivamente
interrompidas	e,	no	dia	15,	o	líder	sudeto	fugiu	para	a	Alemanha.

Era	chegado	o	auge	da	crise.

1	Keith	Feiling,	Life	of	Neville	Chamberlain,	p.	350.
2	Há	indícios,	contudo,	de	que	as	informações	de	Benes	tinham	sido	anteriormente	transmitidas	à	polícia	tcheca	pela	KGB	[a	polícia	política
secreta	soviética],	desejosa	de	que	elas	chegassem	a	Stalin	através	de	uma	fonte	estrangeira	amistosa.	Isso	não	reduz	o	serviço	que	Benes	prestou
a	Stalin	e,	por	conseguinte,	é	irrelevante.
3	Nuremberg	Documents,	parte	II,	nº	10.
4	Reproduzido	por	Georges	Bonnet,	De	Washington	au	Quai	d’Orsay,	pp.	360-1.
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A	tragédia	de	Munique

Muitos	volumes	foram	 e	 continuarão	 a	 ser	 escritos	 sobre	 a	 crise	 que	 se	 encerrou	 em	Munique	 com	 o
sacrifício	da	Tchecoslováquia,	 e	 aqui	 se	pre tende	 apenas	 fornecer	 alguns	dos	 fatos	 centrais	 e	 estabelecer	 a
linha	 geral	 dos	 acontecimentos.	Na	Assembleia	 da	 Liga	 das	Nações	 de	 21	 de	 setembro,	 uma	 advertência
oficial	foi	feita	por	Litvinov:

...	Neste	momento,	a	Tchecoslováquia	vem	sofrendo	interferências	em	seus	assuntos	internos	por	parte	de
uma	nação	vizinha	e	sendo	publicamente	ameaçada	de	ataque,	em	alto	e	bom	som.	Um	dos	povos	mais
antigos,	mais	 cultos	 e	mais	 trabalhadores	dentre	os	povos	 europeus,	 que	 conquistou	 sua	 independência
após	séculos	de	opressão,	pode	decidir	pegar	em	armas,	hoje	ou	amanhã,	em	defesa	dessa	independência.
(...)	Quando,	dias	antes	de	eu	embarcar	para	Genebra,	o	governo	francês	indagou	pela	primeira	vez	qual
seria	a	nossa	atitude	na	eventualidade	de	um	ataque	à	Tchecoslováquia,	dei,	em	nome	de	meu	governo,	a
seguinte	resposta,	perfeitamente	clara	e	sem	ambiguidade:
“Pretendemos	cumprir	nossas	obrigações	nos	termos	do	Pacto	e,	juntamente	com	a	França,	dar	assistência
à	Tchecoslováquia	pelos	meios	que	estive rem	ao	nosso	dispor.	Nosso	ministério	da	Guerra	está	pronto	a
participar,	 imediatamente,	de	uma	conferência	 com	 representantes	dos	ministérios	da	Guerra	 francês	 e
tchecoslovaco,	a	fim	de	discutir	as	medidas	apropriadas	ao	momento.	(...)”
Há	apenas	dois	dias,	o	governo	tchecoslovaco	endereçou	ao	meu	governo	uma	indagação	formal,	a	saber,
se	a	União	Soviética	está	disposta,	de	acordo	com	o	Pacto	Soviético-Tcheco,	a	fornecer	ajuda	imediata	e
efetiva	à	Tchecoslováquia,	caso	a	França,	fiel	a	suas	obrigações,	preste	uma	assistência	similar,	ao	que	meu
governo	deu	uma	clara	resposta	afirmativa.

Essa	declaração	pública	e	irrestrita	por	parte	de	uma	das	maiores	potências	interessadas	não	teve	qualquer
influência	 nas	 negociações	 de	Mr.	Chamberlain	 ou	 na	 condução	 francesa	 da	 crise.	 A	 oferta	 soviética	 foi
ignorada.	Não	 foi	 posta	 na	 balança	 contra	Hitler	 e	 foi	 tratada	 com	 uma	 indiferença	—	 para	 não	 dizer
desdém	—	que	deixou	marcas	na	mente	de	Stalin.	Os	acontecimentos	seguiram	seu	curso	como	se	a	Rússia
soviética	não	existisse.	Mais	tarde,	pagaríamos	caro	por	isso.

Na	 noite	 do	 dia	 26,	 Hitler	 discursou	 em	 Berlim.	 Referiu-se	 à	 Inglaterra	 e	 à	 França	 em	 termos
conciliatórios,	desferindo,	ao	mesmo	tempo,	um	ataque	grosseiro	e	brutal	contra	Benes	e	contra	os	tchecos.
Disse,	categoricamente,	que	os	tchecos	precisavam	cair	fora	dos	sudetos,	e	que,	uma	vez	resolvido	isso,	ele
não	 teria	 maior	 interesse	 no	 que	 acontecesse	 com	 a	 Tchecoslováquia.	 “Esta	 é	 a	 última	 reivindicação
territorial	que	tenho	a	fazer	na	Europa.”	Por	volta	das	vinte	horas,	Mr.	Leeper,	então	chefe	de	imprensa	do
Foreign	Office,	apresentou	ao	ministro	do	Exterior	um	comunicado	cujo	ponto	essencial	foi	o	seguinte:

Se,	 a	 despeito	 dos	 esforços	 feitos	 pelo	 primeiro-ministro	 inglês,	 houver	 um	 ataque	 alemão	 à
Tchecoslováquia,	o	resultado	imediato	deverá	ser	que	a	França	estará	obrigada	a	socorrê-la,	e	a	Inglaterra	e
a	Rússia	certamente	marcharão	com	a	França.

Esse	texto	foi	aprovado	por	Lord	Halifax	e	imediatamente	emitido.	Parecia	que	o	momento	do	embate
tinha	 chegado	 e	 que	 as	 forças	 adversárias	 haviam-se	 alinhado.	Os	 tchecos	 tinham	1,5	milhão	 de	 homens



armados	atrás	da	mais	forte	linha	fortificada	da	Europa	e	estavam	equipados	com	uma	máquina	industrial
altamente	 organizada	 e	 poderosa.	 O	 exército	 francês	 estava	 parcialmente	 mobilizado	 e,	 ainda	 que	 com
relutância,	 os	ministros	 franceses	 dispunham-se	 a	 honrar	 seus	 compromissos	 com	 a	 Tchecoslováquia.	 Às
11h20	do	dia	28	de	setembro,	o	almirantado	deu	ordens	para	que	os	ingleses	se	mobilizassem.

✩

Uma	 luta	 intensa	e	 incessante	 já	havia	começado	entre	o	Führer	e	 seus	assessores	especializados.	A	crise
parecia	exibir	todas	as	circunstâncias	temidas	pelos	generais	alemães.	Entre	trinta	e	quarenta	divisões	tchecas
estavam	 tomando	 posição	 nas	 fronteiras	 orientais	 da	 Alemanha,	 e	 o	 grosso	 do	 exército	 francês,	 numa
proporção	de	quase	oito	para	um,	começava	a	chegar	maciçamente	ao	Muro	do	Oeste.	Uma	Rússia	hostil
poderia	operar	a	partir	de	campos	de	aviação	tchecos,	e	os	exércitos	soviéticos	poderiam	avançar	através	da
Polônia	 ou	 da	 Romênia.	 Alguns	 dos	 generais	 fizeram	 um	 complô	 para	 prender	 Hitler	 e	 “imunizar	 a
Alemanha	desse	louco”.	Outros	declararam	que	o	moral	baixo	da	população	alemã	seria	incapaz	de	sustentar
uma	 guerra	 europeia,	 e	 que	 as	 forças	 armadas	 alemãs	 ainda	 não	 estavam	 prontas	 para	 ela.	 O	 almirante
Raeder,	 chefe	 do	 almirantado	 alemão,	 fez	 apelo	 veemente	 ao	 Führer,	 enfatizado	 poucas	 horas	 depois,
quando	chegou	a	notícia	de	que	a	esquadra	inglesa	estava	sendo	mobilizada.	Hitler	vacilou.	Às	duas	horas	da
manhã,	 a	 rádio	 alemã	 desmentiu	 oficialmente	 que	 a	 Alemanha	 pretendesse	mobilizar-se	 no	 dia	 29	 e,	 às
11h45,	na	mesma	manhã,	uma	declaração	 semelhante	da	 agência	oficial	de	notícias	 alemã	 foi	 entregue	 à
imprensa	 inglesa.	A	pressão	 sobre	aquele	homem	solitário	e	 sobre	 sua	assombrosa	 força	de	vontade,	nesse
momento,	 deve	 ter	 sido	 extrema.	 Evidentemente,	 ele	 chegara	 à	 beira	 de	 uma	 guerra	 generalizada.	 Seria
capaz	 de	 mergulhar	 nela,	 diante	 de	 uma	 opinião	 pública	 desfavorável	 e	 da	 solene	 advertência	 dos
comandantes	 de	 seu	 exército,	marinha	 e	 força	 aérea?	 Poderia	 ele,	 por	 outro	 lado,	 arcar	 com	 um	 recuo,
depois	de	viver	de	prestígio	por	tanto	tempo?

Mas	 Mr.	 Chamberlain	 também	 estava	 agindo	 e,	 a	 essa	 altura,	 tinha	 o	 controle	 completo	 da	 política
externa	inglesa.	Lord	Halifax,	a	despeito	das	dúvidas	crescentes	que	derivavam	do	clima	de	seu	ministério,
seguiu	a	orientação	de	seu	chefe.	O	Gabinete	 ficou	profundamente	perturbado,	mas	obedeceu.	A	maioria
governista	na	Câmara	dos	Comuns	foi	habilmente	conduzida	pelos	whips.	Um	homem,	e	um	só,	conduziu
os	nossos	destinos.	Ele	não	recuou	nem	da	responsabilidade	que	estava	assumindo,	nem	dos	esforços	pessoais
exigidos.	Em	14	de	setembro,	havia	telegrafado	a	Hitler,	por	iniciativa	própria,	propondo-se	a	visitá-lo.	Por
três	 vezes,	 ao	 todo,	 o	 primeiro-ministro	 inglês	 voou	 para	 a	 Alemanha,	 estando	 ele	 e	 Lord	 Runciman
convencidos	de	que	 somente	a	 cessão	das	áreas	 sudeten	dissuadiria	Hitler	de	 invadir	 a	Tchecoslováquia.	A
última	dessas	ocasiões	foi	em	Munique,	com	a	presença	de	M.	Daladier,	premier	da	França,	e	de	Mussolini.
Nenhum	 convite	 foi	 feito	 à	 Rússia.	 Tampouco	 os	 próprios	 tchecos	 tiveram	 permissão	 de	 participar	 das
reuniões.	O	governo	tcheco	foi	informado	em	termos	sucintos,	na	noite	de	28	de	setembro,	de	que	haveria
uma	 conferência	 dos	 representantes	 das	 quatro	 nações	 europeias	 no	 dia	 seguinte.	 Um	 acordo	 foi
rapidamente	obtido	entre	“os	Quatro	Grandes”.	As	conversações	começaram	ao	meio-dia	e	duraram	até	as
duas	horas	da	manhã	seguinte.	Um	memorando	foi	redigido	e	assinado	às	duas	horas	do	dia	30	de	setembro.
Consistia,	em	essência,	na	aceitação	das	exigências	alemãs.	A	região	dos	sudetos	deveria	ser	evacuada	a	partir
de	1°	de	outubro,	em	cinco	etapas	a	serem	concluídas	num	prazo	de	dez	dias.	Uma	comissão	internacional
deveria	determinar	as	fronteiras	definitivas.

O	 documento	 foi	 entregue	 aos	 representantes	 tchecos.	 Eles	 se	 curvaram	 às	 decisões.	 “Desejavam”,
segundo	 disseram,	 “registrar	 seu	 protesto	 perante	 o	 mundo	 contra	 uma	 decisão	 de	 que	 não	 tinham
participado.”	O	presidente	Benes	renunciou,	porque	“poderia	agora	revelar-se	um	empecilho	às	condições	a
que	nosso	novo	estado	terá	que	se	adaptar”.	Deixou	a	Tchecoslováquia,	encontrou	abrigo	e	foi	acolhido	na



Inglaterra.	O	desmembramento	da	Tchecoslováquia	prosseguiu.	Os	 alemães	não	 foram	os	únicos	 abutres
sobre	 a	 carcaça.	O	 governo	 polonês	 enviou	 aos	 tchecos	 um	ultimato	 de	 24	 horas,	 exigindo	 a	 restituição
imediata	 do	 distrito	 fronteiriço	 de	 Teschen.	 Não	 houve	 meios	 de	 resistir	 a	 essa	 ríspida	 demanda.	 Os
húngaros	também	apareceram	com	suas	reivindicações.

✩

Enquanto	os	quatro	estadistas	aguardavam	que	os	especialistas	redigissem	o	documento	final,	o	primeiro-
ministro	 perguntou	 a	 Hitler	 se	 ele	 gostaria	 de	 uma	 conversa	 em	 particular.	 Hitler	 “concordou
pressurosamente”.	Os	dois	líderes	conversaram	no	apartamento	de	Hitler	em	Munique,	na	manhã	de	30	de
setembro,	a	sós,	salvo	pela	presença	do	intérprete.	Chamberlain	puxou	um	projeto	de	declaração	que	havia
preparado,	dizendo	que	“a	questão	das	relações	anglo-alemãs	é	da	máxima	importância	para	os	dois	países	e
para	a	Europa”	e	que	“consideramos	o	acordo	assinado	na	noite	passada,	bem	como	o	Acordo	Naval	Anglo-
Germânico,	símbolos	do	desejo	de	nossos	dois	povos	de	 jamais	voltarem	a	entrar	em	guerra	um	contra	o
outro”.

Hitler	leu	e	assinou	sem	demora.
Chamberlain	voltou	para	a	Inglaterra.	Em	Heston,	onde	aterrissou,	agitou	no	ar	a	declaração	conjunta

que	fizera	Hitler	assinar	e	leu-a	para	o	grupo	de	notáveis	e	outros	que	o	receberam.	No	carro	que	atravessava
a	multidão	 ovacionante	 à	 saída	 do	 aeroporto,	 ele	 disse	 a	Halifax,	 sentado	 ao	 seu	 lado:	 “Tudo	 isso	 estará
acabado	em	três	meses”—	mas,	das	janelas	de	Downing	Street,	tornou	a	agitar	no	ar	seu	pedaço	de	papel	e
usou	estas	palavras:	“Esta	é	a	segunda	vez	em	nossa	história	em	que	a	paz	volta	com	honra	da	Alemanha	para
Downing	Street.	Creio	que	é	paz	em	nosso	tempo.”1

A	 opinião	 de	 Hitler,	 mais	 uma	 vez,	 fora	 decisivamente	 confirmada.	 O	 Estado-Maior	 alemão	 ficou
sumamente	 desconcertado.	Mais	 uma	 vez,	 o	 Führer	 tivera	 razão,	 afinal.	 Somente	 ele,	 com	 seu	 talento	 e
intuição,	havia	realmente	avaliado	todas	as	circunstâncias	militares	e	políticas.	Mais	uma	vez,	 tal	como	na
Renânia,	 a	 liderança	 do	 Führer	 tinha	 vencido	 a	 obstrução	 dos	 chefes	 militares	 alemães.	 Todos	 aqueles
generais	eram	patriotas.	Ansiavam	por	ver	a	pátria	reconquistar	sua	posição	no	mundo.	Dedicavam-se,	dia	e
noite,	a	todos	os	processos	capazes	de	revigorar	as	forças	alemãs.	Por	conseguinte,	sentiram-se	atingidos	no
coração	por	se	haverem	mostrado	tão	aquém	do	nível	dos	acontecimentos	e,	em	muitos	casos,	seu	desagrado
e	sua	desconfiança	em	relação	a	Hitler	foram	sobrepujados	pela	admiração	por	seus	dons	de	comando	e	sua
sorte	miraculosa.	Sem	dúvida,	ali	estava	uma	estrela	a	ser	seguida,	ali	estava	um	guia	a	quem	obedecer.	Foi
assim	que	Hitler	finalmente	se	tornou	o	senhor	inconteste	da	Alemanha,	abrindo	o	caminho	para	o	grande
projeto.	Os	conspiradores	se	encolheram	—	e	não	foram	traídos	por	seus	companheiros	de	farda.

✩

Não	é	 fácil,	nos	dias	 atuais,	depois	de	 todos	havermos	 atravessado	 anos	de	grande	 tensão	 e	de	 esforços
morais	 e	 físicos,	 retratar	para	uma	outra	 geração	 as	paixões	que	 campearam	na	 Inglaterra	 a	propósito	do
Acordo	de	Munique.	Entre	os	conservadores,	famílias	e	amigos	de	íntimo	convívio	dividiam-se	de	um	modo
que	nunca	vi	 igual.	Homens	e	mulheres	que	 tinham	estado	 longamente	unidos	por	 laços	partidários,	por
amenidades	sociais	e	ligações	de	família	encaravam	uns	aos	outros	com	raiva	e	desdém.	A	questão	não	era	de
um	tipo	que	pudesse	ser	resolvido	pelas	multidões	aclamadoras	que	haviam	recepcionado	Mr.	Chamberlain
na	 volta	 do	 aeroporto	 e	 apinhado	Downing	 Street	 e	 suas	 imediações,	 nem	 tampouco	 pelos	 formidáveis
esforços	 dos	whips	 e	membros	 do	 partido.	Nós,	 que	 éramos	minoritários	 naquele	momento,	 pouco	 nos
importávamos	com	as	piadas	ou	as	carrancas	dos	defensores	do	governo.	O	Gabinete	fora	abalado	em	seus



alicerces,	mas	o	evento	tinha	acontecido	e	eles	se	mantiveram	unidos.	Apenas	um	ministro	se	destacou.	O
primeiro	Lord	do	almirantado,	Mr.	Duff	Cooper,	demitiu-se	de	seu	grandioso	cargo,	que	havia	dignificado
com	 a	 mobilização	 da	 esquadra.	 No	 momento	 do	 esmagador	 domínio	 da	 opinião	 pública	 por	 Mr.
Chamberlain,	ele	abriu	caminho	pela	multidão	exultante	para	declarar	sua	total	discordância	em	relação	ao
seu	líder.

Na	 abertura	do	debate	de	 três	 dias	 sobre	Munique,	 ele	 fez	 seu	discurso	de	demissão.	Foi	um	 incidente
marcante	em	nossa	vida	parlamentar.	Falando	com	fluência	e	sem	alterar	a	voz,	ele	manteve	hipnotizada	por
quarenta	minutos	 a	maioria	hostil	de	 seu	partido.	Para	os	 trabalhistas	 e	 liberais	que	 faziam	uma	ardorosa
oposição	ao	governo	da	época,	foi	fácil	aplaudi-lo.	Era	uma	briga	dilacerante	dentro	do	partido	tory.

O	debate	que	 se	 seguiu	não	 foi	 indigno	das	 emoções	despertadas	 e	das	questões	que	 estavam	em	 jogo.
Lembro-me	bem	que	quando	afirmei	que	“sofremos	uma	derrota	completa	e	absoluta”,	o	tumulto	com	que
fui	 re cebido	 tornou	necessária	uma	 interrupção	de	algum	tempo	antes	que	eu	pudesse	 retomar	a	palavra.
Havia	uma	admiração	difundida	e	sincera	pelos	esforços	perseverantes	e	inflexíveis	de	Mr.	Chamberlain	para
manter	 a	 paz	 e	 pelo	 empenho	 pessoal	 que	 ele	 havia	 demonstrado.	 É	 impossível,	 neste	 relato,	 deixar	 de
assinalar	a	longa	série	de	erros	de	cálculo	e	erros	de	avaliação	de	homens	e	fatos	em	que	ele	se	baseou;	mas	os
motivos	que	o	 inspiraram	nunca	 foram	impugnados,	e	o	curso	que	ele	adotou	exigiu	o	mais	alto	grau	de
coragem	moral.	A	isso	rendi	homenagem,	dois	anos	depois,	em	meu	discurso	que	se	seguiu	à	sua	morte.

Havia	também	uma	linha	de	argumentação	séria	e	prática,	ainda	que	não	lhe	fosse	favorável,	em	que	o
governo	podia	basear-se.	Ninguém	podia	negar	que	estávamos	pavorosamente	despreparados	para	a	guerra.
Quem	se	mostrara	mais	zeloso	em	provar	isso	do	que	eu	e	meus	amigos?	A	Inglaterra	havia-se	deixado	ser
amplamente	ultrapassada	pelo	poderio	da	 força	 aérea	 alemã.	Todos	 os	nossos	pontos	 vulneráveis	 estavam
desprotegidos.	Mal	se	conseguiam	encontrar	cem	canhões	antiaéreos	para	a	defesa	da	maior	cidade	e	centro
populacional	do	mundo;	e,	em	sua	maioria,	eles	estavam	nas	mãos	de	homens	sem	treinamento.	Se	Hitler
estivesse	sendo	sincero	e	uma	paz	duradoura	houvesse	de	fato	sido	obtida,	Chamberlain	teria	estado	certo.
Se,	infelizmente,	ele	tivesse	sido	enganado,	ao	menos	teríamos	ganho	tempo	para	respirar,	a	fim	de	reparar
as	piores	de	nossas	negligências.	Essas	considerações,	bem	como	o	alívio	e	regozijo	gerais	por	termos	evitado
temporariamente	os	horrores	da	guerra,	dominaram	o	leal	assentimento	da	massa	de	defensores	do	governo.
A	Câmara	aprovou	a	política	do	governo	de	Sua	Majestade,	“pela	qual	a	guerra	foi	evitada	na	crise	recente”,
por	 366	 votos	 a	 144.	 Os	 trinta	 ou	 quarenta	 conservadores	 dissidentes	 não	 puderam	 fazer	 mais	 do	 que
registrar	sua	desaprovação	por	meio	da	abstenção.	Foi	o	que	fizemos,	como	um	ato	formal	e	unido.

Em	 1°	 de	 novembro,	 um	 personagem	 inexpressivo,	 o	 dr.	 Hacha,	 foi	 eleito	 para	 o	 cargo	 vago	 de
presidente	do	que	restava	da	Tchecoslováquia.	Um	novo	governo	foi	empossado	em	Praga.	“A	situação	da
Europa	e	do	mundo	em	geral”,	disse	o	ministro	do	Exterior	desse	governo	desalentado,	“não	é	de	natureza	a
nos	dar	esperanças	de	um	período	de	calma	no	futuro	próximo.”	Hitler	também	pensava	assim.	Uma	divisão
formal	dos	despojos	foi	feita	pela	Alemanha	no	início	de	novembro.	A	Polônia	não	foi	perturbada	em	sua
ocupação	de	Teschen.	Os	eslovacos,	que	tinham	sido	usados	como	peões	pela	Alemanha,	conseguiram	uma
autonomia	 precária.	 A	 Hungria	 recebeu	 um	 naco	 de	 carne	 à	 custa	 da	 Eslováquia.	 Quando	 essas
consequências	 do	 pacto	 de	 Munique	 foram	 mencionadas	 na	 Câmara	 dos	 Comuns,	 Mr.	 Chamberlain
explicou	que	a	oferta	francesa	e	inglesa	de	uma	garantia	internacional	à	Tchecoslováquia,	fornecida	depois
do	Pacto	de	Munique,	não	concernia	às	fronteiras	existentes	daquela	nação,	mas	se	referia	apenas	à	questão
hipotética	 de	 uma	 agressão	 não	 provocada.	 “O	 que	 estamos	 fazendo	 agora”,	 disse	 ele	 com	 grande
impassividade,	 “é	 assistir	 ao	 reajustamento	 das	 fronteiras	 criadas	 no	 Tratado	 de	 Versalhes.	 Não	 sei	 se	 as
pessoas	responsáveis	por	aquelas	fronteiras	acharam	que	elas	continuariam	permanentemente	como	foram
traçadas.	Duvido	muito	que	achassem.	Pro vavelmente,	esperavam	que,	de	tempos	em	tempos,	as	fronteiras



tivessem	que	ser	corrigidas.	(...)	Penso	que	já	falei	o	bastante	sobre	a	Tchecoslováquia.”	Mas	ainda	haveria
outra	ocasião.

✩

Tem-se	debatido	 se	 foi	Hitler	ou	 se	 foram	os	aliados	que	mais	 aumentaram	seu	poderio	no	ano	que	 se
seguiu	ao	encontro	de	Munique.	Na	Inglaterra,	muitas	pessoas	que	sabiam	de	nossa	penúria	experimentaram
uma	sensação	de	alívio	à	medida	que	nossa	força	aérea	foi-se	desenvolvendo	mês	a	mês,	e	à	medida	que	se
aproximou	 o	 lançamento	 dos	 modelos	 Hurricane	 e	 Spitfire.	 O	 número	 de	 esquadrilhas	 organizadas
aumentou	e	os	canhões	antiaéreos	se	multiplicaram.	Além	disso,	a	pressão	geral	por	preparativos	industriais
para	a	guerra	continuou	a	 se	 intensificar.	Mas	esse	progresso,	por	 inestimável	que	parecesse	 seu	valor,	 era
insignificante,	comparado	ao	poderoso	avanço	dos	armamentos	alemães.	Como	já	foi	explicado,	a	produção
de	material	bélico	num	projeto	nacional	é	tarefa	para	quatro	anos.	O	primeiro	não	produz	nada;	o	segundo,
muito	pouco;	o	 terceiro,	um	bocado;	o	quarto,	uma	enxurrada.	A	Alemanha	de	Hitler,	nesse	período,	 já
estava	 no	 terceiro	 ou	 quarto	 ano	 de	 intensos	 preparativos,	 em	 condições	 de	 controle	 e	 ímpeto	 quase
idênticas	 às	 de	 guerra.	 A	 Inglaterra,	 por	 outro	 lado,	 vinha-se	 mexendo	 apenas	 em	 termos	 de	 não
emergência,	com	um	impulso	mais	fraco	e	em	escala	muito	menor.	Em	1938-39,	os	gastos	militares	ingleses
de	 todos	 os	 tipos	 atingiram	 304	milhões	 de	 libras	 esterlinas,2	 enquanto	 os	 da	 Alemanha	 foram	 de	 pelo
menos	1,5	bilhão	de	libras.	É	provável	que,	nesse	último	ano	antes	de	estourar	a	guerra,	os	alemães	tenham
fabricado	pelo	menos	o	do bro	—	possivelmente,	o	triplo	—	do	material	bélico	da	Inglaterra	e	da	França
juntas,	e	também	que	suas	grandes	fábricas	de	produção	de	tanques	tenham	atingido	sua	capacidade	total.
Portanto,	estavam	conseguindo	armas	numa	velocidade	muito	superior	à	nossa.

A	subjugação	da	Tchecoslováquia	retirou	dos	aliados	o	exército	tcheco,	de	21	divisões	regulares,	15	ou	16
divisões	de	segunda	linha	já	mobilizadas	e	também	sua	linha	fortificada	nas	montanhas,	que	teria	exigido,
nos	dias	de	Munique,	o	uso	de	trinta	divisões	alemãs	ou	da	força	principal	do	exército	móvel	e	plenamente
treinado	da	Alemanha.	Segundo	os	generais	Halder	e	Jodl,	havia	apenas	13	divisões	alemãs,	das	quais	apenas
cinco	 eram	 compostas	 de	 tropas	 de	 primeira	 linha,	 deixadas	 no	 oeste	 na	 época	 do	Acordo	 de	Munique.
Certamente	sofremos,	com	a	queda	da	Tchecoslováquia,	uma	perda	equivalente	a	cerca	de	35	divisões.	Além
disso,	as	indústrias	Skoda	—	segundo	mais	importante	arsenal	da	Europa	Central,	de	produção,	entre	agosto
de	 1938	 e	 setembro	 de	 1939,	 quase	 equivalente	 à	 produção	 efetiva	 das	 fábricas	 inglesas	 de	 armamentos
naquele	período	—	foi	 levada	a	trocar	de	 lado	infelizmente.	Enquanto	a	Alemanha	inteira	trabalhava	sob
pressão	 intensa,	 quase	 de	 guerra,	 a	mão	 de	 obra	 francesa,	 já	 em	 1936,	 havia	 conquistado	 a	 tão	 desejada
semana	de	quarenta	horas.

Ainda	mais	desastrosa	foi	a	alteração	do	poderio	relativo	dos	exércitos	francês	e	alemão.	A	cada	mês	que
passava,	de	1938	em	diante,	o	exército	alemão	não	apenas	aumentava	em	quantidade	e	número	de	unidades
e	na	acumulação	de	 reservas,	 como	 também	em	qualidade	e	maturidade.	O	avanço	no	 treinamento	e	na
capacitação	 geral	mantinha-se	 à	 altura	 dos	 equipamentos	 sempre	 crescentes.	Nenhum	aprimoramento	 ou
expansão	similares	eram	acessíveis	ao	exército	francês,	que	estava	sendo	superado	em	todos	os	aspectos.	Em
1935,	a	França,	sem	a	ajuda	de	seus	antigos	aliados,	poderia	ter	invadido	e	reocupado	a	Alemanha	quase	sem
combates	 sérios.	 Em	 1936,	 ainda	 não	 havia	 dúvida	 de	 seu	 poderio	 esmagadoramente	 supe rior.	 Sabemos
agora,	 pelas	 revelações	 alemãs,	 que	 isso	 continuou	 em	 1938,	 e	 que	 foi	 o	 conhecimento	 de	 sua	 própria
fraqueza	que	 levou	o	alto-comando	alemão	a	 fazer	 tudo	para	conter	Hitler	em	cada	um	dos	golpes	bem-
sucedidos	pelos	quais	sua	fama	se	ampliou.	No	ano	seguinte	a	Munique,	que	agora	estamos	examinando,	o
exército	alemão,	embora	ainda	mais	fraco	em	matéria	de	reservas	treinadas	do	que	o	francês,	aproximava-se
de	sua	plena	eficiência.	Uma	vez	que	era	baseado	numa	população	duas	vezes	maior	que	a	da	França,	era



apenas	questão	de	tempo	vir	a	tornar-se	o	mais	forte	por	qualquer	critério.	Também	em	termos	de	moral	os
alemães	levavam	vantagem.	A	deserção	de	um	aliado,	especialmente	por	medo	da	guerra,	solapa	o	moral	de
qualquer	exército.	O	sentimento	de	ser	obrigado	a	ceder	deprime	os	oficiais	e	a	tropa.	Enquanto,	do	lado
alemão,	a	confiança,	o	sucesso	e	o	sentimento	de	um	poderio	crescente	inflamavam	os	instintos	marciais	da
raça,	o	reconhecimento	da	fraqueza	desestimulava	os	militares	franceses	de	todas	as	patentes.

✩

Mas	 havia	 uma	 esfera	 vital	 em	 que	 começamos	 a	 suplantar	 a	 Alemanha	 e	 a	 aprimorar	 nossa	 própria
posição.	Em	1938,	o	processo	de	 substituição	dos	caças	biplanos	 ingleses,	como	os	Gladiators,	pelos	 tipos
então	 modernos	 de	 Hurricanes	 e,	 mais	 tarde,	 Spitfires,	 mal	 havia	 começado.	 Em	 setembro	 de	 1938,
tínhamos	 apenas	 cinco	 esquadrões	 refeitos	 com	base	 nos	Hurricanes.	 Além	disso,	 tinha-se	 permitido	 que
diminuíssem	as	provisões	 e	peças	 sobressalentes	para	 as	 aeronaves	mais	 antigas,	uma	vez	que	 elas	 estavam
saindo	 de	 uso.	 Os	 alemães	 estavam	 bem	 à	 frente	 de	 nós	 na	 reformulação	 dos	 esquadrões	 com	 tipos
modernos	de	caças.	Já	dispunham	de	um	bom	número	de	aviões	Messerschmitt	109,	contra	os	quais	nossas
velhas	 aeronaves	 ter-se-iam	 saído	muito	mal.	 Durante	 todo	 o	 ano	 de	 1939,	 nossa	 situação	melhorou,	 à
medida	 que	 outros	 esquadrões	 foram	 sendo	 renovados.	 Em	 julho	 desse	 ano,	 tínhamos	 26	 esquadrões	 de
caças	modernos	 com	 oito	metralhadoras,	 embora	 tivesse	 havido	 pouco	 tempo	 para	 acumular	 uma	 escala
completa	de	peças	de	 reposição	e	 sobressalentes.	Em	julho	de	1940,	por	ocasião	da	Batalha	da	Inglaterra,
dispúnhamos	de	47	esquadrões	de	caças	modernos.

Os	 alemães,	 por	 seu	 lado,	 haviam	 realmente	 concluído	 antes	 do	 início	 da	 guerra	 a	maior	 parte	 de	 sua
expansão	aérea,	em	quantidade	e	qualidade.	Nosso	esforço	foi	posterior	ao	deles	em	quase	dois	anos.	Entre
1939	e	1940,	eles	tiveram	um	aumento	de	apenas	20%,	enquanto	nosso	aumento	de	aeronaves	modernas
de	combate	foi	de	80%.	Na	verdade,	o	ano	de	1938	havia-nos	encontrado	com	uma	lamentável	deficiência
de	 qualidade,	 e	 embora,	 em	 1939,	 já	 houvéssemos	 avançado	 um	 pouco	 no	 sentido	 de	 eliminar	 essa
disparidade,	ainda	estávamos	relativamente	pior	do	que	em	1940,	quando	veio	a	prova.

Em	1938,	poderíamos	 ter	 tido	 incursões	 aéreas	 em	Londres,	 para	 as	quais	 estaríamos	 lamentavelmente
despreparados.	Mas	não	havia	nenhuma	possibilidade	de	uma	batalha	aérea	decisiva	na	Inglaterra	enquanto
os	alemães	não	houvessem	ocupado	a	França	e	os	Países	Baixos,	obtendo	assim	as	bases	necessárias	a	uma
pequena	 distância	 de	 ataque	 de	 nossas	 linhas	 costeiras.	 Sem	 essas	 bases,	 eles	 não	 poderiam	 escoltar	 seus
bombardeiros	 com	 os	 aviões	 de	 caça	 da	 época.	 Os	 exércitos	 alemães	 não	 seriam	 capazes	 de	 derrotar	 os
franceses	em	1938	ou	1939.

A	vasta	produção	dos	 tanques	com	que	eles	 romperam	a	 frente	 francesa	 só	passou	a	existir	 em	1940	e,
diante	 da	 superioridade	 francesa	 a	 oeste	 e	 de	 uma	 Polônia	 não	 conquistada	 a	 leste,	 eles	 certamente	 não
teriam	podido	concentrar	 todo	o	 seu	poderio	aéreo	contra	a	 Inglaterra,	como	puderam	fazer	depois	de	a
França	ter	sido	forçada	a	se	render.	Isso	não	leva	em	conta	nem	a	atitude	da	Rússia	nem	qualquer	resistência
que	a	Tchecoslováquia	pudesse	ter	oferecido.	Por	todas	essas	razões,	o	período	de	um	ano	para	respirar	—
que	 teria	 sido	 “ganho”	 em	Munique,	 conforme	 se	 afirmou	na	 ocasião	—	deixou	 a	 Inglaterra	 e	 a	 França
numa	 situação	muito	 pior,	 comparada	 à	 da	 Alemanha	 de	Hitler,	 do	 que	 a	 situação	 em	 que	 elas	 tinham
estado	na	crise	de	Munique.

✩

Finalmente,	existe	o	fato	desconcertante	de	que,	apenas	no	ano	de	1938,	Hitler	havia	anexado	ao	Reich	e
posto	sob	seu	controle	absoluto	6,7	milhões	de	austríacos	e	3,5	milhões	de	sudetos,	num	total	de	mais	de	dez



milhões	de	súditos,	trabalhadores	e	soldados.	Sem	dúvida,	a	medonha	balança	pendera	a	favor	dele.

1	Ver	Keith	Feiling,	Life	of	Neville	Chamberlain,	pp.	376	e	381.
2	Em	1937-38,	234	milhões	de	libras;	em	1938-39,	304	milhões	de	libras;	em	1939-40,	367	milhões	de	libras.
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Praga,	Albânia	e	a	garantia	à	Polônia

Dissipada	a	sensação	de	alívio	 que	 emanara	 do	 acordo	 de	Munique,	Mr.	Chamberlain	 e	 seu	 governo
viram-se	diante	de	um	agudo	dilema.	O	primeiro-ministro	dissera:	“Creio	que	é	paz	em	nosso	tempo.”	Mas
a	maioria	de	seus	colegas	queria	utilizar	o	“nosso	tempo”	para	se	rearmar	o	mais	de pressa	possível.	Surgiu
então	uma	divisão	no	Gabinete.	Os	sentimentos	de	sobressalto	que	a	crise	de	Munique	havia	despertado	e	a
flagrante	exposição	de	nossas	deficiências,	especialmente	de	canhões	antiaéreos,	exigiam	um	rearmamento
acelerado.	Claro	que	isso	era	criticado	pelo	governo	alemão	e	sua	inspirada	imprensa.	Mas	não	havia	dúvida
quanto	à	opinião	da	nação	inglesa.	Embora	se	regozijasse	por	ter	sido	salva	da	guerra	pelo	primeiro-ministro
e	 bradasse	 estrondosamente	 os	 lemas	 da	 paz,	 ela	 sentia	 agudamente	 a	 necessidade	 de	 armas.	 Todos	 os
ministérios	militares	apresentaram	seus	pedidos	e	se	referiram	à	escassez	alarmante	que	a	crise	havia	tornado
manifesta.	O	Gabinete	chegou	a	uma	cômoda	solução	de	meio-termo:	todos	os	preparativos	possíveis,	mas
sem	perturbar	o	comércio	do	país	ou	irritar	os	alemães	e	italianos	com	medidas	em	larga	escala.

Mr.	Chamberlain	continuou	a	acreditar	que	lhe	bastava	estabelecer	um	contato	pessoal	com	os	ditadores
para	obter	uma	melhora	 acentuada	na	 situação	mundial.	Mal	 sabia	 ele	que	 as	decisões	de	 ambos	 estavam
tomadas.	Num	clima	esperançoso,	ele	se	propôs	a	visitar	a	Itália	em	janeiro,	acompanhado	de	Lord	Halifax.
Após	alguma	demora,	um	convite	 foi	 formulado	e,	 em	11	de	 janeiro	de	1939,	 realizou-se	o	encontro.	É
ruborizante	ler	no	diário	de	Ciano	os	comentários	que	eram	feitos	nos	bastidores	italianos	sobre	nosso	país	e
seus	representantes.	“Na	verdade”,	escreve	Ciano,	“a	visita	transcorreu	em	tom	melancólico.	(...)	Não	houve
nenhum	 contato	 efetivo.	 Como	 estamos	 distantes	 dessa	 gente!	 É	 outro	 mundo.	 Estivemos	 conversando
sobre	 isso	com	o	Duce	depois	do	 jantar.	‘Esses	homens’,	disse	então	Mussolini,	‘não	são	 feitos	da	mesma
matéria	que	Francis	Drake	e	os	outros	aventureiros	magníficos	que	criaram	o	Império.	Afinal,	são	os	filhos
cansados	 de	 uma	 longa	 linhagem	 de	 homens	 ricos.’”	 Continua	 Ciano:	 “Os	 ingleses	 não	 querem	 lutar.
Tentam	 recuar	 com	 o	 máximo	 vagar	 possível,	 mas	 não	 querem	 lutar.	 (...)	 Nossas	 conversações	 com	 os
ingleses	 acabaram.	 Não	 se	 chegou	 a	 nada.	 Telefonei	 a	 Ribbentrop	 dizendo	 que	 elas	 foram	 um	 fiasco,
absolutamente	 inócuas.	 (...)”	 E,	 15	 dias	 depois:	 “Lord	 Perth	 [o	 embaixador	 inglês]	 submeteu	 à	 nossa
aprovação	 o	 esboço	 do	 discurso	 que	 Chamberlain	 fará	 na	 Câmara	 dos	 Comuns,	 para	 que	 pudéssemos
sugerir	alterações,	se	necessário.”	O	Duce	aprovou	o	discurso	e	comentou:	“Acho	que	essa	foi	a	primeira	vez
que	um	chefe	de	governo	inglês	submeteu	a	um	governo	estrangeiro	o	esboço	de	um	de	seus	discursos.	Mau
sinal	para	eles.”1	Mas,	no	fim,	Ciano	e	Mussolini	é	que	se	desgraçaram.

Entrementes,	nesse	mesmo	janeiro	de	1939,	Ribbentrop	foi	a	Varsóvia	para	dar	continuidade	à	ofensiva
diplomática	contra	a	Polônia.	A	absorção	da	Tchecoslováquia	deveria	ser	seguida	pelo	cerco	da	Polônia.	O
primeiro	estágio	dessa	operação	seria	cortar	a	Polônia	do	mar,	por	meio	da	afirmação	da	soberania	alemã	em
Danzig	e	do	prolongamento	do	controle	alemão	do	Báltico	até	o	estratégico	porto	 lituano	de	Memel.	O
governo	 polonês	 manifestou	 uma	 forte	 resistência	 a	 essa	 pressão	 e,	 durante	 algum	 tempo,	 Hitler	 ficou
observando	e	esperando	pelo	momento	de	iniciar	as	operações.

Durante	a	segunda	semana	de	março,	aumentaram	os	rumores	de	mo vimentação	de	tropas	na	Alemanha
e	 na	 Áustria,	 particularmente	 na	 região	 de	 Viena-Salzburgo.	 Afirmou-se	 que	 quarenta	 divisões	 alemãs
estavam	mobilizadas	e	em	pé	de	guerra.	Confiantes	no	apoio	alemão,	os	eslovacos	planejavam	separar	seu



território	da	República	da	Tchecoslováquia.	O	ministro	do	exterior	polonês,	coronel	Beck,	aliviado	por	ver
os	 ventos	 teutônicos	 soprando	 em	outra	direção,	declarou	publicamente	 em	Varsóvia	que	 seu	governo	 se
solidarizava	 inteiramente	com	as	aspirações	dos	eslovacos.	O	padre	Jozef	Tiso,	 líder	eslovaco,	 foi	 recebido
por	 Hitler	 em	 Berlim	 com	 honras	 de	 primeiro-ministro.	 No	 dia	 12,	 Mr.	 Chamberlain,	 indagado	 no
parlamento	 sobre	 a	 garantia	dada	 à	 fronteira	 tchecoslovaca,	 relembrou	à	Câmara	que	 essa	proposta	havia
concernido	a	agressões	não	provocadas.	Nenhuma	agressão	dessa	natureza	havia	ocorrido	até	então.	Mas	ele
não	teria	muito	que	esperar.

✩

Uma	onda	de	otimismo	perverso	correu	o	panorama	inglês	durante	esses	dias	de	março	de	1939.	Apesar
das	 tensões	 crescentes	na	Tchecoslováquia,	 sob	 intensa	pressão	 alemã	 externa	 e	 interna,	os	ministros	 e	os
jornais	 iden tificados	com	o	acordo	de	Munique	não	perderam	a	confiança	na	política	para	a	qual	haviam
arrastado	 a	 nação.	 Em	 10	 de	 março,	 o	 ministro	 do	 Interior	 discursou	 para	 seus	 eleitores	 sobre	 suas
esperanças	de	um	“plano	quinquenal	de	paz”,	que,	no	devido	tempo,	levaria	à	criação	de	uma	“era	dourada”,
Um	plano	de	tratado	comercial	com	a	Alemanha	ainda	estava	sendo	esperançosamente	discutido.	A	famosa
revista	Punch	publicou	uma	charge	que	mostrava	John	Bull	despertando	de	um	pesadelo	com	um	suspiro	de
alívio,	 enquanto	 todos	 os	 terríveis	 boatos,	 fantasias	 e	 suspeitas	 da	 noite	 saíam	 voando	 pela	 janela.	 No
mesmíssimo	dia	em	que	esse	cartum	foi	publicado,	Hitler	lançou	seu	ultimato	ao	trôpego	governo	tcheco,
despo jado	 de	 sua	 fronteira	 fortificada	 pelas	 decisões	 de	 Munique.	 Tropas	 alemãs,	 penetrando	 em	 Praga,
assumiram	o	controle	absoluto	da	nação,	 sem	resistência.	Lembro-me	de	estar	 sentado	com	Mr.	Eden	no
salão	 de	 fumantes	 da	 Câmara	 dos	 Comuns	 quando	 chegaram	 as	 edições	 dos	 jornais	 vespertinos	 que
registravam	 esses	 acontecimentos.	 Até	 aqueles	 de	 nós	 que	 não	 tínhamos	 ilusões	 e	 que	 havíamos	 exposto
nossas	ideias	com	convicção	ficamos	surpresos	com	a	súbita	violência	desse	ultraje.	Era	difícil	acreditar	que,
com	todas	as	suas	informações	secretas,	o	governo	de	Sua	Majestade	pudesse	estar	tão	inteiramente	perdido.
O	 dia	 14	 de	 março	 assistiu	 à	 dissolução	 e	 à	 subjugação	 da	 República	 da	 Tchecoslováquia.	 Os	 eslovacos
declararam	 for malmente	 sua	 independência.	 Tropas	 húngaras,	 sub-repticiamente	 apoiadas	 pela	 Polônia,
cruzaram	 a	 fronteira	 e	 penetraram	 na	 província	 oriental	 da	 Tchecoslováquia,	 a	 Cárpato-Ucrânia,	 que
reivindicavam.	Hitler,	chegando	a	Praga,	proclamou	um	protetorado	alemão	na	Tchecoslováquia,	que	assim
foi	incorporada	ao	Reich.

No	dia	15,	Mr.	Chamberlain	teve	de	dizer	à	Câmara:	“A	ocupação	da	Boêmia	por	forças	militares	alemãs
iniciou-se	 às	 6h	 desta	 manhã.	 A	 po pulação	 tcheca	 recebeu	 ordens	 de	 seu	 governo	 de	 não	 oferecer
resistência.”	Em	seguida,	declarou	que	a	garantia	que	dera	à	Tchecoslováquia,	em	sua	opinião,	já	não	tinha
validade:	 “...	 a	 situação	 alterou-se	 desde	 que	 declararam	 a	 independência	 da	 Eslováquia.	 O	 efeito	 dessa
declaração	 pôs	 fim,	 por	 uma	 ruptura	 interna,	 ao	 estado	 cujas	 fronteiras	 propuséramos	 garantir	 e,	 por
conseguinte,	o	governo	de	Sua	Majestade	não	se	pode	sentir	obrigado	por	esse	compromisso.”	Isso	parecia
decidido.	“É	natural”,	disse	ele	em	conclusão,	“que	eu	lastime	amargamente	o	que	aconteceu	agora,	mas	não
nos	deixemos,	em	função	disso,	desviar	de	nosso	curso.	Lembremo-nos	de	que	o	desejo	de	todos	os	povos	do
mundo	ainda	continua	concentrado	nas	esperanças	de	paz.”

Mr.	 Chamberlain	 tinha	 compromisso	 de	 discursar	 em	 Birmingham	 dois	 dias	 depois.	 Toda	 a	 minha
expectativa	era	de	que	ele	aceitasse	o	ocorrido	com	a	melhor	boa	vontade	possível.	A	reação	do	primeiro-
ministro	surpreendeu-me.	Ele	se	imaginara	dotado	de	um	discernimento	especial	no	tocante	ao	caráter	de
Hitler	e	da	capacidade	de	avaliar	com	argúcia	os	limites	da	ação	alemã.	Acreditara,	cheio	de	esperança,	que
tinha	 havido	 uma	 verdadeira	 confluência	 de	 ideias	 em	 Munique	 e	 que,	 juntos,	 ele,	 Hitler	 e	 Mussolini
tinham	 salvo	 o	 mundo	 dos	 infinitos	 horrores	 da	 guerra.	 Subitamente,	 como	 que	 numa	 explosão,	 sua



confiança	e	tudo	o	que	havia	decorrido	de	seus	atos	e	seus	argumentos	foram	pelos	ares.	Apesar	de	ter	sido
responsável	por	graves	erros	de	avaliação	dos	fatos	e	de	haver	iludido	a	si	mesmo	e	imposto	seus	er ros	aos
seus	colegas	subservientes	e	à	lastimável	opinião	pública	inglesa,	mesmo	assim,	da	noite	para	o	dia,	ele	voltou
abruptamente	 as	 costas	 ao	 passado.	 Se	 Chamberlain	 não	 havia	 compreendido	Hitler,	 Hitler	 subestimara
completamente	 a	 natureza	 do	 primeiro-ministro	 inglês.	Confundira	 sua	 aparência	 civil	 e	 seu	 apaixonado
desejo	 de	 paz	 com	 uma	 expressão	 completa	 de	 sua	 personalidade,	 e	 tomara	 seu	 guarda-chuva	 por	 seu
símbolo.	Ele	não	 se	dera	 conta	de	que	Neville	Chamberlain	 tinha	um	núcleo	 interior	muito	duro	 e	não
gostava	de	ser	tapeado.

O	discurso	de	Birmingham	teve	um	novo	tom.	Chamberlain	censurou	Hitler	pelo	flagrante	abuso	pessoal
de	 confiança	 quanto	 ao	 acordo	 de	Munique.	Citou	 todas	 as	 garantias	 dadas	 por	Hitler.	 “Esta	 é	 a	 última
reivindicação	territorial	que	tenho	a	fazer	na	Europa.”	“Não	me	interessarei	mais	pela	nação	tcheca,	e	posso
garantir	isso.	Não	queremos	mais	tchecos.”

“Estou	convencido”,	disse	o	primeiro-ministro,	“de	que,	depois	de	Munique,	a	grande	maioria	do	povo
inglês	 partilhou	 de	 meu	 sincero	 desejo	 de	 que	 essa	 política	 fosse	 levada	 adiante.	 Hoje,	 partilho	 de	 seu
desapontamento	 e	 de	 sua	 indignação	 ante	 o	 fato	 de	 essas	 esperanças	 terem	 sido	 tão	 arbitrariamente
destroçadas.	Como	é	possível	conciliar	os	acontecimentos	desta	semana	com	as	garantias	que	vos	li?	(...)	Será
esse	o	último	ataque	a	uma	pequena	nação,	ou	será	ele	seguido	de	outro?	Será	ele,	na	verdade,	um	passo	em
direção	a	uma	tentativa	de	dominar	o	mundo	pela	força?”

Não	é	fácil	imaginar	uma	fala	que	pudesse	estar	em	maior	contradição	com	o	estado	de	ânimo	e	a	política
do	 pronunciamento	 feito	 dois	 dias	 antes	 pelo	 primeiro-ministro	 na	 Câmara	 dos	 Comuns.	 Ele	 deve	 ter
passado	 por	 um	 período	 de	 extrema	 premência.	 Além	 disso,	 a	mudança	 de	 ânimo	 de	Chamberlain	 não
parou	nas	palavras.	A	próxima	“pequena	nação”	na	lista	de	Hitler	seria	a	Polônia.	Quando	se	tem	em	mente
a	gravidade	da	decisão	a	 ser	 tomada	e	 todas	 as	pessoas	que	 tinham	de	 ser	 consultadas,	 conclui-se	que	esse
deve	 ter	 sido	 um	 período	 agitado.	No	 prazo	 de	 uma	 quinzena	 (em	 31	 de	março),	 o	 primeiro-ministro
declarou	no	parlamento:

Na	 eventualidade	 de	 qualquer	 ação	 que	 claramente	 ameace	 a	 independên cia	 polonesa,	 e	 à	 qual,	 por
conseguinte,	 o	 governo	 polonês	 considere	 vital	 resistir	 com	 suas	 forças	 nacionais,	 o	 governo	 de	 Sua
Majestade	se	sentirá	imediatamente	obrigado	a	prestar	ao	governo	polonês	todo	o	apoio	que	estiver	a	seu
alcance.	E	já	deu	ao	governo	polonês	garantia	nesse	sentido.	Posso	acrescentar	que	o	governo	francês	me
autorizou	a	deixar	claro	que,	no	tocante	a	essa	questão,	tem	a	mesma	posição	do	governo	de	Sua	Majes-
tade.	(...)	[E,	posteriormente,]	os	Domínios	têm	sido	mantidos	plenamente	informados.

Não	era	hora	de	recriminações	sobre	o	passado.	A	garantia	à	Polônia	foi	apoiada	pelos	líderes	de	todos	os
partidos	 e	 grupos	 da	Câmara.	 “Deus	 nos	 ajude,	 não	 podemos	 fazer	 outra	 coisa”,	 foi	 o	 que	 declarei.	No
ponto	a	que	tínhamos	chegado,	era	uma	ação	necessária.	Mas	ninguém	que	compreen desse	a	situação	podia
duvidar	 de	 que	 ela	 significava,	 segundo	 todas	 as	 pro babilidades	 humanas,	 uma	 grande	 guerra	 em	 que
estaríamos	envolvidos.

Nessa	 triste	 história	 de	 juízos	 equivocados,	 feitos	 por	 pessoas	 bem-inten cionadas	 e	 capazes,	 chegamos
agora	a	nosso	clímax.	O	fato	de	havermos	todos	chegado	àquela	situação	torna	os	responsáveis	por	ela,	por
mais	honrosos	que	fossem	seus	motivos,	culpados	perante	a	história.	Basta	olharmos	para	trás	para	ver	o	que
havíamos	 sucessivamente	 aceito	 ou	 jogado	 fora:	 uma	 Alemanha	 desarmada	 por	 um	 tratado	 solene;	 uma
Alemanha	rearmada,	violando	um	tratado	solene;	a	superioridade,	ou	mesmo	a	paridade	aérea,	jogadas	no
lixo;	 a	Renânia	 ocupada	 à	 força	 e	 a	 Linha	 Siegfried	 construída	 ou	 em	 construção;	 o	 Eixo	Berlim-Roma
estabelecido;	 a	 Áustria	 devorada	 e	 digerida	 pelo	 Reich;	 a	 Tchecoslováquia	 abandonada	 e	 arruinada	 pelo
Pacto	de	Munique,	com	sua	 fronteira	 fortificada	nas	mãos	da	Alemanha	e	 seu	poderoso	arsenal	da	Skoda



produzindo,	a	partir	daí,	material	bélico	para	os	exércitos	alemães;	descartado	com	uma	das	mãos	o	esforço
do	pre sidente	Roosevelt	 de	 estabilizar	 ou	decidir	 a	 situação	 europeia,	 com	uma	 intervenção	 americana,	 e
ignorada	 com	 a	 outra	 a	 indubitável	 disposição	 da	 Rússia	 soviética	 de	 se	 juntar	 às	 nações	 do	Ocidente	 e
chegar	a	extremos	para	salvar	a	Tchecoslováquia;	jogados	no	lixo	os	serviços	de	35	divisões	tchecas	contrárias
ao	 ainda	 imaturo	 exército	 alemão,	 quando	 a	 própria	 Inglaterra	 só	 podia	 fornecer	 duas	 divisões	 para
fortalecer	a	frente	de	operações	na	França.	Tudo	o	vento	levou.

E	 então,	 quando	 essas	 ajudas	 e	 vantagens	 todas	 tinham	 sido	 desperdiçadas	 e	 jogadas	 fora,	 a	 Inglaterra
avançou,	levando	a	França	pela	mão,	para	garantir	a	integridade	da	Polônia	—	a	mesma	Polônia	que,	com
apetite	de	hiena,	apenas	seis	meses	antes,	aliara-se	à	pilhagem	e	à	destruição	do	estado	tchecoslovaco.	Teria
feito	sentido	lutar	pela	Tchecoslováquia	em	1938,	quando	o	exército	alemão	mal	podia	pôr	meia	dúzia	de
divisões	 treinadas	 na	 frente	 ocidental	 e	 quando	 os	 franceses,	 com	 quase	 sessenta	 ou	 setenta	 divisões,
poderiam	 com	 certeza	 atravessar	 o	 Reno	 ou	 entrar	 no	 Ruhr.	 Mas	 isso	 fora	 considerado	 irracional,
precipitado	 e	 inferior	 no	 nível	 da	 ponderação	 intelectual	 e	 da	 moral	 modernas.	 No	 entanto,	 nesse
momento,	 finalmente,	 as	 duas	 democracias	 ocidentais	 declaravam-se	 dispostas	 a	 arriscar	 a	 vida	 pela
integridade	 territorial	 da	 Polônia.	 A	 história,	 que,	 segundo	 nos	 dizem,	 é	 principalmente	 o	 registro	 dos
crimes,	 loucuras	 e	 misérias	 da	 humanidade,	 pode	 ser	 esquadrinhada	 e	 vasculhada	 sem	 que	 se	 encontre
paralelo	 para	 essa	 inversão	 repentina	 e	 completa	 de	 cinco	 ou	 seis	 anos	 de	 política	 de	 con descendente
apaziguamento	 conciliatório,	 com	 sua	 transformação,	 quase	 da	 noite	 para	 o	 dia,	 em	 uma	 disposição	 de
aceitar	uma	guerra	obviamente	iminente,	em	condições	muito	piores	e	na	máxima	escala.

Ademais,	 como	 poderíamos	 proteger	 a	 Polônia	 e	 fazer	 valer	 nossa	 garan tia?	 Só	 declarando	 guerra	 à
Alemanha	e	atacando	uma	muralha	ocidental	mais	forte	e	um	exército	alemão	mais	poderoso	do	que	aqueles
diante	 dos	 quais	 havíamos	 recuado	 em	 setembro	de	 1938.	Eis	 aí	 uma	 fieira	 de	marcos	na	 estrada	para	 o
desastre.	Ali	estava	um	rol	de	capitulações	—	primeiro	quando	tudo	estava	fácil,	e,	depois,	quando	as	coisas
ficaram	difíceis	—	ao	sempre	crescente	poderio	alemão.	Mas	agora,	enfim,	terminava	a	submissão	inglesa	e
francesa.	 Chegara	 uma	 decisão,	 finalmente,	 tomada	 no	 pior	 momento	 possível	 e	 nas	 bases	 menos
satisfatórias,	 e	que	 fatalmente	 levaria	 à	 chacina	de	dezenas	de	milhões	de	pessoas.	Ali	 estava	 a	 causa	 justa,
deliberadamente	e	com	requintes	de	desastrado	talento	comprometida	com	uma	batalha	mortal,	depois	de
se	haverem	desperdiçado	 tal	 imprevidência	 trunfos	 e	 vantagens.	No	 entanto,	quem	 se	 recusa	 a	 lutar	pelo
direito	 quando	 pode	 facilmente	 vencer	 sem	 derramamento	 de	 sangue,	 quem	 se	 recusa	 a	 lutar	 quando	 a
vitória	é	certa	e	não	custa	um	preço	alto	demais,	pode	chegar	a	um	momento	em	que	é	forçado	a	lutar	em
meio	 a	 todas	 as	 probabilidades	 adversas,	 contando	 apenas	 com	 uma	 precária	 chance	 de	 sobrevivência.	 E
pode	haver	um	caso	ainda	pior.	Pode-se	ter	que	lutar	quando	não	há	nenhuma	esperança	de	vitória,	porque
é	melhor	perecer	do	que	viver	na	escravidão.

✩

Os	 poloneses	 ganharam	 Teschen	 por	 meio	 de	 sua	 vergonhosa	 atitude	 ante	 a	 liquidação	 do	 estado
tchecoslovaco.	Logo	pagariam	 sua	parte.	Em	21	de	março,	 ao	 receber	o	 embaixador	polonês	 em	Berlim,
Ribbentrop	adotou	um	tom	mais	áspero	do	que	nas	conversas	anteriores.	A	ocupação	da	Boêmia	e	a	criação
da	Eslováquia	satélite	tinham	levado	o	exército	alemão	à	fronteira	sul	da	Polônia.	O	embaixador	explicou
que	o	homem	comum	polonês	não	conseguia	compreender	por	que	o	Reich	havia	assumido	a	proteção	da
Eslováquia,	 já	 que	 essa	 proteção	 se	 voltava	 contra	 a	 Polônia.	 Também	 indagou	 sobre	 as	 conversações
recentes	entre	Ribbentrop	e	o	ministro	do	Exterior	da	Lituânia.	Acaso	diriam	respeito	a	Memel?	Teve	sua
resposta	dois	dias	depois	(em	23	de	março).	Tropas	alemãs	ocuparam	Memel.



Os	meios	 de	 organizar	 qualquer	 resistência	 à	 agressão	 alemã	 no	 Leste	 Europeu,	 a	 essa	 altura,	 estavam
quase	esgotados.	A	Hungria	estava	no	campo	alemão.	A	Polônia	se	mantivera	distante	dos	tchecos	e	não	se
dispunha	a	trabalhar	em	estreita	colaboração	com	a	Romênia.	Nem	a	Polônia	nem	a	Romênia	aceitariam
uma	intervenção	russa	contra	a	Alemanha,	atravessando	seus	territórios.	A	chave	para	uma	Grande	Aliança
estava	num	entendimento	com	a	Rússia.	Em	19	de	março,	o	governo	 russo,	profundamente	afetado	por
tudo	 o	 que	 estava	 acontecendo	 e	 apesar	 de	 ter	 sido	 deixado	 de	 fora	 na	 crise	 de	Munique,	 propôs	 uma
conferência	 de	 seis	 potências.	Também	 a	 esse	 respeito	Mr.	Chamberlain	 tinha	 opiniões	 formadas.	Numa
carta	particular:	“Confesso	a	mais	profunda	desconfiança	da	Rússia.	Não	tenho	nenhuma	confiança	em	sua
capacidade	de	sustentar	uma	ofensiva	eficaz,	mesmo	que	ela	quisesse.	E	desconfio	de	seus	motivos,	que	me
parecem	 ter	 pouca	 ligação	 com	nossas	 ideias	 de	 liberdade	 e	 concernir	 unicamente	 a	 uma	 inimizade	 com
todo	o	mundo.	Além	disso,	ela	conta	com	o	ódio	e	a	desconfiança	de	muitas	das	nações	menores,	sobretudo
a	Polônia,	a	Romênia	e	a	Finlândia.”

Assim,	a	proposta	soviética	de	uma	conferência	de	seis	potências	foi	recebida	com	frieza	e	posta	de	lado.
As	possibilidades	de	afastar	a	 Itália	do	Eixo,	que	haviam	assumido	tamanho	vulto	nas	deliberações	oficiais
inglesas,	 também	 estavam	 desaparecendo.	 Em	 26	 de	 março,	 Mussolini	 fez	 um	 discurso	 violento,
confirmando	 as	 reivindicações	 italianas	 contra	 a	 França	 no	Mediterrâneo.	No	 alvorecer	 de	 7	 de	 abril	 de
1939,	forças	italianas	desembar caram	na	Albânia	e,	depois	de	uma	breve	escaramuça,	tomaram	o	controle
do	país.	Assim	 como	 a	Tchecoslováquia	 viria	 a	 ser	 a	 base	da	 agressão	 contra	 a	Polônia,	 a	Albânia	 seria	 o
trampolim	para	 a	 ação	 italiana	 contra	 a	Grécia	 e	para	 a	neutralização	da	 Iugoslávia.	O	governo	 inglês	 já
havia	assumido	um	compromisso,	em	nome	da	paz,	no	nordeste	da	Europa.	Mas	e	a	ameaça	que	surgia	no
sudeste?	A	esquadra	inglesa	do	Mediterrâneo,	que	poderia	ter	barrado	o	gesto	italiano,	se	dispersara.	A	nave
da	 paz	 fazia	 água	 por	 todas	 as	 soldaduras.	 Em	 15	 de	 abril,	 após	 a	 declaração	 do	 protetorado	 alemão	 na
Boêmia	e	na	Morávia,	Göring	encontrou-se	com	Mussolini	e	Ciano	em	Roma	para	explicar	o	progresso	dos
preparativos	 de	 guerra	 alemães.	No	mesmo	 dia,	 o	 presidente	Roosevelt	 enviou	 uma	mensagem	pessoal	 a
Hitler	e	Mussolini,	instando-os	a	darem	garantias	de	não	praticar	qualquer	outra	agressão	por	dez	“ou	até	25
anos,	se	nos	cabe	olhar	 futuro	tão	distante”.	A	princípio,	o	Duce	recusou-se	a	 ler	o	documento,	e	depois,
comentou:	“Resultado	da	paralisia	infantil!”	Mal	sabia	ele	que	sofreria	aflições	piores.

✩

m	27	de	abril,	o	primeiro-ministro	 tomou	a	grave	decisão	de	 introduzir	o	 recrutamento,	 apesar	de	 ter
feito	promessas	reiteradas	contra	essa	medida.	Cabe	a	Mr.	Hore-Belisha,	ministro	da	Guerra,	o	mérito	por
ter	forçado	essa	tardia	conscientização.	Ele	certamente	arriscou	sua	vida	política,	e	várias	de	suas	entrevistas
com	seu	chefe	foram	terríveis.	Tive	algum	convívio	com	ele	durante	esse	período	de	provação,	e	ele	nunca
sabia	ao	certo	se	cada	dia	seu	no	cargo	não	seria	o	último.

É	claro	que	a	introdução	do	recrutamento,	nesse	estágio,	não	nos	deu	um	exército.	Aplicava-se	apenas	aos
homens	 de	 vinte	 anos;	 ainda	 era	 preciso	 instruí-los	 e,	 depois	 de	 serem	 treinados,	 também	 teriam	 de	 ser
armados.	Mas	foi	um	gesto	simbólico	de	suma	importância	para	a	França	e	a	Polônia,	e	para	outras	nações
com	que	havíamos	prodigalizado	nossas	garantias.	No	debate	parlamentar,	a	oposição	faltou	com	seu	dever.
Tanto	 o	 Partido	 Trabalhista	 quanto	 o	 Liberal	 evitaram	 enfrentar	 o	 antigo	 e	 arraigado	 preconceito	 que
sempre	existiu	na	Inglaterra	contra	o	serviço	militar	obrigatório,	e	seus	líderes	encontraram	razões	para	se
opor	a	essa	medida.	Esses	dois	homens	afligiram-se	com	a	linha	de	ação	que	se	sentiam	obrigados	a	adotar
em	função	dos	compromissos	partidários.	Mas	ambos	a	adotaram,	e	acrescentaram	uma	profusão	de	razões.
A	votação	seguiu	a	linha	partidária	e	os	conservadores	aprovaram	sua	política	por	380	votos	a	143.	Em	meu
discurso,	 tentei	ao	máximo	persuadir	os	membros	da	oposição	a	apoiarem	essa	medida	 indispensável,	mas



meus	 esforços	 foram	 em	 vão.	 Eu	 compreendia	 perfeitamente	 a	 dificuldade	 deles,	 especialmente	 ante	 um
governo	a	que	se	opunham.	Mas	devo	registrar	esse	acontecimento,	pois	ele	priva	partidários	liberais	e	traba-
lhistas	de	qualquer	direito	de	censurar	o	governo	da	época.	Eles	mostraram	com	muita	clareza	sua	própria
dimensão	em	relação	aos	acontecimentos.	Em	pouco	tempo,	iriam	exibir	uma	dimensão	melhor.

Em	março,	eu	me	aliara	a	Mr.	Eden	e	a	cerca	de	trinta	membros	con servadores	para	apresentar	proposta
de	 um	 governo	 de	 coalizão	 nacional.	 Durante	 o	 verão,	 surgiu	 no	 país	 uma	 mobilização	 realmente
considerável	em	favor	disso,	ou,	pelo	menos,	de	minha	inclusão	e	da	inclusão	de	Mr.	Eden	no	Gabinete.	Sir
Stafford	Cripps,	em	sua	posição	independente,	estava	profun damente	inquieto	com	o	perigo	que	rondava	a
nação.	Fez	 visitas	 a	mim	e	 a	 vários	ministros	para	 insistir	na	 formação	do	que	 chamava	um	“governo	de
todos”.	Eu	nada	 podia	 fazer,	mas	Mr.	 Stanley,	ministro	 do	Comércio,	 ficou	 profundamente	mobilizado.
Escreveu	ao	primeiro-ministro	oferecendo	o	seu	próprio	cargo,	caso	isso	facilitasse	uma	recomposição.	Mr.
Chamberlain	contentou-se	com	uma	notificação	formal	de	recebimento.

Com	 o	 passar	 das	 semanas,	 quase	 todos	 os	 jornais,	 liderados	 pelo	Daily	 Telegraph	 e	 com	 destaque	 no
Manchester	 Guardian,	 refletiram	 essa	 onda	 da	 opinião	 pública.	 Eu	me	 surpreendia	 ao	 ver	 sua	 expressão
diária,	 recorrente	e	 reiterada.	Milhares	de	cartazes	 imensos	 foram	exibidos	por	 semanas	a	 fio	nos	placares
metropolitanos,	dizendo	“Churchill	tem	de	voltar”.	Inúmeros	voluntários,	rapazes	e	moças,	andavam	de	um
lado	para	outro	na	 frente	da	Câmara	dos	Comuns,	 carregando	na	 frente	e	nas	 costas	 cartazes	 com	 lemas
semelhantes.	Nada	tive	a	ver	com	esses	métodos	de	agitação,	mas	certamente	teria	participado	do	governo	se
fosse	 convidado.	Mais	 uma	 vez,	 porém,	minha	 boa	 sorte	 pessoal	 se	manteve	 e	 tudo	 o	mais	 fluiu	 em	 sua
sequência	lógica,	natural	e	terrível.

1	O	diário	do	conde	Ciano,	1939-43,	editado	por	Malcolm	Muggeridge,	pp.	9-10.
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Atingimos	o	período	em	que	todas	as	relações	entre	a	Inglaterra	e	a	Alemanha	estavam	chegando	ao	fim.
Hoje	sabemos,	é	claro,	que	nunca	houvera	uma	relação	verdadeira	entre	nossos	dois	países	desde	que	Hitler
assumira	o	poder.	Ele	apenas	tivera	a	esperança	de	persuadir	ou	intimidar	a	Inglaterra	para	que	ela	lhe	desse
carta	 branca	 na	 Europa	 oriental,	 e	 Mr.	 Chamberlain	 acalentara	 a	 esperança	 de	 aplacá-lo,	 corrigi-lo	 e
conduzi-lo	 à	 virtude.	 Mas	 chegara	 o	 momento	 em	 que	 as	 últimas	 ilusões	 do	 governo	 inglês	 tinham-se
desfeito.	O	Gabinete	 estava	 finalmente	 convencido	 de	 que	 a	 Alemanha	 nazi	 era	 a	 guerra,	 e	 o	 primeiro-
ministro	ofereceu	garantias	e	firmou	alianças	em	todas	as	direções	ainda	acessíveis,	 independentemente	de
saber	se	poderíamos	dar	qualquer	ajuda	efetiva	aos	países	em	questão.	À	garantia	polonesa	foi	acrescentada
uma	garantia	à	Grécia	e	à	Romênia	e,	a	elas,	uma	aliança	com	a	Turquia.

Devemos	 agora	 relembrar	 o	 triste	 pedaço	 de	 papel	 que	 Mr.	 Chamberlain	 fizera	 Hitler	 assinar	 em
Munique	 e	 com	o	qual	 acenara	 triunfalmente	 para	 a	multidão	 ao	descer	 de	 seu	 avião	 em	Heston.	Nesse
documento,	ele	havia	invocado	os	dois	laços	que	presumira	existirem	entre	ele	e	Hitler	e	entre	a	Inglaterra	e
a	 Alemanha,	 a	 saber,	 o	 Acordo	 de	 Munique	 e	 o	 Tratado	 Naval	 Anglo-Alemão.	 A	 subjugação	 da
Tchecoslováquia	 havia	 destruído	 o	 primeiro;	 em	 28	 de	 abril,	 Hitler	 descartou	 o	 segundo.	 E	 também
denunciou	 o	 Pacto	 Alemão-Polonês	 de	 Não	 Agressão.	 Forneceu	 como	 razão	 direta	 para	 isso	 a	 garantia
anglo-polonesa.

O	governo	inglês	teve	de	examinar	com	urgência	as	implicações	práticas	das	garantias	oferecidas	à	Polônia
e	à	Romênia.	Nenhuma	dessas	garantias	teria	qualquer	valor	militar,	salvo	no	contexto	de	um	acordo	geral
com	a	Rússia.	Foi	com	esse	objetivo,	portanto,	que	finalmente	se	iniciaram	con versações	em	Moscou,	no	dia
15	de	abril,	entre	o	embaixador	inglês	e	Mr.	Litvinov.	Considerando	como	o	governo	soviético	fora	tratado
até	 então,	 não	 havia	 muito	 o	 que	 esperar	 dele	 àquela	 altura.	 Entretanto,	 em	 16	 de	 abril,	 ele	 fez	 uma
proposta	formal,	cujo	texto	não	foi	publicado,	de	criação	de	uma	frente	única	de	assistência	mútua	entre	a
Inglaterra,	a	França	e	a	URSS.	Se	possível	junto	com	a	Polônia,	as	três	potências	deveriam	dar	garantias	às
nações	 da	 Europa	 Central	 e	 Oriental	 que	 estivessem	 sob	 ameaça	 de	 agressão	 alemã.	 O	 obstáculo	 a	 esse
acordo	era	o	terror	que	esses	mesmos	países	fronteiriços	tinham	de	receber	ajuda	soviética,	sob	a	forma	de
exér citos	 soviéticos	 que	marchassem	por	 seus	 territórios	 para	 defendê-los	 dos	 alemães	 e,	 aproveitando,	 os
incorporassem	ao	sistema	comunista	do	qual	eles	eram	os	mais	veementes	opositores.	A	Polônia,	a	Romênia,
a	Finlândia	e	os	três	estados	do	Báltico	não	sabiam	o	que	mais	temer:	a	agressão	alemã	ou	a	proteção	russa.
Foi	essa	hórrida	escolha	que	paralisou	a	política	inglesa	e	francesa.

Mas	não	há	dúvida,	mesmo	em	 retrospecto,	de	que	 Inglaterra	 e	França	deveriam	 ter	 aceito	 a	proposta
russa,	 proclamado	 a	 tríplice	 aliança	 e	 deixado	 o	 método	 pelo	 qual	 ela	 seria	 posta	 em	 prática,	 na
eventualidade	da	guerra,	a	ser	combinado	entre	aliados	unidos	contra	um	inimigo	comum.	Nessas	situações,
costuma	prevalecer	um	espírito	diferente.	Os	aliados	numa	guerra	inclinam-se	a	fazer	muitas	concessões	aos
desejos	uns	dos	outros;	quando	o	mangual	da	guerra	bate	na	frente	de	batalha,	acolhe-se	de	bom	grado	toda
sorte	 de	 expedientes	 que,	 em	 tempos	 de	 paz,	 seriam	 abomináveis.	Numa	 grande	 aliança	 como	 a	 que	 se
poderia	ter	criado,	não	seria	fácil	um	aliado	entrar	no	território	de	outro,	a	menos	que	fosse	convidado.



Mas	Mr.	 Chamberlain	 e	 o	 Foreign	Office	 ficaram	 perplexos	 com	 esse	 enigma	 da	 esfinge.	Quando	 os
acontecimentos	se	sucedem	com	tal	velo cidade	e	profusão,	como	foi	o	caso,	é	prudente	dar-se	um	passo	de
cada	vez.	A	aliança	entre	Inglaterra,	França	e	Rússia	teria	causado	um	profundo	sobressalto	no	coração	da
Alemanha	em	1939,	e	ninguém	pode	provar	que,	ainda	nessa	época,	a	guerra	não	pudesse	ter	sido	evitada.
O	 passo	 seguinte	 poderia	 ter	 sido	 dado	 com	 os	 aliados	 num	 poderio	 superior.	 Nossa	 diplomacia	 teria
condições	de	recuperar	a	iniciativa.	Hitler	não	poderia	nem	dar-se	o	luxo	de	embarcar	na	guerra	em	duas
frentes,	que	ele	mesmo	tanto	havia	condenado,	nem	sustentar	uma	parada	súbita.	Foi	uma	pena	não	tê-lo
co locado	nessa	posição,	que	bem	poderia	 ter-lhe	custado	a	vida.	Os	estadistas	não	 são	chamados	apenas	a
resolver	questões	simples.	Estas,	mais	das	vezes,	resolvem-se	por	si.	É	quando	a	balança	oscila	e	o	equilíbrio
está	envolto	em	brumas	que	há	oportunidade	para	as	decisões	capazes	de	 salvar	o	mundo.	Depois	de	nos
havermos	colocado	nesse	terrível	apuro	em	1939,	era	vital	agarrar	a	última	esperança.	Se,	por	exemplo,	ao
receber	a	proposta	russa,	Mr.	Chamberlain	houvesse	retrucado:	“Sim.	Vamos	nos	juntar,	os	três,	e	torcer	o
pescoço	de	Hitler,”	ou	outras	palavras	nesse	sentido,	o	parlamento	teria	aprovado,	Stalin	teria	compreendido
e	a	história	poderia	ter	tomado	um	rumo	diferente.	Pelo	menos,	não	poderia	ter	seguido	um	curso	pior.

Em	vez	disso,	houve	um	longo	silêncio,	enquanto	se	preparavam	meias	medidas	e	acordos	judiciosos.	Essa
demora	foi	fatal	para	Litvinov.	Sua	última	tentativa	de	levar	a	questão	a	uma	decisão	clara	com	as	potências
ocidentais	foi	julgada	um	fracasso.	Nosso	crédito	estava	muito	baixo.	Fazia-se	necessária	uma	política	externa
totalmente	diferente	para	a	segurança	da	Rússia,	e	era	preciso	encontrar	um	novo	expoente.	Em	3	de	maio,
um	 comunicado	 oficial	 de	Moscou	 anunciou	 que	Mr.	 Litvinov	 fora	 liberado	 do	 cargo	 de	 comissário	 de
Assuntos	Estrangeiros,	a	seu	pedido,	e	que	suas	funções	seriam	assumidas	pelo	premier,	Mr.	Molotov.	Aquele
judeu	eminente,	alvo	do	antagonismo	alemão,	foi	temporariamente	jogado	de	lado	como	um	instrumento
defeituoso	e,	sem	que	lhe	fosse	permitida	uma	palavra	de	explicação,	retirado	do	palco	mundial	e	lançado	na
obscuridade,	 com	 uma	 pensão	 medíocre,	 sob	 vigilância	 policial.	 Molotov,	 quase	 desconhecido	 fora	 da
Rússia,	tornou-se	comissário	de	Assuntos	Estrangeiros	na	mais	estreita	aliança	com	Stalin.	Ele	estava	livre	de
todos	 os	 estorvos	 das	 declarações	 anteriores,	 livre	 do	 clima	 da	 Liga	 das	 Nações	 e	 apto	 a	 se	 mover	 em
qualquer	direção	que	a	autopreservação	da	Rússia	parecesse	exigir.	Na	verdade,	àquela	altura,	havia	apenas
um	caminho	que	ele	tendia	a	tomar.	Molotov	sempre	fora	favorável	a	um	acordo	com	Hitler.	Em	função
do	Acordo	 de	Munique	 e	 de	muitas	 outras	 coisas,	 o	 governo	 soviético	 estava	 convencido	 de	 que	 nem	 a
Inglaterra	nem	a	França	lutariam	enquanto	não	fossem	atacadas,	e	não	seriam	de	grande	valia	mesmo	nessa
eventualidade.	A	tempestade	que	se	formava	estava	prestes	a	desabar.	A	Rússia	tinha	que	cuidar	de	si.

Essa	inversão	violenta	e	artificial	da	política	russa	foi	uma	transfiguração	da	qual	só	os	estados	totalitários
são	 capazes.	 Mal	 haviam	 decorrido	 dois	 anos	 desde	 que	 os	 líderes	 do	 exército	 russo,	 ao	 lado	 de	 vários
milhares	de	seus	oficiais	mais	qualificados,	 tinham	sido	massacrados	por	 terem	as	mesmíssimas	 inclinações
que,	nesse	momento,	tornaram-se	aceitáveis	para	o	punhado	de	ansiosos	grão-senhores	do	Kremlin.	Antes,	o
pró-germanismo	havia	constituído	uma	heresia	e	uma	traição.	Agora,	da	noite	para	o	dia,	 transformara-se
em	política	de	estado.	A	desgraça	recaía	automaticamente	sobre	qualquer	um	que	se	atrevesse	a	contestá-la,	e
até	sobre	os	que	não	virassem	a	casaca	com	rapidez	suficiente.

Para	 a	 tarefa	 em	 pauta,	 ninguém	 mais	 bem-preparado	 ou	 qualificado	 do	 que	 o	 novo	 comissário	 de
Assuntos	Estrangeiros.

✩

A	figura	que	Stalin	guindou	para	o	púlpito	da	política	externa	soviética	merece	uma	descrição,	que	não
estava	 disponível	 para	 os	 governos	 inglês	 ou	 francês	 da	 época.	 Vyacheslav	 Molotov	 era	 um	 homem	 de
extraordinária	capacidade	e	fria	 implacabilidade.	Havia	sobrevivido	aos	pavorosos	riscos	e	provações	a	que



todos	 os	 líderes	 bolcheviques	 tinham	 sido	 submetidos	 nos	 anos	 de	 revolução	 vitoriosa.	 Vivera	 e	 vicejara
numa	sociedade	em	que	a	intriga	sempre	cambiante	vinha	acompanhada	da	constante	ameaça	de	extermínio
pessoal.	 Sua	 cabeça	 de	 bala	 de	 canhão,	 seu	 bigode	 negro	 e	 seus	 olhos	 perspicazes,	 sua	 expressão	 facial	 de
pedra,	sua	destreza	verbal	e	seu	porte	imperturbável	eram	manifestações	apropriadas	de	suas	qualidades	e	sua
habilidade.	Ele	se	adequava,	mais	do	que	todos,	a	ser	o	agente	e	instrumento	da	política	de	uma	máquina
imprevisível.	 Só	 estive	 com	 ele	 em	pé	de	 igualdade,	 em	negociações	 em	que	 às	 vezes	 surgia	 um	 traço	de
humor,	ou	em	banquetes	em	que	ele	propunha	cordialmente	uma	longa	sucessão	de	brindes	convencionais	e
inexpressivos.	Nunca	vi	um	ser	humano	que	representasse	com	mais	perfeição	a	moderna	concepção	de	um
robô.	E,	no	entanto,	apesar	disso	tudo,	ali	estava	um	diplomata	aparentemente	sensato	e	sumamente	polido.
O	que	ele	era	para	seus	subalternos,	não	sei	dizer.	O	que	foi	para	o	embaixador	japonês,	nos	anos	em	que,
depois	da	Conferência	de	Teerã,	Stalin	prometeu	atacar	o	Japão	tão	logo	o	exército	alemão	fosse	derrotado,
pode	 ser	 deduzido	 de	 suas	 conversas	 registradas.	 Uma	 entrevista	 após	 outra,	 delicada,	 minuciosa	 e
constrangedora,	 foi	 conduzida	 com	 aprumo,	 com	 determinação	 impenetrável	 e	 com	 suave	 e	 formal
correção.	Molotov	nunca	abriu	uma	brecha.	Nunca	manifestou	uma	discordância	desnecessária.	Seu	sorriso
de	 inverno	 siberiano,	 suas	 palavras	 cuidadosamente	 medidas	 e	 amiúde	 sensatas	 e	 sua	 postura	 afável
combinavam-se	para	fazer	dele	o	agente	perfeito	da	política	soviética	num	mundo	letal.

A	correspondência	com	ele	sobre	assuntos	controvertidos	era	sempre	inútil	e,	se	insistentemente	buscada,
terminava	em	mentiras	e	 insultos,	dos	quais	esta	obra	conterá	alguns	exemplos	mais	adiante.	Apenas	uma
vez	pare ceu-me	obter	dele	uma	reação	natural	e	humana.	Foi	na	primavera	de	1942,	quando	ele	passou	pela
Inglaterra	ao	voltar	dos	Estados	Unidos.	Havíamos	assinado	o	Tratado	Anglo-Soviético	e	ele	estava	prestes	a
fazer	o	perigoso	voo	de	volta	para	casa.	No	portão	do	jardim	de	Downing	Street,	que	usávamos	para	manter
o	sigilo,	apertei-lhe	o	braço	e	olhamos	um	para	o	outro	frente	a	frente.	Súbito,	ele	pareceu	profundamente
comovido.	Dentro	da	estátua	surgiu	o	homem.	Ele	retribuiu	com	uma	pressão	igual.	Em	silêncio,	trocamos
um	aperto	de	mãos.	Mas,	nessa	época,	 estávamos	 todos	 juntos,	 e	 era	uma	questão	de	vida	ou	morte	para
todos.	 A	 devastação	 e	 a	 ruína	 tinham	 estado	 ao	 redor	 dele	 em	 todos	 os	 seus	 dias,	 quer	 na	 iminência	 de
desabar	 sobre	 sua	cabeça,	quer	 impostas	por	ele	a	 terceiros.	Em	Molotov,	a	máquina	soviética	certamente
havia	encontrado	um	representante	capaz	e,	sob	muitos	aspectos,	característico	—	o	eterno	fiel	partidário	e
discípulo	comunista.	Como	me	alegra,	no	fim	da	vida,	não	ter	tido	que	suportar	as	tensões	que	ele	sofreu;
melhor	 seria	 não	 ter	 nascido.	 Na	 condução	 dos	 assuntos	 externos,	 Mazarin,	 Talleyrand	 e	 Metternich	 o
acolheriam	de	braços	abertos	em	seu	grupo,	se	é	que	existe	um	outro	mundo	para	o	qual	os	bolcheviques	se
permitem	ir.

Desde	o	momento	em	que	se	tornou	comissário	de	Assuntos	Estrangeiros,	Molotov	seguiu	a	política	de
um	 acordo	 com	 a	 Alemanha	 à	 custa	 da	 Polônia.	 As	 negociações	 russas	 com	 a	 Inglaterra	 prosseguiram
languidamente	e,	em	19	de	maio,	toda	essa	questão	foi	levantada	na	Câmara	dos	Comuns.	O	debate,	que	foi
curto	 e	 grave,	 restringiu-se	praticamente	 aos	 líderes	dos	partidos	 e	 a	 ex-ministros	de	destaque.	Mr.	Lloyd
George,	Mr.	Eden	e	eu	insistimos	com	o	governo	na	necessidade	vital	de	um	acordo	imediato	com	a	Rússia,
com	o	caráter	mais	amplo	possível	e	em	termos	de	igualdade.	O	primeiro-ministro	retrucou	e,	pela	primeira
vez,	revelou	sua	opinião	sobre	a	proposta	soviética.	A	recepção	que	lhe	dava	era	certamente	fria	e,	a	rigor,
desdenhosa,	 parecendo	 mostrar	 a	 mesma	 falta	 de	 equilíbrio	 que	 havíamos	 presenciado	 no	 rechaço	 das
propostas	 de	 Roosevelt	 um	 ano	 antes.	 Attlee,	 Sinclair	 e	 Eden	 discorreram,	 em	 linhas	 gerais,	 sobre	 a
iminência	do	perigo	e	a	necessidade	da	aliança	russa.	São	poucas	as	dúvidas	de	que	tudo	isso,	àquela	altura,
vinha	 tarde	 demais.	 Nossos	 esforços	 haviam	 atingido	 um	 impasse	 aparentemente	 intransponível.	 Os
governos	 polonês	 e	 romeno,	 embora	 aceitassem	 a	 garantia	 inglesa,	 não	 estavam	 dispostos	 a	 aceitar	 um
compromisso	semelhante,	nos	mesmos	termos,	do	governo	russo.	Atitude	parecida	prevalecia	em	outra	área
estratégica	 vital	—	 nos	 países	 bálticos.	O	 governo	 soviético	 deixou	 claro	 que	 só	 aderiria	 a	 um	 pacto	 de



assistência	mútua	se	a	Finlândia	e	os	países	bálticos	fossem	incluídos	numa	garantia	geral.	Todos	esses	quatro
países,	naquele	momento,	rejeitaram	tal	condição	e,	em	seu	terror,	talvez	a	tivessem	rejeitado	durante	muito
tempo.	A	Fin lândia	e	a	Estônia	chegaram	até	a	afirmar	que	uma	garantia	que	lhes	fosse	estendida	sem	seu
consentimento	seria	considerada	um	ato	de	agressão.	Em	7	de	junho,	a	Estônia	e	a	Letônia	assinaram	pactos
de	não	agressão	com	a	Alemanha.	Foi	assim	que	Hitler	penetrou	com	facilidade	nas	últimas	defesas	da	tardia
e	irresoluta	coalizão	que	a	ele	se	opunha.

O	 verão	 avançou	 e	 os	 preparativos	 para	 a	 guerra	 continuaram	 por	 toda	 a	 Europa.	 A	 atitude	 dos
diplomatas,	o	discurso	dos	políticos	e	os	anseios	da	humanidade	perdiam	valor	a	cada	dia.	As	movimentações
militares	 ale mãs	 pareciam	 pressagiar	 a	 resolução	 à	 força	 da	 disputa	 com	 a	 Polônia	 em	 torno	 de	Danzig,
como	 preâmbulo	 de	 um	 ataque	 à	 própria	 Polônia.	 Mr.	 Chamberlain	 expressou	 suas	 inquietações	 no
parlamento	em	10	de	junho	e	repetiu	sua	intenção	de	ficar	ao	lado	da	Polônia	se	a	independência	desta	fosse
ameaçada.	Num	clima	de	desligamento	dos	fatos,	o	governo	belga,	sob	a	influência	de	seu	rei,	anunciou,	no
dia	 23,	 que	 se	 opunha	 a	 conversações	 de	 estado-maior	 militar	 com	 a	 Inglaterra	 e	 a	 França.	 A	 Bélgica
pretendia	manter	 rigorosa	 neutralidade.	A	maré	 dos	 acontecimentos	 trouxe	 consigo	um	 cerrar	 de	 fileiras
entre	a	Inglaterra	e	a	França,	e	também	no	plano	interno.	Houve	muitas	idas	e	vindas	entre	Paris	e	Londres
durante	o	mês	de	julho.	As	comemorações	do	14	de	Julho	deram	oportunidade	para	uma	demonstração	de
união	anglo-francesa.	Fui	convidado	pelo	governo	francês	a	comparecer	a	esse	brilhante	espetáculo.

Quando	eu	estava	deixando	Le	Bourget,	depois	do	desfile,	o	general	Gamelin	sugeriu	que	eu	visitasse	a
frente	 francesa.	“O	senhor	nunca	viu	o	 setor	do	Reno”,	disse.	 “Pois	venha	em	agosto;	vamos	mostrar-lhe
tudo.”	Fez-se	o	planejamento	necessário	e,	em	15	de	agosto,	o	general	Spears	e	eu	fomos	recebidos	por	seu
amigo	 íntimo	 general	 Georges,	 comandante	 em	 chefe	 dos	 exércitos	 da	 frente	 do	 nordeste	 e	 successeur
eventuel	 no	 Supremo	 Comando.	 Fiquei	 encantado	 em	 conhecer	 esse	 oficial	 sumamente	 agradável	 e
competente,	e	passamos	os	dez	dias	seguintes	na	companhia	dele,	discutindo	problemas	militares	e	fazendo
contatos	com	Gamelin,	que	também	estava	inspecionando	alguns	pontos	daquela	parte	do	front.

Partindo	 da	 curva	 do	Reno	 perto	 de	 Lauterburgo,	 percorremos	 todo	 o	 setor	 até	 a	 fronteira	 suíça.	Na
Inglaterra,	como	em	1914,	o	povo	despreo cupado	gozava	suas	férias	e	brincava	com	os	filhos	na	areia.	Ali,
porém,	 ao	 longo	 do	Reno,	 brilhava	 uma	 luz	 diferente.	Todas	 as	 pontes	 temporárias	 que	 cruzavam	o	 rio
tinham	sido	removidas	para	uma	margem	ou	outra.	As	pontes	permanentes	estavam	solidamente	guardadas
e	minadas.	Oficiais	de	confiança	guarneciam-nas	dia	e	noite,	prontos,	a	um	sinal,	para	apertar	os	botões	que
as	explodiriam.	O	grande	rio,	engrossado	pelas	neves	alpinas	liquefeitas,	fluía,	taciturno	e	volumoso,	por	seu
leito.	Os	soldados	dos	destacamentos	avançados	franceses	acocoravam-se	em	suas	trincheiras	individuais	em
meio	 às	 moitas.	 Dois	 ou	 três	 de	 nós	 podíamos	 caminhar	 juntos	 até	 a	 beira	 d’água,	 mas,	 segundo	 nos
informaram,	nada	que	se	assemelhasse	a	um	alvo	devia	ser	apresentado.	A	cerca	de	275	metros	de	distância,
na	margem	oposta,	podiam-se	ver,	aqui	e	ali,	figuras	alemãs	trabalhando	calmamente	com	pás	e	picaretas	em
suas	defesas.	Toda	a	população	civil	da	área	ribeirinha	de	Estrasburgo	já	fora	evacuada.	Fiquei	algum	tempo
na	ponte	ali	localizada	e	observei	um	ou	dois	automóveis	passarem	por	ela.	Houve	um	exame	demorado	dos
passaportes	 e	 das	 características	 dos	 passageiros	 nas	 duas	 extremidades.	 O	 posto	 alemão,	 naquele	 ponto,
ficava	 a	 pouco	 mais	 de	 noventa	 metros	 do	 francês.	 Não	 havia	 qualquer	 intercâmbio	 entre	 eles.	 Mas	 a
Europa	 estava	 em	 paz.	 Não	 havia	 conflito	 entre	 a	 Alemanha	 e	 a	 França.	 O	 Reno	 fluía,	 rodopiando	 e
remoinhando,	 a	 seis	 ou	 sete	 milhas	 por	 hora.	 Uma	 ou	 duas	 canoas	 conduzidas	 por	 meninos	 desceram
velozmente	a	correnteza.	Só	voltei	a	ver	o	Reno	mais	de	cinco	anos	depois,	em	março	de	1945,	quando	o
cruzei	num	pequeno	barco	com	o	marechal	Montgomery.	Mas	isso	foi	perto	de	Wesel,	bem	mais	ao	norte.

O	 notável	 em	 tudo	 o	 que	 aprendi	 em	minha	 visita	 foi	 a	 completa	 aceitação	 da	 atitude	 defensiva	 que
dominava	meus	anfitriões	franceses,	 inegavelmente	homens	responsáveis,	e	que	influiu	em	mim	de	forma
irresistível.	Conver sando	com	todos	aqueles	oficiais	franceses	altamente	competentes,	tinha-se	a	sensação	de



que	os	 alemães	 eram	mais	 fortes	 e	de	que	a	França	 já	não	 tinha	o	 ímpeto	vital	para	montar	uma	grande
ofensiva.	Lutaria	pela	vida	—	voilà	tout!	Lá	estava	a	 fortificação	da	Linha	Siegfried,	com	todo	o	poder	de
fogo	 das	 armas	 modernas.	 Também	 em	 meus	 ossos	 estava	 o	 horror	 das	 ofensivas	 do	 Somme	 e	 de
Passchendaele.	Os	alemães,	é	claro,	eram	muito	mais	fortes	do	que	na	época	de	Munique.	Mas	ignorávamos
as	profundas	inquietações	que	assolavam	seu	alto-comando.	Havíamo-nos	deixado	chegar	a	tal	estado,	física
e	 psicologicamente,	 que	nenhuma	pessoa	 responsável	—	e,	 até	 aquele	momento,	 eu	não	 tinha	nenhuma
responsabilidade	oficial	—	foi	capaz	de	agir	pautando-se	no	pressuposto,	que	era	verdadeiro,	de	que	apenas
42	divisões	 alemãs,	parcialmente	equipadas	 e	parcialmente	 treinadas,	guardavam	seu	 longo	 front,	desde	o
mar	do	Norte	até	a	Suíça.	Esse	número	contrastava	com	as	13	divisões	da	época	de	Munique.

✩

Nessas	semanas	finais,	meu	medo	era	que	o	governo	de	Sua	Majestade,	apesar	de	nossa	garantia,	recuasse
da	 declaração	 de	 guerra	 contra	 a	 Alemanha	 se	 ela	 atacasse	 a	 Polônia.	 Não	 há	 dúvida	 de	 que,	 naquele
momento,	Mr.	Chamberlain	havia-se	decidido	a	dar	o	mergulho,	por	mais	amargo	que	ele	lhe	fosse.	Mas	eu
não	o	conhecia	tão	bem	quanto	vim	a	conhecer	um	ano	depois.	Temia	que	Hitler	pudesse	tentar	um	blefe
utilizando	 algum	novo	 instrumento	ou	 arma	 secreta	 que	 estarrecesse	 ou	desnorteasse	 o	 já	 sobrecar regado
Gabinete.	 De	 tempos	 em	 tempos,	 o	 professor	 Lindemann	 conversava	 comigo	 sobre	 a	 energia	 atômica.
Assim,	pedi-lhe	que	me	informasse	como	estavam	as	coisas	nessa	esfera	e,	depois	de	uma	conversa,	escrevi	a
seguinte	carta	a	Kingsley	Wood,	ministro	da	Aviação,	com	quem	minhas	relações	eram	bastante	íntimas:

Semanas	 atrás,	 um	 dos	 jornais	 de	 domingo	 estampou	 a	 história	 da	 imensa	 quantidade	 de	 energia	 que
poderia	 ser	 liberada	pelo	urânio,	 através	da	 recém-descoberta	 cadeia	de	processos	que	ocorrem	quando
esse	 tipo	 par ticular	 de	 átomo	 é	 dividido	 por	 nêutrons.	 À	 primeira	 vista,	 isso	 pareceria	 prenunciar	 o
aparecimento	de	novos	explosivos	de	poder	devastador.	Em	vista	disso,	é	essencial	reconhecer	que	não	há
nenhum	perigo	de	que	 essa	desco berta,	 por	maior	que	 seja	 seu	 interesse	 científico	 e,	 talvez,	 em	última
análise,	 sua	 importância	prática,	 leve	a	resultados	passíveis	de	serem	postos	em	ação	em	larga	escala	por
vários	anos.
Há	indícios	de	que,	quando	a	tensão	internacional	se	aguçar,	serão	deliberadamente	criados	rumores	sobre
a	adaptação	desse	processo	para	produzir	algum	novo	e	terrível	explosivo	secreto,	capaz	de	varrer	Londres
do	mapa.	Sem	dúvida	haverá	tentativas	da	quinta-coluna	de	nos	induzir,	por	meio	dessa	ameaça,	a	aceitar
outra	rendição.	Por	essa	razão,	é	imperativo	explicitar	a	situação	verdadeira.
(...)	O	medo	de	que	essa	nova	descoberta	 tenha	 fornecido	aos	nazistas	algum	novo	e	 sinistro	explosivo
secreto,	 com	 o	 qual	 destruir	 seus	 inimigos,	 claramente	 não	 tem	 fundamento.	 Sem	 dúvida	 se	 ouvirão
insinuações	sombrias,	e	os	boatos	aterradores	serão	assiduamente	espalhados,	mas	espera-se	que	ninguém
se	deixe	enganar	por	eles.

É	 impressionante	 notar	 quão	 exata	 foi	 essa	 previsão.	 E	 nem	 foram	 os	 alemães	 que	 descobriram	 o
caminho.	Na	 verdade,	 eles	 seguiram	 a	 trilha	 errada	 e,	 a	 rigor,	 já	 haviam	 abandonado	 a	 busca	 da	 bomba
atômica,	em	favor	dos	 foguetes	ou	dos	aviões	 teleguiados,	na	ocasião	em	que	o	presidente	Roosevelt	e	eu
tomamos	 as	 decisões	 e	 chegamos	 aos	memoráveis	 acordos,	 que	 serão	descritos	no	 lugar	 adequado,	 para	 a
fabricação	de	bombas	atômicas	em	larga	escala.

✩



“Diga	 a	Chamberlain”,	 avisou	Mussolini	 ao	 embaixador	 inglês	 em	 7	 de	 julho,	 “que,	 se	 a	 Inglaterra	 se
dispuser	a	lutar	em	defesa	da	Polônia,	a	Itália	pegará	em	armas	ao	lado	de	sua	aliada,	a	Alemanha.”	Mas,	nos
bastidores,	 sua	 atitude	 era	 o	 oposto.	 Nessa	 época,	 Mussolini	 queria	 apenas	 consolidar	 seus	 interesses	 no
Mediterrâneo	e	na	África	do	Norte,	colher	os	frutos	de	sua	intervenção	na	Espanha	e	digerir	sua	conquista
da	Abissínia.	Não	lhe	agradava	ser	arrastado	a	uma	guerra	europeia	para	que	a	Alemanha	tomasse	a	Polônia.
A	 despeito	 de	 toda	 a	 sua	 jactância	 pública,	 ele	 conhecia	melhor	 do	 que	 ninguém	 a	 fragilidade	 política	 e
militar	da	Itália.	Estaria	disposto	a	conversar	sobre	uma	guerra	em	1942,	se	a	Alemanha	lhe	desse	os	arma-
mentos;	mas	em	1939	—	não!

À	medida	que	a	pressão	sobre	a	Polônia	foi-se	acentuando	durante	o	verão,	Mussolini	pôs-se	a	pensar	em
repetir	seu	papel	de	mediador	de	Munique	e	sugeriu	uma	Conferência	Mundial	pela	Paz.	Hitler	descartou
secamente	essas	ideias.	Em	agosto,	deixou	claro	a	Ciano	que	pretendia	acertar	as	contas	com	a	Polônia,	que
seria	forçado	a	lutar	também	contra	a	Inglaterra	e	a	França,	e	que	queria	que	a	Itália	tomasse	parte.	Disse:
“Se	 a	 Inglaterra	 mantiver	 as	 tropas	 necessárias	 em	 seu	 próprio	 país,	 poderá	 mandar	 para	 a	 França,	 no
máximo,	 duas	 divisões	 de	 infantaria	 e	 uma	 divisão	 blindada.	 No	 mais,	 ela	 poderia	 fornecer	 algumas
esquadrilhas	 de	 bombardeiros,	 mas	 dificilmente	 cederia	 algum	 caça,	 porque	 a	 força	 aérea	 alemã	 atacaria
imediatamente	a	Inglaterra	e	os	caças	ingleses	seriam	urgentemente	necessários	para	sua	defesa.”

Quanto	 à	 França,	 disse	 que,	 depois	 do	 fim	 da	 Polônia	—	 que	 não	 demo raria	 muito	—	 a	 Alemanha
conseguiria	reunir	centenas	de	divisões	ao	longo	do	Muro	do	Oeste	e,	desse	modo,	a	França	seria	obrigada	a
concentrar	 na	 Linha	 Maginot	 todas	 as	 suas	 forças	 disponíveis,	 provenientes	 das	 colônias,	 da	 fronteira
italiana	e	de	outros	lugares,	para	a	batalha	de	vida	ou	morte.	Depois	dessas	conversas,	Ciano	voltou,	abatido,
para	 fazer	o	relatório	a	 seu	chefe,	que	encontrou	mais	profundamente	convencido	de	que	as	democracias
entrariam	na	luta,	e	ainda	mais	decidido	a	ficar	de	fora.

✩

Um	novo	esforço	para	chegar	a	um	acordo	com	a	Rússia	soviética	foi	então	feito	pelos	governos	inglês	e
francês.	Decidiu-se	mandar	um	repre sentante	especial	a	Moscou.	Mr.	Eden,	que	fizera	contatos	proveitosos
com	Stalin	alguns	anos	antes,	ofereceu-se	para	ir.	Essa	oferta	generosa	foi	recusada	pelo	primeiro-ministro.
Em	vez	disso,	no	dia	12	de	 junho,	Mr.	Strang,	um	 funcionário	 competente,	mas	 sem	nenhum	destaque
especial	 fora	 do	 Foreign	Office,	 foi	 encarregado	 dessa	missão	momentosa.	Outro	 erro.	O	 envio	 de	 uma
figura	tão	subalterna	era,	na	verdade,	uma	ofensa.	É	duvidoso	que	ele	tenha	sequer	conseguido	penetrar	na
crosta	externa	da	organização	 soviética.	Seja	como	 for,	 tudo	 isso	 já	vinha	 tarde	demais.	Muita	coisa	havia
acontecido	 desde	 que	 Mr.	 Maisky	 fora	 enviado	 a	 mim	 em	 Chartwell,	 em	 setembro	 de	 1938.	 Havia
acontecido	Munique.	Os	exércitos	de	Hitler	 tinham	tido	mais	um	ano	para	 amadurecer.	Suas	 fábricas	de
material	bélico,	reforçadas	pelas	usinas	Skoda,	funcionavam	todas	a	pleno	vapor.	O	governo	soviético	dera
muita	importância	à	Tchecoslováquia;	mas	a	Tchecoslováquia	se	fora.	Benes	estava	no	exílio.	Um	gauleiter
alemão	governava	em	Praga.

Por	outro	lado,	a	Polônia	representava	para	a	Rússia	um	conjunto	inteiramente	diferente	de	antiquíssimos
problemas	 políticos	 e	 estratégicos.	 Seu	 último	 grande	 confronto	 fora	 a	 Batalha	 de	 Varsóvia,	 em	 1920,
quando	 os	 exércitos	 invasores	 bolcheviques,	 comandados	 por	 Tukhachevsky,	 tinham	 sido	 rechaçados	 por
Pilsudski,	 auxiliado	 pela	 orientação	 do	 general	 Weygand	 e	 pela	 Missão	 Inglesa	 comandada	 por	 Lord
D’Abernon,	 e	 depois	 perseguidos	 com	 sanguinolenta	 sede	 de	 vingança.	 Durante	 todos	 aqueles	 anos,	 a
Polônia	fora	uma	frente	antibolchevique.	Com	a	mão	esquerda,	ela	se	aliara	e	dera	apoio	aos	países	bálticos
antissoviéticos.	Mas,	com	a	mão	direita,	na	época	de	Munique,	havia	ajudado	a	despojar	a	Tchecoslováquia.
O	governo	soviético	 tinha	certeza	de	que	a	Polônia	o	odiava,	e	 também	de	que	ela	não	tinha	poder	para



barrar	uma	investida	alemã.	Em	todo	caso,	os	russos	estavam	muito	conscientes	dos	perigos	a	que	estavam
expostos	e	de	que	precisavam	de	tempo	para	consertar	o	caos	criado	nos	altos	comandos	de	seus	exércitos.
Nessas	circunstâncias,	as	perspectivas	da	missão	de	Mr.	Strang	não	eram	de	entusiasmar.

As	 negociações	 vagaram	 em	 torno	 da	 questão	 da	 relutância	 da	 Polônia	 e	 dos	 países	 bálticos	 em	 serem
resgatados	da	Alemanha	pelos	 soviéticos;	e,	nesse	ponto,	não	 fizeram	nenhum	progresso.	Durante	 todo	o
mês	de	julho	as	discussões	continuaram,	intermitentemente,	e	o	governo	soviético	acabou	propondo	que	as
conversações	 prosseguissem	 sobre	 temas	militares	 com	 os	 representantes	 franceses	 e	 ingleses.	 O	 governo
inglês,	 assim,	 enviou	 o	 almirante	Drax	 com	 uma	missão	 a	Moscou	 em	 10	 de	 agosto.	 Esses	 oficiais	 não
levaram	 autorização	 escrita	 para	 negociar.	 A	missão	 francesa	 era	 encabeçada	 pelo	 general	Doumenc.	Do
lado	 russo,	 o	 marechal	 Voroshilov	 fazia	 as	 honras	 da	 casa.	 Sabemos	 agora	 que,	 nessa	 época,	 o	 governo
soviético	 concordou	 com	 a	 viagem	 de	 um	 negociador	 alemão	 a	 Moscou.	 A	 conferência	 militar	 logo
malogrou,	pois	a	Polônia	e	a	Romênia	recusaram-se	a	permitir	o	trânsito	de	tropas	russas.	A	atitude	polonesa
foi:	“Com	os	alemães,	corremos	o	risco	de	perder	nossa	liberdade;	com	os	russos,	nossa	alma.”1

No	Kremlin,	em	agosto	de	1942,	nas	primeiras	horas	da	manhã,	Stalin	indicou-me	uma	faceta	da	posição
soviética.	 “Estávamos	 com	 a	 impressão”,	 disse	 ele,	 “de	 que	 os	 governos	 inglês	 e	 francês	 não	 se	 haviam
decidido	a	entrar	em	guerra	se	a	Polônia	fosse	atacada,	mas	alimentavam	a	esperança	de	que	o	alinhamento
diplomático	 da	 Inglaterra	 com	 a	 França	 e	 a	Rússia	 detivesse	Hitler.	Nós	 tínhamos	 certeza	 de	 que	 não	 o
faria.”	 “Quantas	 divisões”,	 Stalin	 havia	 perguntado,	 “a	 França	 enviará	 contra	 a	 Alemanha	 numa
mobilização?”	A	resposta	fora:	“Cerca	de	cem.”	Em	seguida,	ele	havia	indagado:	“Quan tas	a	Inglaterra	vai
enviar?”	A	resposta	fora:	“Duas,	e	depois,	mais	duas.”	“Ah,	duas,	e	depois,	mais	duas”,	Stalin	havia	repetido.
E	perguntara:	 “Sabe	quantas	divisões	 teremos	que	 colocar	na	 frente	 russa	 se	 entrarmos	 em	guerra	 com	a
Alemanha?”	Tinha	havido	uma	pausa.	“Mais	de	trezentas.”	Stalin	não	me	informou	com	quem	tivera	essa
conversa,	nem	quando.	E	convém	reconhecer	que	se	tratava	de	um	argumento	sólido,	mas	nada	favorável	a
Mr.	Strang	do	Foreign	Office.

Stalin	 e	Molotov	 julgaram	necessário,	para	 fins	de	negociação,	 ocultar	 suas	 verdadeiras	 intenções	 até	o
último	 minuto	 possível.	 Um	 notável	 talento	 para	 a	 dissimulação	 foi	 demonstrado	 por	 Molotov	 e	 seus
subordinados	em	todos	os	seus	contatos	com	ambos	os	lados.	Na	noite	de	19	de	agosto,	Stalin	anunciou	ao
Politburo	sua	intenção	de	assinar	um	pacto	com	a	Alemanha.	Em	22	de	agosto,	o	marechal	Voroshilov	não
pôde	ser	encontrado	pelas	missões	aliadas	até	a	noite.	No	dia	seguinte,	Ribbentrop	chegou	a	Moscou.	Num
acordo	secreto,	a	Alemanha	declarou-se	politicamente	desinteressada	da	Letônia,	da	Estônia	e	da	Finlândia,
mas	 considerou	 a	 Lituânia	 dentro	 de	 sua	 esfera	 de	 influência.	 Traçou-se	 uma	 linha	 de	 demarcação	 para
repartirem	a	Polônia.	Nos	países	bálticos,	a	Alemanha	declarou	ter	apenas	interesses	econômicos.	O	Pacto	de
Não	Agressão	e	o	acordo	secreto	foram	assinados	tarde	da	noite,	em	23	de	agosto.2

Apesar	 de	 tudo	 o	 que	 foi	 desapaixonadamente	 registrado	 neste	 capítulo,	 só	 o	 despotismo	 totalitário
daqueles	 dois	 países	 poderia	 ter	 admitido	 a	 ig nomínia	 desse	 ato	 tão	 desnaturado.	 É	 difícil	 saber	 quem	 o
abominou	mais,	 se	Hitler	 ou	 Stalin.	 Ambos	 estavam	 cientes	 de	 que	 tudo	 não	 passava	 de	 um	 expediente
temporário.	Os	antagonismos	entre	os	dois	impérios	e	sistemas	eram	mortais.	Stalin,	sem	dúvida,	achou	que
Hitler	seria	um	inimigo	menos	mortífero	para	a	Rússia	depois	de	um	ano	de	guerra	com	as	nações	ociden -
tais.	Hitler	seguiu	seu	método	de	“um	de	cada	vez”.	O	fato	de	tal	acordo	ter	sido	possível	assinala	o	auge	do
fracasso	da	política	externa	e	da	diplomacia	inglesa	e	francesa	ao	longo	desses	anos.

Do	 lado	 soviético,	 é	 preciso	dizer	 que	 sua	necessidade	 vital	 era	manter	 o	desdobramento	dos	 exércitos
alemães	o	mais	 a	oeste	possível,	de	modo	a	dar	aos	 russos	mais	 tempo	para	 reunir	 forças	provenientes	de
todas	 as	 partes	 de	 seu	 imenso	 império.	Eles	 traziam	gravados	 na	mente	 os	 desastres	 desabados	 sobre	 seus
exércitos	em	1914,	quando	haviam	investido	num	ataque	contra	os	alemães	num	momento	em	que	ainda
estavam	apenas	parcialmente	mo bilizados.	Agora,	porém,	suas	fronteiras	situavam-se	bem	a	leste	daquelas	da



guerra	anterior.	Eles	precisavam	estar	ocupando	os	países	bálticos	e	grande	parte	da	Polônia,	pela	força	ou
pela	 fraude,	 antes	de	 serem	atacados.	Se	 sua	política	 foi	 fria,	 também	 foi,	naquele	momento,	 sumamente
realista.

Ainda	vale	a	pena	registrar	os	termos	do	Pacto:

As	 duas	 Altas	 Partes	 Contratantes	 obrigam-se	 a	 desistir	 de	 qualquer	 ato	 de	 violência,	 qualquer	 ação
agressiva	e	qualquer	ataque	uma	à	outra,	individualmente	ou	em	conjunto	com	outras	potências.

Esse	tratado	deveria	durar	dez	anos	e,	se	não	fosse	denunciado	por	nenhuma	das	partes	um	ano	antes	da
expiração	desse	prazo,	seria	automaticamente	estendido	por	mais	cinco	anos.	Houve	grande	júbilo	e	muitos
brindes	em	torno	da	mesa	de	conferência.	Stalin	propôs	espontaneamente	o	brinde	ao	Führer,	assim:	“Sei	o
quanto	a	nação	alemã	ama	seu	Führer	e,	portanto,	gostaria	de	beber	à	sua	saúde.”	Pode-se	tirar	de	tudo	isso
uma	moral	de	extrema	simplicidade:	a	franqueza	é	a	melhor	política.	Vários	exemplos	disso	serão	mostrados
nestas	 páginas.	Veremos	 homens	 e	 estadistas	 astutos	 induzidos	 a	 erro	 por	 suas	maquinações	 complicadas.
Mas	esse	foi	o	caso	mais	simbólico.	Apenas	22	meses	se	passariam	antes	que	Stalin	e	a	nação	russa	pagassem,
às	dezenas	de	milhões,	 um	preço	 assustador.	Quando	um	governo	não	 tem	escrúpulos	morais,	 é	 comum
parecer	que	obtém	grandes	vantagens	e	liberdade	de	ação,	mas	“no	fim	de	todo	dia	tudo	está	quite,	e	ainda
mais	quite	fica	quando	todos	os	dias	findam”.

✩

A	 sinistra	 notícia	 eclodiu	 no	 mundo	 como	 uma	 explosão.	 Quaisquer	 que	 tenham	 sido	 as	 emoções
experimentadas	pelo	governo	inglês,	o	medo	não	foi	uma	delas.	Ele	não	perdeu	tempo	em	declarar	que	“tal
acontecimento	 não	 afetará	 de	 modo	 algum	 suas	 obrigações,	 que	 está	 determinado	 a	 cumprir”.	 Os
governantes	 tomaram	medidas	 imediatas	 de	 precaução.	 Emitiram-se	 ordens	 para	 que	 os	 grupos-chave	 da
defesa	costeira	e	antiaérea	se	concentrassem	e	para	que	os	pontos	vulneráveis	fossem	protegidos.	Telegramas
de	 adver tência	 foram	 enviados	 aos	 governos	 dos	 Domínios	 e	 das	 Colônias.	 Todas	 as	 licenças	 foram
canceladas	 nas	 forças	 armadas.	 O	 almirantado	 mandou	 avisos	 aos	 navios	 mercantes.	 Muitas	 outras
providências	 foram	 tomadas.	 Em	 25	 de	 agosto,	 o	 governo	 inglês	 anunciou	 um	 tratado	 formal	 com	 a
Polônia,	confirmando	as	garantias	já	dadas.	Esperava-se,	com	essa	medida,	dar	o	máximo	de	viabilidade	para
um	acordo	através	da	negociação	direta	entre	a	Alemanha	e	a	Polônia,	considerando-se	o	fato	de	que,	se	ele
não	funcionasse,	a	Inglaterra	ficaria	ao	lado	da	Polônia.	Na	verdade,	Hitler	adiou	o	Dia	D	de	25	de	agosto
para	 1°	 de	 setembro	 e	 iniciou	 negociações	 diretas	 com	 a	 Polônia,	 como	Chamberlain	 desejava.	Mas	 seu
objetivo	 não	 era	 chegar	 a	 um	 acordo	 com	 a	 Polônia	 e	 sim	 dar	 ao	 governo	 de	 Sua	 Majestade	 todas	 as
oportunidades	de	se	esquivar	de	sua	garantia.	As	ideias	deste,	como	as	do	parlamento	e	das	nações,	situavam-
se	em	planos	diferentes.	Um	fato	curioso	sobre	os	ilhéus	ingleses,	que	detestam	o	treinamento	militar	e	não
foram	 invadidos	 em	 quase	 mil	 anos,	 é	 que,	 à	 medida	 que	 o	 perigo	 se	 aproxima	 e	 aumenta,	 eles	 ficam
progressivamente	menos	nervosos;	quando	o	perigo	é	iminente,	mostram-se	ferozes;	quando	é	mortal,	são
destemidos.	Esses	hábitos	têm-nos	conduzido	a	escapar	por	um	triz	em	certas	ocasiões.

Àquela	 altura,	 pela	 correspondência	 com	 Mussolini,	 Hitler	 ficou	 sabendo,	 se	 é	 que	 já	 não	 havia
adivinhado,	que	não	poderia	contar	com	a	intervenção	armada	da	Itália	se	viesse	a	guerra.	Parece	ter	sido
por	fontes	inglesas,	e	não	alemãs,	que	o	Duce	soube	dos	lances	finais.	Ciano	registrou	em	seu	diário,	em	27
de	 agosto:	 “Os	 ingleses	 nos	 comunicam	 o	 texto	 das	 propostas	 alemãs	 a	 Londres,	 sobre	 as	 quais	 somos
mantidos	 inteiramente	 no	 escuro.”3	 Tudo	 o	 que	Mussolini	 precisava,	 naquele	 momento,	 era	 que	Hitler
aquiescesse	na	neutralidade	da	Itália.	Ela	lhe	foi	concedida.

Em	31	de	agosto,	Hitler	emitiu	sua	“Diretriz	Número	1	para	a	Conduta	da	Guerra”:



1.	Agora	que	se	esgotaram	todas	as	possibilidades	políticas	de	liquidar	por	meios	pacíficos	uma	situação	na
fronteira	oriental	que	é	intolerável	para	a	Alemanha,	determinei	uma	solução	pela	força.
2.	O	ataque	à	Polônia	deverá	ser	executado	de	acordo	com	os	planos.	(...)	Data	do	ataque:	1°	de	setembro
de	1939.	Hora	do	ataque:	4h45	[hora	acrescentada	a	lápis	vermelho].
3.	No	Ocidente,	é	importante	que	a	responsabilidade	pelo	início	das	hostilidades	recaia	inequivocamente
sobre	 a	 Inglaterra	 e	 a	 França.	A	princípio,	 devem-se	 tomar	medidas	 puramente	 locais	 contra	 violações
insignificantes	da	fronteira.4

✩

Em	minha	volta	da	frente	do	Reno,	passei	alguns	dias	ensolarados	na	residência	da	senhora	Balsan,	com
um	grupo	agradável	mas	profundamente	preocupado,	no	antigo	castelo	em	que	o	rei	Henrique	de	Navarra
havia	dor mido	na	noite	anterior	à	Batalha	de	Ivry.	Podia-se	sentir	a	profunda	apreensão	que	a	todos	remoía,
e	até	a	luz	daquele	vale	encantador	parecia	ter	perdido	seu	brilho	estimulante.	Foi-me	difícil	pintar	em	meio
a	essa	 incerteza.	Em	26	de	agosto,	resolvi	voltar	para	casa,	onde	ao	menos	poderia	descobrir	o	que	estava
acontecendo.	Disse	a	minha	mulher	que	mandaria	chamá-la	em	tempo	hábil.	Ao	passar	por	Paris,	ofereci
um	almoço	ao	general	Georges.	Ele	exibiu	todos	os	números	dos	exércitos	francês	e	alemão	e	classificou	as
divisões	por	qualidade.	O	resultado	me	impressionou	tanto	que,	pela	primeira	vez,	eu	disse:	“Mas	vocês	têm
o	predomínio.”	Ele	respondeu:	“Os	alemães	têm	um	exército	muito	forte,	e	nunca	teremos	permissão	para
atacar	primeiro.	Se	eles	atacarem,	nossos	dois	países	cumprirão	seu	dever.”

Naquela	noite,	dormi	em	Chartwell,	onde	havia	pedido	ao	general	 Ironside	que	passasse	o	dia	 seguinte
comigo.	Ele	acabara	de	voltar	da	Po lônia	e	o	relato	que	fez	do	exército	polonês	foi	sumamente	favorável.
Ele	assistira	ao	exercício	de	ataque	de	uma	divisão	com	barragem	de	tiro	real,	não	sem	algumas	baixas.	O
moral	 polonês	 estava	 elevado.	 Ironside	 passou	 três	 dias	 comigo	 e	 tentamos	 com	 afinco	 avaliar	 o
desconhecido.	Também	nessa	ocasião	concluí	a	alvenaria	da	cozinha	do	chalé	que,	durante	o	ano	anterior,
eu	havia	preparado	para	ser	a	casa	de	nossa	 família	nos	anos	que	viriam.	Minha	mulher,	a	um	sinal	meu,
voltou	para	casa	via	Dunquerque	no	dia	30	de	agosto.

Sabia-se	 que	havia	 vinte	mil	nazistas	 alemães	 organizados	na	 Inglaterra	nessa	 época	 e	 seria	 plenamente
consoante	com	seus	métodos	em	outros	países	amigos	fazer	com	que	a	eclosão	da	guerra	fosse	precedida	por
um	claro	prelúdio	de	 sabotagem	 e	 assassinato.	Na	ocasião,	 eu	não	 tinha	nenhuma	proteção	 oficial	 e	 não
desejava	 pedi-la,	 mas	 considerei-me	 suficientemente	 proeminente	 para	 tomar	 precauções.	 Eu	 tinha
informações	para	me	 con vencer	 de	que	Hitler	 reconhecia	 em	mim	um	 inimigo.	Meu	 antigo	detetive	da
Scotland	Yard,	o	inspetor	Thompson,	estava	aposentado.	Disse-lhe	que	viesse	ficar	comigo	e	trouxesse	sua
pistola.	 Peguei	 minhas	 próprias	 armas,	 que	 eram	 boas.	 Enquanto	 um	 dormia,	 o	 outro	 vigiava.	 Assim,
ninguém	 teria	 facilidades.	Em	momentos	 como	 esse,	 eu	 sabia	 que,	 se	 a	 guerra	 viesse	—	 e	 quem	poderia
duvidar	que	viria?	—	um	grande	fardo	pesaria	sobre	mim.

1	Citação	in	Paul	Reynaud,	La	France	a	sauvé	l’Europe,	I,	p.	587.
2	Nuremberg	Documents,	parte	X,	p.	210	e	seg.
3	Diário	do	conde	Ciano,	p.	136.
4	Nuremberg	Documents,	parte	II,	p.	172.
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A	“guerra	imperceptível”

A	Polônia	foi	atacada	pela	Alemanha	no	alvorecer	de	1°	de	setembro.	A	mobilização	de	todas	as	nossas
forças	foi	ordenada	durante	a	manhã.	O	primeiro-ministro	pediu-me	que	o	visitasse	à	tarde	em	Downing
Street.	 Disse-me	 que	 não	 via	 esperanças	 de	 evitar	 uma	 guerra	 com	 a	 Alemanha	 e	 que	 estava	 propondo
formar	 um	 pequeno	 Gabinete	 de	 Guerra,	 com	ministros	 sem	 pasta	 para	 conduzi-la.	Mencionou	 que	 o
Partido	Trabalhista,	segundo	seu	entendimento,	não	estava	disposto	a	participar	de	uma	coalizão	nacional.
Ainda	tinha	esperanças	de	que	os	liberais	se	juntassem	a	ele.	Convidou-me	a	integrar	o	Gabinete	de	Guerra.
Aceitei	 a	 proposta	 sem	 comentários	 e,	 com	 base	 nisso,	 tivemos	 uma	 longa	 conversa	 sobre	 homens	 e
providências.

Fiquei	surpreso	por	não	ter	nenhuma	notícia	de	Mr.	Chamberlain	durante	todo	o	dia	2	de	setembro,	que
foi	de	intensa	crise.	Achei	provável	que	se	estivesse	fazendo	um	esforço	de	última	hora	para	preservar	a	paz;	e
isso	revelou-se	verdade.	Entretanto,	quando	o	parlamento	se	reuniu	à	noite,	ocorreu	um	debate	curto	mas
muito	 acirrado,	 no	 qual	 o	 pronunciamento	 contemporizador	 do	 primeiro-ministro	 foi	malrecebido	 pela
casa.	Quando	Mr.	Greenwood	se	ergueu	para	falar	em	nome	da	oposição	trabalhista,	Mr.	Amery	gritou-lhe
dos	bancos	conservadores:	“Fale	pela	Inglaterra!”	Isso	foi	recebido	com	altos	vivas.	Não	havia	dúvida	de	que
a	inclinação	da	Câmara	era	favorável	à	guerra.	Cheguei	mesmo	a	considerá-la	mais	resoluta	e	unida	do	que
na	 cena	 semelhante,	 em	 3	 de	 agosto	 de	 1914,	 da	 qual	 eu	 também	 havia	 participado.	Mais	 tarde,	 fiquei
sabendo	que	um	ultimato	 inglês	 fora	 enviado	 à	Alemanha	 às	 21h30	de	1°	 de	 setembro,	 seguido	por	um
segundo	e	derradeiro	ultimato	às	nove	horas	de	3	de	setembro.	O	noticiário	matutino	do	dia	3	anunciou
que	o	primeiro-ministro	falaria	pelo	rádio	às	11h15.

No	rádio,	o	primeiro-ministro	nos	informou	que	já	estávamos	em	guerra	e,	mal	ele	havia	parado	de	falar,
um	 ruído	 estranho,	 prolongado	 e	 lamuriento,	 que	 mais	 tarde	 se	 tornaria	 familiar,	 irrompeu	 em	 nossos
ouvidos.	Minha	mulher	entrou	na	sala,	retesada	pela	crise,	fez	um	comentário	favorável	sobre	a	presteza	e
precisão	dos	alemães,	e	fomos	para	o	terraço	da	casa	ver	o	que	estava	acontecendo.	Por	todos	os	lados,	ao
redor	de	nós,	na	límpida	e	fria	luz	de	setembro,	elevavam-se	os	telhados	e	torres	de	Londres.	Acima	deles	já
se	 erguiam,	 lentamente,	 trinta	ou	quarenta	balões	 cilíndricos.	Demos	uma	nota	 alta	 ao	 governo	por	 esse
sinal	evidente	de	preparação	e,	como	já	se	estivessem	esgotando	os	15	minutos	de	aviso	que	fôramos	levados
a	esperar	receber,	dirigimo-nos	para	o	abrigo	que	nos	fora	designado,	armados	com	uma	garrafa	de	brandy	e
apetrechos	médicos	apropriados.

Nosso	abrigo	ficava	a	uns	cem	metros	rua	abaixo	e	consistia	meramen te	num	porão	aberto,	nem	sequer
protegido	com	sacos	de	areia,	onde	os	moradores	de	meia	dúzia	de	apartamentos	já	estavam	reunidos.	Todo
o	 mundo	 estava	 animado	 e	 jocoso,	 como	 é	 do	 feitio	 inglês	 quando	 se	 está	 prestes	 a	 deparar	 com	 o
desconhecido.	Quando	olhei	 do	batente	da	porta	para	 a	 rua	 vazia	 e	para	o	 aposento	 repleto	 lá	 embaixo,
minha	 imaginação	 pintou	 quadros	 de	 destruição	 e	 carnificina	 e	 de	 vastas	 explosões	 sacudindo	 o	 solo;	 de
prédios	desmoronando	com	estrépito,	 transformados	em	poeira	e	escombros,	e	de	brigadas	de	 incêndio	e
ambulâncias	 disparando	 em	meio	 à	 fumaça,	 sob	 o	 zumbido	 de	 aviões	 hostis.	 Afinal,	 não	 fôramos	 todos
informados	 de	 quão	 terríveis	 seriam	 os	 bombardeios	 aéreos?	 O	 Ministério	 da	 Aviação,	 com	 natural
presunção,	 havia	 exagerado	 grandemente	 o	 poder	 deles.	 Os	 pacifistas	 haviam	 procurado	 jogar	 com	 os



temores	populares,	e	aqueles	de	nós	que	havíamos	 insistido	por	 tanto	tempo	na	preparação	e	numa	força
aérea	superior,	embora	não	aceitássemos	as	previsões	mais	sombrias,	tínhamos	ficado	contentes	com	o	fato
de	elas	funcionarem	como	aguilhão.	Eu	sabia	que	o	governo	estava	preparado,	nos	primeiros	dias	da	guerra,
com	mais	de	250	mil	 leitos	para	os	 feridos	dos	bombardeios	 aéreos.	Pelo	menos	nesse	 aspecto	não	 tinha
havido	subestimativa.	Agora	iríamos	ver	qual	era	a	realidade.

Passados	cerca	de	dez	minutos,	a	sirene	soou	novamente.	Eu	mesmo	não	tinha	certeza	de	que	não	fosse
uma	 reiteração	 do	 aviso	 anterior,	 mas	 um	 homem	 veio	 correndo	 pela	 rua,	 gritando:	 “Tudo	 limpo!”
Dispersamo-nos	 rumo	a	nossas	 casas	 e	nossos	 afazeres.	O	meu	era	 ir	para	a	Câmara	dos	Comuns,	que	 se
reuniu	como	de	praxe	ao	meio-dia,	com	seu	protocolo	compassado	e	suas	preces	imponentes.	Ali	recebi	um
bilhete	do	primeiro-ministro,	pedindo-me	que	fosse	a	sua	sala	tão	logo	o	debate	se	encerrasse.	Sentado	em
meu	lugar,	ouvindo	os	discursos,	fui	tomado	por	um	pronun ciado	sentimento	de	calma,	depois	das	intensas
paixões	e	agitações	dos	dias	anteriores.	Senti	uma	serenidade	de	espírito	e	me	conscientizei	de	uma	espécie
de	altivo	desprendimento	das	questões	humanas	e	pessoais.	A	glória	da	Velha	 Inglaterra,	 amante	da	paz	e
despreparada	como	estava,	mas	pronta	e	destemida	ante	o	chamado	da	honra,	arrebatou-me	e	pareceu	alçar
nosso	destino	a	esferas	muito	distantes	dos	 fatos	 terrenos	e	da	 sensação	 física.	Tentei	 transmitir	algo	desse
estado	de	ânimo	à	Câmara	quando	tomei	a	palavra,	não	sem	aceitação.

Mr.	Chamberlain	disse-me	que	agora	ele	podia	oferecer-me	o	almirantado,	além	de	um	lugar	no	Gabinete
de	 Guerra.	 Fiquei	 muito	 satisfeito	 com	 isso,	 pois,	 embora	 não	 houvesse	 levantado	 a	 questão,	 eu
naturalmente	 preferia	 uma	 tarefa	 definida	 à	 ruminação	 exaltada	 sobre	 o	 trabalho	 feito	 por	 terceiros,	 que
pode	muito	bem	ser	o	destino	de	um	ministro	sem	ministério,	por	mais	influente	que	ele	seja.	É	mais	fácil
dar	direções	do	que	conselhos,	e	mais	agradável	ter	o	direito	de	agir,	ainda	que	numa	esfera	limitada,	do	que
o	privilégio	de	 falar	 à	 vontade.	 Se,	na	primeira	 ocasião,	 o	primeiro-ministro	me	houvesse	 oferecido	uma
opção	entre	o	Gabinete	de	Guerra	e	o	almirantado,	 é	 claro	que	eu	 teria	 escolhido	o	almirantado.	Agora,
teria	os	dois.

Nada	fora	dito	sobre	quando	eu	deveria	ser	formalmente	empossado	pelo	rei	e,	na	verdade,	a	cerimônia
só	se	deu	no	dia	5.	Mas	as	primeiras	horas	da	guerra	podem	ser	vitais	para	a	marinha.	Assim,	notifiquei	o
almirantado	 de	 que	 tomaria	 posse	 imediatamente	 e	 lá	 chegaria	 às	 18	 horas.	Diante	 disso,	 o	 conselho	 de
almirantes	 teve	 a	 gentileza	 de	mandar	 um	 radiograma	 à	 esquadra,	 dizendo:	 “Winston	 está	 de	 volta.”	 Foi
assim	que	retornei	à	sala	que	havia	deixado,	com	dor	e	pesar,	quase	exatamente	um	quarto	de	século	antes,
quando	 a	 renúncia	 de	 Lord	 Fisher	 levara	 à	 minha	 retirada	 de	 meu	 posto	 de	 primeiro	 Lord	 e	 estragara
irremediavelmente,	 como	 se	 constatou,	 a	 importante	 concepção	 de	 capturar	 o	 estreito	 de	 Dardanelos.
Pouco	 atrás	 de	mim,	 quando	me	 sentei	 em	minha	 antiga	 cadeira,	 vi	 o	 porta-mapas	 de	madeira	 que	 eu
mandara	pregar	em	1911,	e	dentro	dele	ainda	estava	a	carta	do	mar	do	Norte	em	que	todos	os	dias,	para
concentrar	 a	 atenção	no	ob jetivo	 supremo,	 eu	mandava	 a	 inteligência	naval	 registrar	 os	movimentos	 e	 a
disposição	da	esquadra	alemã	de	alto-mar.	Desde	1911,	passara-se	muito	mais	de	um	quarto	de	século,	e	um
perigo	 ainda	 mortal	 nos	 ameaçava	 nas	 mãos	 da	 mesma	 nação.	 Mais	 uma	 vez,	 éramos	 obrigados	 a
desembainhar	a	espada	em	defesa	dos	direitos	de	um	país	fraco,	ultrajado	e	invadido	por	uma	agressão	não
provocada.	Mais	uma	vez,	 tínhamos	que	 lutar	pela	vida	e	pela	honra,	 contra	 todo	o	poderio	e	a	 fúria	da
valente,	disciplinada	e	implacável	raça	alemã.	Mais	uma	vez!	Pois,	que	assim	fosse.

Pouco	depois,	o	primeiro	Lord	do	mar	veio	ter	comigo.	Eu	havia	conhe cido	Dudley	Pound	ligeiramente,
em	meu	mandato	anterior	na	chefia	do	almirantado,	como	um	dos	oficiais	de	estado-maior	da	confiança	de
Lord	Fisher.	No	parlamento,	condenara	vigorosamente	as	disposições	da	esquadra	do	Mediterrâneo	quando
ela	estivera	sob	seu	comando,	por	ocasião	do	desembarque	italiano	na	Albânia.	Agora	nos	encontrávamos
como	colegas	de	cujas	relações	estreitas	e	de	cuja	concordância	fundamental	dependeria	o	funcionamento
homogêneo	da	vasta	máquina	do	almirantado.	Fitamos	um	ao	outro	amistosamente,	ainda	que	com	alguma



dúvida.	Mas,	desde	os	primeiros	dias,	nossa	amizade	e	nossa	confiança	mútua	cresceram	e	amadureceram.
Pude	aquilatar	e	respeitar	as	grandes	qualidades	profissionais	e	pessoais	do	almirante	Pound.	À	medida	que	a
guerra,	 com	 todas	 as	 suas	 reviravoltas	 e	 acasos,	 ia-nos	 fustigando	 com	 seus	 golpes,	 tornamo-nos	 com -
panheiros	 e	 amigos	 cada	 vez	mais	 sinceros.	 E	 quando	 ele	morreu,	 quatro	 anos	 depois,	 no	momento	 da
vitória	geral	sobre	a	Itália,	lamentei	com	um	pesar	pessoal	tudo	o	que	a	marinha	e	a	nação	haviam	perdido.

✩

Eu	tinha,	como	o	leitor	talvez	saiba,	um	conhecimento	considerável	do	almirantado	e	da	Royal	Navy.	Os
quatro	anos	decorridos	entre	1911	e	1915,	em	que	eu	tivera	o	dever	de	preparar	a	esquadra	para	a	guerra	e	a
tarefa	 de	 dirigir	 o	 almirantado	 durante	 os	 primeiros	 dez	meses	 cruciais,	 tinham	 sido	 os	mais	 intensos	 de
minha	vida.	Eu	havia	acumulado	um	imenso	volume	de	informações	detalhadas	e	aprendido	muitas	lições
sobre	 a	 esquadra	 e	 sobre	 a	 guerra	marítima.	No	 intervalo,	 havia	 estudado	 e	 escrito	muito	 sobre	 questões
navais.	 Falara	 repetidamente	 sobre	 elas	 na	 Câmara	 dos	 Comuns.	 Sempre	 havia	 preservado	 um	 estreito
contato	com	o	almirantado	e,	embora	tivesse	sido	seu	mais	destacado	crítico	nesses	anos,	fora	posto	a	par	de
muitos	 de	 seus	 segredos.	Meu	 trabalho	 de	 quatro	 anos	 no	Comitê	 de	 Pesquisa	 da	Defesa	Aérea	 dera-me
acesso	a	 todos	os	mais	modernos	avanços	em	termos	de	 radar,	que	agora	afetavam	a	marinha	de	maneira
vital.	Em	junho	de	1938,	o	próprio	Lord	Chatfield,	então	primeiro	Lord	do	mar,	levara-me	a	percorrer	a
escola	 antissubmarino	 em	Portland	 e	 havíamo-nos	 feito	 ao	mar	 em	 contratorpedeiros,	 num	 exercício	 de
detecção	 de	 submarinos	 com	 o	 uso	 do	 aparelho	 Asdic.	 Minha	 intimidade	 com	 o	 falecido	 almirante
Henderson,	secretário-geral	e	controller	da	Marinha	até	1938,	bem	como	as	discussões	que	o	primeiro	Lord
daquela	época	havia-me	encorajado	a	manter	com	Lord	Chatfield	sobre	o	projeto	de	novos	encouraçados	e
cruzadores,	tinham-me	dado	uma	visão	completa	das	novas	construções.	Pelos	documentos	publicados,	eu
estava	familiarizado,	é	claro,	com	a	força,	a	composição	e	a	estrutura	da	esquadra,	efetiva	e	projetada,	e	com
esses	dados	das	marinhas	alemã,	italiana	e	japonesa.

✩

Uma	das	primeiras	providências	que	tomei	ao	assumir	a	direção	do	almirantado	e	me	tornar	membro	do
Gabinete	de	Guerra	foi	criar	meu	próprio	departamento	de	estatística.	Para	esse	fim,	contei	com	o	professor
Lindemann,	 meu	 amigo	 e	 confidente	 de	 tantos	 anos.	 Juntos,	 havíamos	 formado	 nossa	 visão	 e	 nossas
estimativas	da	coisa	toda.	Instalei-o	então	no	almirantado,	com	meia	dúzia	de	estatísticos	e	economistas.	Esse
grupo	de	homens	competentes,	com	acesso	a	todas	as	 informações	oficiais,	conseguia,	sob	a	orientação	de
Lindemann,	apresentar-me	continuamente	tabelas	e	diagramas	que	ilustravam	a	guerra	inteira,	tanto	quanto
ela	 chegava	 a	 nosso	 conhecimento.	 Eles	 examinavam	 e	 analisavam	 com	 inflexível	 pertinácia	 todos	 os
documentos	ministeriais	que	circulavam	no	Gabinete	de	Guerra	e	também	faziam	todas	as	investigações	que
eu	mesmo	desejasse	fazer.

Nessa	 época,	 não	havia	 uma	organização	 geral	 de	 estatística	no	 governo.	Cada	ministério	 expunha	 sua
história,	 segundo	 seus	 próprios	 números	 e	 dados.	O	Ministério	 da	 Aviação	 fazia	 contas	 de	 um	modo,	 o
Ministério	 da	 Guerra,	 de	 outro.	 O	 Ministério	 do	 Abastecimento	 e	 o	 Ministério	 do	 Comér cio,	 embora
querendo	 dizer	 a	mesma	 coisa,	 falavam	dialetos	 diferentes.	 Isso	 às	 vezes	 levava	 a	mal-entendidos	 e	 a	 um
desperdício	 de	 tempo,	 quando	 este	 ou	 aquele	 ponto	 assumia	 um	 caráter	 decisivo	 no	Gabinete.	Desde	 o
princípio,	 entretanto,	 eu	 tinha	 minha	 própria	 fonte	 segura	 e	 regular	 de	 informações,	 cujas	 partes	 se
relacionavam	integralmente	com	todas	as	demais.	Embora,	a	princípio,	isso	abrangesse	apenas	uma	parte	do



campo,	foi	sumamente	útil	para	que	eu	formasse	uma	visão	exata	e	abrangente	dos	inúmeros	fatos	e	dados
que	jorravam	sobre	nós.

A	 formidável	 situação	 naval	 de	 1914	 não	 se	 repetia	 em	 nenhum	 sentido.	 Naquela	 época,	 havíamos
entrado	na	guerra	com	uma	proporção	de	16	para	dez	em	termos	de	navios	de	primeira	classe	e	dois	para
um	 em	 termos	 de	 cruzadores.	 Havíamos	 mobilizado	 oito	 esquadras	 de	 combate,	 compostas	 de	 oito
encouraçados,	 com	 uma	 esquadra	 de	 cruzadores	 e	 uma	 flotilha	 destinada	 a	 cada	 uma,	 junto	 com
importantes	forças	separadas	de	cruzadores.	Agora,	eu	antevia	um	combate	geral	contra	uma	esquadra	mais
fraca,	 porém	mesmo	 assim	 impressionante.	 A	marinha	 alemã	mal	 havia	 iniciado	 sua	 re construção	 e	 não
tinha	 poder	 nem	 mesmo	 para	 compor	 uma	 formação	 de	 batalha.	 Seus	 dois	 grandes	 encouraçados,	 o
Bismarck	e	o	Tirpitz	—	ambos	os	quais,	como	convinha	supor,	haviam	transgredido	os	 limites	aceitos	no
Tratado	em	termos	de	tonelagem	—	estavam	a	pelo	menos	um	ano	de	sua	conclusão.	Os	cruzadores	ligeiros
Scharnhorst	e	Gneisenau,	que	tinham	sido	fraudulentamente	aumentados	pelos	alemães	de	dez	mil	toneladas
para	 26	 mil	 toneladas,	 tinham	 sido	 concluídos	 em	 1938.	 Afora	 isso,	 a	 Alemanha	 dispunha	 de	 três
“encouraçados	de	bolso”	de	dez	mil	toneladas,	o	Admirai	Graf	Spee,	o	Admirai	Scheer	e	o	Deutschland,	além
de	 dois	 cruzadores	 rápidos	 de	 dez	mil	 toneladas	 com	 canhões	 de	 oito	 polegadas,	 seis	 cruzadores	 leves	 e
sessenta	 contratorpedeiros,	 além	 de	 embarcações	 menores.	 Assim,	 não	 havia	 desafio,	 em	 termos	 de
embarcações	 de	 superfície,	 a	 nosso	 domínio	 dos	mares.	Não	 havia	 dúvida	 de	 que	 a	marinha	 inglesa	 era
esmagadoramente	superior	à	alemã	em	termos	de	força	e	quantidade,	nem	havia	razão	para	presumir	que
seus	conhecimentos,	seu	treinamento	ou	sua	habilidade	fossem	deficientes	em	qualquer	sentido.	Salvo	pela
escassez	de	cruzadores	e	contratorpedeiros,	a	armada	se	mantivera	em	seu	alto	padrão	costumeiro.	Mais	do
que	um	antagonista,	tinha	que	enfrentar	imensos	e	incontáveis	deveres.

A	 Itália	 não	 havia	 declarado	 guerra	 e	 já	 era	 claro	 que	 Mussolini	 estava	 aguardando	 o	 rumo	 dos
acontecimentos.	 Nessa	 incerteza,	 e	 como	 medida	 de	 precaução	 até	 que	 todas	 as	 nossas	 providências
estivessem	concluídas,	julgamos	melhor	desviar	nossa	navegação	para	a	direção	do	Cabo	da	Boa	Esperança.
Já	tínhamos	do	nosso	lado,	entretanto,	além	de	nossa	própria	preponderância	sobre	a	Alemanha	e	a	Itália
juntas,	 a	 poderosa	 armada	 da	 França,	 que,	 pela	 notável	 capacidade	 e	 longa	 administração	 do	 almirante
Darlan,	 fora	 levada	à	mais	 alta	 força	 e	grau	de	eficiência	 jamais	 atingidos	pela	marinha	 francesa	desde	os
tempos	 da	monarquia.	Caso	 a	 Itália	 se	 tornasse	 inimiga,	 nosso	 primeiro	 campo	 de	 batalha	 deveria	 ser	 o
Mediterrâneo.	Eu	me	opunha	inteiramente,	salvo	como	uma	conveniência	temporária,	a	todos	os	planos	de
sair	do	centro	e	simplesmente	fechar	as	extremidades	daquele	grande	braço	de	mar.	Nossas	forças,	sozinhas,
mesmo	sem	a	ajuda	da	marinha	francesa	e	de	seus	portos	fortificados,	eram	suficientes	para	retirar	os	navios
italianos	do	mar	e	garantiriam	o	completo	controle	naval	do	Mediterrâneo	num	prazo	de	dois	meses,	ou,
possivelmente,	menos	do	que	isso.

✩

A	opinião	jornalística,	encabeçada	pelo	Times,	favorecia	o	princípio	de	um	Gabinete	de	Guerra	composto
de	não	mais	de	cinco	ou	seis	ministros,	todos	os	quais	deveriam	estar	livres	dos	deveres	ministeriais.	Somente
assim,	afirmava-se,	seria	possível	chegar	a	uma	visão	ampla	e	harmônica	da	política	de	guerra,	especialmente
em	seus	aspectos	mais	amplos.	Em	suma,	“cinco	homens	sem	nada	para	fazer	além	de	dirigir	a	guerra”	eram
considerados	 o	 ideal.	Mas	 há	muitas	 objeções	 práticas	 a	 essa	 linha	 de	 ação.	Um	 grupo	 de	 estadistas	 sem
vínculos,	por	maior	que	seja	sua	autoridade	nominal,	fica	em	séria	desvantagem	ao	lidar	com	os	ministros
postados	na	chefia	dos	grandes	órgãos	vitais.	Isso	se	aplica	especialmente	aos	ministérios	das	forças	armadas.
Os	 personagens	 do	 Gabinete	 de	 Guerra	 ficam	 impedidos	 de	 ter	 qualquer	 responsabilidade	 direta	 pelos
acontecimentos	 do	 dia	 a	 dia.	 Podem	 tomar	 grandes	 decisões,	 podem	 aconselhar	 em	 termos	 gerais



antecipadamente	 ou	 criticar	 a	 posteriori,	 mas	 não	 se	 equiparam,	 por	 exemplo,	 a	 um	 primeiro	 Lord	 do
almirantado	ou	a	um	ministro	da	Guerra	ou	da	Força	Aérea,	que,	conhecendo	cada	detalhe	do	assunto	e
tendo	o	respaldo	de	seus	colegas	profissionais,	carregam	o	fardo	da	ação.	Unidos,	há	pouca	coisa	que	eles	não
possam	resolver,	mas,	em	geral,	há	várias	opiniões	entre	eles.	As	palavras	e	as	discussões	são	intermináveis	e,
enquanto	isso,	a	torrente	da	guerra	segue	seu	curso	impetuoso.	Os	próprios	ministros	de	um	Gabinete	de
Guerra	 sentem-se	 naturalmente	 acanhados	 em	 contestar	 os	ministros	 responsáveis,	 munidos	 de	 todos	 os
fatos	 e	 números.	 Eles	 sentem	 remorsos	 por	 aumentar	 a	 tensão	 dos	 que	 estão	 efetivamente	 no	 controle
executivo.	Assim,	tendem	a	se	transformar	cada	vez	mais	em	supervisores	e	comentaristas	teóricos,	lendo	um
imenso	volume	de	material	todos	os	dias,	mas	hesitando	quanto	à	maneira	de	usar	seus	conhecimentos	sem
causar	 mais	 danos	 do	 que	 benefícios.	 Muitas	 vezes,	 conseguem	 fazer	 pouco	 mais	 do	 que	 arbitrar	 ou
encontrar	 soluções	 de	 meio-termo	 nas	 disputas	 interministeriais.	 Por	 conseguinte,	 é	 necessário	 que	 os
ministros	 encarregados	 das	 relações	 exteriores	 e	 das	 forças	 armadas	 sejam	membros	 integrantes	 do	 órgão
supremo.

Em	geral,	pelo	menos	alguns	dos	“cinco	grandes”	são	escolhidos	por	sua	influência	política	e	não	por	seus
conhecimentos	ou	 sua	aptidão	para	as	operações	de	guerra.	Assim,	o	número	começa	a	 ir	muito	além	do
círculo	 limitado	 originalmente	 concebido.	 Claro	 que,	 quando	 o	 próprio	 primeiro-ministro	 torna-se
ministro	da	Defesa,	tem-se	uma	forte	compressão.	Pessoalmente,	quando	fui	empossado	no	cargo,	não	me
agradava	ter	ministros	sem	pasta	ao	meu	redor.	Preferia	lidar	mais	com	chefes	de	organizações	do	que	com
conselheiros.	Todo	o	mundo	deve	ter	um	bom	dia	de	trabalho	e	ser	responsável	por	alguma	tarefa	definida.
Assim,	dificuldades	não	se	criam	por	criar,	ou	para	exibir	uma	boa	imagem.

O	plano	original	do	Gabinete	de	Guerra	de	Mr.	Chamberlain	 foi	 quase	 imediatamente	 ampliado,	por
força	das	circunstâncias,	para	incluir	Lord	Halifax,	ministro	do	Exterior;	Sir	Samuel	Hoare,	Lord	Presidente
do	Conselho	Privado;	Sir	John	Simon,	ministro	das	Finanças;	Lord	Chatfield,	ministro	de	Coordenação	da
Defesa;	e	Lord	Hankey,	ministro	sem	pasta.	A	esses	foram	acrescentados	os	ministros	das	forças	armadas,	dos
quais	agora	eu	era	um,	Mr.	Hore	Belisha,	ministro	da	Guerra,	e	Sir	Kingsley	Wood,	ministro	da	Aviação.
Além	disso,	era	necessário	que	Mr.	Eden,	que	se	havia	religado	ao	governo	como	ministro	dos	Domínios,	e
Sir	John	Anderson,	ministro	do	Interior	e	da	Segurança	Interna,	mesmo	não	sendo	membros	efetivos	do
Gabinete	de	Guerra,	estivessem	presentes	em	todas	as	ocasiões.	Portanto,	nosso	total	era	de	11.

Excetuando	eu	mesmo,	todos	os	outros	ministros	haviam	dirigido	nossos	negócios	por	um	bom	número
dos	últimos	anos,	ou	estavam	implicados	na	situação	que	agora	tínhamos	de	enfrentar,	fosse	na	diplomacia,
fosse	na	guerra.	Eu	não	havia	ocupado	nenhum	cargo	de	governo	por	quase	11	anos.	Não	tinha,	portanto,
nenhuma	responsabilidade	pelo	passado	ou	por	qualquer	despreparo	que	se	evidenciasse	nesse	momento.	Ao
contrário,	nos	 seis	 ou	 sete	 anos	 anteriores,	 eu	 tinha	 sido	um	profeta	 sistemático	dos	males	 que,	 em	 larga
medida,	estavam	agora	ocorrendo.	Assim,	armado	como	estava	com	a	poderosa	máquina	da	marinha,	sobre
a	 qual,	 nessa	 fase,	 recaía	 a	 única	 responsabilidade	 de	 combate	 ativo,	 eu	 não	 me	 sentia	 em	 nenhuma
desvantagem	e,	se	assim	me	sentisse,	isso	teria	sido	afastado	pela	cortesia	e	pela	lealdade	do	primeiro-ministro
e	de	seus	colegas.	Eu	os	conhecia	a	todos	aqueles	homens	muito	bem.	A	maioria	de	nós	havia	trabalhado	em
conjunto	 durante	 cinco	 anos	 no	ministério	 de	Mr.	 Baldwin,	 e	 havíamos,	 é	 claro,	 mantido	 um	 contato
constante,	amistoso	ou	controverso,	a	despeito	dos	cenários	mutáveis	da	vida	parlamentar.	Sir	John	Simon	e
eu,	contudo,	representávamos	uma	geração	política	mais	velha.	Eu	havia	participado	in termitentemente	dos
governos	 ingleses	durante	15	anos,	 e	 ele,	por	um	período	quase	 igual,	 antes	que	qualquer	um	dos	outros
ocupasse	um	cargo	público.	Eu	estivera	à	testa	do	almirantado	ou	do	Ministério	do	Material	Bélico	durante
toda	a	 tensão	da	Primeira	Guerra	Mundial.	Embora	o	primeiro-ministro	 fosse	alguns	anos	mais	velho	do
que	eu,	eu	era	quase	o	único	antediluviano.	Isso	bem	poderia	ser	objeto	de	censuras	numa	época	de	crise,
quando	era	natural	e	popular	exigir	o	vigor	dos	homens	jovens	e	das	ideias	novas.	Assim,	vi	que	teria	de	me



esforçar	ao	máximo	para	acom panhar	o	ritmo	da	geração	que	estava	no	poder	e	dos	novos	jovens	gigantes
que	poderiam	aparecer	a	qualquer	momento.	Quanto	a	isso,	eu	confiava	no	conhecimento	e	em	todo	o	zelo
e	energia	mental	possíveis.

Para	atingir	essa	meta,	recorri	a	um	estilo	de	vida	que	me	fora	imposto	no	almirantado	em	1914	e	1915	e
que	 eu	 havia	 constatado	 ser	 capaz	 de	 ampliar	 imensamente	minha	 capacidade	 cotidiana	 de	 trabalho.	 Eu
sempre	me	deitava	durante	pelo	menos	uma	hora,	logo	no	começo	da	tarde,	e	explorava	plenamente	meu
dom	afortunado	de	cair	quase	imediatamente	em	sono	profundo.	Dessa	maneira,	conseguia	compactar	um
dia	e	meio	de	trabalho	num	só.	A	natureza	não	pretendeu	que	o	homem	trabalhasse	das	8h	da	manhã	até	a
meia-noite,	sem	a	revigoração	desse	abençoado	apagar	mental	que,	mesmo	que	dure	apenas	vinte	minutos,	é
suficiente	para	renovar	todas	as	forças	vitais.	Eu	lamentava	ter	que	me	pôr	na	cama	todas	as	tardes,	como
uma	criança,	mas	era	recompensado	por	conseguir	trabalhar	noite	adentro,	até	duas	horas	da	madrugada	ou
até	mais	 tarde	—	às	vezes,	muito	mais	 tarde	—	e	 recomeçar	o	novo	dia	entre	as	oito	e	as	nove	horas	da
manhã.	Essa	foi	uma	rotina	que	observei	durante	toda	a	guerra.	Recomendo-a	a	outras	pessoas,	se	e	quando
elas	julgarem	necessário	usar	até	a	última	gota	de	energia	da	estrutura	humana	por	um	período	prolongado.
O	primeiro	Lord	do	mar,	almirante	Pound,	tão	logo	se	apercebeu	de	minha	técnica,	adotou-a	para	si,	só	que
não	ia	efetivamente	para	a	cama,	mas	cochilava	em	sua	poltrona.	Adotou	essa	política	até	mesmo	a	ponto
de,	muitas	vezes,	 cair	no	 sono	durante	 as	 reuniões	do	Gabinete.	Uma	única	palavra	 sobre	a	marinha,	no
entanto,	era	suficiente	para	despertá-lo	para	a	mais	plena	atividade.	Nada	escapava	à	sua	escuta	vigilante	ou	à
sua	mente	perspicaz.

✩

Entrementes,	em	volta	da	mesa	do	Gabinete,	testemunhávamos	a	destruição	rápida	e	quase	mecânica	de
uma	nação	mais	 fraca,	de	 acordo	com	o	método	e	 com	o	 longo	projeto	de	Hitler.	Mais	de	1.500	aviões
modernos	foram	lançados	sobre	a	Polônia,	e	56	divisões,	incluindo	todas	as	suas	nove	divisões	blindadas	e
motorizadas,	compuseram	o	exército	invasor.	Tanto	em	número	quanto	em	equipamento,	os	poloneses	não
se	equiparavam	aos	atacantes,	nem	tampouco	seu	dispositivo	de	tropas	era	sensato.	Eles	espalharam	todas	as
suas	forças	ao	longo	das	fronteiras	da	terra	natal.	Não	tinham	nenhuma	reserva	central.	Embora	houvessem
assumido	uma	postura	orgulhosa	e	altiva	perante	as	ambições	alemãs,	temeram	ser	acusados	de	provocação,
caso	 se	mobilizassem	 em	 tempo	 hábil	 contra	 as	 massas	 que	 se	 acumulavam	 a	 seu	 redor.	 Trinta	 divisões,
representando	apenas	dois	terços	de	seu	exército	regular,	estavam	prontas	ou	quase	prontas	para	enfrentar	o
primeiro	embate.	A	velocidade	dos	acontecimentos	e	a	violenta	intervenção	da	força	aérea	alemã	impediram
as	demais	de	chegarem	às	posições	avançadas	antes	que	estas	fossem	rompidas,	e	elas	só	se	envolveram	nas
derrotas	finais.	Assim,	os	poloneses	enfrentaram	quase	o	dobro	do	número	de	seu	efetivo	ao	longo	de	um
extenso	 perímetro,	 sem	 ter	 nada	 por	 trás	 de	 si.	 E	 não	 foi	 apenas	 em	 quantidade	 que	 eles	 se	mostraram
inferiores.	 Eram	 amplamente	 superados	 na	 artilharia	 e	 dispunham	 de	 uma	 única	 brigada	 blindada	 para
enfrentar	as	nove	divisões	alemãs	Panzer,	como	já	eram	chamadas.	Sua	cavalaria	ainda	montada,	da	qual	eles
dispunham	de	12	brigadas,	 atacou	valentemente	o	 enxame	de	 tanques	 e	 carros	blindados,	mas	não	 tinha
como	feri-los	com	suas	espadas	e	lanças.	Seus	novecentos	aviões	de	primeira	linha,	dos	quais	talvez	metade	se
constituísse	de	 tipos	modernos,	 foram	apanhados	de	 surpresa	e	muitos	destruídos	antes	mesmo	de	 sair	do
chão.	Em	dois	 dias,	 o	 poderio	 aéreo	 polonês	 foi	 praticamente	 aniquilado.	 Em	uma	 semana,	 os	 exércitos
alemães	haviam	penetrado	a	fundo	na	Polônia.	A	resistência	em	toda	parte	foi	corajosa,	mas	inútil,	e	ao	cabo
de	uma	quinzena,	o	exército	polonês,	que	tinha	nominalmente	cerca	de	dois	milhões	de	homens,	deixou	de
existir	como	força	organizada.



Então	 foi	 a	 vez	dos	 soviéticos.	O	que	 eles	 hoje	 chamam	de	 “Democracia”	 entrou	 em	ação.	Em	17	de
setembro,	os	exércitos	russos	cruzaram	em	massa	a	fronteira	oriental	quase	indefesa	da	Polônia	e	avançaram
para	 oeste	 numa	 ampla	 frente.	 No	 dia	 18,	 encontraram-se	 com	 seus	 colaboradores	 alemães	 em	 Brest-
Litovsk.	Ali,	na	guerra	anterior,	os	bolcheviques,	rompendo	seus	acordos	solenes	com	os	aliados	ocidentais,
haviam	acertado	sua	paz	separada	com	a	Alemanha	do	Kaiser	e	se	curvado	a	seus	duros	termos.	Agora,	em
Brest-Litovsk,	era	com	a	Alemanha	de	Hitler	que	os	comunistas	russos	trocavam	sorrisos	e	apertos	de	mão.	A
devastação	 da	Polônia	 e	 sua	 completa	 subjugação	 prosseguiram	 a	 passos	 largos.	A	 resistência	 de	Varsóvia,
nascida	 da	 insurgência	 de	 seus	 cidadãos,	 foi	 magnífica	 e	 desesperada.	 Após	 muitos	 dias	 de	 violento
bombardeio	 aéreo	 e	 da	 artilharia	 pesada,	 grande	 parte	 da	 qual	 rapidamente	 transportada	 pelas	 grandes
rodovias	laterais	que	vinham	da	frente	ocidental	ociosa,	a	rádio	de	Varsóvia	parou	de	tocar	o	hino	nacional
polonês	 e	 Hitler	 penetrou	 nas	 ruínas	 da	 cidade.	 Em	 um	 mês,	 estava	 tudo	 acabado.	 Uma	 nação	 de	 35
milhões	 de	 habitantes	 caiu	 nas	 mãos	 impiedosas	 daqueles	 que	 buscavam	 não	 apenas	 a	 conquista,	 mas
também	a	escravização	e,	na	verdade,	a	extinção	de	uma	vasta	quantidade	de	gente.

Tínhamos	assistido	a	um	perfeito	espécime	da	blitzkrieg	moderna:	a	estreita	cooperação	do	exército	com	a
força	aérea	no	campo	de	batalha;	o	bombardeio	violento	de	todas	as	linhas	de	comunicação	e	de	qualquer
cidade	 que	 se	 afigurasse	 um	 alvo	 atraente;	 a	 armação	 de	 uma	 ativa	 quinta-coluna;	 o	 uso	 abundante	 de
espiões	 e	 paraquedistas;	 e,	 acima	 de	 tudo,	 as	 investidas	 irresistíveis	 de	 grandes	 massas	 de	 blindados.	 Os
poloneses	não	seriam	os	últimos	a	suportar	essa	provação.
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A	tarefa	do	almirantado

O	assombro	foi	mundial	 quando	 à	 esmagadora	 ofensiva	de	Hitler	 contra	 a	Polônia	 e	 às	 declarações	 de
guerra	da	Inglaterra	e	da	França	à	Alemanha	seguiu-se	apenas	uma	pausa	longa	e	pesada.	Mr.	Chamberlain,
numa	carta	publicada	por	seu	biógrafo,	descreve	essa	fase	como	The	twilight	war,1	e	considero	a	expressão
tão	 adequada	 e	 expressiva	 que	 a	 adotei	 como	 título	 desse	 período:	 a	 guerra	 imperceptível.	 Os	 exércitos
franceses	não	fizeram	ne nhum	ataque	contra	a	Alemanha.	Concluída	sua	mobilização,	permaneceram	em
contato	 com	o	 inimigo,	 imóveis,	 ao	 longo	de	 todo	o	 front.	Por	parte	dos	 alemães,	nenhuma	ação	aérea,
exceto	de	reconhecimento,	foi	efetuada	contra	a	Inglaterra,	nem	tampouco	houve	qualquer	ataque	aéreo	à
França.	O	governo	francês	pediu-nos	que	nos	abstivéssemos	de	ataques	aéreos	à	Alemanha,	dizendo	que	isso
provocaria	 retaliação	 contra	 suas	 fábricas	de	material	 bélico,	 que	 estavam	desprotegidas.	Contentamo-nos
em	lançar	pan fletos	sobre	os	alemães.	Essa	estranha	fase	da	guerra,	na	terra	e	no	ar,	deixou	todos	atônitos.	A
França	e	 a	 Inglaterra	 continuaram	 impassíveis,	 enquanto	a	Polônia,	 em	poucas	 semanas,	 era	destruída	ou
subjugada	por	todo	o	poderio	da	máquina	de	guerra	alemã.	Hitler	não	tinha	do	que	se	queixar.

A	guerra	no	mar,	ao	contrário,	começou	com	plena	intensidade	desde	a	primeira	hora	e,	por	conseguinte,
o	almirantado	tornou-se	o	centro	ativo	dos	acontecimentos.	Em	3	de	setembro,	todas	as	nossas	embarcações
navegavam	pelo	mundo	em	suas	 tarefas	normais.	Súbito,	 foram	atacadas	por	 submarinos	cuidadosamente
postados	de	antemão,	especialmente	nos	acessos	ocidentais.	Às	21	horas	daquela	mesma	noite,	o	vapor	de
carreira	Athenia,	de	13,5	mil	toneladas,	que	rumava	para	um	porto	estrangeiro,	foi	torpedeado	e	afundado,
com	uma	perda	de	112	vidas,	inclusive	de	28	cidadãos	ame ricanos.	Esse	ultraje	foi	noticiado	ao	mundo	em
poucas	 horas.	 O	 governo	 alemão,	 para	 prevenir	 qualquer	 mal-entendido	 nos	 EUA,	 emitiu	 logo	 uma
declaração	de	que	 eu	mandara	pessoalmente	que	 se	pusesse	uma	bomba	a	bordo	daquele	navio,	 a	 fim	de
prejudicar,	 com	 sua	 destruição,	 as	 relações	 germano-americanas.	 Essa	mentira	 recebeu	 algum	 crédito	 em
certas	esferas	pouco	amistosas.	Nos	dias	5	e	6,	o	Bosnia,	o	Royal	Sceptre	e	o	Río	Claro	 foram	afundados	na
altura	da	costa	da	Espanha.	Todos	navios	importantes.

Havia	 planos	 no	 almirantado	 para	multiplicar	 nosso	 equipamento	 antissubmarino,	 e	 um	programa	 de
construção	de	contratorpedeiros	de	grande	e	pequeno	porte,	bem	como	de	cruzadores	e	muitas	embarcações
auxiliares,	 também	 estava	 pronto	 em	 todos	 os	 detalhes,	 entrando	 automaticamente	 em	 operação	 com	 a
declaração	 de	 guerra.	 O	 conflito	 anterior	 havia	 comprovado	 o	 acerto	 dos	 comboios,	 de	 modo	 que	 os
adotamos	prontamente	no	Atlântico	norte.	Antes	do	fim	do	mês,	havia	comboios	oceânicos	regulares	em
operação,	saindo	do	Tâmisa	e	de	Liverpool	para	o	exterior	e	voltando	de	Halifax,	Gibraltar	e	Freetown.	A
necessidade	 vital	 de	 abastecer	 a	 ilha	 e	 desenvolver	 nosso	 poder	 de	 guerra	 sofreu	 então,	 de	 uma	 só	 vez,	 a
estarrecedora	 perda	 dos	 portos	 do	 sul	 da	 Irlanda.	 Isso	 impôs	 uma	 dolorosa	 restrição	 ao	 raio	 de	 ação	 de
nossos	já	escassos	contratorpedeiros.

✩

Depois	 da	 adoção	 do	 sistema	 de	 comboios,	 a	 necessidade	 naval	 seguin te	 era	 uma	 base	 segura	 para	 a
esquadra.	Numa	guerra	com	a	Alemanha,	Scapa	Flow	é	o	verdadeiro	ponto	estratégico	de	onde	a	marinha



inglesa	pode	controlar	as	saídas	do	mar	do	Norte	e	impor	bloqueios,	e	julguei	de	meu	dever	visitar	Scapa.
Assim,	consegui	 ser	 liberado	de	nossas	 reuniões	diárias	do	Gabinete	e	parti	para	Wick	com	uma	pequena
equipe	 pessoal	 na	 noite	 de	 14	de	 setembro.	 Passei	 a	maior	 parte	 dos	 dois	 dias	 seguintes	 inspecionando	 a
enseada	e	os	acessos,	com	sua	pesadas	correntes	e	 suas	 redes.	Foi-me	assegurado	que	elas	estavam	tão	boas
quanto	 na	 guerra	 anterior	 e	 que	 importantes	 acréscimos	 e	 melhorias	 estavam	 sendo	 executados	 ou
providenciados.	Hospedei-me	com	Sir	Charles	Forbes,	o	comandante	em	chefe,	em	seu	capitânia,	o	Nelson,
e	discuti	não	apenas	a	questão	de	Scapa,	mas	todo	o	problema	naval,	com	ele	e	seus	principais	oficiais.	O
resto	da	 esquadra	 estava	 encoberto	no	Loch	Ewe	e,	no	dia	17,	o	 almirante	 levou-me	até	 lá	no	Nelson.	 A
estreita	 entrada	 do	 loch2	 era	 fechada	 por	 várias	 fileiras	 de	 vigas	 e	 redes	 de	 alerta	 antissubmarino	 e	 havia
numerosos	 e	 ativos	 navios	 em	 patrulhamento,	 equipados	 com	 Asdics	 [sonar]	 e	 munidos	 com	 cargas	 de
profundidade,	além	de	barcos	de	vigia.	Por	todos	os	lados	erguiam-se	as	montanhas	imponentes	da	Escócia
em	todo	o	seu	esplendor.	Meu	pensamento	retrocedeu	um	quarto	de	século,	até	aquele	outro	setembro	em
que	pela	última	vez	eu	visitara	Sir	 John	Jellicoe	e	 seus	comandantes	nesse	mesmo	ponto,	 encontrando-os
com	suas	longas	colunas	de	encouraçados	e	cruzadores	fundeados	ao	largo,	tomados	pelas	mesmas	incertezas
que	agora	nos	afligiam.	A	maioria	dos	comandantes	e	almirantes	daquela	época	havia	morrido	ou	passado	de
longo	tempo	para	a	reserva.	À	medida	que	eu	visitava	os	vários	navios,	ia	sendo	apresentado	aos	oficiais	no
comando,	que	eram	jovens	tenentes	ou	até	aspirantes	naqueles	dias	longínquos.	Antes	da	guerra	anterior,	eu
tivera	três	anos	de	preparação	para	conhecer	e	aprovar	a	nomeação	da	maior	parte	do	pessoal	de	comando,
mas	 agora	 todos	 aqueles	personagens	 e	 rostos	 eram	novos	para	mim.	A	perfeita	disciplina,	 estilo	 e	porte,
bem	como	a	 rotina	 cerimonial,	 tudo	 estava	 inalterado.	Mas	uma	geração	 inteiramente	diferente	usava	os
uniformes	 e	ocupava	os	postos.	Apenas	os	navios,	 em	 sua	maioria,	 tinham	 sido	 lançados	 ao	mar	durante
minha	 gestão	 ministerial.	 Nenhum	 deles	 era	 novo.	 Foi	 uma	 experiência	 estranha,	 como	 retomar
subitamente	 encarnação	anterior.	Era	 como	 se	 eu	 fosse	 só	o	que	 tinha	 sobrevivido,	no	mesmo	cargo	que
havia	ocupado	tanto	tempo	antes.

Mas,	 não:	 os	 perigos	 também	 tinham	 sobrevivido.	 O	 perigo	 sob	 as	 ondas,	 mais	 sério	 em	 função	 de
submarinos	mais	poderosos;	e	o	perigo	vindo	do	ar,	não	apenas	de	ser	achado	no	esconderijo,	mas	também
de	um	ataque	pesado	e,	talvez,	destruidor!

Ninguém	 jamais	 estivera	 duas	 vezes	 na	 mesma	 terrível	 situação,	 com	 tamanho	 intervalo	 entre	 elas.
Ninguém	 sentira	 seus	 perigos	 e	 responsabilidades	 do	 topo,	 como	 eu,	 ou,	 descendo	 a	 um	detalhe	menor,
ninguém	compreendera	 como	 são	 tratados	 os	primeiros	 lords	 do	 almirantado	quando	 grandes	navios	 são
afundados	e	as	coisas	correm	mal.	Se	estávamos,	de	fato,	passando	pelo	mesmo	ciclo	pela	segunda	vez,	teria
eu,	mais	uma	vez,	que	suportar	a	dor	da	despedida?	Fisher,	Wilson,	Battenberg,	Jellicoe,	Beatty,	Pakenham,
Sturdee,	todos	tinham	partido!

I	feel	like	one
who	treads	alone
some	banquet-hall	deserted,
whose	lights	are	fled,
whose	garlands	dead,
and	all	but	he	departed.

Sinto-me	como	quem
percorre	só
o	salão	vazio	de	um	banquete
cujas	luzes	se	foram
cujas	flores	morreram
e	todos	partiram	—	menos	ele.

Thomas	Moore,	1779-1852

E	 que	 dizer	 da	 suprema	 e	 incomensurável	 provação	 em	 que,	 mais	 uma	 vez,	 mergulhávamos
irrevogavelmente?	 A	 Polônia	 em	 sua	 agonia;	 a	 França,	 apenas	 um	 pálido	 reflexo	 de	 seu	 antigo	 ardor
guerreiro;	o	 colosso	 russo,	não	mais	um	aliado,	nem	sequer	neutro,	possivelmente	um	 futuro	 inimigo.	A
Itália,	inamistosa.	O	Japão,	sem	aliança.	Viria	a	América	de	novo,	um	dia?	O	Império	Britânico	permanecia
intacto	e	gloriosamente	unido,	mas	despreparado	e	desprevenido.	Ainda	tínhamos	o	domínio	do	mar.	Mas



éramos	 desoladoramente	 superados,	 em	 número,	 na	 nova	 arma	 mortal	 do	 ar.	 De	 algum	 modo,	 a	 luz
desbotou	da	paisagem.

Tomamos	nosso	 trem	em	 Inverness	 e	 viajamos	 toda	 a	 tarde	 e	 a	noite	para	Londres.	Ao	descermos	 em
Euston	na	manhã	seguinte,	fiquei	surpreso	ao	ver	o	primeiro	Lord	do	mar	na	plataforma.	A	expressão	do
almirante	Pound	era	grave.	“Tenho	más	notícias	para	o	senhor,	primeiro	Lord.	O	Courageous	foi	afundado
ontem	à	noite	no	canal	de	Bristol.”	O	Courageous	era	um	de	nossos	porta-aviões	mais	antigos,	navio	muito
necessário	 nessa	 ocasião.	 Agradeci-lhe	 por	 ter-me	 levado	 a	 notícia	 pessoalmente	 e	 disse:	 “Não	 pode mos
esperar	 prosseguir	 numa	 guerra	 como	 esta	 sem	 que	 esse	 tipo	 de	 coisa	 aconteça	 de	 vez	 em	 quando;	 já	 vi
muito	disso	antes.”	Portanto,	ao	banho	e	à	labuta	de	um	novo	dia.

✩

No	fim	de	 setembro,	 tínhamos	poucos	motivos	de	 insatisfação	com	os	 resultados	do	 impacto	 inicial	da
guerra	no	mar.	Eu	podia	sentir	que	havia	realmente	assumido	o	grande	ministério	que	conhecia	tão	bem	e
que	amava	com	um	olhar	crítico.	Agora,	eu	sabia	o	que	tínhamos	em	mãos	e	a	caminho.	Sabia	onde	estava
tudo.	 Visitara	 todos	 os	 principais	 pontos	 navais	 e	 conhe cera	 todos	 os	 comandantes.	 Segundo	 as	 normas
oficiais	que	constituem	o	Gabinete,	o	primeiro	Lord	é	 “responsável	perante	 a	Coroa	e	o	Parlamento	por
todos	os	assuntos	do	almirantado”,	e	eu	certamente	me	sentia	preparado	para	me	desincumbir	desse	dever,
tanto	de	fato	quanto	de	direito.

Havíamos	feito	a	transição	imensa,	delicada	e	arriscada	da	paz	para	a	guerra.	Foi	preciso	pagar	o	preço,
nas	 primeiras	 semanas,	 de	 um	 comércio	 mundial	 subitamente	 agredido,	 em	 violação	 dos	 acordos
internacionais,	 por	 uma	 guerra	 submarina	 indiscriminada.	 Mas	 o	 sistema	 de	 comboios	 já	 estava
funcionando	plenamente,	e	os	navios	mercantes	deixavam	nossos	portos	às	dezenas,	todos	os	dias,	levando
um	 canhão	 e	 um	 núcleo	 de	 atiradores	 treinados.	 As	 traineiras	 equipadas	 com	 o	 sistema	 Asdic	 e	 outras
embarcações	pequenas,	armadas	com	cargas	de	profundidade,	todas	bem-preparadas	pelo	almirantado	antes
da	eclosão	da	guerra,	entravam	no	serviço	em	grande	quantidade.	Todos	tínhamos	certeza	de	que	o	primeiro
ataque	 dos	 submarinos	 ao	 comércio	 inglês	 fora	 interrompido	 e	 de	 que	 a	 ameaça	 estava	 sob	um	 controle
minucioso	e	cada	vez	mais	rígido.	Era	evidente	que	os	alemães	construiriam	submarinos	às	centenas	e,	sem
dúvida,	inúmeros	deles	estavam	nas	rampas	de	lançamento	em	vários	estágios	de	conclusão.	Em	12	meses,	e
certamente	 em	 18,	 deveríamos	 esperar	 pelo	 começo	 da	 grande	 guerra	 submarina.	 Mas,	 a	 essa	 altura,
esperávamos	 que	 nossa	massa	 de	 novas	 flotilhas	 e	 embarcações	 antissubmarinas,	 que	 era	 nossa	 prioridade
máxima,	estivesse	pronta	para	enfrentá-la	com	adequada	e	efetiva	supremacia.

Enquanto	 isso,	 o	 transporte	 da	 Força	 Expedicionária	 para	 a	 França	 prosseguia	 sem	 problemas	 e	 o
bloqueio	à	Alemanha	era	imposto	por	mé todos	semelhantes	aos	empregados	na	guerra	anterior.	Além-mar,
nossos	cruzadores	caçavam	navios	alemães	e,	ao	mesmo	tempo,	davam	cobertura	contra	os	ataques	a	nossas
embarcações	pelos	agressores.	A	navegação	alemã	ficara	paralisada	e	325	navios	alemães,	num	total	de	quase
750	 mil	 toneladas,	 estavam	 imobilizados	 em	 portos	 estrangeiros.	 Nossos	 aliados	 também	 cumpriam	 seu
papel.	Os	franceses	tinham	uma	importante	participação	no	controle	do	Mediterrâneo.	Nas	águas	nacionais
e	na	baía	de	Biscaia,	eles	ajudavam	na	batalha	contra	os	submarinos	e,	no	Atlântico	central,	uma	poderosa
força	baseada	em	Dakar	era	parte	dos	planos	aliados	contra	os	agressores	de	superfície.

Nesse	 mesmo	 mês,	 fiquei	 encantado	 ao	 receber	 uma	 carta	 pessoal	 do	 presidente	 Roosevelt.	 Eu	 só	 o
encontrara	uma	vez,	na	guerra	anterior.	Tinha	 sido	num	jantar	no	Gray’s	 Inn,	e	eu	 ficara	 impressionado
com	sua	presença	magnífica,	na	plenitude	de	sua	juventude	e	força.	Não	houvera	oportunidade	para	nada
além	dos	cumprimentos.	Escreveu-me	no	dia	11:



“É	por	termos	ocupado,	você	e	eu,	posições	semelhantes	na	Guerra	Mundial	que	quero	que	saiba	como
me	alegra	 vê-lo	de	 volta	 ao	 almirantado.	Seus	problemas,	 reconheço,	 são	 complicados	por	novos	 fatores,
mas	 a	 essência	 não	 é	 muito	 diferente.	 O	 que	 quero	 que	 você	 e	 o	 primeiro-ministro	 saibam	 é	 que,	 em
qualquer	 ocasião,	 aceitarei	 de	 bom	 grado	 que	me	mantenham	pessoalmente	 a	 par	 de	 qualquer	 coisa	 que
desejem	trazer	a	meu	conhecimento.	Você	sempre	poderá	mandar	cartas	lacradas	por	sua	mala	diplomática
ou	pela	minha.”

Respondi	com	entusiasmo,	usando	a	assinatura	“Naval	Person”,	e	assim	se	iniciou	essa	longa	e	memorável
correspondência	—	que	abrangeu	quase	mil	comunicações	de	cada	lado	e	durou	até	a	morte	dele,	mais	de
cinco	anos	depois.

✩

Em	outubro,	 de	 repente	 estourou	 sobre	 nós	 um	 acontecimento	 que	 afetou	 o	 almirantado	num	ponto
extremamente	sensível.

O	alarme	de	que	havia	um	submarino	dentro	de	Scapa	Flow	tinha	levado	a	Grande	Esquadra	para	o	mar
na	noite	de	17	de	outubro	de	1914.	Fora	alarme	prematuro.	Agora,	passados	quase	exatamente	25	anos,	ele
se	 transformou	 em	 realidade.	 À	 uma	 e	meia	 da	madrugada	 de	 14	 de	 outubro	 de	 1939,	 um	 submarino
alemão	 enfrentou	 as	marés	 e	 as	 correntezas,	 penetrou	 em	nossas	 defesas	 e	 afundou	 o	 encouraçado	Royal
Oak,	 que	 estava	 ancorado.	De	 uma	primeira	 salva	 de	 torpedos,	 apenas	 um	 atingiu	 a	 proa	 e	 causou	 uma
explosão	surda.	Para	o	almirante	e	o	comandante	a	bordo,	era	tão	inacreditável	que	um	torpedo	pudesse	tê-
los	atingido,	ali,	seguros	em	Scapa	Flow,	que	eles	atribuíram	a	explosão	a	alguma	causa	interna.	Passaram-se
vinte	minutos	antes	que	o	submarino,	pois	era	do	que	se	 tratava,	 recarregasse	seus	 tubos	e	disparasse	uma
segunda	 salva.	 Então,	 três	 ou	 quatro	 torpedos,	 atingindo-o	 em	 rápida	 sucessão,	 arrancaram	 o	 fundo	 do
navio.	Em	dez	minutos,	ele	emborcou	e	afundou.	A	maioria	dos	homens	estava	nos	postos	de	combate,	mas
a	 rapidez	 com	que	o	navio	 emborcou	 tornou	quase	 impossível	 a	 fuga	para	qualquer	um	que	 estivesse	na
parte	inferior.

Esse	episódio,	que	deve	ser	encarado	como	uma	proeza	de	guerra	do	comandante	do	submarino	alemão,
o	capitão	Prien,	 causou	 impacto	na	opinião	pública.	Poderia	muito	bem	 ter	 sido	politicamente	 fatal	para
qualquer	ministro	que	tivesse	sido	responsável	pelas	precauções	anteriores	à	guerra.	Sendo	recém-chegado,
eu	estava	 imune	a	essas	censuras	naqueles	primeiros	meses	e,	além	disso,	a	oposição	não	tentou	capitalizar
esse	 infortúnio.	Pro meti	 a	mais	 rigorosa	 investigação.	O	acontecimento	mostrou	o	quanto	 era	necessário
aperfeiçoar	 as	 defesas	 de	 Scapa	 contra	 todas	 as	 formas	 de	 ataque,	 antes	 de	 permitir	 que	 ela	 fosse	 usada.
Passaram-se	quase	seis	meses	antes	que	pudéssemos	desfrutar	de	suas	esplêndidas	vantagens.

Pouco	depois,	um	novo	e	assustador	perigo	ameaçou	nossa	vida.	Durante	setembro	e	outubro,	quase	uma
dúzia	de	navios	mercantes	 foi	 afundada	na	 entrada	dos	nossos	portos,	 embora	 estes	 tivessem	passado	por
uma	 varredura	 adequada,	 à	 procura	 de	 minas.	 O	 almirantado	 suspeitou	 imediatamente	 que	 estivessem
utilizando	minas	magnéticas.	Isso	não	era	novidade	para	nós;	havíamos	até	começado	a	usá-las	em	pequena
escala	 no	 fim	 da	 guerra	 anterior.	 Mas	 o	 terrível	 dano	 passível	 de	 ser	 causado	 por	 grandes	 minas	 de
profundidade,	 lançadas	 por	 navios	 ou	 aviões,	 não	 tinha	 sido	 plenamente	 avaliado.	 Sem	um	 exemplar	 da
mina,	era	impossível	imaginar	algo	que	a	neutralizasse.	Em	setembro	e	outubro,	as	perdas	por	explosões	de
minas,	principalmente	dos	aliados	e	dos	países	neutros,	haviam	somado	56	mil	toneladas	e,	em	novembro,
Hitler	 foi	 levado	 a	 aludir	 sombriamente	 a	 uma	 nova	 “arma	 secreta”,	 para	 a	 qual	 não	 existiria	 nenhum
neutralizador.	Uma	noite,	quando	eu	estava	em	Chartwell,	o	almirante	Pound	foi	procurar-me	em	grande
agitação.	 Seis	 navios	 tinham	 sido	 afundados	 nos	 acessos	 ao	 Tâmisa.	 Todos	 os	 dias,	 centenas	 de	 navios
entravam	 e	 saíam	 dos	 portos	 ingleses,	 e	 nossa	 sobrevivência	 dependia	 de	 sua	 movimentação.	 Era	 bem



possível	 que	 os	 especialistas	 de	 Hitler	 lhe	 tivessem	 dito	 que	 essa	 forma	 de	 ataque	 levaria	 a	 cabo	 nossa
destruição.	Por	sorte,	ele	começou	em	pequena	escala	e	com	estoques	e	capacidade	de	fabricação	limitados.

A	sorte	 também	nos	 favoreceu	mais	diretamente.	Em	22	de	novembro,	entre	21	horas	e	22	horas,	um
avião	alemão	foi	visto	lançando	ao	mar	um	grande	objeto	preso	a	um	paraquedas,	perto	de	Shoeburyness.
Nessa	região,	a	costa	é	cercada	por	grandes	áreas	de	lodo	que	emergem	quando	a	maré	baixa,	donde	ficou
imediatamente	 óbvio	 que,	 qualquer	 que	 fosse	 o	 objeto,	 ele	 poderia	 ser	 examinado	 e,	 possivelmente,
recuperado	 na	 vazante	 da	 maré.	 Ali	 estava	 nossa	 oportunidade	 de	 ouro.	 Antes	 da	 meia-noite,	 naquele
mesmo	dia,	dois	oficiais	 altamente	qualificados,	os	capitães	de	corveta	Ouvry	e	Lewis,	do	HMS	Vernon,	 a
estação	 naval	 responsável	 pelo	 desenvolvimento	 de	 armas	 submarinas,	 foram	 chamados	 ao	 almirantado,
onde	o	primeiro	Lord	do	mar	e	eu	os	entrevistamos	e	ouvimos	seus	planos.	À	uma	e	meia	da	manhã,	eles
seguiam	de	carro	para	Southend,	a	fim	de	executar	a	arriscada	tarefa	de	resgate.	Antes	do	amanhecer	do	dia
23,	em	completa	escuridão,	ajudados	apenas	por	uma	lanterna	de	sinalização,	eles	encontraram	a	mina	umas
quinhentas	 jardas	 abaixo	 da	marca	 deixada	 pela	maré	 alta;	 no	 entanto,	 como	 a	maré	 estava	 subindo,	 só
puderam	inspecioná-la	e	fazer	preparativos	para	manuseá-la	depois	da	preamar.

A	operação	crítica	começou	logo	no	início	da	tarde,	quando	já	se	havia	descoberto	uma	segunda	mina	no
lodo,	 perto	 da	 primeira.	Ouvry,	 com	o	 sargento	Baldwin,	 lidaram	 com	 a	 primeira,	 enquanto	 seu	 colega
Lewis	 com	 o	 marinheiro	 de	 primeira	 classe	 Verncombe	 aguardavam	 a	 uma	 distância	 segura,	 para	 a
eventualidade	de	algum	acidente.	Depois	de	cada	operação	previamente	combinada,	Ouvry	mandava	uma
mensagem	para	Lewis,	para	que	se	pudesse	dispor	do	conhecimento	adquirido	quando	a	segunda	mina	fosse
desmontada.	 O	 esforço	 conjunto	 dos	 quatro	 homens	 acabou	 sendo	 exigido	 na	 primeira	 delas,	 e	 sua
habilidade	e	dedicação	foram	recompen sadas.	Naquela	noite,	parte	do	grupo	foi	ao	almirantado	comunicar
que	a	mina	fora	recuperada	intacta	e	estava	a	caminho	de	Portsmouth	para	um	exame	detalhado.	Recebi-os
com	entusiasmo.	 Juntei	oitenta	ou	cem	oficiais	 e	 funcionários	 em	nosso	 salão	mais	 amplo,	 e	uma	plateia
arrebatada	ouviu	a	narrativa	da	história,	profundamente	consciente	de	tudo	o	que	estava	em	jogo.

Todo	o	poder	e	ciência	da	marinha	foram	então	empregados,	e	não	demorou	muito	para	que	os	testes	e
experiências	 começassem	 a	 dar	 resul tados	 práticos.	 Trabalhávamos	 por	 todos	 os	 meios	 de	 uma	 só	 vez,
primeiro	 projetando	 meios	 ativos	 de	 atacar	 a	 mina	 por	 novos	 métodos	 de	 varredura	 e	 provocação	 do
detonador	e,	segundo,	projetando	meios	passivos	de	defesa	para	todas	as	embarcações,	contra	possíveis	minas
em	canais	não	 varridos	ou	 em	que	 a	 varredura	 se	 tivesse	mostrado	 ineficaz.	Para	 essa	 segunda	 finalidade,
desenvolveu-se	um	sistema	muito	eficiente	de	desmagnetização	das	embar cações,	cingindo-as	com	um	cabo
elétrico.	Ele	foi	chamado	de	“degaussing”,	desmagnetizador,	e	 logo	foi	aplicado	a	todos	os	tipos	de	navios.
Mas	 as	 baixas	 graves	 continuaram.	 O	 novo	 cruzador	 Belfast	 foi	 atingido	 no	 Firth	 of	 Forth	 em	 21	 de
novembro	e,	em	4	de	dezembro,	o	mesmo	ocorreu	com	o	encouraçado	Nelson	ao	entrar	no	Loch	Ewe.	Os
dois	navios,	entretanto,	conseguiram	chegar	a	um	estaleiro.	É	incrível	que	o	sistema	de	inteligência	alemão
só	 tenha	 conseguido	 desvendar	 nossas	 medidas	 de	 segurança	 para	 encobrir	 os	 danos	 causados	 ao	Nelson
depois	de	o	navio	ter	sido	consertado	e	recolocado	em	serviço.	Contudo,	desde	o	início,	muitos	milhares	de
pessoas	na	Inglaterra	tiveram	de	conhecer	a	verdade	dos	fatos.

A	 experiência	 logo	 nos	 forneceu	métodos	 novos	 e	mais	 simples	 de	 fazer	 a	 desmagnetização.	O	 efeito
moral	do	sucesso	dela	foi	tremendo,	mas	para	derrotar	os	esforços	do	inimigo	confiamos	principalmente	no
trabalho	de dicado,	corajoso	e	persistente	dos	caça-minas	e	na	paciente	habilidade	dos	peritos	técnicos,	que
projetavam	e	forneciam	os	equipamentos	empregados.	A	partir	dessa	ocasião,	apesar	de	muitos	períodos	de
ansiedade,	a	ameaça	das	minas	esteve	sempre	sob	controle	e,	a	certa	altura,	o	perigo	começou	a	diminuir.

Vale	a	pena	ponderarmos	 sobre	essa	 faceta	da	guerra	naval.	No	caso,	uma	parcela	 expressiva	de	 todo	o
nosso	esforço	de	guerra	teve	que	ser	dedicada	a	combater	as	minas.	Um	vasto	volume	de	material	e	dinheiro
foi	desviado	de	outras	 tarefas,	e	muitos	milhares	de	homens	arriscaram	suas	vidas,	noite	e	dia,	apenas	nos



caça-minas.	O	número	máximo	foi	atingido	em	junho	de	1944,	quando	quase	sessenta	mil	homens	eram
assim	empregados.	Nada	abatia	o	ardor	da	marinha	mercante,	e	o	moral	de	seus	homens	elevou-se	com	as
mortais	 consequências	 dos	 ataques	 das	 minas	 e	 com	 nossas	 providências	 eficazes	 para	 combatê-las.	 Seus
esforços	e	sua	coragem	incansável	foram	nossa	salvação.	Na	esfera	mais	ampla	das	operações	navais,	nenhum
desafio	claro	fora	feito	à	nossa	posição	até	aquele	momento.	Isso	ainda	estava	por	vir,	e	uma	descrição	de
dois	grandes	combates	com	navios	de	corso	alemães	pode	concluir	meu	relato	da	guerra	no	mar	no	ano	de
1939.

✩

Nossa	 longa	 e	 tênue	 linha	de	 bloqueio	 ao	norte	 das	 ilhas	Orkney,	 prin cipalmente	 composta	 de	navios
mercantes	armados	e	belonaves	de	apoio	situadas	a	intervalos,	era	sempre	passível,	evidentemente,	de	sofrer
algum	ataque	repentino	de	navios	alemães,	especialmente	de	seus	dois	rápidos	e	poderosíssimos	cruzadores
de	 batalha,	 o	 Scharnhorst	 e	 o	Gneisenau.	 Não	 podíamos	 impedir	 um	 ataque	 desses.	 Nossa	 esperança	 era
obrigar	os	intrusos	a	um	combate	decisivo.

No	fim	da	tarde	de	23	de	novembro,	o	navio	mercante	armado	Rawalpindi,	que	fazia	o	patrulhamento
entre	 a	 Islândia	 e	 as	 ilhas	Faroe,	 avistou	um	navio	de	guerra	 inimigo	que	 rapidamente	 se	 aproximava.	O
Rawalpindi	 achou	 que	 o	 estranho	 fosse	 o	 encouraçado	 de	 bolso	Deutschland	 e	 transmitiu	 a	 informação
correspondente.	O	comandante	Kennedy	não	tinha	como	se	iludir	quanto	ao	desfecho	desse	encontro.	Seu
navio	 era	 apenas	 o	 resultado	da	 conversão	de	um	navio	de	passageiros	de	 carreira,	 com	uma	bordada	de
artilharia	de	apenas	quatro	antigos	canhões	de	 seis	polegadas,	enquanto	seu	suposto	antagonista	 trazia	 seis
canhões	 de	 11	 polegadas,	 além	 de	 um	 poderoso	 armamento	 secundário.	 Mesmo	 assim,	 aceitou	 a
disparidade,	disposto	a	lutar	com	seu	navio	até	o	fim.	O	inimigo	abriu	fogo	a	dez	mil	jardas	e	o	Rawalpindi
revidou.	Um	combate	desigual	como	esse	não	podia	durar	muito	tempo,	mas	a	luta	continuou	até	que,	com
todos	 os	 seus	 canhões	 destruídos,	 o	 Rawalpindi	 foi	 reduzido	 a	 uma	 pilha	 de	 destroços	 em	 chamas.	 Ele
afundou	 pouco	 depois	 do	 anoitecer,	 com	 a	 perda	 de	 seu	 comandante	 e	 de	 270	 homens	 de	 sua	 brava
tripulação.

Na	verdade,	não	fora	o	Deutschland,	mas	os	dois	cruzadores,	Scharnhorst	e	Gneisenau,	que	tinham	estado
em	 combate.	 Esses	 navios	 haviam	 deixado	 a	 Alemanha	 dois	 dias	 antes,	 para	 atacar	 nossos	 comboios	 no
Atlântico,	mas,	depois	de	deparar	com	o	Rawalpindi	e	afundá-lo,	e	temendo	as	consequências	da	exposição,
abandonaram	 o	 resto	 de	 sua	 missão	 e	 voltaram	 prontamente	 para	 a	 Alemanha.	 A	 luta	 heroica	 do
Rawalpindi,	portanto,	não	foi	em	vão.	O	cruzador	Newcastle,	que	estava	em	patrulha	nas	imediações,	viu	os
clarões	do	tiroteio	e	respondeu	imediatamente	à	primeira	transmissão	do	Rawalpindi,	tendo	chegado	à	cena
do	 combate	 com	 o	 cruzador	Delhi	 e	 encontrado	 o	 navio	 em	 chamas,	 ainda	 flutuando.	 Ele	 perseguiu	 o
inimigo	e,	às	18h15,	ao	escurecer,	avistou	dois	navios,	 sob	 forte	chuva.	Um	deles	o	Newcastle	 reconheceu
como	sendo	um	cruzador	pesado,	mas	perdeu	o	contato	na	escuridão	e	o	inimigo	conseguiu	escapar.

A	esperança	de	atrair	para	a	batalha	esses	dois	navios	alemães	vitais	dominou	 todos	os	 interessados,	 e	o
comandante	 em	chefe	 fez-se	 ao	mar	 imediatamente,	 com	 sua	 esquadra	 inteira.	No	dia	25,	14	 cruzadores
ingleses	 vasculharam	 o	 mar	 do	 Norte,	 com	 a	 cooperação	 de	 contratorpedeiros	 e	 submarinos	 e	 com	 a
esquadra	 no	 apoio.	Mas	 a	 sorte	 foi	 adversa;	 não	 se	 encontrou	 nada,	 nem	 houve	 qualquer	 indicação	 de
movimentação	inimiga	para	oeste.	Apesar	do	tempo	muito	ruim,	a	árdua	busca	foi	mantida	por	sete	dias,	até
que	ficamos	sabendo	que	o	Scharnhorst	e	o	Gneisenau	haviam	reentrado,	em	segurança,	no	Báltico.	Sabe-se
hoje	que	eles	passaram	por	nossa	linha	de	cruzadores	que	faziam	o	patrulhamento	perto	da	costa	norueguesa
na	manhã	de	26	de	novembro.	O	tempo	estava	 fechado	e	nenhum	dos	 lados	avistou	o	outro.	Os	radares
modernos	teriam	garantido	o	contato,	mas,	nessa	ocasião,	não	dispúnhamos	deles.	As	impressões	do	público



foram	desfavoráveis	ao	almirantado.	Não	conseguíamos	fazer	o	mundo	lá	fora	compreender	a	vastidão	dos
mares	ou	os	esforços	 intensos	da	marinha	em	 inúmeras	áreas.	Após	mais	de	dois	meses	de	guerra	e	várias
perdas	 sérias,	 nada	 tínhamos	 para	mostrar	 no	 lado	 oposto.	 E	 também	 ainda	 não	 podíamos	 responder	 à
pergunta:	“E	a	marinha	que	faz?”

✩

O	ataque	 a	 nosso	 comércio	 oceânico	 pelo	 corso	 de	 superfície	 teria	 sido	 ainda	mais	 desastroso,	 se	 fosse
mantido.	Os	três	cruzadores	de	bolso	alemães	permitidos	pelo	Tratado	de	Versalhes	tinham	sido	projetados,
depois	 de	 uma	 profunda	 reflexão,	 como	 disruptores	 do	 comércio.	 Seus	 canhões	 de	 11	 polegadas,	 sua
velocidade	de	26	nós	e	a	blindagem	que	os	 revestia	 foram	compactados	com	magistral	habilidade	para	os
limites	de	um	deslocamento	de	dez	mil	toneladas.	Nenhum	cruzador	inglês	isolado	equiparava-se	a	eles.	Os
cruzadores	alemães	com	canhões	de	oito	polegadas	eram	mais	moder nos	do	que	os	nossos	e,	se	empregados
em	 ataques	 de	 surpresa	 aos	 navios	 mercantes,	 também	 seriam	 uma	 ameaça	 assustadora.	 Além	 disso,	 o
inimigo	 poderia	 usar	 embarcações	 fortemente	 armadas,	 disfarçadas	 de	 navios	 mer cantes.	 Tínhamos
lembranças	 claras	 da	 destruição	 causada	 pelo	 Emden	 e	 pelo	 Königsberg	 em	 1914,	 e	 das	 trinta	 ou	 mais
belonaves	e	navios	mercantes	armados	que	eles	nos	haviam	forçado	a	coordenar	para	destruí-los.

Havia	boatos	e	relatórios,	antes	da	eclosão	da	nova	guerra,	de	que	um	ou	mais	encouraçados	de	bolso	já
haviam	 partido	 da	 Alemanha.	 A	 Home	 Fleet3	 procurou,	 mas	 nada	 encontrou.	 Hoje	 sabemos	 que	 o
Deutschland	e	o	Graf	Spee	haviam	partido	da	Alemanha	entre	21	e	24	de	agosto,	e	já	haviam	atravessado	a
zona	de	perigo,	 ficando	à	 solta	nos	oceanos	antes	que	nosso	bloqueio	e	nossas	patrulhas	do	norte	 fossem
organizados.	 Em	 3	 de	 setembro,	 depois	 de	 atravessar	 o	 estreito	 da	 Dinamarca,	 o	Deutschland	 ficou	 de
alcateia	perto	da	Groenlândia.	O	Graf	Spee	havia	cruzado	a	rota	comercial	do	Atlântico	norte	sem	ser	visto	e
já	estava	muito	ao	sul	do	arquipélago	dos	Açores.	Cada	um	deles	era	acompanhado	por	um	navio	auxiliar
para	 reabastecimento	 de	 combustível	 e	 provisões.	 A	 princípio,	 ambos	 ficaram	 inativos	 e	 vagando	 pelos
espaços	oceânicos.	Se	não	atacassem,	não	teriam	nenhuma	presa.	Até	que	atacassem,	estariam	fora	de	perigo.

Em	30	de	setembro,	o	navio	mercante	inglês	Clement,	de	cinco	mil	toneladas,	navegando	escoteiro,	foi
afundado	pelo	Graf	Spee	perto	da	costa	de	Pernam buco,	Brasil.	A	notícia	eletrizou	o	almirantado.	Era	o	sinal
que	esperávamos.	Formaram-se	 imediatamente	vários	grupos	de	caça,	que	incluíam	todos	os	nossos	porta-
aviões	 disponíveis,	 apoiados	 por	 encouraçados,	 cruzadores	 pesados	 e	 cruzadores.	 Cada	 grupo	 de	 duas	 ou
mais	embarcações	era	considerado	capaz	de	cercar	e	destruir	um	encouraçado	de	bolso.

Ao	 todo,	 durante	 os	meses	 seguintes,	 a	 busca	 dos	 dois	 raiders	 corsários	 acarretou	 a	 formação	 de	 nove
grupos	 de	 caça	 e	 destruição,	 abrangendo	 23	 navios	 poderosos.	 Trabalhando	 a	 partir	 de	 bases	 largamente
dispersas	 nos	 oceanos	 Atlântico	 e	 Índico,	 esses	 grupos	 eram	 capazes	 de	 cobrir	 as	 principais	 áreas	 críticas
atravessadas	por	nossa	navegação.	Para	atacar	nossos	navios	mercantes,	o	inimigo	teria	de	entrar	no	alcance
de	pelo	menos	um	deles.

O	Deutschland,	que	deveria	desferir	ataques	contínuos	contra	nossa	linha	vital	que	cruzava	o	noroeste	do
Atlântico,	 interpretou	 suas	 ordens	 com	 sábia	 cautela.	 Durante	 seu	 cruzeiro	 de	 dois	 meses	 e	 meio,	 em
momento	 algum	 aproximou-se	 de	 um	 comboio.	 Seus	 esforços	 decididos	 de	 evitar	 as	 forças	 inglesas
impediram-no	 de	 fazer	mais	 de	 dois	 ataques,	 sendo	 um	 deles	 contra	 um	 pequeno	 navio	 norueguês.	No
início	de	novembro,	 ele	voltou	 furtivamente	para	a	Alemanha,	passando	outra	vez	pelas	 águas	do	Ártico.
Mas	a	simples	presença	desse	navio	poderoso	em	nossa	principal	rota	de	comércio	havia	imposto,	como	se
pretendia,	 um	 intenso	 esforço	 a	 nossos	 navios	 de	 escolta	 e	 aos	 grupos	 de	 caça	 e	 destruição	 no	Atlântico
norte.	Na	verdade,	teríamos	preferido	que	ele	entrasse	em	atividade,	em	vez	de	permanecer	como	uma	vaga
ameaça.



O	Graf	Spee	era	mais	ousado	e	imaginativo,	e	logo	se	tornou	o	centro	das	atenções	no	Atlântico	sul.	Era
sua	 prática	 fazer	 uma	 breve	 aparição	 em	 algum	 ponto,	 destruir	 uma	 vítima	 e	 tornar	 a	 desaparecer	 na
vastidão	oceânica,	sem	deixar	rastros.	Depois	de	um	segundo	aparecimento	mais	ao	sul,	na	rota	do	Cabo,
onde	afundou	apenas	um	navio,	não	houve	mais	sinal	dele	por	quase	um	mês,	durante	o	qual	nossos	grupos
de	caça	vasculharam	por	 todas	as	 áreas,	ordenando-se	uma	vigilância	 especial	no	oceano	 Índico.	De	 fato,
esse	 era	 seu	 destino	 e,	 em	 15	 de	 novembro,	 ele	 afundou	 um	 pequeno	 petroleiro	 inglês	 no	 canal	 de
Moçambique,	entre	Madagascar	e	o	continente.	Tendo	assim	marcado	sua	presença	no	oceano	Índico	como
uma	finta	para	atrair	a	caçada	naquela	direção,	seu	comandante	—	Langsdorff,	um	aristocrata	—	fez	meia-
volta	prontamente	e,	mantendo-se	bem	ao	sul	do	Cabo,	tornou	a	entrar	no	Atlântico.	Esse	movimento	não
era	imprevisto,	mas	nossos	planos	de	interceptá-lo	foram	frustrados	pela	rapidez	de	sua	retirada.	Não	estava
nada	claro	para	o	almirantado	se	realmente	havia	um	ou	dois	raiders	à	espreita,	e	foram	envidados	esforços
tanto	no	oceano	Índico	quanto	no	Atlântico.	Também	confundimos	o	Spee	com	seu	navio	gêmeo,	o	Scheer.
A	desproporção	entre	a	força	do	inimigo	e	as	medidas	defensivas	que	nos	eram	impostas	era	vexatória.	Fazia-
me	lembrar	as	semanas	ansiosas	antes	do	combate	de	Coronel	e,	depois,	nas	ilhas	Falkland,	em	dezembro	de
1914,	quando	tivéramos	de	ficar	preparados	em	sete	ou	oito	pontos	diferentes,	no	Pacífico	e	no	Atlântico
sul,	para	a	chegada	do	almirante	von	Spee	com	a	edição	mais	antiga	do	Scharnhorst	e	do	Gneisenau.	Vinte	e
cinco	anos	haviam	passado,	mas	o	quebra-cabeça	era	o	mesmo.	Foi	com	um	claro	sentimento	de	alívio	que
soubemos	que	o	Spee	havia	aparecido	mais	uma	vez	na	rota	Cabo	Freetown,	afundando	o	Doric	Star	e	outro
navio	em	2	de	dezembro,	e	mais	um	no	dia	7.

✩

Desde	o	começo	da	guerra,	o	cuidado	e	o	dever	especiais	do	comodoro	Harwood	tinham	consistido	em
dar	cobertura	aos	navios	ingleses	nas	imediações	do	rio	da	Prata	e	do	Rio	de	Janeiro.	Ele	estava	convencido
de	que,	mais	cedo	ou	mais	tarde,	o	Spee	rumaria	para	o	Prata,	onde	lhe	eram	oferecidas	as	presas	mais	ricas.
Harwood	 havia	 elaborado	 cuidadosamente	 a	 tática	 que	 adotaria	 num	 encontro.	 Juntos,	 seus	 cruzadores
Cumberland	e	Exeter,	com	canhões	de	oito	polegadas,	e	os	cruzadores	Ajax	 e	Achilles,	 com	armamento	de
seis	 polegadas	 —	 sendo	 este	 último	 um	 navio	 neozelandês	 com	 tripulação	 predominantemente
neozelandesa	 —	 poderiam	 não	 apenas	 cercar,	 mas	 também	 destruir	 o	 inimigo.	 Mas	 as	 necessidades	 de
combustível	e	reparos	tornavam	improvável	que	todos	os	quatro	estivessem	presentes	“no	dia	exato”.	Se	não
estivessem,	o	desfecho	seria	discutível.	Ao	tomar	conhe cimento	de	que	o	Doric	Star	fora	afundado	em	2	de
dezembro,	Har wood	teve	um	palpite	certeiro.	Embora	o	Spee	estivesse	a	mais	de	três	mil	milhas	de	distância,
o	comodoro	presumiu	que	ele	rumaria	para	o	rio	da	Prata.	Calculou,	com	sorte	e	discernimento,	que	ele
poderia	chegar	no	dia	13.	Ordenou	que	todas	as	suas	forças	disponíveis	se	concentrassem	naquela	área	em
12	de	dezembro.	Infelizmente,	o	Cumberland	estava	em	reparos	nas	Falklands,	mas,	na	manhã	do	dia	13,	o
Exeter,	o	Ajax	e	o	Achilles	estavam	dispostos	no	centro	das	rotas	de	navegação	que	saíam	da	foz	do	rio.	Dito
e	feito.	Às	6h14,	avistou-se	fumaça	a	leste.	A	tão	esperada	colisão	havia	chegado.





Harwood,	 no	Ajax,	 dispondo	 suas	 forças	 de	modo	 a	 atacar	 o	 encouraçado	 de	 bolso	 de	 pontos	muito
divergentes	e,	com	isso,	confundir	sua	artilharia,	avançou	na	velocidade	máxima	permitida	por	sua	pequena
esquadra.	O	comandante	Langsdorff	pensou,	à	primeira	vista,	que	teria	de	 lidar	apenas	com	um	cruzador
leve	 e	 dois	 contratorpedeiros,	 e	 também	 avançou	 a	 toda	 a	 velocidade.	 Momentos	 depois,	 no	 entanto,
reconheceu	 a	 categoria	 de	 seus	 adversários	 e	 viu	 que	 um	 combate	 mortal	 era	 iminente.	 As	 duas	 forças
estavam	se	aproximando,	a	essa	altura,	a	uma	velocidade	relativa	de	quase	cinquenta	nós.	Langsdorff	 teve
apenas	um	minuto	para	tomar	uma	decisão.	Sua	atitude	correta	seria	afastar-se	imediatamente,	de	modo	a
manter	seus	adversários	pelo	maior	tempo	possível	na	mira	do	alcance	e	do	peso	supe riores	de	seus	canhões
de	11	polegadas,	aos	quais,	a	princípio,	os	 ingleses	não	poderiam	responder.	Desse	modo,	ele	 teria	ganho
para	sua	artilharia,	sem	que	ela	fosse	perturbada,	a	diferença	entre	a	soma	e	a	subtração	das	velocidades.	Bem
poderia	ter	avariado	um	de	seus	inimigos	antes	que	qual quer	deles	pudesse	atirar	contra	seu	navio.	Mas	ele
decidiu,	 ao	 contrário,	 manter	 seu	 rumo	 e	 investir	 contra	 o	 Exeter.	 Assim,	 o	 combate	 começou	 quase
simultaneamente	dos	dois	lados.



A	tática	do	comodoro	Harwood	revelou-se	vantajosa.	As	salvas	dos	canhões	de	oito	polegadas	do	Exeter
atingiram	o	Spee	desde	os	primeiros	momentos	da	luta.	Enquanto	isso,	os	cruzadores	com	canhões	de	seis
pole gadas	 também	 o	 atingiam	 com	 força	 e	 eficácia.	 O	 Exeter	 logo	 recebeu	 um	 impacto	 que,	 além	 de
derrubar	 o	 reparo	 B,	 destruiu	 todas	 as	 comunicações	 no	 passadiço,	 matou	 ou	 feriu	 quase	 todos	 os	 que
estavam	nele	e	deixou	o	navio	temporariamente	à	matroca.	A	essa	altura,	porém,	os	cruzadores	com	canhões



de	seis	polegadas	 já	não	podiam	ser	desprezados	pelo	inimigo,	e	o	Spee	 apontou	seu	armamento	principal
para	 eles,	 assim	 dando	 algum	 alívio	 ao	Exeter	 num	momento	 crítico.	O	 encouraçado	 alemão,	 atacado	 a
partir	de	três	direções,	achou	o	ataque	inglês	intenso	demais	e	se	afastou	em	meio	a	uma	cortina	de	fumaça,
com	a	aparente	intenção	de	rumar	para	o	rio	da	Prata.	Melhor	seria	para	Langsdorff	ter	feito	isso	antes.

Depois	de	 inverter	o	 rumo,	o	Spee	 tornou	 a	 atacar	 o	Exeter,	 duramente	 atingido	 pelas	 granadas	 de	 11
polegadas.	Todos	os	seus	canhões	de	proa	ficaram	fora	de	ação.	As	chamas	o	consumiam	ferozmente	a	meia-
nau,	e	ele	tinha	uma	pesada	lista	de	baixas.	O	capitão	Bell,	que	saíra	ileso	da	explosão	no	passadiço,	reuniu
dois	ou	três	oficiais	com	ele	no	compartimento	de	governo	manual	de	emergência	e	manteve	seu	navio	em
ação	 com	o	único	 reparo	que	 lhe	 restava,	 até	que,	 às	 7h40,	uma	 falha	na	pressão	 também	o	pôs	 fora	de
combate.	Nada	mais	havia	que	ele	pudesse	fazer.	Às	7h40,	o	Exeter	afastou-se	para	reparos	e	não	participou
mais	da	batalha.

O	Ajax	 e	 o	Achilles,	 já	 em	perseguição,	 continuaram	 a	 dar	 combate	 da	maneira	mais	 acirrada.	O	Spee
conteirou	 todos	os	 seus	 canhões	pesados	 contra	 eles.	Às	7h25,	os	dois	 reparos	de	 ré	do	Ajax	 tinham	 sido
derrubados,	 e	 o	 Achilles	 também	 fora	 avariado.	 Esses	 dois	 cruzadores	 leves	 não	 se	 equiparavam	 com	 o
inimigo	em	termos	de	poder	de	 fogo	e,	constatando	que	sua	munição	estava	no	 fim,	Harwood,	no	Ajax,
resolveu	suspender	o	combate	até	escurecer,	quando	teria	mais	chance	de	usar	com	eficácia	seu	armamento
mais	leve	e,	talvez,	seus	torpedos.	Assim,	encoberto	pela	fumaça,	ele	se	afastou	e	o	inimigo	não	o	seguiu.	A
batalha	feroz	havia	durado	uma	hora	e	vinte	minutos.	Durante	todo	o	restante	do	dia,	o	Spee	rumou	para
Montevidéu,	com	os	cruzadores	ingleses	seguindo	soturnamente	em	seu	encalço	e	havendo	apenas	algumas
trocas	ocasionais	de	tiros.	Pouco	depois	da	meia-noite,	o	Spee	entrou	em	Montevidéu	e	ali	ficou,	reparando
as	avarias,	recebendo	provisões,	desembarcando	os	feridos,	transpondo	seu	pessoal	para	um	navio	mercante
alemão	e	 fazendo	relatórios	ao	Führer.	O	Ajax	 e	o	Achilles	 permaneceram	 fora	do	porto,	determinados	 a
persegui-lo	até	o	fim	se	ele	se	aventurasse	a	sair.	Enquanto	isso,	na	noite	de	14	de	dezembro,	o	Cumberland,
que	 estivera	 navegando	 a	 pleno	 vapor	 desde	 que	 zarpara	 das	 Falklands,	 tomou	 o	 lugar	 do	 Exeter,
extremamente	avariado.	A	chegada	desse	cruzador	com	canhões	de	oito	polegadas	transformou	uma	situação
duvidosa	num	ligeiro	equilíbrio.

Em	16	de	dezembro,	o	comandante	Langsdorff	telegrafou	ao	almirantado	alemão	informando	que	não
havia	 esperança	 de	 fuga.	 “Solicito	 decisão	 deter minando	 se	 o	 navio	 deve	 ser	 afundado,	 apesar	 da
profundidade	insuficiente	do	estuário	do	Prata,	ou	se	é	preferível	a	retenção	no	porto.”

Numa	conferência	presidida	por	Hitler,	na	qual	Raeder	e	Jodl	estavam	presentes,	decidiu-se	pela	seguinte
resposta:	 “Tente	por	 todos	os	meios	ganhar	 tempo	em	águas	neutras.	 (...)	Abra	caminho	combatendo	até
Buenos	Aires,	se	possível.	Nada	de	internamento	no	Uruguai.	Tente	destruição	efetiva	se	tiver	que	afundar
[scuttle]	o	navio.”

Seguindo	 essas	 instruções,	 na	 tarde	 do	 dia	 17,	 o	 Spee	 transferiu	 mais	 de	 setecentos	 homens,	 com	 sua
bagagem	 e	 provisões,	 para	 o	 navio	 mercante	 alemão	 que	 estava	 aportado.	 Pouco	 depois,	 o	 almirante
Harwood	soube	que	ele	estava	zarpando.	Às	18h15,	observado	por	uma	imensa	multidão,	ele	deixou	o	porto
e	rumou	lentamente	para	o	mar,	vorazmente	aguardado	pelos	cruzadores	ingleses.	Às	20h54,	enquanto	o	sol
se	punha,	um	avião	do	Ajax	informou:	“O	Graf	Spee	explodiu.”	Langsdorff	ficou	desolado	com	a	perda	de
seu	navio	e,	dois	dias	depois,	suicidou-se	com	um	tiro.

Assim	terminou	o	primeiro	desafio	de	superfície	contra	o	comércio	 inglês	nos	oceanos.	Nenhum	outro
navio	 de	 assalto	 apareceu	 até	 a	 primavera	 de	 1940,	 quando	 se	 iniciou	 uma	 nova	 campanha,	 utilizando
navios	mercantes	disfarçados.	Eles	tinham	mais	facilidade	de	evitar	a	detecção,	mas,	por	outro	lado,	podiam
ser	dominados	por	forças	menores	do	que	as	exigidas	para	destruir	um	encouraçado	de	bolso.



1	Keith	Feiling,	Life	of	Neville	Chamberlain,	p.	424.	Guerra	 sem	nitidez,	oculta,	 impercebível	no	 lusco-fusco	da	madrugada	ou	do	cair	da
noite.	(N.T.)
2	Longa	e	apertada	penetração	de	mar	no	litoral	escocês.	(N.T.)
3	Esquadra	do	mar	próximo	à	Grã-Bretanha.	(N.T.)
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O	front	na	França

Imediatamente	após	a	eclosão	da	guerra,	a	Força	Expedicionária	Britânica,	a	BEF,	começou	a	se	deslocar
para	 a	França.	Em	meados	de	outubro,	 quatro	divisões	 inglesas,	 formadas	 em	dois	 corpos	de	 exército	de
categoria	profissional,	estavam	em	posição	ao	longo	da	fronteira	da	França	com	a	Bélgica	e,	em	março	de
1940,	mais	 seis	divisões	haviam-se	 juntado	a	 elas,	 somando	um	 total	de	dez.	À	medida	que	nosso	 efetivo
aumentava,	assumíamos	uma	extensão	maior	da	fronteira.	Evidentemente,	não	estávamos	em	contato	com
o	inimigo	em	nenhum	ponto.

Quando	 a	 BEF	 chegou	 às	 posições	 indicadas,	 já	 encontrou	 preparado	 um	 fosso	 antitanque	 artificial,
razoavelmente	concluído	ao	longo	da	fronteira,	e,	aproximadamente	a	cada	mil	jardas,	uma	grande	e	visível
casamata	com	campo	de	tiro	para	metralhadoras	e	canhões	antitanque.	Havia	também	uma	cerca	de	arame
contínua.	Boa	parte	do	trabalho	de	nossas	tropas	durante	esse	estranho	outono	e	inverno	foi	aperfeiçoar	as
defesas	 construídas	 pelos	 franceses	 e	 organizar	 uma	 espécie	 de	 Linha	 Siegfried.	 Apesar	 das	 geadas,	 o
progresso	foi	rápido.	As	fotografias	aéreas	mostravam	a	velocidade	com	que	os	alemães	estavam	estendendo
sua	própria	Linha	Siegfried	em	direção	ao	norte,	partindo	do	Mosela.	Malgrado	as	muitas	vantagens	de	que
eles	 desfrutavam	 em	 termos	 de	 recursos	 internos	 e	 mão	 de	 obra	 forçada,	 parecíamos	 estar	 mantendo	 o
mesmo	ritmo	deles.	Criaram-se	instalações	de	grandes	bases,	as	estradas	foram	melhoradas	e	uma	linha	férrea
de	 cem	milhas	 em	 bitola	 larga	 foi	 assentada.	Quase	 cinquenta	 novos	 aeródromos	 e	 bases-satélites	 foram
criados	 ou	 melhorados.	 Atrás	 de	 nossa	 frente	 de	 combate,	 imensas	 massas	 de	 provisões	 e	 munição
acumulavam-se	nos	depósitos,	ao	longo	de	todas	as	linhas	de	comunicação.	Havia	suprimentos	para	dez	dias
entre	o	Sena	e	o	Somme	e	provisões	para	mais	sete	dias	ao	norte	do	Somme.	Estas	últimas	salvaram	o	exército
depois	do	rompimento	alemão.	Pouco	a	pouco,	em	vista	da	tranquilidade	vigente,	muitos	portos	ao	norte
do	 Havre	 começaram	 a	 ser	 sucessivamente	 utilizados	 e,	 no	 fim,	 estávamos	 usando,	 ao	 todo,	 13	 portos
franceses.

✩

Em	 1914,	 o	 espírito	 do	 exército	 francês,	 que	 ardia	 de	 pai	 para	 filho	 desde	 1870,	 era	 veementemente
ofensivo.	Sua	doutrina	era	que	a	nação	numericamente	mais	fraca	só	poderia	enfrentar	a	invasão	através	da
contraofensiva,	não	apenas	estratégica,	mas	também	tática,	em	todos	os	pontos.	Agora,	via-se	uma	França
muito	diferente	da	que	se	havia	atirado	sobre	seu	antigo	inimigo	em	agosto	de	1914.	O	espírito	de	revanche
tinha	esgotado	sua	missão	e	havia-se	extinguido	na	vitória.	Fazia	muito	tempo	que	estavam	mortos	os	líderes
que	 o	 haviam	 alimentado.	 O	 povo	 francês	 passara	 pela	 assustadora	 carnificina	 de	 1,5	 milhão	 de	 seus
homens.	A	ação	ofensiva	associava-se,	na	grande	maioria	das	mentes	francesas,	com	os	fracassos	iniciais	da
ofensiva	francesa	de	1914,	com	o	rechaço	do	general	Nivelle	em	1917,	com	as	longas	agonias	do	Somme	e
de	 Passchendaele	 e,	 acima	 de	 tudo,	 com	 o	 sentimento	 de	 que	 o	 poder	 de	 fogo	 das	 armas	modernas	 era
devastador	 para	 o	 atacante.	Nem	na	 França	 nem	na	 Inglaterra	 tinha	 havido	 uma	 compreensão	 clara	 das
consequências	da	nova	realidade,	de	que	era	possível	capacitar	os	blindados	para	suportar	o	fogo	de	artilharia
e	avançar	cem	milhas	por	dia.	Um	livro	esclarecedor	sobre	esse	assunto,	publicado	alguns	anos	antes	por	um
certo	oficial	chamado	de	Gaulle,	não	despertara	nenhuma	reação.	A	autoridade	do	idoso	marechal	Pétain	no



Conseil	Supérieur	de	la	Guerre	tivera	um	grande	peso	no	pensamento	militar	francês,	fechando	as	portas	às
ideias	novas	e,	em	especial,	desestimulando	o	que	era	curiosamente	chamado	de	“armas	ofensivas”.

À	 luz	 da	 posteridade,	 a	 política	 da	 Linha	 Maginot	 tem	 sido	 condenada.	 Ela	 certamente	 gerou	 uma
mentalidade	defensiva.	Mas	é	sempre	uma	pre caução	sensata,	quando	se	defende	uma	fronteira	de	centenas
de	milhas,	barrar	a	entrada	tanto	quanto	possível	através	de	fortificações	e,	com	isso,	diminuir	o	emprego	de
tropas	em	trechos	fixos	da	frente	e	“canalizar”	as	invasões	potenciais.	Adequadamente	utilizada	no	esquema
de	 guerra	 francês,	 a	Linha	Maginot	 poderia	 ter	 prestado	 imensos	 serviços	 à	 França.	 Poderia	 ser	 encarada
como	uma	longa	sucessão	de	“portões	de	romper	cerco”,	coisa	de	valor	inestimável,	saídas	por	onde	investir
contra	o	inimigo,	e,	acima	de	tudo,	como	um	bloqueio	à	entrada	em	amplos	setores	do	front,	de	maneira	a
acumular	 uma	 reserva	 geral	 ou	 “massa	 de	manobra”.	Considerando-se	 a	 disparidade	 de	 tamanho	 entre	 a
população	 da	 França	 e	 a	 da	Alemanha,	 a	 Linha	Maginot	 deve	 ser	 encarada	 como	uma	medida	 sensata	 e
prudente.	Na	verdade,	é	incrível	que	não	tenha	sido	estendida,	pelo	menos,	ao	longo	do	rio	Meuse.	Nesse
caso,	ela	poderia	ter	servido	de	abrigo	seguro,	 libe rando	a	pesada	e	afiada	espada	ofensiva	francesa.	Mas	o
marechal	Pétain	opusera-se	a	essa	extensão.	Sustentara	 firmemente	que	as	Ardenas	poderiam	ser	excluídas
como	 rota	 de	 invasão,	 em	 virtude	 da	 natureza	 do	 terreno.	 E	 elas	 foram	 consoantemente	 excluídas.	 As
concepções	ofensivas	da	Linha	Maginot	tinham-me	sido	explicadas	pelo	general	Giraud	quando	eu	visitara
Metz,	em	1937.	Mas	elas	não	foram	postas	em	prática,	e	a	Linha	não	apenas	absorveu	um	grande	número
de	 soldados	 profissionais	 e	 técnicos	 altamente	 treinados,	 como	 surtiu	 um	 efeito	 debilitante	 na	 estratégia
militar	e	na	vigilância	nacional.

O	 novo	 poder	 aéreo	 foi	 corretamente	 avaliado	 como	 um	 fator	 revolucionário	 em	 todas	 as	 operações.
Considerando-se	o	número	pequeno	de	aeronaves	disponíveis	em	qualquer	dos	dois	lados	nessa	época,	seus
efeitos	 foram	 até	 exagerados	 e,	 em	 geral,	 foram	 considerados	 a	 favor	 da	 defensiva,	 por	 neutralizarem	 as
concentrações	e	as	comunicações	de	grandes	exércitos	depois	de	lançados	ao	ataque.	Até	mesmo	o	período
de	 mobilização	 francesa	 foi	 considerado	 sumamente	 crítico	 pelo	 alto	 comando	 francês,	 em	 virtude	 da
possível	destruição	dos	centros	ferroviários,	embora	o	número	de	aviões	alemães,	tal	como	de	aviões	aliados,
fosse	pequeno	demais	para	uma	tarefa	dessa	monta.	Essas	ideias,	expressas	pelos	comandantes	da	força	aérea,
estariam	no	caminho	certo	e	seriam	justificáveis	em	anos	posteriores	da	guerra,	depois	de	o	poderio	aéreo
haver-se	multiplicado	dez	ou	vinte	vezes.	Mas,	na	eclosão	do	conflito,	eram	prematuras.

✩

Uma	piada	na	Inglaterra	diz	que	o	Ministério	da	Guerra	está	sempre	se	preparando	para	a	guerra	passada.
Mas	 é	 provável	 que	 isso	 se	 aplique	 a	 outros	 órgãos	 e	 a	 outros	 países,	 e	 certamente	 se	 aplicou	 ao	 exército
francês.	 Eu	 também	 tinha	 a	 impressão	 de	 que	 o	 poder	 da	 defensiva	 seria	 superior,	 desde	 que	 ela	 fosse
ativamente	conduzida.	Mas	eu	não	tinha	nem	a	respon sabilidade	nem	informações	sistemáticas	para	 fazer
uma	nova	 avaliação.	 Sabia	 que	 a	 carnificina	 da	 guerra	 anterior	 ficara	 gravada	 a	 fundo	 na	 alma	 do	 povo
francês.	Os	 alemães	 tinham	 tido	 tempo	 de	 construir	 a	 Linha	 Siegfried.	Como	 seria	 terrível	 atirar	 o	 que
restava	dos	homens	da	França	contra	aquela	parede	de	fogo	e	concreto!	Na	visão	que	guardo	dos	primeiros
meses	desta	Segunda	Guerra	Mundial,	eu	não	discordava	da	visão	geral	a	respeito	da	defensiva	e	acreditava
que	os	obstáculos	antitanque	e	as	peças	de	campanha,	posicionados	com	inteligência	e	providos	de	munição
adequada,	poderiam	conter	os	tanques	ou	destruí-los,	exceto	na	escuridão	ou	na	neblina,	real	ou	artificial.

Nos	 problemas	 que	 o	 Todo-Poderoso	 coloca	 diante	 de	 seus	 humildes	 servos,	 as	 coisas	 raramente
acontecem	 duas	 vezes	 do	 mesmo	 modo,	 ou,	 quando	 parecem	 fazê-lo,	 há	 alguma	 variação	 que	 anula	 a
generalização	 indevida.	 A	mente	 humana,	 salvo	 quando	 guiada	 por	 uma	 genialidade	 ex traordinária,	 não
consegue	 superar	 as	 conclusões	 aceitas	 em	meio	 às	quais	 é	 criada.	Mas,	 após	oito	meses	de	 inatividade	de



ambos	os	lados,	estávamos	prestes	a	assistir	a	uma	vasta	ofensiva	hitlerista,	liderada	por	massas	com	pontas	de
lança	de	carros	à	prova	de	canhões	ou	fortemente	blindados,	rompendo	qualquer	oposição	defensiva	e,	pela
primeira	vez	em	séculos,	ou	talvez	até	desde	a	invenção	da	pólvora,	tornando	a	artilharia,	por	algum	tempo,
quase	impotente	no	campo	de	batalha.	Também	estávamos	prestes	a	ver	que	o	aumento	do	poder	de	fogo
tornava	 a	 batalha	 propriamente	 dita,	 o	 combate,	 menos	 sangrento,	 por	 permitir	 guardar-se	 o	 terreno
necessário	com	um	número	mais	reduzido	de	homens	e,	com	isso,	oferecer	um	alvo	humano	muito	menor.

Seja	como	for,	a	primeira	data	em	que	os	franceses	poderiam	ter	mon tado	um	grande	ataque	talvez	fosse
o	 final	 da	 terceira	 semana	 de	 setembro.	Mas,	 a	 essa	 altura,	 a	 campanha	 polonesa	 estava	 encerrada.	 Em
meados	de	outubro,	os	alemães	tinham	setenta	divisões	na	frente	ocidental.	A	ligeira	superioridade	numérica
francesa	no	Ocidente	estava	acabando.	Uma	ofen siva	francesa,	partindo	de	sua	frente	oriental,	teria	deixado
a	descoberto	a	fronteira	norte,	que	era	muito	mais	vital.	Mesmo	que	os	exércitos	franceses	obtivessem	um
sucesso	 inicial,	 em	 um	 mês	 teriam	 extrema	 dificuldade	 para	 manter	 suas	 conquistas	 no	 leste	 e	 ficariam
expostos	a	toda	a	força	do	contra-ataque	alemão	ao	norte.

É	essa	a	resposta	à	pergunta	“por	que	continuar	passivos	até	a	Polônia	ser	destruída?”.	A	batalha	 já	 fora
perdida	 alguns	 anos	 antes.	 Em	 1938,	 teria	 havido	 uma	 boa	 probabilidade	 de	 vitória,	 enquanto	 a
Tchecoslováquia	ain da	existia.	Em	1936,	não	teria	havido	nenhuma	possibilidade	de	oposição	efetiva.	Em
1933,	um	édito	de	Genebra	teria	garantido	a	obediência	sem	derramamento	de	sangue.	O	general	Gamelin
não	 pode	 ser	 a	 única	 pessoa	 a	 ser	 responsabilizada	 pelo	 fato	 de,	 em	 1939,	 não	 ter	 corrido	 os	 riscos	 que
haviam	aumentado	enormemente	desde	a	crise	anterior,	da	qual	 tanto	o	governo	 francês	quanto	o	 inglês
haviam	recuado.

✩

Quais	eram,	pois,	as	probabilidades	de	uma	ofensiva	alemã	contra	a	França?	Havia,	é	claro,	três	métodos
possíveis.	Primeiro,	uma	invasão	pela	Suíça.	Ela	poderia	contornar	o	flanco	sul	da	Linha	Maginot,	mas	teria
muitas	dificuldades	geográficas	e	estratégicas.	Segundo,	uma	invasão	da	França	cruzando	a	fronteira	comum.



Isso	parecia	 improvável,	 já	que	não	se	acreditava	que	o	exército	alemão	estivesse	plenamente	equipado	ou
armado	para	um	ataque	maciço	à	Linha	Maginot.	E,	terceiro,	uma	invasão	da	França	através	da	Holanda	e
da	 Bélgica.	 Ela	 contornaria	 a	 Linha	Maginot	 e	 não	 acarretaria	 as	 perdas	 que	 tenderiam	 a	 ocorrer	 num
ataque	 frontal	 contra	 fortificações	 permanentes.	 Não	 poderíamos	 enfrentar	 uma	 investida	 pelos	 Países
Baixos	num	ponto	tão	avançado	como	a	Holanda,	mas	era	de	interesse	dos	aliados	detê-la,	se	possível,	na
Bélgica.	Havia,	 nesse	 período,	 duas	 linhas	 pelas	 quais	 os	 aliados	 poderiam	 avançar,	 se	 resolvessem	 ir	 em
socorro	desse	país,	ou	que	poderiam	ocupar	através	de	um	esquema	secreto,	repentino	e	bem	planejado,	se
fossem	convidados.	A	primeira	dessas	linhas	era	o	que	podemos	chamar	linha	Schelde.1	Não	ficava	a	uma
grande	distância	da	fronteira	francesa	e	implicava	poucos	riscos	sérios.	Na	pior	das	hipóteses,	não	faria	mal
mantê-la	 como	 um	 “falso	 front”.	Na	melhor,	 ela	 poderia	 ser	 construída	 conforme	 os	 acontecimentos.	 A
segunda	 linha	era	muito	mais	ambiciosa.	Seguia	o	Meuse,	atravessando	Givet,	Dinat	e	Namur	e	passando
por	Louvain,	em	direção	a	Antuérpia.	Se	essa	 linha	arriscada	 fosse	ocupada	pelos	aliados	e	preservada	nas
batalhas	difíceis,	o	braço	direito	da	 invasão	alemã	ficaria	 seriamente	comprometido;	e,	 se	 seus	exércitos	 se
revelassem	 inferiores,	 isso	 seria	 um	 prelúdio	 admirável	 para	 a	 entrada	 e	 o	 controle	 do	 centro	 vital	 de
produção	de	material	bélico	da	Alemanha,	no	vale	do	Ruhr.

“Entendemos”,	escreveram	os	chefes	de	estado-maior,	“que	a	ideia	francesa	[conhecida	como	Plano	D]	é
que,	desde	que	os	belgas	 continuem	a	 resistir	no	Meuse,	os	 exércitos	 franceses	 e	 ingleses	devem	ocupar	 a
linha	Givet-Namur,	com	a	Força	Expedicionária	Britânica	operando	à	esquerda.	Consideramos	que	não	seria
sensato	 adotar	 esse	 plano,	 a	menos	 que	 haja	 planos	 conjuntos	 com	 os	 belgas	 para	 a	 ocupação	 dessa	 linha,	 com
tempo	suficiente	antes	do	avanço	dos	alemães.	(...)	A	menos	que	a	atual	atitude	belga	se	altere	e	que	se	possam
elaborar	planos	para	a	ocupação	precoce	da	linha	Givet-Namur	[também	chamada	Meuse-Antuérpia],	somos	da
forte	opinião	de	que	o	avanço	alemão	deve	ser	enfrentado	nas	posições	preparadas	na	fronteira	francesa.”

O	Conselho	Supremo	Aliado	reuniu-se	em	Paris	em	17	de	novembro.	Mr.	Chamberlain	 levou	consigo
Lord	Halifax,	Lord	Chatfield	e	Sir	Kingsley	Wood.	A	decisão	foi	tomada:	“Dada	a	importância	de	conter	as
forças	 alemãs	 o	 mais	 a	 leste	 possível,	 é	 essencial	 envidar	 todos	 os	 esforços	 para	 preservar	 a	 linha	 Meuse-
Antuérpia,	 na	 eventualidade	 de	 uma	 invasão	 alemã	 da	 Bélgica.”	 Nessa	 reunião,	 Mr.	 Chamberlain	 e	 M.
Daladier	 insistiram	 na	 importância	 que	 atribuíam	 a	 essa	 resolução	 e,	 a	 partir	 daí,	 ela	 regeu	 todas	 as
providências.	Com	essa	postura,	 portanto,	passamos	o	 inverno	 e	 esperamos	 a	primavera.	Nenhuma	nova
decisão	sobre	princípios	estratégicos	foi	tomada	pelo	estado-maior	francês,	inglês	ou	por	seus	governos	nos
seis	meses	que	nos	separavam	da	avalanche	alemã.

✩

Durante	o	 inverno	e	 a	primavera,	 a	BEF	esteve	extremamente	ocupada,	 instalando-se,	 fortificando	 sua
fronteira	e	se	preparando	para	a	guerra,	fosse	ofensiva	ou	defensiva.	Do	posto	mais	alto	ao	mais	baixo,	todos
estavam	 diligentemente	 empenhados	 nisso,	 e	 o	 bom	 rendimento	 que	 acabaram	 tendo	 deveu-se
essencialmente	 à	 plena	 utilização	 das	 oportunidades	 surgidas	 durante	 o	 inverno.	O	 exército	 inglês	 estava
muito	melhor	no	final	da	“Guerra	Imperceptível”.	Também	estava	maior.	Mas	a	lacuna	terrível,	que	refletia
nossas	providências	de	 antes	da	guerra,	 era	a	 ausência	 até	mesmo	de	 uma	única	 divisão	 blindada	na	Força
Expedicionária	Britânica.	A	Inglaterra,	berço	do	tanque	em	todas	as	suas	variações,	havia,	no	entreguerras,
negligenciado	a	 tal	ponto	o	desenvolvimento	dessa	 arma	que	 logo	dominaria	os	 campos	de	batalha,	que,
oito	meses	depois	da	declaração	de	guerra,	nosso	pequeno	mas	eficiente	exército	só	tinha,	quando	chegou	a
hora	da	provação,	a	1a	Brigada	de	Tanques,	que	compreendia	17	tanques	leves	com	canhões	de	duas	libras	e
cem	tanques	“de	infantaria”.	Apenas	23	destes	últimos	tinham	o	canhão	de	duas	libras,	enquanto	o	restante
tinha	apenas	metralhadoras.	Havia	também	sete	regimentos	de	cavalaria	e	da	Guarda	Real,	equipados	com



veículos	de	transporte	e	tanques	leves,	que	estavam	em	processo	de	formação	de	duas	brigadas	de	blindados
ligeiros.

Os	 progressos	 na	 frente	 francesa	 eram	menos	 satisfatórios.	Numa	 grande	 força	 nacional	 de	 recrutas,	 o
estado	 de	 espírito	 do	 povo	 reflete-se	 intimamente	 em	 seu	 exército,	 ainda	mais	 quando	 esse	 exército	 fica
aquartelado	na	própria	pátria	e	os	contatos	são	estreitos.	Não	se	pode	dizer	que,	em	1939-1940,	a	França
encarasse	 a	guerra	 com	ânimo,	ou	 sequer	 com	muita	 confiança.	A	 tumultuada	política	 interna	da	década
anterior	havia	semeado	desunião	e	insatisfação.	Elementos	importantes,	em	reação	ao	comunismo	crescente,
haviam	 pendido	 para	 o	 fascismo,	 ouvindo	 de	 bom	 grado	 a	 hábil	 propaganda	 de	Goebbels	 e	 passando-a
adiante	 sob	 a	 forma	 de	 mexericos	 e	 boatos.	 Assim,	 também	 no	 exército	 a	 influência	 desintegradora	 do
comunismo	 e	 do	 fascismo	 entraram	 em	 ação;	 os	 longos	 meses	 hibernais	 de	 espera	 deram	 tempo	 e
oportunidade	para	que	os	venenos	se	instalassem.

Inúmeros	fatores	contribuem	para	a	instauração	de	um	moral	elevado	em	qualquer	exército,	mas	um	dos
principais	é	que	os	homens	estejam	plenamente	empenhados	em	trabalhos	úteis	e	interessantes.	O	ócio	é	um
perigoso	campo	de	cultura.	Durante	todo	o	inverno,	havia	muitas	tarefas	que	precisavam	ser	cumpridas:	o
treinamento	exigia	atenção	contínua;	as	defesas	estavam	longe	de	ser	satisfatórias	ou	de	estar	concluídas	—
até	 na	 Linha	 Maginot	 faltavam	 muitos	 trabalhos	 suplementares	 de	 campo;	 e	 a	 boa	 forma	 física	 requer
exercício.	No	entanto,	os	visitantes	da	frente	de	com bate	francesa	costumavam	surpreender-se	com	o	clima
vigente	 de	 sereno	 alheamento,	 com	 a	 qualidade	 aparentemente	 precária	 do	 trabalho	que	 era	 executado	 e
com	a	 falta	de	qualquer	 tipo	de	atividade	visível.	O	vazio	das	estradas	atrás	da	 fronteira	 fazia	um	enorme
contraste	com	o	vaivém	contínuo	que	se	estendia	por	milhas	atrás	do	setor	inglês.

Sem	a	menor	dúvida,	permitiu-se	que	a	qualidade	do	exército	francês	se	deteriorasse	durante	o	inverno,	e
ele	teria	lutado	melhor	no	outono	do	que	na	primavera.	Em	pouco	tempo,	seria	surpreendido	pela	rapidez	e
pela	 violência	 do	 ataque	 alemão.	 Somente	 nas	 últimas	 fases	 dessa	 breve	 campanha	 é	 que	 as	 verdadeiras
qualidades	 de	 luta	 do	 soldado	 francês	 elevaram-se	 ao	 máximo	 em	 defesa	 da	 pátria	 contra	 o	 inimigo	 de
séculos.	Mas,	a	essa	altura,	já	era	tarde	demais.

Em	10	de	janeiro	de	1940,	as	inquietações	relativas	à	frente	ocidental	receberam	uma	confirmação.	Um
major	 alemão	 do	 estado-maior	 da	 7ª	 Divisão	 Aeroterrestre	 havia	 recebido	 ordens	 de	 levar	 alguns
documentos	ao	QG	em	Colônia.	Perdeu	o	trem	e	decidiu	voar.	Seu	avião	errou	o	local	de	pouso	e	fez	uma
aterrissagem	forçada	na	Bélgica,	onde	as	tropas	belgas	o	prenderam	e	confiscaram	seus	papéis,	que	ele	tentou
desesperadamente	 destruir.	 Os	 papéis	 continham	 o	 esquema	 completo	 e	 efetivo	 da	 invasão	 da	 Bélgica,
Holanda	 e	 França	 pelo	 qual	Hitler	 se	 havia	 decidido.	 Pouco	 depois,	 o	major	 alemão	 foi	 libertado,	 para
explicar	o	assunto	a	seus	superiores.	Fui	informado	de	tudo	isso	na	época	e	me	pareceu	incrível	que	os	belgas
não	fizessem	um	plano	para	nos	convidar	a	entrar	no	país.	Mas	eles	não	tomaram	nenhuma	providência.
Afirmou-se,	nos	 três	países	 implicados,	que	aquilo	provavelmente	constituía	uma	pista	 falsa.	Mas	 isso	não
podia	 ser	 verdade.	Não	haveria	nenhum	sentido	 em	os	 alemães	 tentarem	 fazer	os	belgas	 acre ditarem	que
iriam	ser	atacados	num	futuro	próximo.	Isso	poderia	levá-los	a	realmente	fazer	a	última	coisa	que	os	alemães
desejavam,	 ou	 seja,	 traçar	 um	 plano	 com	 os	 exércitos	 franceses	 e	 ingleses	 para	 que	 eles	 avançassem,	 em
surdina	e	rapidamente,	numa	bela	noite.	Por	conseguinte,	acreditei	no	ataque	iminente.

Apelamos	para	a	Bélgica,	mas	o	rei	belga	e	o	estado-maior	de	seu	exército	simplesmente	aguardaram,	na
esperança	 de	 que	 tudo	 acabasse	 bem.	 Apesar	 dos	 papéis	 do	 major	 alemão,	 nenhuma	 outra	 medida	 de
qualquer	 tipo	 foi	 tomada	pelos	aliados	ou	pelos	países	ameaçados.	Hitler,	por	outro	 lado,	como	sabemos,
convocou	Göring	a	sua	presença	e,	ao	ser	informado	de	que	os	papéis	capturados	tinham	sido,	de	fato,	os
planos	 completos	 da	 invasão,	 ordenou,	 depois	 de	 dar	 vazão	 à	 sua	 raiva,	 que	 se	 preparassem	 alternativas.
Naturalmente,	se	a	política	inglesa	e	francesa	nos	cinco	anos	anteriores	à	guerra	tivesse	sido	de	caráter	viril	e
resoluto,	dentro	da	santidade	dos	tratados	e	da	aprovação	da	Liga	das	Nações,	a	Bélgica	poderia	ter	aderido



aos	 seus	 antigos	 aliados	 e	 permitido	 que	 se	 formasse	 uma	 frente	 comum.	 Uma	 aliança	 como	 essa,
adequadamente	 organizada,	 teria	 erguido	 um	 escudo	 ao	 longo	 da	 fronteira	 belga,	 até	 o	 mar,	 contra	 o
terrível	envolvimento	que	quase	selara	nossa	destruição	em	1914	e	que	teria	um	papel	a	desempenhar	no
destroçamento	da	França	em	1940.	Na	pior	das	hipóteses,	a	Bélgica	não	poderia	sofrer	um	destino	pior	do
que	o	que	efetivamente	lhe	coube.	Quando	nos	recordamos	da	indiferença	americana,	da	campanha	de	Mr.
Ramsay	 MacDonald	 em	 prol	 do	 desarmamento	 da	 França,	 dos	 rechaços	 e	 humilhações	 reiterados	 que
aceitamos	por	ocasião	dos	vários	descumprimentos	alemães	das	cláusulas	de	desarmamento	do	Tratado,	de
nossa	submissão	à	violação	alemã	da	Renânia,	de	nossa	aquiescência	na	absorção	da	Áustria,	de	nosso	pacto
em	Munique	e	da	aceitação	da	ocupação	alemã	de	Praga	—	quando	nos	lembramos	de	tudo	isso,	nenhum
cavalheiro	da	Inglaterra	ou	da	França	que	tenha	sido	responsável	pela	administração	pública	naqueles	anos
tem	o	direito	de	recriminar	a	Bélgica.	Num	período	de	hesitação	e	apaziguamento,	os	belgas	agarraram-se	à
neutralidade	e	se	consolaram	em	vão	com	a	crença	de	que	seriam	capazes	de	deter	o	invasor	alemão	em	suas
fronteiras	fortificadas,	até	que	os	exércitos	ingleses	e	franceses	pudessem	acudir	em	seu	socorro.

1	O	rio	Escalda.	(N.T.)
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Escandinávia,	Finlândia

A	península	de	mil	milhas	de	comprimento	que	vai	da	entrada	do	Báltico	até	o	Círculo	Polar	Ártico	tinha
imensa	 importância	 estratégica.	 As	 mon tanhas	 norueguesas	 entram	 pelo	 oceano,	 formando	 uma	 orla
contínua	de	ilhas.	Entre	essas	ilhas	e	o	continente	há	um	corredor	de	águas	territoriais	pelo	qual	a	Alemanha
poderia	comunicar-se	com	o	mar	alto,	prejudicando	seriamente	nosso	bloqueio.	A	indústria	de	guerra	alemã
abastecia-se	de	minério	de	ferro	principalmente	na	Suécia,	retirando	a	matéria-prima,	no	verão,	pelo	porto
sueco	 de	 Lulea,	 na	 extremidade	 do	 golfo	 de	 Botnia;	 quando	 este	 ficava	 congelado,	 as	 cargas	 partiam	 de
Narvik,	na	costa	oeste	da	Noruega.	Respeitar	as	“Passagens”,	 como	eram	chamadas	essas	águas	protegidas,
equivalia	 a	 permitir	 que	 todo	 esse	 tráfego	 continuasse	 sob	 a	 proteção	 da	 neutralidade,	 a	 despeito	 da
superioridade	do	nosso	poderio	naval.	O	estado-maior	do	almirantado	estava	seriamente	perturbado	com	a
concessão	 dessa	 importante	 vantagem	 à	 Alemanha	 e,	 na	 primeira	 opor tunidade,	 levantei	 a	 questão	 no
Gabinete.

A	 princípio,	 a	 recepção	 dada	 aos	 meus	 argumentos	 foi	 favorável.	 Todos	 os	 meus	 colegas	 ficaram
profundamente	 impressionados	 com	 esse	 prejuízo,	 mas	 o	 rigoroso	 respeito	 à	 neutralidade	 de	 pequenos
estados	 era	 um	prin cípio	 de	 conduta	 a	 que	 todos	 aderíamos.	 Em	 setembro,	 a	 convite	 de	meus	 colegas	 e
depois	de	 toda	a	questão	 ter	 sido	minuciosamente	examinada	no	almirantado,	 rascunhei	para	o	Gabinete
um	memorando	sobre	o	assunto	e	sobre	um	problema	correlato,	o	afretamento	de	cargas	neutras.	Mais	uma
vez,	 houve	 concordância	 geral	 quanto	 à	 necessidade	 de	 se	 fazer	 alguma	 coisa,	 mas	 não	 consegui	 obter
assentimento	para	a	ação.	Os	argumentos	do	Foreign	Office	sobre	a	neutralidade	tiveram	peso	e	não	pude
persuadir	os	colegas.	Continuei,	como	veremos,	a	insistir	em	meu	ponto	de	vista,	por	todos	os	meios	e	em
todas	as	ocasiões.	Mas	só	em	abril	de	1940	foi	tomada	a	decisão	que	eu	havia	pedido	em	setembro	de	1939.
A	essa	altura,	era	tarde	demais.

Quase	nesse	exato	momento,	como	sabemos	agora,	os	olhos	dos	alemães	estavam	voltados	para	a	mesma
direção.	 Em	 3	 de	 outubro,	 o	 almirante	 Raeder,	 chefe	 do	 Estado-Maior	Naval,	 apresentou	 a	Hitler	 uma
proposta	intitulada	“Conquista	de	Bases	na	Noruega”.	Ele	pedia

que	 o	 Führer	 seja	 informado,	 assim	 que	 possível,	 da	 opinião	 do	 Estado	 Maior	 Naval	 sobre	 as
possibilidades	de	estender	a	base	operacional	para	o	norte.	É	preciso	verificar	se	é	possível	conquistar	bases
na	 Noruega,	 sob	 a	 pressão	 conjunta	 da	 Rússia	 e	 da	 Alemanha,	 com	 vistas	 a	 melhorar	 nossa	 posição
estratégica	e	operacional.

Assim,	redigiu	uma	série	de	notas	entregues	a	Hitler	em	10	de	outubro.	“Nestas	notas”,	escreveu	ele,

frisei	as	desvantagens	que	uma	ocupação	da	Noruega	pelos	ingleses	teria	para	nós:	o	controle	dos	acessos
ao	Báltico,	o	desbordamento	de	nossas	operações	navais	e	de	nossos	ataques	aéreos	à	Inglaterra	e	o	fim	de
nossa	pressão	sobre	a	Suécia.	Também	destaquei	as	vantagens	que	haveria	para	nós	na	ocupação	da	costa
norueguesa:	 a	 saída	 para	 o	 Atlântico	 norte	 e	 a	 impossibilidade	 de	 qualquer	 barreira	 inglesa	 de	minas,
como	nos	anos	de	1917-18.



Rosenberg,	o	especialista	 em	assuntos	 estrangeiros	do	Partido	Nazi	 e	 en carregado	de	um	órgão	especial
que	lidava	com	as	atividades	de	propaganda	nos	países	estrangeiros,	compartilhava	a	opinião	do	almirante.
Sonhava	em	“converter	a	Escandinávia	à	ideia	de	uma	comunidade	nórdica	que	abranja	os	povos	nortistas,
sob	a	liderança	natural	da	Alemanha”.	Logo	no	início	de	1939,	ele	acreditou	ter	descoberto	um	instrumento
para	isso	no	Partido	Nacionalista	da	Noruega,	de	caráter	extremista,	que	era	liderado	por	um	ex-ministro	da
Guerra	 norueguês	 chamado	 Vidkun	 Quisling.	 Estabeleceram-se	 contatos	 e	 a	 atividade	 de	 Quisling	 foi
vinculada	aos	planos	do	Estado-Maior	Naval	alemão,	através	da	organização	de	Rosenberg	e	do	adido	naval
alemão	em	Oslo.	Quisling	e	seu	assistente,	Hagelin,	viajaram	a	Berlim	em	14	de	dezembro	e	foram	levados
por	 Raeder	 a	 Hitler,	 a	 fim	 de	 discutir	 um	 golpe	 político	 na	 Noruega.	 Quisling	 chegou	 com	 um	 plano
detalhado.	Hitler,	 cuidadoso	 com	o	 sigilo,	 fingiu	 relutância	 em	 aumentar	 seus	 compromissos	 e	 disse	 que
preferiria	uma	Escandinávia	neutra.	Não	obstante,	segundo	Raeder,	foi	exatamente	nesse	dia	que	ele	deu	ao
comandante	supremo	a	ordem	de	se	preparar	para	uma	operação	norueguesa.

De	tudo	isso,	é	claro,	não	sabíamos	coisa	alguma.

✩

Entrementes,	a	península	escandinava	tornou-se	palco	de	um	conflito	inesperado,	que	despertou	intensas
reações	na	Inglaterra	e	na	França	e	afetou	fortemente	a	discussão	sobre	a	Noruega.	Os	“Pactos	de	Assistência
Mútua”	de	Stalin	com	a	Estônia,	a	Letônia	e	a	Lituânia	já	haviam	levado	à	ocupação	e	ao	fim	desses	países,	e
o	Exército	Vermelho	e	a	 força	aérea	 russa	passaram	a	bloquear	as	 linhas	de	acesso	à	União	Soviética	pelo
ocidente,	pelo	menos	no	que	concernia	à	rota	do	Báltico.	Restava	apenas	o	acesso	pela	Finlândia.

No	início	de	outubro,	Mr.	Paasikivi,	um	dos	políticos	finlandeses	que	haviam	assinado	o	tratado	de	paz	de
1921	com	a	União	Soviética,	foi	a	Moscou.	As	exigências	soviéticas	foram	radicais:	a	fronteira	finlandesa	no
istmo	da	Karelia	deveria	 recuar	uma	distância	considerável,	para	 tirar	Leningrado	do	alcance	de	artilharia
hostil.	E	mais:	exigiu-se	a	cessão	de	algumas	ilhas	finlandesas	no	Golfo	da	Finlândia;	o	empréstimo	do	único
porto	finlandês	livre	de	gelo	no	Mar	Ártico,	Petsamo;	e,	acima	de	tudo,	o	empréstimo	do	porto	de	Hango,
na	 entrada	 do	Golfo	 da	 Finlândia,	 como	 base	 aeronaval	 russa.	 Os	 finlandeses	 estavam	 dispostos	 a	 fazer
concessões	 em	 todos	 os	 pon tos,	 exceto	 o	 último.	 Com	 as	 chaves	 do	 golfo	 em	mãos	 russas,	 a	 segurança
estratégica	e	nacional	da	Finlândia	lhes	parecia	acabar.	As	negociações	foram	suspensas	em	13	de	novembro
e	o	governo	finlandês	deu	início	à	mobilização.	Em	28	de	novembro,	Molotov	derrogou	o	Pacto	de	Não
Agressão	entre	a	Finlândia	e	a	Rússia;	dois	dias	depois,	os	russos	atacaram	em	oito	pontos	da	fronteira	de	mil
milhas	da	Finlândia	e,	na	mesma	manhã,	sua	capital,	Helsinki,	foi	bombardeada	pela	força	aérea	vermelha.

O	impacto	do	ataque	russo	recaiu,	inicialmente,	sobre	as	defesas	fronteiriças	dos	finlandeses	no	istmo	da
Karelia.	 Elas	 abrangiam	 uma	 faixa	 fortificada	 de	 cerca	 de	 vinte	milhas	 de	 largura,	 que	 ia	 de	 norte	 a	 sul
atravessando	 uma	 região	 florestal	 coberta	 de	 neve.	 A	 zona	 era	 chamada	 de	 “Linha	 Mannerheim”	 em
homenagem	 ao	 comandante	 em	 chefe	 finlandês	 que	 salvara	 a	 Finlândia	 da	 subjugação	 bolchevique,	 em
1917.	A	indignação	despertada	na	Inglaterra,	na	França	e,	com	mais	veemência	ainda,	nos	EUA,	diante	do
ataque	não	provocado	da	imensa	potência	soviética	a	uma	nação	pequena,	intrépida	e	altamente	civilizada,
logo	foi	seguida	pelo	assombro	e	pelo	alívio.	As	primeiras	semanas	de	luta	não	trouxeram	nenhum	sucesso
para	as	forças	soviéticas.	O	exército	finlandês,	cujo	efetivo	total	de	combate	era	de	apenas	cerca	de	duzentos
mil	homens,	saiu-se	muito	bem.	Os	tanques	russos	foram	enfrentados	com	audácia	e	com	um	novo	tipo	de
granada	de	mão,	logo	apelidada	de	“coquetel	Molotov”.





É	provável	que	o	governo	soviético	houvesse	contado	com	uma	vitória	 fácil.	Esperava	que	seus	ataques
aéreos	iniciais	a	Helsinki	e	outras	regiões,	mesmo	não	sendo	em	grande	escala,	causassem	terror.	As	tropas
que	 usou	 inicialmente,	 embora	 muito	 mais	 fortes	 em	 termos	 numéricos,	 eram	 de	 qualidade	 inferior	 e
maltreinadas.	O	efeito	dos	bombardeios	aéreos	e	da	invasão	de	seu	território	foi	levantar	os	finlandeses,	que
se	 uniram	 contra	 o	 agressor	 e	 lutaram	 com	 absoluta	 determinação	 e	 extrema	 habilidade.	 O	 ataque	 à
“cintura”	da	Finlândia	foi	desastroso	para	os	invasores.	Nessa	área,	o	terreno	é	quase	inteiramente	coberto	de
florestas	de	pinheiros,	com	uma	ondulação	suave	e,	na	época,	coberto	com	trinta	centímetros	de	neve.	O
frio	era	intenso.	Os	finlandeses	estavam	bem-equipados,	com	esquis	e	roupas	quentes,	que	os	russos	não	pos-
suíam.	Além	disso,	os	 finlandeses	 revelaram-se	combatentes	 individuais	agressivos,	altamente	 treinados	em
matéria	de	reconhecimento	e	guerra	florestal.	Os	russos	confiaram	em	vão	na	quan tidade	e	nas	armas	mais
pesadas.	Ao	longo	de	toda	essa	frente,	os	postos	de	fronteira	finlandeses	recuaram	lentamente	pelas	estradas,
seguidos	pelas	colunas	russas.	Depois	que	estas	haviam	penetrado	cerca	de	trinta	milhas,	foram	atacadas	pelos
finlandeses.	 Detidas	 à	 frente	 pelas	 linhas	 de	 defesa	 finlandesas	 construídas	 nas	 florestas,	 violentamente
atacadas	nos	flancos	dia	e	noite	e	com	suas	comunicações	cortadas,	as	colunas	foram	despedaçadas,	ou,	nos
casos	em	que	tiveram	sorte,	voltaram,	depois	de	pesadas	baixas,	ao	ponto	de	partida.	No	fim	de	dezembro,
todo	o	plano	russo	de	fazer	a	invasão	através	da	“cintura”	tinha	fracassado.

Enquanto	isso,	o	ataque	à	Linha	Mannerheim,	no	istmo	da	Karelia,	não	teve	melhor	resultado.	Uma	série
de	ataques	em	massa	por	quase	12	divisões	foi	lançada	no	início	de	dezembro	e	continuou	durante	todo	o
mês.	No	fim	do	ano,	o	fracasso	em	todo	o	front	convenceu	o	governo	soviético	de	que	teria	de	enfrentar
um	inimigo	muito	diferente	do	esperado.	Ele	se	decidiu	por	um	ataque	maciço.	Isso	exigia	preparação	em
larga	 escala	 e,	 a	 partir	 do	 fim	 do	 ano,	 os	 combates	 cessaram	 ao	 longo	 de	 toda	 a	 fronteira	 finlandesa,
deixando	 os	 finlandeses	 temporariamente	 vitoriosos	 sobre	 seu	 poderoso	 agressor.	 Esse	 acontecimento
surpreendente	 foi	 recebido	 com	 igual	 satisfação	 em	 todos	 os	 países,	 beligerantes	 ou	 neutros,	 do	mundo
inteiro.	Foi	uma	propaganda	bastante	ruim	para	o	exército	soviético.	Nos	círculos	ingleses,	muita	gente	se
congratulou	 por	 não	 termos	 feito	 um	 esforço	 exagerado	 para	 ter	 os	 soviéticos	 do	 nosso	 lado.	Tirou-se	 a
conclusão,	sumamente	apressada,	de	que	o	exército	russo	fora	destruído	pelo	expurgo	e	de	que	a	podridão	e
a	degradação	inerentes	a	seu	sistema	de	governo	e	sua	sociedade	tinham	sido	comprovadas.	Não	foi	só	na
Inglaterra	 que	 se	 formou	 essa	 opinião.	 Não	 há	 dúvida	 de	 que	 Hitler	 e	 seus	 generais	 meditaram
profundamente	sobre	o	desempenho	finlandês	e	de	que	ele	influenciou	de	forma	potente	o	pensamento	do
Führer.

Todo	o	 ressentimento	 sentido	 contra	 o	 governo	 soviético	pelo	pacto	Ribbentrop-Molotov	 inflamou-se
ainda	mais	com	essa	nova	demonstração	de	intimidação	e	agressão	brutais.	A	isso	se	misturaram	também	o
desprezo	pela	ineficiência	mostrada	pelas	tropas	soviéticas	e	o	entusiasmo	pelos	bravos	finlandeses.	Apesar	da
Grande	Guerra	que	fora	declarada,	houve	um	intenso	desejo	de	ajudar	os	finlandeses	com	aviões	e	outros
equipamentos	bélicos	preciosos,	além	de	voluntários	da	Inglaterra,	Estados	Unidos	e,	mais	ainda,	da	França.
Tanto	 para	 suprimento	 de	material	 quanto	 para	 a	 ida	 de	 voluntários,	 só	 havia	 uma	 rota	 possível	 para	 a
Finlândia.	O	porto	de	minério	de	ferro	de	Narvik,	com	sua	estrada	que	cruzava	as	montanhas	até	as	minas
de	ferro	suecas,	adquiriu	uma	nova	importância	sentimental,	se	não	estratégica.	Sua	utilização	como	linha
de	suprimento	dos	exércitos	 finlandeses	afetava	a	neutralidade	da	Noruega	e	da	Suécia.	Essas	duas	nações,
igualmente	teme rosas	da	Alemanha	e	da	Rússia,	não	tinham	outro	objetivo	senão	ficar	fora	das	guerras	por
que	estavam	cercadas	e	pelas	quais	poderiam	ser	tragadas.	Parecia	ser	a	única	chance	de	sobreviverem.	Mas	o
governo	 inglês,	 embora	 relutasse,	 naturalmente,	 em	 cometer	 até	mesmo	 uma	 violação	 técnica	 das	 águas
territoriais	norueguesas,	minando	as	Passagens	em	seu	próprio	bene fício	contra	a	Alemanha,	tomou,	baseado
numa	emoção	generosa	que	mal	tinha	ligação	indireta	com	nosso	problema	da	guerra,	a	iniciativa	de	fazer



uma	 exigência	 muito	 mais	 séria	 à	 Noruega	 e	 à	 Suécia	 para	 que	 permitissem	 o	 trânsito	 de	 homens	 e
suprimentos	a	caminho	da	Finlândia.

Solidarizei-me	ardorosamente	com	os	finlandeses,	apoiei	todas	as	pro postas	de	ajudá-los	e	acolhi	de	bom
grado	essa	brisa	nova	e	favorável,	como	meio	de	obter	a	grande	vantagem	estratégica	de	isolar	a	Alemanha
de	seu	abastecimento	vital	de	minério	de	ferro.	Se	Narvik	viesse	a	se	tornar	uma	espécie	de	base	aliada	para
abastecer	os	finlandeses,	certamente	seria	fácil	impedir	que	os	navios	alemães	carregassem	minério	no	porto
e	 navegassem	 em	 segurança	 através	 das	 Passagens	 rumo	 à	 Alemanha.	 Uma	 vez	 superados	 os	 protestos
noruegueses	e	suecos,	fosse	pela	razão	que	fosse,	as	providências	mais	importantes	incluiriam	as	mais	simples.
Assim,	em	16	de	dezembro,	renovei	meus	esforços	para	obter	consentimento	para	a	operação	simples	e	sem
derramamento	de	sangue	que	consistiria	em	minar	as	Passagens.

Meu	memorando	foi	examinado	pelo	Gabinete	em	22	de	dezembro,	e	defendi	meus	argumentos	com	o
melhor	de	minha	capacidade.	Não	consegui	nenhuma	decisão	favorável	a	agir.	Era	possível	fazer	protestos
diplomáticos	à	Noruega	pela	utilização	de	suas	águas	territoriais	pela	Alemanha,	e	os	chefes	de	estado-maior
tiveram	ordem	de	 “considerar	 as	 consequências	militares	 de	 compromissos	 em	 solo	 escandinavo”.	 Foram
autorizados	a	“planejar	o	desembarque	de	uma	força	em	Narvik,	em	benefício	da	Finlândia	e	tam bém	em
função	de	uma	possível	ocupação	alemã	do	 sul	da	Noruega”.	Mas	nenhuma	ordem	de	execução	pôde	 ser
emitida	para	o	almirantado.	Num	documento	que	mandei	circular	em	21	de	dezembro,	resumi	os	relatórios
do	sistema	de	inteligência	que	mostravam	a	possibilidade	de	desígnios	russos	quanto	à	Noruega.	Dizia-se	que
os	soviéticos	tinham	três	divisões	concentradas	em	Murmansk,	preparando-se	para	uma	expedição	marítima.
“É	possível”,	concluí,	“que	esse	cenário	se	transforme	em	palco	de	atividades	num	futuro	próximo.”	Isso	se
confirmou	plenamente,	mas	partindo	de	outras	direções.

✩

Fazia	muito	tempo	que	eu	me	interessava	pela	captura	do	Altmark,	o	navio-auxiliar	do	Spee.	Esse	navio
era	 também	 uma	 prisão	 flutuante	 para	 as	 tripulações	 de	 nossos	 navios	 mercantes	 afundados.	 Alguns
prisioneiros	ingleses	libertados	pelo	comandante	Langsdorff	no	porto	de	Montevidéu,	em	cumprimento	às
leis	 internacionais,	 disseram-nos	 que	 quase	 trezentos	marinheiros	mercantes	 ingleses	 estavam	 a	 bordo	 do
Altmark.	O	navio	escondeu-se	pelo	Atlântico	sul	por	quase	dois	meses	e,	então,	na	esperança	de	que	a	busca
houvesse	 diminuído,	 seu	 comandante	 arriscou	 a	 volta	 para	 a	 Alemanha.	 A	 sorte	 e	 o	 bom	 tempo	 o
favoreceram,	e	somente	em	14	de	fevereiro,	depois	de	passar	entre	a	Islândia	e	as	ilhas	Faroe,	é	que	ele	foi
avistado	por	nossos	aviões	em	águas	territoriais	norueguesas.

Nas	palavras	de	um	comunicado	do	almirantado,	“alguns	dos	navios	de	Sua	Majestade	que	estavam	em
posição	conveniente	foram	acionados”.	Um	grupo	de	contratorpedeiros,	sob	o	comandante	Philip	Vian	do
HMS	Cossack,	 interceptou	 o	Altmark,	 mas	 não	 o	 atacou	 de	 imediato.	 O	Altmark	 refugiou-se	 no	 fiorde
Jösing,	 uma	 estreita	 entrada	 com	 cerca	 de	 uma	 milha	 e	 meia	 de	 extensão,	 ladeado	 por	 escarpas	 altas	 e
cobertas	de	neve.	Dois	contratorpedeiros	ingleses	receberam	instrução	de	abordá-lo	para	exame.	Na	entrada
do	 fiorde,	 foram	 barrados	 por	 duas	 canhoneiras	 norueguesas,	 que	 lhes	 informaram	 que	 o	 navio	 estava
desarmado,	fora	examinado	na	véspera	e	havia	recebido	permissão	de	prosseguir	para	a	Alemanha,	usando	as
águas	territoriais	norueguesas.	Diante	disso,	nossos	contratorpedeiros	recuaram.

Quando	 essa	 informação	 chegou	 ao	 almirantado,	 interferi	 e,	 com	 a	 concordância	 do	 ministro	 do
Exterior,	ordenei	que	nossos	navios	entrassem	no	fiorde.	Vian	fez	o	resto.	Naquela	noite,	no	Cossack,	 com
os	holofotes	 acesos,	 ele	 entrou	no	 fiorde,	 através	 do	 gelo	 flutuante.	 Primeiro,	 foi	 a	 bordo	da	 canhoneira
norueguesa	Kjell	e	solicitou	que	o	Altmark	fosse	levado	até	Bergen	sob	escolta	conjunta,	para	investigações
nos	termos	da	legislação	internacional.	O	comandante	norueguês	repetiu	sua	garantia	de	que	o	Altmark	fora



revistado	duas	vezes,	de	que	estava	desarmado	e	de	que	nenhum	prisioneiro	 inglês	 fora	encontrado.	Vian
declarou	 então	 que	 iria	 abordá-lo	 e	 convidou	 o	 oficial	 norueguês	 para	 que	 o	 acompanhasse.	 O	 convite
acabou	declinado.

Enquanto	 isso,	 o	Altmark	 tomou	 caminho	 e,	 na	 tentativa	 de	 abalroar	 o	Cossack,	 encalhou.	O	Cossack
forçou	 a	 abordagem	 e	 um	 grupo	 saltou	 para	 o	Altmark	 depois	 de	 atracar	 os	 dois	 navios.	 Seguiu-se	 uma
acirrada	 luta	 corpo	 a	 corpo,	 na	 qual	 quatro	 alemães	 foram	 mortos	 e	 cinco	 ficaram	 feridos;	 parte	 da
tripulação	 fugiu	para	a	 terra	e	os	demais	 se	 renderam.	Começou	a	busca	pelos	prisioneiros	 ingleses.	Logo
foram	encontrados	às	centenas,	trancafiados	dentro	de	despensas	e	até	dentro	de	um	tanque	de	combustível
vazio.	Houve	o	grito:	“Chegou	a	Marinha!”	As	portas	foram	arrombadas	e	os	cativos	levados	para	o	convés.
Também	se	constatou	que	o	Altmark	levava	dois	canhões	automáticos	e	quatro	metralhadoras	e	que,	apesar
de	 ter	 sido	 abordado	 duas	 vezes	 pelos	 noruegueses,	 não	 fora	 revistado.	 As	 canhoneiras	 norueguesas
mantiveram-se	como	espectadoras	passivas	durante	toda	essa	operação.	À	meia-noite,	Vian	havia	deixado	o
fiorde	e	estava	a	caminho	do	Forth.

O	almirante	Pound	e	eu	sentamo-nos	juntos,	com	certa	ansiedade,	na	sala	de	guerra	do	almirantado.	Eu
dera	um	aperto	 firme	no	Foreign	Office	 e	 tinha	plena	 consciência	da	 gravidade	 técnica	das	providências
tomadas.	Mas	 o	 que	 importava,	 no	 país	 e	 no	Gabinete,	 era	 saber	 se	 havia	 ou	não	 prisioneiros	 ingleses	 a
bordo.	 Ficamos	muito	 satisfeitos	 quando,	 às	 três	 horas	 da	manhã,	 chegou	 a	 notícia	 de	 que	 os	 trezentos
homens	tinham	sido	encon trados	e	resgatados.	Esse	era	o	fato	preponderante.

A	 decisão	 de	Hitler	 de	 invadir	 a	Noruega,	 como	 vimos,	 tinha	 sido	 tomada	 em	 14	 de	 dezembro,	 e	 o
trabalho	 de	 estado-maior	 prosseguia,	 sob	 a	 orien tação	 de	 Keitel.	 O	 incidente	 do	 Altmark,	 sem	 dúvida,
impulsionou	a	ação.	Por	sugestão	de	Keitel,	em	20	de	fevereiro,	Hitler	convocou	urgentemente	a	Berlim	o
general	 von	 Falkenhorst,	 que	 na	 época	 estava	 no	 comando	 de	 um	 corpo	 de	 exército	 em	 Coblenz.
Falkenhorst	 havia	 participado	 da	 cam panha	 alemã	 na	 Finlândia,	 em	 1918,	 e,	 nessa	 tarde,	 discutiu	 com
Hitler,	Keitel	 e	 Jodl	planos	 operacionais	 detalhados	para	 a	 expedição	norueguesa,	 que	 ele	mesmo	deveria
comandar.	A	questão	das	prioridades	era	de	suma	importância.	Deveria	Hitler	comprometer-se	na	Noruega
antes	 ou	 depois	 da	 execução	 do	 “Dossiê	Amarelo”	—	do	 ataque	 à	 França?	 Em	1°	 de	março,	 tomou	 sua
decisão:	 a	 Noruega	 deveria	 vir	 primeiro.	 O	 Führer	 realizou	 uma	 conferência	 militar	 na	 tarde	 de	 16	 de
março	e	o	Dia	D	foi	provisoriamente	marcado,	aparentemente	para	9	de	abril.

✩

Enquanto	isso,	os	soviéticos	jogaram	o	grosso	de	seu	poderio	contra	os	finlandeses.	Redobraram	o	esforço
para	penetrar	na	Linha	Mannerheim	antes	que	a	neve	derretesse.	Infelizmente,	nesse	ano,	a	primavera	e	seu
de gelo,	 nos	 quais	 os	 oprimidos	 finlandeses	 fundamentavam	 suas	 esperanças,	 chegaram	 com	 quase	 seis
semanas	de	atraso.	A	grande	ofensiva	soviética	no	istmo,	que	duraria	42	dias,	iniciou-se	em	1°	de	fevereiro,
combinada	com	um	maciço	bombardeio	aéreo	de	depósitos	essenciais	e	entroncamentos	 ferroviários	atrás
das	linhas.	Dez	dias	de	pesado	bombardeio	dos	canhões	soviéticos,	em	posição	em	massa,	juntos	roda	a	roda,
anunciaram	 o	 grande	 ataque	 da	 infantaria.	Depois	 de	 uma	 batalha	 de	 15	 dias,	 a	 linha	 foi	 rompida.	Os
ataques	aéreos	ao	forte	e	base	principal	de	Vyborg	aumentaram	de	intensidade.	No	fim	do	mês,	o	sistema	de
defesa	de	Mannerheim	estava	desorganizado	e	os	russos	puderam	concentrar-se	contra	o	golfo	de	Vyborg.
Era	escassa	a	munição	dos	finlandeses,	e	suas	tropas	estavam	exaustas.

A	 honrosa	 retidão	 que	 nos	 privara	 de	 qualquer	 iniciativa	 estratégica	 também	 prejudicou	 todas	 as
providências	 efetivas	 para	 o	 envio	de	material	 à	 Finlândia.	Na	França,	 porém,	prevalecia	 um	 sentimento
mais	 caloroso	 e	 profundo,	 intensamente	 fomentado	 por	M.	Daladier.	 Em	 2	 de	março,	 sem	 consultar	 o
governo	 inglês,	 ele	 concordou	 em	 enviar	 cinquenta	 mil	 voluntários	 e	 cem	 bombardeiros	 à	 Finlândia.



Certamente	não	podíamos	agir	nessa	escala	e,	em	vista	dos	documentos	encontrados	com	o	major	alemão
na	 Bélgica	 e	 dos	 incessantes	 relatórios	 do	 sistema	 de	 inteligência	 sobre	 a	 concentração	maciça	 de	 tropas
alemãs	na	frente	ocidental,	tudo	foi	muito	além	do	que	a	prudência	recomendaria.	Ainda	assim,	concordou-
se	em	enviar	cinquenta	bombardeiros	ingleses.	Em	12	de	março,	o	Gabinete	novamente	decidiu	reativar	os
planos	de	desembarques	militares	em	Narvik	e	Trondheim,	depois	em	Stavanger	e	Bergen,	como	parte	da
ampliação	de	ajuda	à	Finlândia	a	que	fôramos	arrastados	pelos	franceses.	Esses	planos	deveriam	estar	prontos
para	 execução	 em	 20	 de	março,	 embora	 a	 necessidade	 da	 permissão	 no rueguesa	 e	 sueca	 não	 tivesse	 sido
atendida.	Entrementes,	em	7	de	março,	Mr.	Paasikivi	 foi	novamente	a	Moscou,	dessa	vez	para	discutir	os
termos	do	armistício.	No	dia	12,	os	termos	russos	foram	aceitos	pelos	finlandeses.	Todos	os	nossos	planos	de
desembarque	militar	voltaram	para	a	gaveta	e	as	forças	que	estavam	sendo	reunidas	dispersaram-se,	até	certo
ponto.	As	duas	divisões	que	 tinham	sido	retidas	na	Inglaterra	obtiveram	então	permissão	de	seguir	para	a
França,	e	nosso	poder	de	combate	voltado	para	a	Noruega	ficou	reduzido	a	11	batalhões.

✩

O	 colapso	 militar	 da	 Finlândia	 teve	 outras	 repercussões.	 Em	 18	 de	 março,	 Hitler	 encontrou-se	 com
Mussolini	 no	 Passo	 de	 Brenner.	 Deliberadamente,	 deixou	 seu	 anfitrião	 italiano	 na	 impressão	 de	 que	 a
Alemanha	 não	 cogitava	 lançar	 uma	 ofensiva	 terrestre	 ocidental.	 No	 dia	 19,	 Mr.	 Chamberlain	 falou	 na
Câmara	dos	Comuns.	Em	vista	das	críticas	recentes,	reexaminou	com	algum	detalhe	o	caso	da	ajuda	inglesa
à	Finlândia.	Enfatizou,	acertadamente,	que	nossa	consideração	principal	 tinha	sido	o	desejo	de	respeitar	a
neutralidade	 da	 Noruega	 e	 da	 Suécia,	 e	 também	 defendeu	 o	 governo	 por	 não	 se	 deixar	 apressar	 em
tentativas	de	 socorrer	os	 finlandeses,	que	 teriam	pouca	probabilidade	de	êxito.	A	derrota	da	Finlândia	 foi
fatal	 para	 o	 go verno	 Daladier,	 cujo	 líder	 tomara	 providências	 muito	 marcantes,	 embora	 tardias,	 e	 dera
pessoalmente	um	destaque	desproporcional	a	essa	parte	de	nossas	inquietações.	Em	21	de	março,	formou-se
um	 novo	 Gabinete,	 sob	 a	 direção	 de	 M.	 Reynaud,	 comprometido	 com	 uma	 condução	 cada	 vez	 mais
vigorosa	da	guerra.

Minhas	relações	com	M.	Reynaud	tinham	bases	diferentes	das	que	eu	havia	estabelecido	com	M.	Daladier.
Reynaud,	Mandel	e	eu	havíamos	sentido	as	mesmas	emoções	a	respeito	de	Munique.	Daladier	estivera	do
lado	oposto.	Por	conseguinte,	acolhi	a	mudança	de	bom	grado.	Os	ministros	franceses	foram	a	Londres	para
uma	reunião	do	Conselho	Supremo	de	Guerra	em	28	de	março.	Mr.	Chamberlain	abriu	o	encontro	com
uma	descrição	com pleta	e	clara	do	panorama,	tal	como	ele	o	via.	Disse	que	a	Alemanha	tinha	dois	pontos
fracos:	 seu	 abastecimento	 de	 minério	 de	 ferro	 e	 de	 petróleo.	 As	 principais	 fontes	 de	 suprimento	 desses
produtos	 situavam-se	 em	extremos	opostos	da	Europa.	O	minério	de	 ferro	vinha	do	norte.	Chamberlain
expôs	 com	 precisão	 a	 importância	 de	 interceptarmos	 os	 suprimentos	 alemães	 de	 minério	 de	 ferro
provenientes	da	Suécia.	Também	discorreu	sobre	os	campos	de	petróleo	romenos	e	de	Baku,	que	deveriam
ser	recusados	à	Alemanha,	se	possível	através	da	diplomacia.	Ouvi	essa	argumentação	vigorosa	com	crescente
prazer.	Eu	não	me	havia	apercebido	de	quão	plenamente	Mr.	Chamberlain	e	eu	estávamos	de	acordo.

M.	Reynaud	falou	do	 impacto	da	propaganda	alemã	no	moral	 francês.	A	rádio	alemã	clamava	todas	as
noites	 que	 o	Reich	não	 tinha	 qualquer	 rixa	 com	 a	França;	 que	 a	 origem	da	 guerra	 devia	 ser	 buscada	no
cheque	em	branco	dado	pela	Inglaterra	à	Polônia;	que	a	França	fora	arrastada	para	a	guerra	nos	calcanhares
dos	ingleses,	e	até	mesmo	que	não	estava	em	condições	de	sustentar	um	combate.	A	política	de	Goebbels	em
relação	à	França	parecia	consistir	em	deixar	a	guerra	prosseguir	na	cadência	 lenta	dessa	ocasião,	contando
com	o	crescente	desestímulo	entre	os	cinco	milhões	de	franceses	então	convocados	e	com	a	emergência	de
um	 governo	 francês	 que	 se	 dispusesse	 a	 chegar	 a	 uma	 solução	 conciliatória	 com	 a	Alemanha,	 à	 custa	 da
Inglaterra.



Na	França,	disse	ele,	formulava-se	por	toda	parte	a	pergunta:	“Como	podem	os	aliados	vencer	a	guerra?”
O	número	de	divisões,	“apesar	dos	esforços	ingleses”,	estava	aumentando	mais	depressa	do	lado	alemão	que
do	nosso.	Assim,	quando	poderíamos	ter	esperança	de	garantir	a	superio ridade	de	pessoal	necessária	para	um
combate	 bem-sucedido	 no	 Ocidente?	 Não	 tínhamos	 conhecimento	 do	 que	 estava	 acontecendo	 na
Alemanha	em	equipamento	material.	Havia	na	França	um	sentimento	generalizado	de	que	a	guerra	chegara
a	um	impasse	e	de	que	a	Alemanha	só	precisava	esperar.	A	menos	que	se	tomasse	alguma	providência	para
cortar	o	abastecimento	de	petróleo	e	de	outras	matérias-primas	do	inimigo,	“poderia	aumentar	o	sentimento
de	que	o	bloqueio	não	era	arma	suficientemente	 forte	para	assegurar	a	vitória	da	causa	aliada”.	Reynaud,
muito	mais	receptivo	ao	corte	do	abastecimento	de	minério	de	ferro	sueco,	declarou	que	havia	uma	relação
exata	entre	o	fornecimento	de	minério	de	ferro	sueco	à	Alemanha	e	a	produção	da	indústria	siderúrgica	e
metalúrgica	alemã.	Sua	conclusão	foi	que	os	aliados	deveriam	minar	as	águas	territoriais	ao	longo	da	costa
norueguesa	e,	posteriormente,	obstruir	por	uma	ação	similar	o	minério	que	era	 levado	do	porto	de	Lulea
para	 a	 Alemanha.	 Ele	 assinalou	 a	 importância	 de	 impedirmos	 o	 abastecimento	 de	 petróleo	 romeno	 à
Alemanha.

Finalmente,	 ficou	 decidido	 que,	 depois	 de	 enviarmos	 comunicações	 em	 termos	 gerais	 à	 Noruega	 e	 à
Suécia,	 lançaríamos	 campos	 de	 minas	 nas	 águas	 territoriais	 norueguesas	 em	 5	 de	 abril.	 Também	 ficou
acertado	que,	se	a	Ale manha	invadisse	a	Bélgica,	os	aliados	entrariam	imediatamente	nesse	país,	sem	esperar
por	um	convite	formal;	e,	se	a	Alemanha	invadisse	a	Holanda	e	a	Bélgica	não	prestasse	assistência	a	esta,	os
aliados	deveriam	considerar-se	livres	para	entrar	na	Bélgica	a	fim	de	ajudar	a	Holanda.

Finalmente,	como	um	ponto	evidente	em	que	estávamos	todos	de	acordo,	o	comunicado	declarou	que	os
governos	 inglês	e	 francês	haviam	assentido	na	 seguinte	declaração	solene:	Que,	durante	a	guerra	em	curso,
não	negociariam	nem	firmariam	armistícios	ou	tratados	de	paz	a	não	ser	em	concordância	mútua.

Esse	pacto	adquiriu	suma	importância	posteriormente.

✩

Em	 3	 de	 abril,	 o	 gabinete	 inglês	 implementou	 a	 resolução	 do	 Supremo	 Conselho	 de	 Guerra,	 e	 o
almirantado	 foi	 autorizado	 a	minar	 as	 Passagens	 norueguesas	 em	8	de	 abril.	Dei	 o	 nome	de	 “Wilfred”	 à
operação	 efetiva	 de	 lançamento	 das	 minas,	 porque,	 por	 si	 só,	 ela	 era	 muito	 pequena	 e	 inocente.
Considerando	 que	 o	 fato	 de	minarmos	 as	 águas	 norueguesas	 poderia	 provo car	 represália	 alemã,	 também
ficou	 acertado	 que	 uma	brigada	 inglesa	 e	 um	 contingente	 francês	 seriam	 enviados	 a	Narvik	 para	 abrir	 o
porto	 e	 avançar	 para	 a	 fronteira	 sueca.	Outras	 forças	 deveriam	 ser	 despachadas	 para	 Stavanger,	Bergen	 e
Trondheim,	a	fim	de	negar	essas	bases	ao	inimigo.

Algumas	notícias	sinistras,	de	credibilidade	variável,	começaram	então	a	chegar.	Nessa	mesma	reunião	do
Gabinete	de	Guerra,	em	3	de	abril,	o	ministro	da	Guerra	disse-nos	que	chegara	ao	Ministério	da	Guerra	um
relatório	informando	que	os	alemães	estavam	reunindo	grande	massa	de	tropa	em	Rostock,	com	a	intenção
de	 tomar	 a	 Escandinávia,	 se	 necessário.	 O	 ministro	 do	 Exterior	 disse	 que	 a	 notícia	 proveniente	 de
Estocolmo	tendia	a	confirmar	esse	relatório.	Segundo	a	embaixada	sueca	em	Berlim,	duzentas	mil	toneladas
de	 navios	 alemães	 estavam	 concentradas	 em	 Stettin	 e	 Swinemunde,	 tendo	 a	 bordo	 tropas	 que	 os	 boatos
situavam	em	quatrocentos	mil	soldados.	Insinuou-se	que	essas	forças	estavam	de	prontidão	para	desferir	um
contra-ataque	em	resposta	a	um	possível	ataque	nosso	a	Narvik	ou	outros	portos	noruegueses,	sobre	o	qual
dizia-se	que	os	alemães	ainda	estavam	inquietos.

Na	quinta-feira,	4	de	abril,	Mr.	Chamberlain	fez	um	discurso	de	um	otimismo	incomum.	Hitler,	declarou
ele,	 havia	 “perdido	 o	 bonde”.	 Sete	meses	 haviam-nos	 permitido	 eliminar	 nossos	 pontos	 fracos	 e	 ampliar



enormemente	nosso	poder	de	combate.	A	Alemanha,	por	outro	lado,	havia-se	preparado	tão	completamente
que	tinha	pouca	margem	de	forças	a	que	recorrer.

Isso	se	revelou	uma	afirmação	insensata.	Seu	pressuposto	básico	—	de	que	nós	e	os	franceses	estávamos
relativamente	 mais	 fortes	 do	 que	 no	 início	 da	 guerra	 —	 não	 deixava	 de	 ser	 razoável.	 Como	 expliquei
anteriormente,	 os	 alemães,	 a	 essa	 altura,	 estavam	 no	 quarto	 ano	 de	 uma	 intensa	 fabricação	 de	 material
bélico,	enquanto	nós	nos	achávamos	num	estágio	muito	atrasado,	provavelmente	comparável,	em	termos	de
produtividade,	ao	 segundo	ano.	Além	disso,	a	cada	mês	 transcorrido,	o	exército	alemão,	que	estava	então
com	 quatro	 anos,	 fora	 se	 transformando	 numa	 arma	 aperfeiçoada	 e	 madura,	 e	 a	 vantagem	 anterior	 do
exército	francês	em	termos	de	treinamento	e	coesão	ia	desaparecendo.	Tudo	estava	em	suspenso.	Os	vários
pequenos	expedientes	que	eu	pudera	sugerir	tinham	ganho	aceitação,	mas	nada	de	caráter	fundamental	fora
feito	 por	 qualquer	 dos	 lados.	 Nossos	 planos,	 que	 não	 eram	 lá	 grande	 coisa,	 baseavam-se	 em	 reforçar	 o
bloqueio	minando	o	corredor	norueguês	ao	norte	e	impedindo	o	fornecimento	de	petróleo	à	Alemanha	no
sudeste.	Completa	imobilidade	e	silêncio	reinavam	por	trás	do	front	alemão.	De	repente,	a	política	passiva
ou	de	pequena	escala	dos	aliados	foi	varrida	por	uma	catarata	de	surpresas	violentas.	Estávamos	por	aprender
o	que	era	guerra	total.
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Noruega

Antes	de	retomar	a	narrativa,	devo	explicar	as	alterações	ocorridas	em	minha	situação	durante	o	mês	de
abril	de	1940.

O	 cargo	 de	 ministro	 para	 a	 Coordenação	 da	 Defesa,	 ocupado	 por	 Lord	 Chatfield,	 havia-se	 tornado
redundante	e,	em	3	de	abril,	Mr.	Chamberlain	aceitou	sua	demissão,	que	ele	apresentou	espontaneamente.
No	dia	4,	emitiu-se	uma	declaração	do	n°	10	de	Downing	Street	no	sentido	de	que	não	se	preencheria	o
cargo	vago,	mas	estavam	sendo	tomadas	providências	para	que	o	primeiro	Lord	do	almirantado,	 sendo	o
mais	 antigo	 dos	 ministros	 das	 forças	 em	 questão,	 presidisse	 o	 Comitê	 de	 Coordenação	 Militar.	 Por
conseguinte,	 assumi	 a	 presidência	 de	 suas	 reuniões,	 que,	 no	 período	 de	 8	 a	 15	 de	 abril,	 realizaram-se
diariamente,	 ou,	 em	 certos	 momentos,	 duas	 vezes	 por	 dia.	 Eu	 tinha,	 portanto,	 uma	 responsabilidade
excepcional,	mas	nenhum	poder	de	direção	efetiva.	Entre	os	outros	ministros	de	forças	que	também	eram
membros	do	Gabinete	de	Guerra,	 eu	 era	 “primus	 inter	 pares”.	Mas	 não	 tinha	 poder	 de	 tomar	 ou	 impor
decisões.	Tinha	que	influenciar	não	só	os	ministros	das	forças,	mas	também	seus	comandantes	profissionais.
Assim,	muitos	homens	importantes	e	capazes	tinham	o	direito	e	o	dever	de	expressar	suas	opiniões	sobre	as
fases	rapidamente	cambiantes	da	batalha	—	foi	uma	batalha	—	que	então	se	iniciou.

Os	 chefes	 de	 estado-maior	 reuniam-se	 diariamente,	 depois	 de	 discutirem	 toda	 a	 situação	 com	 seus
respectivos	 ministros.	 Tomavam	 então	 suas	 próprias	 decisões,	 as	 quais,	 obviamente,	 passavam	 a	 ser	 de
importância	dominante.	Eu	 tomava	 conhecimento	delas	 através	do	primeiro	Lord	do	mar,	 que	 tudo	me
comunicava,	 ou	 dos	 vários	 memorandos	 ou	 aide-mémoires	 que	 os	 chefes	 de	 estado-maior	 emitiam.	 Se
desejasse	questionar	alguma	dessas	opiniões,	poderia	levantá-las,	é	claro,	na	primeira	oportunidade,	em	meu
comitê	de	coordenação,	onde	os	chefes	de	estado-maior,	apoiados	por	seus	respectivos	ministros,	que	eles	em
geral	 arrastavam	 consigo,	 compareciam	 todos	 como	 membros	 individuais.	 Havia	 um	 fluxo	 copioso	 de
conversas	polidas,	no	final	das	quais	um	relatório	muito	diplomático	era	redigido	pelo	secretário	da	reunião
e	verificado	pelas	três	forças	armadas,	para	garantir	que	não	houvesse	discrepâncias.	Havíamos,	pois,	chegado
àquele	nível	 elevado,	 tolerante	 e	 afortunado	em	que	 tudo	é	 resolvido	pelo	bem	maior	do	maior	número
possível	de	pessoas,	através	do	bom	senso	da	maioria	e	após	a	consulta	a	todos.	Mas,	no	tipo	de	guerra	que
estávamos	prestes	a	enfrentar,	a	situação	era	outra.	Infelizmente,	sou	forçado	a	escrevê-lo:	a	briga	tinha	que
ser	mais	como	as	de	um	mau	elemento	que	acerta	o	nariz	do	outro	com	um	porrete,	um	martelo	ou	coisa
melhor.	Tudo	isso	é	deplorável,	e	é	uma	das	excelentes	razões	para	se	evitar	a	guerra	e	fazer	com	que	tudo	se
resolva	pelo	acordo,	amistosamente,	com	plena	consideração	pelos	direitos	da	minoria	e	com	o	registro	fiel
das	opiniões	dissidentes.

O	Comitê	de	Defesa	do	Gabinete	de	Guerra	reunia-se	quase	todos	os	dias	para	discutir	os	relatórios	do
comitê	 de	 coordenação	 militar	 e	 dos	 chefes	 de	 estado-maior.	 Suas	 conclusões	 ou	 divergências	 eram
novamente	 submetidas	 a	 frequentes	 reuniões	 do	Gabinete.	 Tudo	 tinha	 de	 ser	 explicado	 e	 reexplicado	 e,
muitas	 vezes,	 quando	 finalmente	 se	 concluía	 esse	 processo,	 todo	 o	 panorama	 estava	 diferente.	 No
almirantado,	que,	em	tempos	de	guerra,	é	necessariamente	um	QG	de	combate,	as	decisões	que	afetavam	a
esquadra	eram	instantaneamente	tomadas	e	apenas	em	casos	gravíssimos	eram	encaminhadas	ao	primeiro-
ministro,	que	nos	deu	respaldo	todas	as	vezes.	Quando	envolvia	a	ação	das	outras	forças,	o	método	indicado



não	 tinha	 nenhuma	 possibilidade	 de	 acompanhar	 o	 ritmo	 dos	 acontecimentos.	 Entretanto,	 no	 início	 da
campanha	da	Noruega,	o	almirantado,	pela	natureza	das	coisas,	tinha	três	quartos	do	trabalho	executivo	em
suas	próprias	mãos.

Não	 pretendo	 dizer	 que,	 quaisquer	 que	 fossem	meus	 poderes,	 eu	 tivesse	 sido	 capaz	 de	 tomar	 decisões
melhores	 ou	 de	 chegar	 a	 boas	 soluções	 dos	 problemas	 que	 então	 nos	 afrontavam.	 O	 impacto	 dos
acontecimentos	que	vou	narrar	foi	tão	violento,	e	a	situação	foi	tão	caótica,	que	logo	percebi	que	somente	a
autoridade	do	primeiro-ministro	poderia	reinar	sobre	o	Co mitê	de	Coordenação	Militar.	Assim,	no	dia	15,
pedi	a	Mr.	Chamberlain	que	assumisse	a	presidência,	o	que	ele	fez	em	praticamente	todas	as	nossas	reuniões
durante	 a	 campanha	 da	 Noruega.	 Ele	 e	 eu	 continuávamos	 em	 estreita	 concordância,	 e	 ele	 conferia	 sua
autoridade	suprema	às	opiniões	que	eu	expressava.

Houve	 lealdade	 e	 boa	 vontade	 por	 parte	 de	 todos.	Não	 obstante,	 o	 primeiro-ministro	 e	 eu	 tínhamos
aguda	consciência	do	caráter	amorfo	de	nosso	sistema,	ainda	mais	cotejado	com	o	surpreendente	curso	dos
acontecimentos.	Embora	o	almirantado,	nessa	época,	fosse	o	motor	principal,	podiam-se	levantar	algumas
objeções	 óbvias	 contra	 uma	 organização	 em	 que	 um	 dos	ministros	 das	 forças	 armadas	 tentava	 concertar
todas	as	operações	das	outras	duas	forças,	administrando,	ao	mesmo	tempo,	todas	as	tarefas	do	almirantado	e
tendo	uma	responsabilidade	especial	pela	movimentação	naval.	Essas	dificuldades	não	foram	eliminadas	pelo
fato	de	o	próprio	primeiro-ministro	assumir	a	presidência	e	me	dar	respaldo.	Mas,	embora	um	golpe	de	azar
após	outro,	resultantes	da	falta	de	meios	ou	de	um	comando	neutro,	caíssem	sobre	nós	quase	todos	os	dias,
continuei,	ainda	assim,	a	manter	minha	posição	nesse	círculo	fluente	e	amistoso,	mas	sem	um	foco	definido.

Posteriormente,	 mas	 só	 depois	 de	 termos	 sido	 atingidos	 por	 muitos	 de sastres	 na	 Escandinávia,	 fui
autorizado	a	convocar	e	presidir	as	reuniões	dos	chefes	de	estado-maior,	sem	os	quais	nada	podia	ser	feito.
Fui	formalmente	responsabilizado	por	“orientar	e	dirigir”.	O	general	Ismay,	o	oficial	sênior	encarregado	do
Estado-Maior	Central,	foi	posto	à	minha	disposição	como	meu	oficial	de	estado-maior	e	meu	representante	e,
nessa	condição,	tornou-se	membro	pleno	do	comitê	dos	chefes	de	estado-maior.	Fazia	muitos	anos	que	eu
conhecia	Ismay,	mas	foi	naquele	momento	que	nos	tornamos	unha	e	carne	e	muito	mais.	Assim,	os	chefes
de	estado-maior,	em	larga	medida,	passaram	a	responder	perante	mim	em	sua	condição	coletiva	e,	como	re -
presentante	do	primeiro-ministro,	passei	a	poder	influenciar	oficialmente	e	com	autoridade	suas	decisões	e
suas	políticas.	Por	outro	lado,	era	muito	natural	que	a	lealdade	primordial	deles	fosse	para	com	os	ministros
de	suas	forças,	os	quais	não	seriam	humanos	se	não	tivessem	algum	ressentimento	pela	delegação	de	parte	de
sua	 autoridade	 a	 um	 de	 seus	 colegas.	 Além	 disso,	 foi	 expressamente	 determinado	 que	 minhas
responsabilidades	deveriam	ser	cumpridas	em	nome	do	Comitê	de	Coordenação	Militar.	Assim,	eu	deveria
ter	 responsabilidades	 imensas,	 sem	poder	 efetivo	 em	minhas	próprias	mãos	para	 cumpri-las.	Apesar	disso,
achei	que	talvez	fosse	capaz	de	fazer	com	que	a	nova	organização	funcionasse.	Mas	ela	estava	fadada	a	durar
apenas	uma	semana.	Mesmo	assim,	minha	ligação	pessoal	e	oficial	com	o	general	Ismay	e	sua	relação	com	os
chefes	de	estado-maior	preservaram-se	intactas	e	sem	esmorecer	desde	1°	de	maio	de	1940	até	26	de	julho	de
1945,	quando	descansei	minha	carga.

✩

Na	 noite	 de	 sexta-feira,	 5	 de	 abril,	 o	 cônsul	 alemão	 em	 Oslo	 convidou	 algumas	 personalidades	 de
destaque,	inclusive	membros	do	governo,	para	a	exibição	de	um	filme	na	missão	diplomática.	O	filme	era	a
conquista	ale mã	da	Polônia	e	culminava	num	crescendo	de	cenas	de	horror,	durante	o	bombardeio	alemão
de	Varsóvia.	A	legenda	dizia:	“Eles	poderiam	agradecer	isso	a	seus	amigos	ingleses	e	franceses.”	O	grupo	se
despediu	em	silêncio,	desanimado.	O	governo	norueguês,	no	entanto,	estava	mais	interessado	nas	atividades
dos	 ingleses.	 Entre	 quatro	 e	meia	 e	 cinco	 horas	 de	 8	 de	 abril,	 quatro	 contratorpedeiros	 lançaram	 nosso



campo	minado	perto	do	Fiorde	Ocidental,	o	canal	que	leva	ao	porto	de	Narvik.	Às	cinco	horas,	a	notícia	foi
transmitida	pela	rádio	de	Londres	e,	às	cinco	e	meia,	uma	nota	do	governo	de	Sua	Majestade	foi	entregue	ao
ministro	do	Exterior	norueguês.	Em	Oslo,	passou-se	a	manhã	redigindo	protestos	contra	Londres.	Naquela
tarde,	porém,	o	almirantado	informou	à	missão	diplomática	norueguesa	em	Londres	que	navios	de	guerra
alemães	 tinham	sido	avistados	perto	da	 costa	da	Noruega,	 singrando	para	o	norte,	presumivelmente	 com
destino	a	Narvik.	Mais	ou	menos	na	mesma	hora,	chegou	à	capital	norueguesa	a	notícia	de	que	um	navio
alemão	 de	 transporte	 de	 tropas,	 o	 Rio	 de	 Janeiro,	 fora	 afundado	 perto	 da	 costa	 sul	 da	 Noruega	 pelo
submarino	polonês	Orzel;	a	notícia	dizia	ainda	que	um	grande	número	de	soldados	alemães	fora	resgatado
pelos	pescadores	locais	e	que	eles	haviam	declarado	estar-se	dirigindo	a	Bergen,	para	ajudar	os	noruegueses	a
defender	 o	 país	 dos	 ingleses	 e	 franceses.	Outras	 coisas	 estavam	 por	 vir.	 A	 Alemanha	 havia	 penetrado	 na
Dinamarca,	mas	a	notícia	só	chegou	à	Noruega	depois	de	ela	mesma	ser	invadida.	Portanto,	ela	não	recebeu
nenhum	 aviso	 formal.	 A	 Dinamarca	 foi	 facilmente	 dominada,	 depois	 de	 uma	 resistência	 em	 que	 um
punhado	de	soldados	fiéis	foi	morto.

Naquela	noite,	os	navios	de	guerra	alemães	aproximaram-se	de	Oslo.	As	baterias	externas	abriram	fogo.	A
força	 defensiva	 norueguesa	 consistia	 em	 um	 lançador	 de	 minas,	 o	Olav	 Tryggvason,	 e	 dois	 caça-minas.
Depois	do	alvorecer,	dois	caça-minas	alemães	penetraram	na	entrada	do	fiorde	para	desembarcar	tropas	na
imediação	 das	 baterias	 costeiras.	 Um	 deles	 foi	 afundado	 pelo	 Olav	 Tryggvason,	 mas	 as	 tropas	 alemãs
desembarcaram	 e	 as	 baterias	 foram	 tomadas.	 O	 valente	 lançador	 de	 minas,	 entretanto,	 manteve	 dois
contratorpedeiros	alemães	na	boca	do	fiorde	e	avariou	o	cruzador	Emden.	Uma	baleeira	norueguesa,	armada
com	um	único	canhão,	 também	entrou	prontamente	 em	ação	contra	os	 invasores,	 sem	nenhuma	ordem
especial.	 Seu	 canhão	 foi	 destroçado	 e	 o	 comandante	 teve	 as	 duas	 pernas	 arrancadas.	 Para	 evitar	 que	 seus
homens	se	abatessem,	ele	se	deixou	rolar	para	o	mar	pela	borda	e	teve	morte	nobre.	A	força	alemã	principal,
liderada	pelo	cruzador	pesado	Blücher,	penetrou	então	no	fiorde,	rumando	para	os	estreitos	defen didos	pela
fortaleza	 de	 Oscarborg.	 As	 baterias	 norueguesas	 abriram	 fogo	 e	 dois	 torpedos	 disparados	 da	 costa,	 a
quinhentas	 jardas	 de	 distância,	 tiveram	 um	 impacto	 decisivo.	 O	Blücher	 afundou	 rapidamente,	 levando
consigo	os	oficiais	superiores	da	equipe	administrativa	alemã	e	alguns	destacamentos	da	Gestapo.	Os	outros
navios	alemães,	inclusive	o	Lützow,	retiraram-se.	O	Emden,	atingido,	não	teve	mais	participação	na	batalha
naval.	Oslo	acabou	tomada,	não	por	via	marítima,	mas	por	aviões	de	transporte	de	tropas	e	desembarques
feitos	no	fiorde.

Num	 lampejo,	 o	plano	de	Hitler	 evidenciou-se	 em	 sua	plenitude.	As	 forças	 alemãs	desembarcaram	em
Kristiansand,	Stavanger	e,	ao	norte,	em	Bergen	e	Trondheim.

O	 ataque	 mais	 ousado	 ocorreu	 em	 Narvik.	 Durante	 uma	 semana,	 car gueiros	 de	 minério	 alemães
supostamente	vazios,	retornando	àquele	porto	em	seu	curso	habitual,	tinham	subido	o	corredor	protegido
pela	neutralidade	norueguesa,	repletos	de	suprimentos	e	munição.	Dez	contratorpedeiros	alemães,	cada	um
levando	 duzentos	 soldados,	 com	 o	 apoio	 do	 Scharnhorst	 e	 do	Gneisenau,	 haviam	 zarpado	 da	 Alemanha
alguns	dias	antes	e	chegaram	a	Narvik	no	amanhecer	do	dia	9.

Dois	navios	de	guerra	noruegueses,	o	Norge	e	o	Eidsvold,	encontravam-se	no	fiorde.	Estavam	dispostos	a
lutar	 até	 o	 fim.	 Ao	 amanhecer,	 avistaram-se	 contratorpedeiros	 que	 se	 aproximavam	 do	 porto	 em	 alta
velocidade,	mas,	em	meio	à	 tempestade	de	neve	que	caía,	 sua	 identidade	a	princípio	não	foi	 reconhecida.
Pouco	depois,	um	oficial	alemão	apareceu	numa	lancha	a	motor	e	exigiu	a	rendição	do	Eidsvold.	Ao	receber
do	oficial	no	comando	a	seca	resposta	de	“Vou	atacar”,	ele	se	retirou,	mas,	quase	na	mesma	hora,	o	navio	foi
destruído,	 juntamente	 com	quase	 toda	 a	 sua	 tripulação,	por	uma	descarga	de	 torpedos.	Enquanto	 isso,	 o
Norge	 abriu	 fogo,	mas,	 em	poucos	minutos,	 também	 foi	 torpedeado	 e	 afundou	 instantaneamente.	Nessa
resistência	valente,	mas	sem	esperança,	287	marinheiros	noruegueses	pereceram,	sendo	menos	de	cem	salvos



dos	dois	navios.	Depois	disso,	a	captura	de	Narvik	foi	fácil.	Um	ponto	estratégico	—	que	nos	seria	negado
para	sempre.

Naquela	manhã,	o	almirante	Forbes,	com	a	esquadra	principal,	estava	em	frente	a	Bergen.	A	situação	em
Narvik	 era	 obscura.	Na	 esperança	 de	 frustrar	 uma	 captura	 alemã	do	porto,	 o	 comandante	 em	 chefe	 deu
ordem	 a	 nossos	 contratorpedeiros	 para	 que	 entrassem	 no	 fiorde	 e	 impedissem	 qual quer	 desembarque.
Então,	 o	 comandante	 Warburton-Lee,	 com	 os	 cinco	 contratorpedeiros	 de	 seu	 grupo,	 Hardy,	 Hunter,
Havock,	 Hotspur	 e	Hostile,	 penetrou	 no	 Fiorde	 Ocidental.	 Em	 Tranoy,	 foi	 informado	 por	 pilotos	 no -
ruegueses	de	que	seis	navios	maiores	que	o	dele	e	um	submarino	haviam	penetrado	no	fiorde,	e	de	que	a
entrada	do	porto	estava	minada.	Transmitiu	essa	informação	e	acrescentou:	“Pretendo	atacar	ao	alvorecer.”
Em	meio	à	bruma	e	às	tempestades	de	neve	de	10	de	abril,	os	cinco	contratorpedeiros	ingleses	seguiram	pelo
fiorde	e,	ao	amanhecer,	estavam	na	entrada	de	Narvik.	No	porto	havia	cinco	contratorpedeiros	 inimigos.
No	 primeiro	 ataque,	 o	Hardy	 torpedeou	 o	 navio	 que	 portava	 a	 insígnia	 do	 comodoro	 alemão,	 que	 foi
morto;	 outro	 destróier	 foi	 afundado	 por	 dois	 torpedos,	 e	 os	 outros	 três	 ficaram	 tão	 sufocados	 pelo
canhoneio	que	não	puderam	oferecer	nenhuma	 resistência	 efetiva.	Também	estavam	no	porto	23	navios
mercantes	de	várias	nações,	inclusive	cinco	ingleses;	seis	navios	alemães	foram	destruídos.	Até	então,	apenas
três	de	nossos	cinco	contratorpedeiros	haviam	atacado.	O	Hotspur	e	o	Hostile	 ficaram	em	reserva	para	dar
proteção	contra	as	baterias	costeiras	ou	novos	navios	alemães	que	se	aproximassem.	Juntaram-se	então	num
segundo	 ataque,	 e	 o	 Hotspur	 afundou	 mais	 dois	 navios	 mercantes	 com	 seus	 torpedos.	 Os	 navios	 do
comandante	Warburton-Lee	 estavam	 ilesos;	 o	 fogo	do	 inimigo	 foi	 aparentemente	 silenciado	 e,	 após	uma
hora	de	luta,	nenhum	outro	navio	saiu	de	nenhum	dos	braços	de	mar	contra	eles.

Mas	aí	a	sorte	mudou.	Quando	voltava	de	um	terceiro	ataque,	o	coman dante	Warburton-Lee	avistou	três
outros	navios	que	se	aproximavam.	Eles	não	deram	sinal	de	querer	encurtar	a	distância,	e	o	combate	teve
início	 a	 sete	 mil	 jardas.	 Não	 se	 tratava,	 como	 a	 princípio	 se	 esperou,	 de	 reforços	 ingleses,	 mas	 de
contratorpedeiros	alemães	que	tinham	estado	ancorados	num	fiorde	próximo.	Em	pouco	tempo,	os	canhões
mais	 pesados	 dos	 navios	 alemães	 começaram	 a	 se	 fazer	 sentir;	 o	 passadiço	 do	 Hardy	 foi	 destruído,
Warburton-Lee	 foi	mortalmente	 ferido,	 e	 todos	 os	 seus	 oficiais	 e	 companheiros,	mortos	 ou	 feridos,	 com
exceção	do	tenente	Stanning,	seu	secretário,	que	assumiu	o	leme.	Uma	granada	então	explodiu	na	casa	de
máquinas	 e,	 sob	 fogo	 cerrado,	 o	destróier	 foi	 lançado	 contra	 a	 costa.	O	último	 sinal	 do	 comandante	do
Hardy	para	sua	flotilha	foi:	“Continuem	a	combater	o	inimigo.”

Entrementes,	o	Hunter	tinha	sido	afundado,	e	o	Hotspur	e	o	Hostile,	ambos	avariados,	juntamente	com	o
Havock,	 rumaram	 para	 alto-mar.	 Meia	 hora	 depois,	 depararam	 com	 um	 grande	 navio	 que	 chegava	 do
oceano	 e	 que	 se	 verificou	 ser	 o	Rauenfels,	 carregando	 a	munição	 de	 reserva	 alemã.	 Ele	 foi	 atingido	 por
disparos	do	Havock	e	 logo	explodiu.	Os	sobreviventes	do	Hardy,	num	esforço	 supremo,	chegaram	à	praia
com	 o	 corpo	 de	 seu	 comandante,	 que	 foi	 postumamente	 condecorado	 com	 a	Victoria	Cross.	 Ele	 e	 seus
homens	haviam	imprimido	sua	marca	no	inimigo	e	em	nossa	crônica	naval.

Surpresa,	 implacabilidade	e	precisão	 foram	as	características	do	ataque	contra	a	 inocente	e	desprotegida
Noruega.	Sete	divisões	de	exército	foram	empregadas.	Oitocentas	aeronaves	de	combate	e	250	a	trezentos
aviões	de	transporte	constituíram	o	traço	preponderante	e	vital	do	ataque.	Em	48	horas,	todos	os	principais
portos	 da	 Noruega	 estavam	 sob	 o	 punho	 alemão.	 O	 rei,	 o	 governo,	 o	 exército	 e	 o	 povo,	 tão	 logo	 se
aperceberam	do	que	estava	acon tecendo,	explodiram	de	raiva.	Mas	era	tarde.	A	infiltração	e	a	propaganda
alemãs	haviam-lhes	toldado	a	visão	até	ali	e,	naquele	momento,	minaram	sua	capacidade	de	resistência.	O
major	Quisling	apresentou-se	no	rádio,	agora	em	mãos	alemãs,	como	o	governante	pró-germânico	da	terra
conquistada.	Quase	 todos	 os	 funcionários	 noruegueses	 recusaram-se	 a	 lhe	 prestar	 serviços.	O	 exército	 foi
mobilizado	e	começou	prontamente	a	combater	os	invasores,	fazendo	pressão	em	direção	ao	norte	a	partir
de	Oslo.	Os	patriotas	que	con seguiram	encontrar	armas	rumaram	para	as	montanhas	e	 florestas.	O	rei,	o



ministério	 e	 o	 parlamento	 retiraram-se	 primeiro	 para	Hamar,	 a	 cem	milhas	 de	Oslo.	 Foram	 duramente
perseguidos	por	 carros	blindados	 alemães	 e	houve	 tentativas	 ferozes	de	 exterminá-los	 com	bombardeios	 e
metralhamento	por	aviões.	No	entanto,	eles	continuaram	a	enviar	proclamações	ao	país	inteiro,	insistindo
na	mais	vigorosa	resistência.	O	restante	da	população	foi	subjugado	e	aterrorizado	por	exemplos	sangrentos,
e	 reduzido	 a	 uma	 submissão	 estupefata	 e	 silenciosa.	 A	 península	 da	 Noruega	 tem	 quase	 mil	 milhas	 de
comprimento.	É	pouco	habitada	e	são	escassas	as	estradas	e	ferrovias,	espe cialmente	no	norte.	A	rapidez	com
que	Hitler	 instaurou	a	dominação	no	país	 foi	uma	notável	proeza	da	guerra	e	da	política,	e	um	exemplo
duradouro	alemão	de	minúcia,	de	sagacidade	e	de	brutalidade.

✩

O	 governo	 norueguês,	 até	 ali	 tão	 frio	 conosco,	 em	 função	 de	 seu	 medo	 da	 Alemanha,	 fez	 então
angustiados	pedidos	de	socorro.	Desde	o	início,	era-nos	obviamente	impossível	socorrer	o	sul	da	Noruega.
Quase	todas	as	nossas	tropas	prontas	e	muitas	das	que	estavam	apenas	parcialmente	treinadas	encontravam-
se	 na	 França.	 Nossa	 modesta	 força	 aérea,	 embora	 em	 crescimento,	 estava	 inteiramente	 empenhada	 em
apoiar	a	Força	Expedicionária	Britânica	—	BEF,	incumbir-se	da	defesa	da	ilha	e	fazer	um	treinamento	vigo -
roso.	 Todos	 os	 nossos	 canhões	 antiaéreos	 eram	 necessários	 em	 um	 número	 dez	 vezes	 maior	 de	 pontos
vulneráveis	 de	 extrema	 importância.	Ainda	 assim,	 sentimos	 a	 obrigação	 de	 fazer	 o	máximo	possível	 para
socorrer	os	noruegue ses,	mesmo	com	uma	violenta	perturbação	de	nossos	próprios	preparativos	e	interesses.
Narvik,	ao	que	parecia,	certamente	poderia	ser	capturada	e	defendida,	trazendo	benefícios	para	toda	a	causa
dos	 aliados.	 Ali,	 o	 rei	 da	 Noruega	 poderia	 desfraldar	 sua	 bandeira	 não	 vencida.	 Seria	 possível	 lutar	 por
Trondheim,	ao	menos	como	um	meio	de	retardar	o	avanço	do	invasor	para	o	norte,	até	que	Narvik	pudesse
ser	reconquistada	e	transformada	em	base	para	um	exército.	Este,	segundo	parecia,	poderia	ser	mantido	por
mar	em	número	superior	ao	que	quer	que	pudesse	ser	lançado	contra	ele	por	terra,	atravessando	quinhentas
milhas	 de	 terreno	 montanhoso.	 O	 Gabinete	 aprovou	 calorosamente	 todas	 as	 medidas	 possíveis	 para	 o
resgate	e	a	defesa	de	Narvik	e	Trondheim.	As	 tropas	que	 tinham	sido	 liberadas	do	projeto	 finlandês,	bem
como	um	núcleo	mantido	à	mão	para	Narvik,	logo	poderiam	estar	prontos.	Faltavam-lhes	aviões,	canhões
antiaéreos,	 canhões	 antitanque,	 tanques,	 transporte	 e	 instrução.	Todo	o	norte	da	Noruega	 estava	 coberto
por	 camadas	 de	neve	 de	 uma	profundidade	nunca	 vista,	 sentida	 ou	 imaginada	por	nossos	 soldados.	Não
havia	calçado	para	neve	nem	esquis	—	e	muito	menos	esquiadores.	Teríamos	de	fazer	o	que	desse.	E	assim
começou	uma	campanha	improvisada.

Desembarcamos,	ou	tentamos	desembarcar,	em	Narvik,	Trondheim	e	outros	pontos.	A	superioridade	dos
alemães	 em	planejamento,	 execução	 e	 energia	 era	patente.	Eles	puseram	 implacavelmente	 em	prática	um
plano	de	ação	preparado	com	esmero.	Tinham	perfeita	compreensão	do	uso	da	arma	aérea	em	larga	escala,
em	 todos	 os	 seus	 aspectos.	 Além	 disso,	 sua	 supe rioridade	 individual	 era	 marcante,	 especialmente	 nas
pequenas	unidades	de	tropa.	Em	Narvik,	uma	tropa	alemã	mista	e	improvisada,	que	mal	contava	com	seis
mil	 soldados,	manteve	 acuados	 por	 seis	 semanas	 cerca	 de	 vinte	mil	 soldados	 aliados	 e,	 apesar	 de	 ter	 sido
expulsa	 da	 cidade,	 viveu	 para	 vê-los	 partir.	 O	 ataque	 naval,	 brilhantemente	 iniciado	 pela	 marinha,	 foi
paralisado	pela	recusa	do	comandante	da	tropa	a	correr	um	risco	reconhecidamente	desesperado.	Dividimos
nossos	recursos	entre	Narvik	e	Trondheim	e	estragamos	os	dois	planos.	Em	Namsos,	houve	avanços	e	recuos
em	meio	 à	 lama.	 Somente	 numa	 expedição,	 a	 de	Andalsnes,	 foi	 que	 conseguimos	 penetrar.	Os	 alemães,
embora	 tivessem	 de	 vencer	 centenas	 de	 milhas	 de	 território	 inóspito	 e	 coberto	 de	 neve,	 conseguiram
rechaçar-nos,	a	despeito	de	alguns	episódios	de	bravura.	Nós,	que	detínhamos	o	controle	marítimo	e	podía-
mos	atacar	em	qualquer	ponto	de	uma	costa	indefesa,	fomos	sobrepujados	pelo	inimigo	que	se	deslocava	por
terra,	atravessando	enormes	distâncias	e	enfrentando	todos	os	obstáculos.





Por	dever,	 tudo	fizemos	para	desembarcar	e	nos	embrenhar	na	Noruega.	Achamos	que	a	sorte	nos	fora
cruelmente	 adversa.	 Agora	 podemos	 ver	 que	 dela	 nada	 nos	 sobrou.	 Enquanto	 isso,	 no	 início	 de	 maio,
tivemos	de	nos	consolar	o	quanto	foi	possível	com	uma	série	de	retiradas	bem-sucedidas.	Considerando	o
papel	 destacado	que	 tive	nesses	 acontecimentos	 e	 a	 impossibilidade	de	 explicar	 as	 dificuldades	 pelas	 quais
tínhamos	sido	derrotados,	ou	os	defeitos	de	nossa	organização	militar	e	governamental	e	de	nossos	métodos
de	conduta	da	guerra,	foi	assombroso	eu	ter	sobrevivido	e	mantido	minha	posição	na	estima	do	público	e	na
confiança	do	parlamento.	Isso	se	deveu	ao	fato	de	ter,	durante	seis	ou	sete	anos,	previsto	com	franqueza	o
curso	dos	acontecimentos	e	feito	incessantes	advertências,	não	ouvidas	naquela	época,	mas	agora	lembradas.

O	 porta-aviões	 Glorious,	 atacado	 em	 8	 de	 junho	 pelos	 cruzadores	 pe sados	 Scharnhorst	 e	 Gneisenau,
afundou	em	uma	hora	e	meia.	No	fim	de	um	dos	contratorpedeiros	de	sua	escolta,	o	Acasta,	narrado	por	seu
único	 sobrevivente,	 o	 segundo	 contramestre	C.	Carter,	 temos	um	quadro	 vívido	 e	 exemplar	das	batalhas
navais:

A	bordo	do	nosso	navio,	uma	calma	mortal,	mal	 se	dizia	uma	palavra,	o	navio	 ia	navegando	a	 todo	o
vapor	para	longe	do	inimigo,	aí	veio	um	mon te	de	ordens,	preparar	todas	as	boias	de	fumaça,	mangueiras
engatadas,	várias	outras	 tarefas	 foram	determinadas,	 ainda	estávamos	escapulindo	do	 inimigo	e	 fazendo
fumaça,	e	todas	as	nossas	boias	de	fumaça	tinham	sido	lançadas.	Então,	o	comandante	mandou	passar	sua
mensagem	para	todos	os	postos:	“Vocês	podem	pensar	que	estamos	fugindo	do	inimigo,	mas	não	estamos,
nosso	navio	de	ala	[o	Ardent]	afundou,	o	Glorious	está	afundando,	o	mínimo	que	podemos	fazer	é	dar
uma	boa	exibição,	boa	sorte	para	todos.”
Aí,	 guinamos,	 entrando	 em	 nossa	 própria	 cortina	 de	 fumaça.	 Eu	 tinha	 ordem	 de	 ficar	 a	 postos	 para
disparar	 os	 tubos	 seis	 e	 sete,	 e	 aí	 saímos	 da	 cortina	 de	 fumaça,	 alteramos	 o	 curso	 para	 estibordo,
disparando	nossos	 torpedos	 de	 bombordo.	Foi	 quando	 tive	minha	primeira	 visão	do	 inimigo,	 para	 ser
sincero,	me	pareceu	que	era	um	[navio]	grande	e	um	pequeno,	e	estávamos	bem	perto.	Disparei	os	dois
torpedos	dos	meus	tubos	[de	popa],	os	da	proa	dispararam	os	deles,	ficamos	todos	olhando	os	resultados.
Nunca	vou	me	esquecer	do	viva	que	soltamos;	do	 lado	esquerdo	da	proa	de	um	dos	navios,	houve	um
clarão	amarelo	e	um	rolo	grande	de	fumaça	e	água	espirrou	para	o	alto.	A	gente	sabia	que	tinha	acertado,
pessoalmente,	eu	não	via	como	podíamos	ter	errado,	de	tão	perto.
O	inimigo	não	disparou	nenhum	tiro	contra	nós,	acho	que	deve	ter	levado	um	bruto	susto.	Depois	que
disparamos	nossos	torpedos,	voltamos	para	nossa	cortina	de	fumaça	e	tornamos	a	guinar	para	estibordo.
“Fiquem	a	postos	para	disparar	os	torpedos	restantes”,	mas	dessa	vez,	assim	que	espichamos	o	nariz	para
fora	da	cortina	de	fumaça,	o	inimigo	mandou	chumbo.	Uma	granada	atingiu	a	casa	de	máquinas,	matou
a	tripulação	dos	meus	tubos,	fui	jogado	lá	do	outro	lado	dos	tubos,	devo	ter	ficado	nocauteado	por	algum
tempo,	 porque,	 quando	 voltei	 a	mim,	meu	 braço	 estava	 doendo;	 o	 navio	 tinha	 parado,	 adernando	 a
bombordo.
Vou	lhe	contar,	acredite	ou	não,	tornei	a	subir	na	cadeira	de	comando,	vi	aqueles	dois	navios,	disparei	os
torpedos	que	sobravam,	ninguém	me	mandou	fazer	isso,	acho	que	eu	estava	fuzilando	de	raiva.	Só	Deus
sabe	por	que	atirei,	mas	atirei.	Os	canhões	do	Acasta	ficaram	atirando	o	tempo	todo,	atirando	até	com	o
navio	adernado.	Aí	o	inimigo	nos	atingiu	várias	vezes,	mas	houve	uma	grande	explosão	do	lado	direito	da
popa	e	eu	fico	sempre	me	perguntando	se	o	inimigo	nos	atingiu	com	um	torpedo,	sei	lá,	aquilo	pareceu
levantar	o	navio	da	água.

No	fim,	o	comandante	deu	ordem	de	abandonar	o	navio.	Nunca	vou	me	esquecer	do	tenente-médico,1

era	 o	 primeiro	 navio	 dele,	 o	 primeiro	 com bate.	 Antes	 de	 pular	 pela	 borda,	 ainda	 o	 vi	 atendendo	 os
feridos,	trabalho	inútil,	e	quando	eu	estava	na	água,	vi	o	comandante	se	debruçar	no	passadiço,	puxar	um



cigarro	do	maço	e	acender.	Gritamos	para	ele	vir	para	o	nosso	bote,	e	ele	acenou:	“Adeus	e	boa	sorte”	—
fim	de	um	valente.

Mas	de	todo	o	destroço	e	de	toda	a	confusão	emergiu	um	fato	importante,	com	potencial	para	afetar	o
futuro	da	guerra.	Na	luta	desesperada	com	a	marinha	inglesa,	os	alemães	inutilizaram	a	deles,	por	modesta
que	 fosse,	 para	 o	 clímax	 que	 viria.	 As	 perdas	 aliadas	 em	 todas	 as	 batalhas	 navais	 próximas	 da	 Noruega
somaram	um	porta-aviões,	 dois	 cruzadores,	 uma	 chalupa	 e	 nove	 contratorpedeiros.	 Seis	 cruzadores,	 duas
chalupas	e	oito	contratorpedeiros	 foram	avariados,	mas	podiam	ser	reparados	dentro	de	nossa	margem	de
po derio	naval.	Por	outro	 lado,	no	 fim	de	 junho	de	1940,	uma	data	 importante,	a	esquadra	alemã	efetiva
consistia	em	não	mais	de	um	cruzador	com	canhões	de	oito	polegadas,	dois	cruzadores	e	quatro	contratorpedeiros.
Embora	muitos	de	seus	navios	avariados,	à	semelhança	dos	nossos,	pudessem	ter	conserto,	a	marinha	alemã
não	constituiu	um	fator	expressivo	na	questão	suprema	de	uma	invasão	da	Inglaterra.

✩

A	Guerra	Imperceptível	encerrou-se	com	o	ataque	de	Hitler	à	Noruega.	De	seu	lusco-fusco	irrompeu	o
clarão	da	mais	assustadora	explosão	militar	até	hoje	conhecida	pelo	homem.	Descrevi	o	estado	de	transe	em
que	 a	 França	 e	 a	 Inglaterra	 tinham-se	 mantido	 durante	 oito	 meses,	 enquanto	 o	 mundo	 inteiro	 olhava
estupefato.	 Essa	 fase	 revelou-se	 sumamente	 prejudicial	 para	 os	 aliados.	Desde	 o	momento	 em	que	 Stalin
entrou	em	acordo	com	Hitler,	os	comunistas	da	França	haviam	seguido	a	deixa	de	Moscou	e	denunciado	a
guerra	como	“um	crime	 imperialista	e	capitalista	contra	a	democracia”.	Fizeram	o	possível	 e	o	 impossível
para	 solapar	 o	moral	 do	 exército	 e	 impedir	 a	 produção	 nas	 fábricas.	O	moral	 da	 França,	 tanto	 entre	 os
soldados	quanto	no	povo,	estava	acentuadamente	mais	baixo	em	maio	do	que	na	eclosão	da	guerra.

Nada	parecido	aconteceu	na	Inglaterra,	onde	o	comunismo	dirigido	pelos	soviéticos,	apesar	de	ativo,	era
fraco.	Não	obstante,	ainda	éramos	um	governo	partidário,	sob	a	direção	de	um	primeiro-ministro	de	quem
a	 oposição	 estava	 ressentidamente	 afastada,	 e	 que	 não	 contava	 com	 a	 ajuda	 ardorosa	 e	 positiva	 do
movimento	sindical.	O	perfil	 sóbrio	e	 sincero	mas	rotineiro	do	governo	não	 inculcava,	nem	nos	círculos
governistas	nem	nas	fábricas	de	material	bélico,	aquele	esforço	intenso	que	era	necessário.	Seriam	necessários
o	 impacto	da	catástrofe	e	o	aguilhão	do	perigo	para	despertar	o	poderio	adormecido	da	nação	 inglesa.	O
alarme	estava	prestes	a	soar.

1	O	tenente-médico	temporário	H.J.	Stammers,	da	Reserva	de	Voluntários	da	Royal	Navy.
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A	queda	do	governo

As	muitas	decepções	e	desastres	da	breve	campanha	da	Noruega	causaram	profunda	perturbação	no	país,
e	 as	 correntes	de	paixão	cresceram	até	mesmo	no	peito	de	 alguns	dos	que	 tinham	sido	mais	 indolentes	 e
obtusos	 nos	 anos	 anteriores	 à	 guerra.	 A	 oposição	 pediu	 um	 debate	 sobre	 a	 situação	 da	 guerra,	 que	 foi
marcado	para	7	de	maio.	A	câmara	estava	repleta	de	membros	muito	irritados	e	angustiados.	A	declaração	de
abertura	 de	 Mr.	 Chamberlain	 não	 deteve	 a	 maré	 hostil.	 Interrompido	 em	 tom	 zombeteiro,	 ele	 foi
relembrado	de	seu	discurso	de	4	de	abril,	quando,	em	contexto	inteiramente	diverso,	tivera	a	imprudência
de	dizer:	“Hitler	perdeu	o	bonde.”	Ele	definiu	minha	nova	posição	e	minha	relação	com	os	chefes	de	estado-
maior	 e,	 em	 resposta	 a	Mr.	Herbert	Morrison,	 deixou	 claro	 que	 eu	 não	 tivera	 esses	 poderes	 durante	 as
operações	 norueguesas.	 Um	 orador	 após	 o	 outro,	 de	 ambos	 os	 lados	 da	 casa,	 atacou	 o	 governo	 e
especialmente	seu	chefe,	com	acrimônia	e	veemência	incomuns,	recebendo	o	apoio	de	um	aplauso	crescente
que	 vinha	 de	 todas	 as	 bancadas.	 Sir	 Roger	 Keyes,	 num	 ardoroso	 desejo	 de	 ganhar	 destaque	 nessa	 nova
guerra,	 criticou	 duramente	 o	 estado-maior	 naval	 por	 seu	 fracasso	 na	 tentativa	 de	 tomar	 Trondheim.
“Quando	vi”,	disse	ele,	“como	as	coisas	estavam	indo	mal,	nem	por	um	momento	deixei	de	importunar	o
almirantado	 e	 o	Gabinete	 de	Guerra	 para	 que	me	 deixassem	 assumir	 toda	 a	 responsabilidade	 e	 liderar	 o
ataque.”	Envergando	seu	uniforme	de	almirante	de	esquadra,	respaldou	as	queixas	da	oposição	com	detalhes
técnicos	 e	 com	 sua	 autoridade	 profissional,	 de	 um	modo	muito	 de	 acordo	 com	o	 clima	 da	 câmara.	Das
bancadas	de	trás	do	governo,	Mr.	Amery	citou,	entre	sonoros	vivas,	as	imperiosas	palavras	de	Cromwell	ao
Longo	Parlamento:	“Aqui	vos	tendes	sentado	por	demasiado	tempo	para	o	bem	que	tenhais	feito.	Parti,	é	o
que	vos	digo,	e	vamos	acabar	com	isso.	Em	nome	de	Deus,	 ide!”	Eram	palavras	terríveis,	partindo	de	um
amigo	 e	 colega	 de	 muitos	 anos,	 de	 um	 companheiro	 de	 Birmingham	 e	 de	 um	 membro	 destacado	 e
experiente	do	Conselho	Privado.

No	segundo	dia,	8	de	maio,	embora	prosseguisse	em	torno	de	uma	moção	de	recesso,	o	debate	assumiu
características	 de	 um	 voto	 de	 censura	 e	 Sir	Herbert	Morrison,	 em	 nome	 da	 oposição,	 declarou	 que	 sua
bancada	 pediria	 uma	 votação.	 O	 primeiro-ministro	 pôs-se	 outra	 vez	 de	 pé,	 aceitou	 o	 desafio	 e,	 num
momento	infeliz,	apelou	para	seus	amigos	para	que	ficassem	ao	seu	lado.	Tinha	o	direito	de	fazê-lo,	já	que
esses	 amigos	haviam	 respaldado	 sua	 ação	ou	 inação	 e,	por	 conseguinte,	haviam	partilhado	de	 sua	 respon -
sabilidade	nos	“anos	que	os	gafanhotos	comeram”,	antes	da	guerra.	Mas,	nesse	momento,	lá	estavam	eles	em
seus	bancos,	desconcertados	e	silentes,	e	alguns	se	aliaram	às	manifestações	de	hostilidade.	Nesse	dia,	assistiu-
se	à	última	intervenção	decisiva	de	Mr.	Lloyd	George	na	Câmara	dos	Comuns.	Num	discurso	de	não	mais
de	vinte	minutos,	ele	desferiu	um	golpe	profundo	e	contundente	no	chefe	do	governo.	Esforçou-se	em	me
isentar	de	culpa:	“Não	considero	que	o	primeiro	Lord	seja	inteiramente	responsável	por	tudo	que	aconteceu
na	Noruega.”	Aparteei	 imediatamente:	 “Assumo	 completa	 responsabilidade	 por	 tudo	 o	 que	 foi	 feito	 pelo
almirantado	e	aceito	toda	a	minha	parte	da	carga.”	Depois	de	me	advertir	a	não	me	deixar	converter	num
abrigo	 antiaéreo	para	 evitar	 que	 os	 estilhaços	 atingissem	meus	 colegas,	Mr.	Lloyd	George	 caiu	 sobre	Mr.
Chamberlain.	 “Não	 se	 trata	de	quem	 são	os	 amigos	do	primeiro-ministro.	A	questão	 é	muito	maior.	Ele
pediu	 sacrifício.	 A	 nação	 está	 disposta	 a	 todo	 o	 sacrifício,	 desde	 que	 tenha	 uma	 liderança,	 desde	 que	 o
governo	 mostre	 claramente	 o	 que	 pretende,	 e	 desde	 que	 confie	 em	 que	 aqueles	 que	 a	 lideram	 estão



trabalhando	 bem.”	 E	 concluiu:	 “Afirmo	 solenemente	 que	 o	 primeiro-ministro	 deve	 dar	 o	 exemplo	 de
sacrifício,	pois	nada	pode	contribuir	mais	para	a	vitória	nesta	guerra	do	que	ele	mesmo	sacrificar	as	insígnias
do	cargo.”

Na	condição	de	ministros,	todos	nos	mantivemos	unidos.	Os	ministros	da	Guerra	e	da	Aviação	já	haviam
discursado.	Eu	me	oferecera	para	encerrar	o	debate,	o	que	não	era	mais	do	que	meu	dever,	não	apenas	por
lealdade	 ao	 chefe	 sob	 cujo	 comando	 exercia	 minhas	 funções,	 mas	 também	 em	 virtude	 do	 papel
excepcionalmente	 destacado	 que	 eu	 desempenhara	 no	 uso	 de	 nossas	 parcas	 forças	 em	 nossa	 frustrada
tentativa	 de	 socorrer	 a	 Noruega.	 Fiz	 o	 que	 pude	 para	 retomar	 o	 controle	 da	 câmara	 para	 o	 governo,
enfrentando	interrupções	contínuas,	que	vinham	sobretudo	da	bancada	da	oposição	trabalhista.	Fiz	isso	de
bom	 grado,	 ao	 rememorar	 os	 erros	 e	 o	 pacifismo	 deles	 nos	 anos	 anteriores,	 relembrando	 como,	 apenas
quatro	meses	antes	de	a	guerra	estourar,	eles	haviam	votado	maciçamente	contra	o	recrutamento.	Em	minha
opinião,	eu	e	alguns	amigos	que	haviam	trabalhado	comigo	tínhamos	o	direito	de	fazer	essas	censuras,	mas
eles,	não.	Quando	me	interrompiam,	eu	revidava	e	os	desafiava	e,	por	várias	vezes,	o	fragor	foi	tamanho	que
eu	não	conseguia	me	fazer	ouvir.	O	tempo	todo,	porém,	ficou	claro	que	a	raiva	deles	não	se	voltava	contra
mim,	mas	contra	o	primeiro-ministro,	a	quem	eu	estava	defendendo	com	o	máximo	de	minha	capacidade	e
sem	levar	em	conta	outras	considerações.	Quando	me	sentei,	às	11,	a	Casa	fez	a	divisão.1	O	governo	obteve
maioria	de	81	votos,	porém	mais	de	trinta	conservadores	votaram	com	as	oposições	 trabalhista	e	 liberal	e
outros	sessenta	se	abstiveram.	Não	restou	dúvida:	de	fato,	embora	não	na	forma,	o	debate	e	o	voto	foram
uma	violenta	manifestação	de	desconfiança	em	Mr.	Chamberlain	e	em	seu	governo.

Encerrado	o	debate,	 ele	 pediu-me	que	 fosse	 à	 sua	 sala.	Percebi	 de	 ime diato	que	 levara	muito	 a	 sério	 o
sentimento	da	câmara	a	seu	respeito.	Ele	achava	que	não	poderia	continuar.	Deveria	haver	um	governo	de
coalizão	nacional.	Um	partido	 sozinho	não	poderia	 arcar	 com	aquele	 fardo.	Alguém	deveria	 compor	um
governo	em	que	entrassem	todos	os	partidos,	ou	não	seria	possível	continuar.	Estimulado	pelo	antagonismo
dos	debates	e	seguro	do	meu	histórico	em	relação	às	questões	em	jogo,	eu	estava	fortemente	disposto	a	lutar.
“O	debate	foi	ruim,	mas	o	senhor	tem	uma	boa	maioria.	Não	se	deixe	abater.	Estamos	melhor	na	questão	da
Noruega	do	que	foi	possível	transmitir	à	câmara.	Reforce	o	governo	com	gente	de	todas	as	áreas	e	vamos	em
frente	 até	 que	nossa	maioria	 nos	 abandone.”	 Foi	 esse	 o	 sentido	 de	minha	 fala.	Mas	Chamberlain	 não	 se
deixou	convencer	nem	consolar	e	eu	me	despedi	dele	por	volta	da	meia-noite,	sentindo	que	ele	persistiria	na
decisão	 de	 se	 sacrificar,	 se	 não	 houvesse	 outra	 forma,	 em	 vez	 de	 tentar	 levar	 a	 guerra	 adiante	 com	 um
governo	unipartidário.

Não	 lembro	 exatamente	 como	 as	 coisas	 aconteceram	 durante	 a	 manhã	 de	 9	 de	 maio,	 mas	 houve	 o
seguinte.	 Sir	 Kingsley	 Wood	 era	 muito	 íntimo	 do	 primeiro-ministro,	 como	 colega	 e	 amigo.	 Os	 dois
trabalharam	juntos	por	muito	tempo,	em	completa	confiança.	Por	intermédio	dele,	fiquei	sabendo	que	Mr.
Chamberlain	havia-se	decidido	pela	formação	de	um	governo	de	coalizão	nacional	e,	se	não	pudesse	chefiá-
lo,	 cederia	 o	 lugar	 a	 qualquer	 um	de	 sua	 confiança	 que	 fosse	 capaz	 de	 fazê-lo.	Assim,	 pela	 tarde,	 dei-me
conta	de	que	eu	bem	poderia	ser	chamado	a	liderar.	A	perspectiva	não	me	entusiasmou	nem	me	alarmou.
Achei	 que	 seria	 de	 longe	 o	melhor	 plano.	Deixei	 que	 as	 coisas	 seguissem	 seu	 curso.	À	 tarde,	 o	 primeiro-
ministro	con vocou-me	a	Downing	Street,	onde	encontrei	Lord	Halifax	e,	depois	de	uma	conversa	sobre	a
situação	em	geral,	 fomos	 informados	de	que	Mr.	Attlee	e	Mr.	Greenwood	chegariam	em	poucos	minutos
para	uma	conferência.

Quando	chegaram,	sentamo-nos	os	três	ministros	de	um	lado	da	mesa,	e	os	líderes	da	oposição,	do	outro.
Mr.	Chamberlain	declarou	a	suprema	necessidade	de	um	governo	de	coalizão	nacional	e	procurou	verificar
se	 o	 partido	 trabalhista	 serviria	 com	 ele.	 A	 convenção	 do	 partido	 estava	 reunida	 em	 Bournemouth.	 A
conversa	foi	extremamente	polida,	mas	ficou	claro	que	os	líderes	trabalhistas	não	se	comprometeriam	sem
consultar	o	partido	e,	sem	muito	disfarce,	denotaram	achar	que	a	resposta	seria	desfavorável.	Em	seguida,



retiraram-se.	 Fazia	 uma	 tarde	 clara	 e	 ensolarada.	 Lord	Halifax	 e	 eu	 sentamo-nos	 por	 algum	 tempo	 num
banco	 do	 jardim	 do	 n°	 10	 e	 falamos	 de	 generalidades.	 Voltei	 então	 para	 o	 almirantado	 e	 estive	 muito
ocupado	durante	o	resto	da	tarde	e	grande	parte	da	noite.

✩

Rompeu	a	manhã	de	10	de	maio	e	com	ela	vieram	notícias	aterradoras.	As	pastas	de	telegramas	chegavam
sem	parar	do	almirantado,	do	Ministério	da	Guerra	e	do	Foreign	Office.	Os	alemães	haviam	desferido	o	tão
esperado	golpe.	A	Holanda	e	a	Bélgica	foram	invadidas.	Suas	fronteiras	tinham	sido	cruzadas	em	numerosos
pontos.	O	movimento	geral	do	exército	alemão	de	invasão	dos	Países	Baixos	e	da	França	havia	começado.

Por	volta	das	dez	horas,	Sir	Kingsley	Wood	veio	ver-me,	logo	depois	de	deixar	o	primeiro-ministro.	Disse-
me	 que	 Mr.	 Chamberlain	 inclinava-se	 a	 pensar	 que	 a	 grande	 batalha	 que	 desabava	 sobre	 nós	 tornava
necessário	que	ele	permanecesse	em	seu	posto.	Kingsley	Wood	 informou	ter-lhe	dito	que,	ao	contrário,	a
nova	 crise	 obrigava	 ainda	mais	 a	 que	 tivéssemos	 um	 governo	 de	 coalizão,	 única	 forma	 de	 enfrentá-la,	 e
acrescentou	 que	 Mr.	 Chamberlain	 havia	 aceito	 essa	 opinião.	 Às	 11	 horas,	 fui	 novamente	 chamado	 a
Downing	Street	pelo	primeiro-ministro.	Ali,	mais	uma	vez,	encontrei	Lord	Halifax.	Sentamo-nos	à	mesa
em	frente	a	Mr.	Chamberlain.	Ele	nos	disse	ter	concluído	estar	fora	de	seu	alcance	formar	um	governo	de
coalizão	 nacional.	 A	 resposta	 recebida	 dos	 líderes	 trabalhistas	 não	 deixara	 dúvida	 a	 respeito.	 A	 questão,
portanto,	era	saber	quem	ele	deveria	recomendar	que	o	rei	convocasse,	uma	vez	aceita	sua	própria	renúncia.
Sua	postura	foi	impassível,	serena	e,	aparentemente,	muito	isenta	no	aspecto	pessoal	do	assunto.	Fitou-nos	a
ambos	do	outro	lado	da	mesa.

Tive	muitas	conversas	importantes	em	minha	vida	pública	e	esta	foi,	cer tamente,	a	mais	importante.	Em
geral,	eu	falava	muito,	mas,	nessa	ocasião,	permaneci	em	silêncio.	Evidentemente,	Mr.	Chamberlain	pensava
na	 cena	 tumultuada	 de	 duas	 noites	 antes,	 na	 Câmara	 dos	 Comuns,	 quando	 pareci	 envolver-me	 numa
controvérsia	 tão	 acalorada	 com	 o	 partido	 trabalhista.	 Em bora	 isso	 houvesse	 ocorrido	 em	 seu	 respaldo	 e
defesa,	ele	achava	que	poderia	ser	um	obstáculo	a	que	os	trabalhistas	aceitassem	meu	nome	naquela	conjun -
tura.	Não	me	lembro	das	palavras	exatas	que	ele	usou,	mas	a	implicação	foi	essa.	Seu	biógrafo,	Mr.	Feiling,
afirma	em	 termos	decisivos	que	 ele	preferia	Lord	Halifax.	Como	 fiquei	 em	 silêncio,	 seguiu-se	uma	pausa
muito	longa.	Certamente	pareceu	mais	longa	do	que	os	dois	minutos	que	se	observam	nas	comemorações
do	Dia	do	Armistício.	E	então,	por	fim,	Halifax	falou.	Disse	considerar	que	sua	posição	como	par	do	reino,
fora	da	Câmara	dos	Comuns,	tornaria	difícil	para	ele	cumprir	os	deveres	de	primeiro-ministro	numa	guerra
como	aquela.	Ele	seria	responsável	por	tudo,	mas	sem	o	poder	de	conduzir	a	assembleia	de	cuja	confiança
dependia	 a	 vida	 de	 qualquer	 governo.	 Halifax	 falou	 alguns	 minutos	 nesse	 sentido	 e,	 quando	 terminou,
estava	claro	que	o	dever	recairia	sobre	mim	—	na	verdade,	já	caíra.	Então	falei	pela	primeira	vez.	Disse	que
não	 faria	 nenhum	 contato	 com	 qualquer	 dos	 partidos	 da	 oposição	 até	 receber	 do	 rei	 a	 incumbência	 de
formar	um	governo.	Com	isso	se	encerrou	a	momentosa	conversa	e	voltamos	a	nosso	tom	afável	e	informal
de	homens	que	haviam	trabalhado	juntos	durante	anos	e	cujas	vidas,	dentro	e	fora	do	governo,	tinham	se
passado	 no	 caráter	 amistoso	 da	 política	 inglesa.	 Voltei	 então	 para	 o	 almirantado,	 onde,	 como	 se	 pode
imaginar,	muito	me	esperava.

Os	ministros	holandeses	estavam	em	minha	sala.	Desfigurados,	abatidos	e	com	horror	nos	olhos,	tinham
acabado	de	voar	de	Amsterdã.	Seu	país	fora	atacado	sem	o	menor	pretexto	ou	aviso.	A	avalanche	de	fogo	e
aço	havia	rolado	pelas	fronteiras	e,	quando	houve	resistência	e	os	guardas	holandeses	de	fronteira	abriram
fogo,	 caiu	 do	 ar	 um	 ataque	 esmagador.	 O	 país	 inteiro	 achava-se	 em	 estado	 de	 desvairada	 confusão.	 O
esquema	defensivo	preparado	havia	tempos	fora	posto	em	operação:	os	diques	tinham	sido	abertos,	e	a	água
se	espalhara	por	toda	parte.	Mas	os	alemães	já	haviam	cruzado	as	linhas	mais	externas	e	agora	desciam	pelas



margens	 do	 Reno	 e	 passavam	 as	 defesas	 internas	 de	 Gravelines.	 Estavam	 ameaçando	 a	 estrada	 sobre	 a
barragem	que	circundava	o	Zuider	Zee.	Seria	possível	fazermos	alguma	coisa	para	impedir	isso?	Por	sorte,
tínhamos	uma	 flotilha	não	 longe	dali	que	 recebeu	ordens	 imediatas	de	varrer	 a	 estrada	a	 tiros	 e	 cobrar	o
mais	alto	preço	possível	do	enxame	de	invasores.	A	rainha	ainda	estava	na	Holanda,	mas	não	parecia	possível
permanecer	por	muito	tempo.

Em	consequência	dessas	discussões,	grande	número	de	ordens	foi	despachado	pelo	almirantado	a	todos	os
navios	nas	imediações,	tendo-se	estabelecido	um	estreito	contato	com	a	Real	Marinha	Holandesa.	Mesmo
tendo	em	mente	a	recente	tomada	da	Noruega	e	da	Dinamarca,	os	ministros	holandeses	pareciam	incapazes
de	entender	como	a	grande	nação	alemã,	que	até	a	noite	anterior	só	professara	amizade,	podia,	subitamente,
ter	 feito	 aquela	 investida	 assustadora	 e	brutal.	Nesses	 e	noutros	 assuntos,	 passaram-se	uma	ou	duas	horas.
Uma	 enxurrada	 de	 telegramas	 chegava	 de	 todas	 as	 fronteiras	 afetadas	 pelo	 maciço	 avanço	 dos	 exércitos
alemães.	 O	 velho	 Plano	 Schlieffen,	 atualizado	 com	 sua	 extensão	 holandesa,	 parecia	 já	 estar	 em	 plena
execução.	Em	1914,	a	envolvente	ala	direita	da	invasão	alemã	tinha	varrido	a	Bélgica,	mas	evitara	entrar	na
Holanda.	Naquela	época,	sabia-se	muito	bem	que,	se	a	guerra	tivesse	sido	adiada	por	três	ou	quatro	anos,	o
grupo	de	exércitos	extra	estaria	disponível	e	os	terminais	ferroviários	e	as	linhas	de	comunicação	teriam	sido
adaptados	 para	 um	movimento	 através	 da	Holanda.	Desta	 vez,	 o	 famoso	movimento	 fora	 lançado	 com
todas	 essas	 facilidades	 e	 com	 todas	 as	 características	de	 surpresa	 e	 traição.	Mas	outros	 acontecimentos	nos
aguardavam.	O	 impacto	 decisivo	 do	 inimigo	 não	 seria	 um	movimento	 de	 flanco,	mas	 um	 rompimento
frontal	na	frente	principal.	Isso,	nenhum	de	nós	ou	dos	franceses	em	posições	de	comando	havia	previsto.
No	começo	daquele	 ano,	numa	entrevista,	 eu	havia	 advertido	 esses	países	neutros	 sobre	o	destino	que	os
esperava	e	que	se	evidenciava	pelo	dispositivo	das	tropas	e	pela	evolução	das	estradas	e	ferrovias,	bem	como
pelos	planos	alemães	capturados.	Minhas	palavras	foram	muito	malrecebidas.

No	 estrondo	 devastador	 dessa	 vasta	 batalha,	 as	 conversas	 serenas	 que	 tivéramos	 em	 Downing	 Street
sumiram	 ou	 recuaram	 para	 um	 canto	 da	 mente.	 Mas	 lembro-me	 de	 ter	 sido	 informado	 de	 que	 Mr.
Chamberlain	 fora	 ou	 estava	 indo	 ver	 o	 rei,	 o	 que,	 naturalmente,	 era	 de	 se	 esperar.	Depois,	 chegou	uma
mensagem	convocando-me	ao	palácio	às	18	horas.	Bastam	dois	minutos	para	ir	do	almirantado	ao	palácio
pelo	Mall.	Embora	eu	suponha	que	os	jornais	vespertinos	viessem	repletos	das	notícias	aterradoras	que	che -
gavam	do	continente,	nada	aparecera	sobre	a	crise	ministerial.	O	público	não	tivera	tempo	de	absorver	o
que	acontecia	no	exterior	ou	no	país	e	não	havia	multidão	perto	dos	portões	do	palácio.

Fui	 levado	 imediatamente	 ao	 rei.	 Sua	Majestade	 recebeu-me	com	ex trema	gentileza	 e	 indicou-me	uma
cadeira.	 Fitou-me	 alguns	 instantes	 com	 olhar	 perscrutador	 e	 brincalhão,	 depois	 disse:	 “Suponho	 que	 o
senhor	não	 saiba	por	 que	o	 chamei.”	No	mesmo	 tom	 espirituoso	dele,	 eu	 respondi:	 “Senhor,	 não	 faço	 a
menor	ideia.”	Ele	riu	e	disse:	“Quero	pedir-lhe	que	forme	um	governo.”	Disse-lhe	que	certamente	o	faria.

O	rei	não	 fizera	qualquer	estipulação	 sobre	o	governo	 ser	de	coalizão	nacional	e	considerei	que	minha
comissão	 não	 dependia	 desse	 aspecto	 em	 termos	 formais.	 Contudo,	 em	 vista	 do	 que	 acontecera	 e	 das
condições	que	tinham	levado	à	renúncia	de	Mr.	Chamberlain,	um	governo	de	caráter	nacional	era	inerente
à	 situação.	 Se	 eu	 constatasse	 ser	 impossível	 chegar	 a	um	acordo	 com	os	partidos	de	oposição,	não	 estaria
constitucionalmente	 impedido	 de	 tentar	 formar	 o	 governo	 mais	 forte	 possível,	 com	 todos	 os	 que	 se
dispusessem	a	lutar	pelo	país	na	hora	de	perigo,	desde	que	esse	governo	pudesse	ter	maioria	na	Câmara	dos
Comuns.	 Disse	 ao	 rei	 que	 chamaria	 imediatamente	 os	 líderes	 dos	 partidos	 Trabalhista	 e	 Liberal,	 que
pretendia	criar	um	Gabinete	de	Guerra	composto	de	cinco	ou	 seis	ministros,	 e	que	esperava	dar-lhe	pelo
menos	cinco	nomes	antes	da	meia-noite.	Com	isso,	pedi	permissão	e	voltei	para	o	almirantado.

Entre	19	horas	 e	 vinte	horas,	 a	meu	pedido,	Mr.	Attlee	 veio	ver-me.	Trouxe	 consigo	Mr.	Greenwood.
Informei-o	 da	 autorização	 que	 recebera	 para	 formar	 um	 governo	 e	 perguntei	 se	 o	 Partido	 Trabalhista
participaria.	Mr.	Attlee	respon deu	que	sim.	Propus	que	eles	tivessem	bem	mais	de	um	terço	dos	cargos,	com



dois	 lugares	 no	Gabinete	 de	Guerra	 de	 cinco,	 talvez	 seis,	 e	 pedi	 a	Mr.	Attlee	 que	me	 desse	 uma	 lista	 de
nomes,	 para	 podermos	discutir	ministérios.	Citei	Mr.	Ernest	Bevin,	Mr.	Alexander,	Mr.	Morrison	 e	Mr.
Dalton	 como	 homens	 cujos	 serviços	 eram	 imediatamente	 necessários	 em	 altos	 cargos.	Naturalmente,	 eu
conhecia	 Attlee	 e	Greenwood	 de	 longa	 data	 na	Câmara	 dos	Comuns.	Durante	 os	 dez	 anos	 anteriores	 à
eclosão	da	guerra,	em	minha	posição	mais	ou	menos	independente,	eu	tivera	muito	mais	choques	com	os
governos	conservadores	e	de	coalizão	do	que	com	a	oposição	 trabalhista	e	 liberal.	Tivemos	uma	conversa
agradável	por	uns	minutos	e	eles	se	foram,	a	fim	de	relatar	os	acontecimentos	por	telefone	aos	seus	amigos	e
correligionários	em	Bournemouth,	com	os	quais,	é	claro,	haviam	estado	no	mais	estreito	contato	durante	as
48	horas	anteriores.

Convidei	Mr.	Chamberlain	 a	 liderar	 a	Câmara	dos	Comuns	 como	Lord	Presidente	do	Conselho	 e	 ele
respondeu,	por	telefone,	que	aceitava.2	Declarou	que	falaria	no	rádio	às	21	horas	daquela	noite	participando
que	 havia	 renunciado	 e	 instando	 a	 todos	 que	 apoiassem	 e	 ajudassem	 seu	 sucessor.	 E	 o	 fez	 em	 ter mos
magnânimos.	 Pedi	 a	 Lord	 Halifax	 que	 entrasse	 no	 Gabinete	 de	 Guerra,	 permanecendo	 ministro	 do
Exterior.	 Por	 volta	 das	 22	 horas,	 enviei	 ao	 rei	 uma	 lista	 com	 cinco	 nomes,	 como	 havia	 prometido.	 A
nomeação	dos	ministros	das	três	forças	era	de	urgência	vital.	Já	decidira	quem	seriam.	Mr.	Eden	iria	para	o
Ministério	 da	Guerra,	Mr.	Alexander	 viria	 para	 o	 almirantado,	 e	 Sir	Archibald	 Sinclair,	 líder	 do	Partido
Liberal,	seria	o	ministro	da	Aviação.	Ao	mesmo	tempo,	assumi	o	cargo	de	ministro	da	Defesa,	sem	tentar
definir,	no	entanto,	seu	escopo	e	seus	poderes.

✩

Assim,	pois,	na	noite	de	10	de	maio,	no	começo	dessa	portentosa	batalha,	assumi	o	poder	principal	do
estado,	 que	 exerci,	 a	 partir	 de	 então,	 em	medida	 cada	 vez	maior,	 por	 cinco	 anos	 e	 três	meses	 de	 guerra
mundial.	 Ao	 final	 desse	 período,	 quando	 todos	 os	 nossos	 inimigos	 haviam	 declarado	 sua	 rendição
incondicional,	ou	estavam	prestes	a	fazê-lo,	fui	prontamente	dispensado	pelo	eleitorado	inglês	de	qualquer
gestão	adicional	de	seus	negócios.

Durante	 aqueles	 últimos	 e	 tumultuados	 dias	 de	 crise	 política,	 meu	 pulso	 não	 se	 havia	 acelerado	 em
momento	algum.	Tudo	aceitei	conforme	veio.	Mas	não	posso	esconder	do	leitor	deste	relato	veraz	que,	ao
me	 deitar,	 por	 volta	 das	 três	 horas	 da	 manhã,	 tive	 consciência	 de	 um	 profundo	 sentimento	 de	 alívio.
Finalmente,	eu	tinha	a	autoridade	para	dirigir	a	cena	inteira.	Foi	como	se	caminhasse	com	o	destino	e	toda
minha	vida	pregressa	tivesse	sido	apenas	o	preparo	para	essa	hora	e	essa	provação.	Dez	anos	no	ostracismo
político	haviam	me	libertado	dos	costumeiros	antagonismos	partidários.	Minhas	advertências	nos	seis	anos
anteriores	tinham	sido	tão	numerosas	e	detalhadas,	e	confirmavam-se	agora	tão	terrivelmente,	que	ninguém
me	podia	contradizer.	Eu	não	poderia	ser	censurado	por	travar	a	guerra	nem	por	estar	despreparado	para
ela.	Acreditava	ter	um	sólido	conhecimento	daquilo	tudo	e	tinha	certeza	de	não	fracassar.	Portanto,	apesar
de	 impaciente	 pelo	 amanhecer,	 dormi	 profundamente	 e	 não	 precisei	 de	 sonhos	 animadores.	 Fatos	 são
melhores	que	sonhos.

1	O	parlamento	inglês	vota	com	seus	membros	saindo	do	plenário	pela	porta	do	Sim	e	pela	porta	do	Não,	método	a	que	chamam	“divisão”.
(N.T.)
2	Lord	President	of	the	Council	é	membro	do	Gabinete	e	dirige	o	Privy	Council.	(N.T.)



PARTE	II

Sozinhos

de	10	de	maio	de	1940	a	22	de	junho	de	1941

Depois	 dos	 primeiros	 quarenta	 dias,	 ficamos	 sozinhos,	 com	 a	 Alemanha	 e	 a	 Itália
vitoriosas	engajadas	em	mortal	ataque	contra	nós;	com	a	Rússia	soviética	em	neutralidade
hostil	aju dando	Hitler	ativamente;	e	com	o	Japão	uma	ameaça	insondável.
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A	coalizão	nacional

Por	fim,	a	fúria	lentamente	acumulada	e	longamente	con tida	da	tempestade	desabou	sobre	nós.	Quatro	ou
cinco	 milhões	 de	 homens	 enfrentaram-se	 no	 primeiro	 embate	 da	 mais	 implacável	 de	 todas	 as	 guerras
registradas	 na	 história.	 Em	 uma	 semana,	 a	 frente	 de	 operações	 da	 França,	 atrás	 da	 qual	 havíamo-nos
acostumado	 a	 viver	 nos	 duros	 anos	 da	 guerra	 anterior	 e	 na	 fase	 inaugural	 dessa,	 seria	 irremediavelmente
rompida.	Em	três	 semanas,	o	exército	 francês,	de	 longa	e	celebrada	reputação,	 seria	desbaratado	e	destro -
çado,	e	nosso	único	exército	inglês	empurrado	para	o	mar,	com	a	perda	de	todo	o	seu	equipamento.	Em	seis
semanas,	nos	veríamos	sozinhos,	quase	desarmados,	com	a	Alemanha	e	a	Itália	triunfantes	apertando-nos	o
pescoço,	 a	 Europa	 inteira	 acessível	 ao	 poderio	 de	Hitler,	 e	 o	 Japão	 de	 cenho	 franzido	 do	 outro	 lado	 do
globo.	 Foi	 em	meio	 a	 esses	 fatos	 e	 essas	 perspectivas	 que	 assumi	minhas	 funções	 de	 primeiro-ministro	 e
ministro	 da	Defesa,	 e	 me	 voltei	 para	 a	 tarefa	 inicial	 de	 compor	 um	 governo	 de	 todos	 os	 partidos	 para
conduzir	os	assuntos	de	Sua	Majestade,	dentro	e	fora	do	país,	por	quaisquer	meios	que	se	reputassem	mais
adequados	ao	interesse	nacional.

Quase	exatamente	cinco	anos	depois,	foi	possível	ter	uma	visão	mais	favorável	de	nossa	situação.	A	Itália
estava	 vencida,	 e	Mussolini,	morto.	O	 portentoso	 exército	 alemão	 havia-se	 rendido	 incondicionalmente.
Hitler	cometera	 suicídio.	Além	das	 imensas	capturas	 feitas	pelo	general	Eisenhower,	quase	 três	milhões	de
soldados	 alemães	 tinham	 sido	 feitos	prisioneiros,	 em	24	horas,	pelo	marechal	Alexander,	na	 Itália,	 e	pelo
marechal	Montgomery,	na	Alemanha.	A	França	estava	livre,	reorganizada	e	revigorada.	De	mãos	dadas	com
nossos	 aliados,	 os	 dois	 impérios	 mais	 poderosos	 do	 mundo,	 avançávamos	 para	 a	 rápida	 aniquilação	 da
resistência	 japonesa.	 Contraste	 certamente	 notável.	 A	 estrada	 percorrida	 naqueles	 cinco	 anos	 fora	 longa,
árdua	 e	perigosa.	Os	que	nela	pereceram	não	 tinham	dado	 a	 vida	 em	vão.	Os	que	marcharam	até	o	 fim
sempre	se	orgulharão	de	havê-la	trilhado	com	honra.

✩

Ao	fazer	um	relato	de	meu	serviço	e	contar	a	história	do	famoso	Governo	de	Coalizão	Nacional,	é	meu
dever	primordial	explicitar	a	escala	e	a	força	da	contribuição	feita	pela	Inglaterra	e	por	seu	Império,	que	o
perigo	 só	 fez	 unir	mais	 firmemente,	 para	 o	 que	 acabou	 por	 se	 transformar	 na	 causa	 comum	 de	muitos
estados	e	nações.	Faço-o	sem	qualquer	desejo	de	tecer	comparações	invejosas	ou	despertar	rivalidades	inúteis
com	nosso	maior	aliado,	os	Estados	Unidos,	a	quem	devemos	incomensurável	e	perene	gratidão.	Mas	é	do
interesse	conjunto	do	mundo	de	língua	inglesa	que	a	magnitude	do	esforço	de	guerra	inglês	seja	conhecida	e
reconhecida.	Por	 isso,	 fiz	uma	tabela	que	abrange	todo	o	período	da	guerra.	Ela	mostra	que,	até	 julho	de
1944,	a	Inglaterra	e	seu	Império	tiveram	um	número	substancialmente	maior	de	divisões	em	contato	com	o
inimigo	do	que	os	Estados	Unidos.	Essa	cifra	global	 inclui	não	 somente	a	esfera	europeia	e	africana,	mas
também	 toda	 a	 guerra	na	Ásia	 contra	o	 Japão.	Até	 a	 chegada	da	 grande	massa	do	 exército	 americano	na
Normandia,	no	outono	de	1944,	sempre	tivemos	o	direito	de	falar	ao	menos	como	iguais	e,	em	geral,	como
o	parceiro	 predominante	 em	 todos	 os	 teatros	 de	 operações,	 exceto	 os	 do	Pacífico	 e	 da	Australásia;	 e	 isso
também	se	aplicou,	até	o	momento	indicado,	à	soma	de	todas	as	divisões	em	todas	as	arenas,	em	qualquer
mês	considerado.	A	partir	de	julho	de	1944,	a	ordem	de	batalha	americana,	representada	pelas	divisões	em



contato	com	o	inimigo,	tornou-se	cada	vez	mais	dominante,	e	assim	foi,	ascendente	e	triunfal,	até	a	vitória
final,	dez	meses	depois.

Outra	comparação	que	 tracei	mostra	que	o	 sacrifício	de	vidas	humanas	 inglesas	e	do	Império	 foi	ainda
maior	 que	 o	 de	 nosso	 valente	 aliado.	O	 total	 de	mortos	 e	 desaparecidos	 em	 combate,	 presumivelmente
mortos,	nas	forças	armadas	inglesas,	chegou	a	303.240	homens,	aos	quais	é	preciso	acrescentar	mais	de	109
mil	dos	Domínios,	da	 Índia	e	das	Colônias,	num	total	de	412.240.	Esse	número	não	 inclui	60.500	civis
mortos	 nos	 bom bardeios	 aéreos	 na	 Inglaterra,	 nem	 as	 baixas	 de	 nossa	 marinha	 mercante	 e	 de	 nossos
pescadores,	que	corresponderam	a	cerca	de	30	mil.	Para	comparação	com	esses	números,	os	Estados	Unidos
choram	 a	morte,	 no	 exército	 e	 na	 aviação,	 na	marinha,	 nos	 fuzileiros	 e	 na	 guarda	 costeira,	 de	 322.188
combatentes.1

Forças	terrestres	em	combate
com	“divisões	equivalentes”	do	inimigo

Império	Britânico EUA
Teatro

ocidental
Teatro
oriental

Total Teatro
ocidental

Teatro
oriental

Total

1º	Jan	1940 51/3 - 51/3* - - -

1º	Jul	1940 6 - 6 - - -
1º	Jan	1941 101/3 - 101/3† - - -

1º	Jul	1941 13 - 13† - - -
1º	Jan	1942 72/3 7 142/3 - 22/3 22/3‡
1º	Jul	1942 10 42/3 142/3 - 81/3 81/3

1º	Jan	1943 101/3 82/3 19 5 10 15

1º	Jul	1943 162/3 72/3 241/3 10 121/3 221/3

1º	Jan	1944 111/3 121/3 232/3 62/3 91/3 16

1º	Jul	1944 222/3 16 382/3 25 17 42

1º	Jan	1945 301/3 182/3 49 552/3 232/3 79

Notas	e	Pressupostos

*	Força	Expedicionária	Britânica	—	BEF,	na	França.
†	Exclui	guerrilhas	na	Abissínia.
‡	Exclui	tropas	filipinas.
A	linha	divisória	entre	os	teatros	oriental	e	ocidental	é	uma	linha	norte-sul	passando	por	Karachi.
Não	são	considerados	teatros	de	operações:	a	fronteira	noroeste	da	Índia;	Gibraltar;	África	ocidental;	Islândia;	Havaí;	Palestina;	Iraque;	Síria	(exceto	em	1°	de	julho	de	1941).
Malta	é	considerada	um	teatro	de	operações;	o	mesmo	acontece	com	o	Alaska	entre	janeiro	de	1942	e	julho	de	1943.
Os	contingentes	estrangeiros	—	p.	ex.,	franceses	livres,	poloneses	e	tchecos	—	não	estão	incluídos.

Cito	essas	honrosas	listas	na	confiante	esperança	de	que	a	camaradagem,	equivalente	e	uma	só,	consagrada
por	 tanto	 sangue	 precioso,	 continue	 a	merecer	 a	 reverência	 e	 a	 inspirar	 a	 conduta	 do	mundo	 de	 língua
inglesa.

Nos	mares,	naturalmente,	os	Estados	Unidos	 suportaram	quase	 todo	o	peso	da	guerra	no	Pacífico,	 e	as
batalhas	decisivas	que	eles	travaram	perto	da	 ilha	Midway,	em	Guadalcanal	e	no	Mar	de	Coral,	em	1942,
garantiram	para	eles	toda	a	iniciativa	naquele	vasto	domínio	oceânico	e	lhes	deram	possibilidade	de	atacar
todas	as	conquistas	 japonesas	e,	 finalmente,	o	pró prio	Japão.	A	marinha	americana	não	podia,	ao	mesmo
tempo,	 arcar	 com	o	 ônus	 principal	 no	Atlântico	 e	 no	Mediterrâneo.	Também	nesse	 aspecto	 é	 um	dever
esclarecer	os	fatos.	Dos	781	submarinos	alemães	e	85	submarinos	italianos	destruídos	no	teatro	europeu,	nos
oceanos	Atlântico	e	Índico,	594	foram	da	responsabilidade	das	forças	navais	e	aéreas	inglesas,	que	também
liquidaram	 com	 todos	 os	 encouraçados,	 cruzadores	 e	 contratorpedeiros	 alemães,	 além	 de	 destruir	 ou
capturar	toda	a	esquadra	italiana.



A	tabela	das	perdas	de	submarinos	é	a	seguinte:

Grande	total	de	submarinos	destruídos:	996

Destruídos	por Alemães Italianos Japoneses

Forças	inglesas* 525 69 91/2

Forças	americanas* 174 5 1101/2

Outros	e	causas	desconhecidas 82 11 10

Totais 781 85 130

*	Os	 termos	Forças	 Inglesas	e	Forças	Americanas	 incluem	as	Forças	Aliadas	que	estavam	sob	seu	controle	operacional.	Onde	aparecem	perdas	 fracionadas,	as	“capturas”	 foram
comuns.	Houve	muitos	casos	de	“capturas”	compartilhadas,	mas,	nos	totais	alemães,	as	frações	somam	números	inteiros.

No	 ar,	 os	 Estados	 Unidos	 fizeram	 esplêndido	 esforço	 para	 entrar	 em	 ação	 em	 escala	 máxima,
especialmente	com	suas	Fortalezas	Voadoras	operando	à	luz	do	dia,	desde	o	primeiro	momento,	a	partir	de
Pearl	 Harbor.	 Seu	 poder	 foi	 usado	 contra	 o	 Japão	 e,	 partindo	 das	 Ilhas	 Inglesas,	 contra	 a	 Alemanha.
Entretanto,	 quando	 chegamos	 a	 Casablanca,	 em	 janeiro	 de	 1943,	 o	 fato	 é	 que	 nenhum	 bombardeiro
americano	 isolado	havia	 lançado	uma	bomba	diurna	 sobre	 a	Alemanha.	Logo	viria	 a	 fruição	dos	grandes
esforços	 que	 eles	 estavam	 fazendo,	 mas,	 até	 o	 fim	 de	 1943,	 o	 lançamento	 de	 bombas	 inglesas	 sobre	 a
Alemanha,	 no	 cômputo	 geral,	 ultrapassou,	 numa	 proporção	 de	 oito	 toneladas	 contra	 uma,	 as	 bombas
lançadas	por	aviões	americanos,	de	dia	ou	de	noite.	Somente	na	primavera	de	1944	é	que	os	Estados	Unidos
alcançaram	a	maioria	dos	 lançamentos.	Nesse	 aspecto,	 assim	como	em	 terra	 e	no	mar,	 travamos	 todas	 as
batalhas	desde	o	começo,	e	apenas	em	1944	é	que	fomos	alcançados	e	ultrapassados	pelo	espetacular	esforço
de	guerra	americano.

Convém	 lembrar	 que	nossa	 produção	de	material	 bélico,	 desde	 o	 início	do	 sistema	do	Lend-Lease,	 em
janeiro	de	1941,	foi	aumentada	em	um	quin to	graças	à	generosidade	dos	EUA.	Com	os	materiais	e	armas
que	eles	nos	deram,	pudemos	efetivamente	travar	a	guerra	como	se	fôssemos	uma	nação	de	58	milhões	em	vez
de	48.	Também	na	navegação,	a	esplêndida	produção	dos	cargueiros	da	classe	Liberty	permitiu	que	o	fluxo
de	abastecimento	fosse	mantido	no	Atlântico.	Por	outro	lado,	a	análise	das	perdas	por	ação	inimiga	sofridas
por	todas	as	nações	durante	a	guerra	deve	ser	guardada	em	mente.	Eis	os	números:

Nacionalidade Perdas	em	toneladas	brutas Percentagem

Inglesa 11.357.000 54

Americana 3.334.000 16

Todas	as	demais	nações	(fora	do	controle	inimigo) 6.503.000 30

Total: 21.194.000 100

Dessas	perdas,	80%	foram	sofridas	no	oceano	Atlântico,	incluindo	as	águas	costeiras	inglesas	e	o	mar	do
Norte.	Apenas	5%	ocorreram	no	Pacífico.

Tudo	isso	é	exposto,	não	para	reivindicar	um	mérito	indevido,	mas	para	estabelecer,	em	bases	capazes	de
infundir	um	respeito	imparcial,	a	intensa	produção,	em	todas	as	formas	de	atividade	bélica,	do	povo	desta
pequena	ilha,	sobre	o	qual	recaiu	a	carga	na	crise	da	história	mundial.

✩



É	provável	que	seja	mais	fácil	compor	um	ministério,	especialmente	de	coalizão,	no	calor	da	batalha	do
que	em	tempos	de	paz.	O	sentimento	do	dever	prevalece	sobre	tudo	o	mais	e	as	reivindicações	pessoais	se
apequenam.	Uma	vez	acertados	os	arranjos	principais	com	os	líderes	dos	outros	partidos,	com	a	autorização
formal	de	suas	organizações,	a	atitude	de	todos	que	con voquei	 foi	 semelhante	à	de	soldados	em	combate,
que	 seguem	 prontamente	 para	 os	 locais	 que	 lhes	 são	 indicados,	 sem	 mais	 perguntas.	 Oficialmente
estabelecida	a	base	partidária,	pareceu-me	que	nenhum	interesse	pessoal	passou	pela	mente	de	qualquer	dos
inúmeros	 cavalheiros	 com	 que	 tive	 de	 conversar.	 Se	 uns	 poucos	 hesitaram,	 foi	 apenas	 em	 virtude	 de
considerações	 públicas.	 Esse	 elevado	 padrão	 de	 comportamento	 foi	 observado	 ainda	 mais	 pelo	 grande
número	de	ministros	conservadores	e	nacional-liberais	que	tiveram	de	deixar	seus	cargos,	interromper	suas
carreiras	e,	nesse	momento	de	incomparável	interesse	e	excitação,	sair	da	vida	pública,	em	muitos	casos	para
sempre.

Os	conservadores	tinham	uma	maioria	que	excedia	em	mais	de	120	cadeiras	a	soma	de	todos	os	outros
partidos	 na	 Câmara.	 Mr.	 Chamberlain	 era	 seu	 líder	 escolhido.	 Não	 pude	 deixar	 de	 reconhecer	 que	 a
substituição	dele	 por	mim	devia	 ser	 sumamente	desagradável	 para	muitos	 deles,	 depois	 de	 todos	 os	meus
longos	anos	de	crítica	e,	muitas	vezes,	de	censura	exacerbada.	Além	disso,	devia	ser	evidente	para	a	maioria
deles	o	quanto	de	minha	vida	se	passara	em	atritos	ou	brigas	efetivas	com	o	Partido	Conservador,	o	modo
como	eu	os	abandonara	na	questão	do	livre	comércio	e	o	modo	como	retornara	para	eles	na	condição	de
ministro	das	Finanças.	Depois	disso,	por	muitos	anos,	eu	fora	seu	principal	opositor	nas	questões	da	Índia,
da	política	 externa	 e	 da	 falta	 de	preparação	para	 a	 guerra.	Aceitar-me	 como	primeiro-ministro	 foi	muito
difícil	para	eles.	Foi	doloroso	para	muitos	homens	honrados.	Ademais,	lealdade	para	com	o	líder	eleito	do
partido	 é	 uma	 característica	 de	primeira	 ordem	dos	 conservadores.	 Se,	 em	 algumas	 questões,	 eles	 haviam
ficado	 aquém	 de	 seu	 dever	 perante	 a	 nação	 nos	 anos	 que	 antecederam	 a	 guerra,	 fora	 em	 virtude	 desse
sentimento	 de	 fidelidade	 ao	 seu	 chefe	 escolhido.	 Nenhuma	 dessas	 considerações	 causou-me	 a	 menor
ansiedade.	Eu	sabia	que	estavam	todas	abafadas	pelo	canhoneio.

A	princípio,	eu	havia	oferecido	a	Mr.	Chamberlain,	e	ele	aceitou,	a	 lideran ça	da	Câmara	dos	Comuns,
bem	como	a	presidência	do	Privy	Council.	Nada	disso	saiu	a	público.	Mr.	Attlee	informou-me	que	o	Partido
Trabalhista	não	trabalharia	com	facilidade	nessa	composição.	Numa	coalizão,	a	liderança	da	Câmara	deve	ser
aceitável	para	todos.	Expus	essa	questão	a	Mr.	Chamberlain	e,	com	sua	pronta	anuência,	assumi	eu	mesmo	a
liderança	e	a	mantive	até	fevereiro	de	1942.	Durante	esse	período,	Mr.	Attlee	funcionou	como	meu	vice	e
tomou	 conta	 do	dia	 a	 dia.	 Sua	 longa	 experiência	 na	 oposição	 foi	 de	 grande	 valia.	Eu	 só	 comparecia	 em
ocasiões	de	maior	gravidade.	Estas,	no	entanto,	 foram	constantes.	Muitos	conservadores	acharam	que	 seu
líder	 partidário	 havia	 sofrido	 uma	 desfeita.	 Foi	 unânime	 a	 admiração	 por	 sua	 con duta	 pessoal.	 Em	 sua
primeira	 entrada	na	Câmara	 em	 sua	nova	 função	 (no	dia	 13	de	maio),	 a	 totalidade	de	 seu	partido	—	a
grande	maioria	da	Câmara	—	levantou-se	e	o	recebeu	com	uma	veemente	demonstração	de	solidariedade	e
consideração.	 Nas	 primeiras	 semanas,	 eu	 era	 saudado	 principalmente	 pela	 bancada	 trabalhista.	 Mas	 a
lealdade	e	o	apoio	de	Mr.	Chamberlain	a	mim	mantiveram-se	firmes,	e	eu	estava	seguro	de	mim	mesmo.

Houve	uma	considerável	pressão,	por	parte	de	membros	do	Partido	Trabalhista	e	de	algumas	das	muitas
figuras	competentes	e	ardorosas	que	não	foram	incluídas	no	novo	governo,	para	que	houvesse	um	expurgo
dos	“culpados”	e	dos	ministros	que	tinham	sido	responsáveis	por	Munique,	ou	podiam	ser	criticados	pelas
muitas	 deficiências	 de	 nossos	 preparativos	 de	 guerra.	Mas	 não	 era	 hora	 de	 proscrever	 homens	 capazes	 e
patriotas,	com	longa	experiência	em	altos	cargos.	Se	os	críticos	houvessem	imposto	sua	vontade,	pelo	menos
um	terço	dos	ministros	conservadores	teria	sido	forçado	a	renunciar.	Considerando	que	Mr.	Chamberlain
era	o	líder	do	Partido	Conservador,	estava	claro	que	esse	movimento	seria	destrutivo	para	a	união	nacional.
Além	disso,	eu	não	tinha	nenhuma	necessidade	de	perguntar	a	mim	mesmo	se	toda	a	culpa	recaía	sobre	um
único	lado.	A	responsabilidade	oficial	cabia	ao	governo	da	época,	mas	as	responsabilidades	morais	eram	bem



mais	difundidas.	Uma	longa	e	impressionante	lista	de	citações	de	discursos	e	votos	proferidos	por	ministros
trabalhistas,	e	não	menos	por	ministros	liberais,	todos	os	quais	desmentidos	pelos	acontecimentos,	estava	em
minha	mente	 e	 disponível	 nos	mínimos	 detalhes.	Ninguém	 tinha	mais	 direito	 do	 que	 eu	 de	 passar	 uma
esponja	sobre	o	passado.	Assim,	resisti	a	essas	tendências	disruptivas.	“Se	o	presente	tentar	julgar	o	passado,
perderá	 o	 futuro”,	 declarei	 algumas	 semanas	 depois.	 Esse	 argumento	 e	 o	 peso	 terrível	 do	 momento
subjugaram	os	pretensos	caçadores	de	hereges.

✩

Minhas	experiências	nesses	primeiros	dias	foram	singulares.	Convivia-se	com	a	batalha,	na	qual	todos	os
pensamentos	estavam	centrados	e	sobre	a	qual	nada	se	podia	fazer.	O	tempo	todo,	havia	um	governo	por
formar,	 cavalheiros	 por	 receber	 e	 equilíbrios	 partidários	 por	 ajustar.	 Não	 consigo	 lembrar,	 nem	 meus
registros	mostram,	como	se	passaram	todas	essas	horas.	Um	ministério	inglês,	naquela	época,	compunha-se
de	sessenta	a	setenta	ministros	da	Coroa	e	todos	tinham	que	ser	encaixados	como	num	quebra-cabeça	—	no
caso,	levando	em	conta	a	reivindicação	de	três	partidos.	Foi	necessário	que	eu	dialogasse	não	só	com	todas	as
figuras	principais,	mas	também,	ao	menos	por	alguns	minutos,	com	a	multidão	de	homens	com petentes	que
deveriam	ser	escolhidos	para	tarefas	importantes.	Ao	formar	um	governo	de	coalizão,	o	primeiro-ministro
tem	que	dar	o	devido	peso	aos	anseios	dos	líderes	partidários	no	tocante	a	quem,	dentre	seus	quadros,	deve
ocupar	os	cargos	destinados	ao	partido.	Foi	principalmente	nesse	princípio	que	me	pautei.	Se	algum	dos	que
mereciam	coisa	melhor	foi	deixado	de	fora	por	recomendação	de	seus	chefes	partidários,	ou	até	a	despeito
dessa	 recomendação,	 resta-me	 apenas	 expressar	 meu	 pesar.	 Grosso	 modo,	 porém,	 poucas	 foram	 as
dificuldades.

Em	Clement	Attlee	eu	tinha	um	colega	com	experiência	de	guerra	 longamente	versado	na	Câmara	dos
Comuns.	 Nossas	 únicas	 diferenças	 de	 opinião	 concerniam	 ao	 socialismo,	 mas	 foram	 abafadas	 por	 uma
guerra	que	logo	implicaria	a	mais	completa	subordinação	do	indivíduo	ao	estado.	Trabalhamos	juntos,	em
perfeita	 harmonia	 e	 confiança,	 durante	 todo	 o	 período	 de	 governo.	 Mr.	 Arthur	 Greenwood	 foi	 um
conselheiro	sensato	e	de	extrema	coragem,	além	de	um	bom	e	prestimoso	amigo.

Sir	 Archibald	 Sinclair,	 como	 líder	 oficial	 do	 Partido	 Liberal,	 achou	 constrangedor	 aceitar	 o	 cargo	 de
ministro	da	Aviação,	porque	seus	correligionários	julgavam	que,	em	vez	disso,	ele	deveria	ter	uma	cadeira	no
Gabinete	de	Guerra.	Mas	tal	seria	contrário	à	ideia	de	um	Gabinete	de	Guerra	pequeno.	Assim,	propus-lhe
que	 ele	 compareceria	 ao	 Gabinete	 de	 Guerra	 sempre	 que	 surgisse	 algum	 assunto	 que	 afetasse	 questões
políticas	fundamentais	ou	a	união	partidária.	Ele	era	meu	amigo	e	fora	meu	subcomandante	em	1916,	na
época	em	que	eu	comandara	o	6°	Regimento	Real	de	Fuzileiros	Escoceses	 em	Ploegsteert	 (“Plug	Street”,
chamávamos	 nós),	 e,	 pessoalmente,	 ansiava	 por	 ingressar	 na	 grande	 esfera	 de	 ação	 que	 eu	 lhe	 havia
reservado.	Depois	 de	muita	 conversa,	 isso	 foi	 amistosamente	 acertado.	Mr.	 Ernest	 Bevin,	 com	 quem	 eu
travara	 conhecimento	no	 início	da	guerra,	na	 tentativa	de	mitigar	 a	 aguda	demanda	do	 almirantado	por
traineiras,	 teve	 de	 consultar	 o	 sindicato	 de	 trabalhadores	 nos	 transportes	 e	 gerais,	 do	 qual	 era	 secretário,
antes	de	poder	participar	da	equipe,	no	importantíssimo	cargo	de	ministro	do	Trabalho.	Isso	levou	dois	ou
três	 dias,	 mas	 valeu	 a	 pena.	 O	 sindicato,	 o	 maior	 da	 Inglaterra,	 disse	 unanimemente	 que	 ele	 deveria
participar	e	nos	deu	um	sólido	apoio	durante	cinco	anos,	até	vencermos.

A	 maior	 dificuldade	 foi	 com	 Lord	 Beaverbrook.	 Eu	 acreditava	 que	 ele	 tinha	 serviços	 de	 altíssima
qualidade	 a	prestar.	Como	 resultado	de	minhas	 experiências	na	 guerra	 anterior,	havia	decidido	 retirar	do
Ministério	da	Aviação	o	fornecimento	e	o	projeto	de	aeronaves,	e	desejava	que	ele	se	tor nasse	ministro	da
Produção	de	Aviões.	A	princípio,	ele	pareceu	relutante	em	se	incumbir	dessa	tarefa	e,	é	claro,	o	Ministério	da
Aviação	não	gostou	da	ideia	de	que	sua	divisão	de	suprimentos	fosse	desmembrada.	Houve	outras	resistências



à	nomeação	de	Lord	Beaverbrook.	Eu	 tinha	 certeza,	 entretanto,	de	que	nossa	 vida	dependia	do	 fluxo	de
novos	aviões;	precisava	da	energia	vital	e	vibrante	dele	e	persisti	em	meu	ponto	de	vista.

Em	deferência	às	opiniões	vigentes,	expressas	no	parlamento	e	na	impren sa,	era	necessário	que	o	Gabinete
de	Guerra	 fosse	 pequeno.	 Assim,	 comecei	 com	 apenas	 cinco	membros,	 dos	 quais	 só	 um,	 o	ministro	 do
Exterior,	 estava	 à	 frente	de	um	ministério.	Eles	 eram,	naturalmente,	os	principais	políticos	partidários	da
época.	Para	uma	conduta	conveniente	dos	negócios,	era	preciso	que	o	ministro	das	Finanças	e	o	 líder	do
Partido	Liberal	se	fizessem	amiúde	presentes	e,	com	o	passar	do	tempo,	o	número	de	“presenças	constantes”
cresceu.	Mas	toda	a	responsabilidade	ficou	com	os	cinco	ministros	do	Gabinete	de	Guerra.	Eram	os	únicos
com	 o	 direito	 a	 ter	 a	 cabeça	 cortada	 na	 Torre,	 se	 não	 vencêssemos.	 Os	 demais	 poderiam	 sofrer	 por
deficiências	ministeriais,	mas	não	pela	política	do	estado.	Excetuado	o	Gabinete	de	Guerra,	qualquer	um
podia	dizer:	“Não	posso	assumir	a	responsabilidade	por	isto	ou	aquilo.”	O	ônus	da	formulação	política	cabia
a	 um	nível	mais	 alto.	 Isso	 poupou	 a	muita	 gente	 um	bocado	de	 preocupação	nos	 dias	 que	 estavam	para
desabar	sobre	nós.

✩

Em	minha	longa	experiência	política,	eu	havia	ocupado	a	maioria	dos	grandes	cargos	de	estado,	mas	estou
pronto	a	admitir	que	o	posto	que	então	me	coube	era	o	que	mais	me	agradava.	O	poder,	como	meio	de
exercer	 um	domínio	 absoluto	 sobre	 os	 semelhantes	 ou	 de	 aumentar	 a	 pompa	 pessoal,	 é	 justificadamente
considerado	torpe.	Mas	o	poder	numa	crise	nacional,	quando	um	homem	acredita	saber	que	ordens	devem
ser	dadas,	é	uma	bênção.	Em	qualquer	esfera	de	ação,	não	há	comparação	entre	as	posições	do	número	um	e
dos	números	dois,	 três	ou	quatro.	Os	deveres	e	problemas	de	 todas	as	pessoas	que	não	o	número	um	são
muito	diferentes	e,	sob	muitos	aspectos,	mais	difíceis.	É	sempre	uma	infelicidade	quando	o	número	dois	ou
o	número	três	tem	que	tomar	a	iniciativa	de	um	plano	ou	de	uma	medida	de	peso.	Ele	tem	de	considerar
não	apenas	os	méritos	da	medida,	mas	também	a	cabeça	do	chefe;	não	apenas	o	que	deve	recomendar,	mas
também	o	que	lhe	é	próprio	recomendar	em	sua	posição;	e	não	apenas	o	que	fazer,	mas	também	o	modo	de
obter	anuência	para	isso	e	o	modo	de	conseguir	que	seja	feito.	Além	disso,	o	número	dois	ou	três	tem	de	se
haver	com	os	números	quatro,	cinco	e	seis,	ou	talvez	com	algum	brilhante	sujeito	de	fora,	o	número	vinte.
A	ambição,	não	tanto	de	objetivos	reles,	mas	de	fama,	cintila	em	todas	as	mentes.	Há	sempre	vários	pontos
de	vista	que	podem	estar	certos	e	muitos	que	são	plausíveis.	Eu	fora	temporariamente	destruído	em	1915
por	causa	da	questão	dos	Dardanelos	e	uma	iniciativa	de	suma	importância	fora	descartada,	em	virtude	de
eu	 haver	 tentado	 executar	 uma	 operação	 fundamental	 e	 crucial	 a	 partir	 de	 uma	 posição	 subalterna.	 É
imprudente	os	homens	se	arriscarem	nessas	aventuras.	E	essa	lição	ficara	impressa	em	minha	natureza.

No	 topo,	 há	 grandes	 simplificações.	Um	 líder	 consagrado	 só	 precisa	 ter	 certeza	 daquilo	 que	 é	melhor
fazer,	ou,	pelo	menos,	decidir	por	uma	das	possibilidades.	São	 imensas	 as	 lealdades	 centradas	no	número
um.	Quando	ele	tropeça,	tem	que	ser	escorado.	Quando	comete	erros,	eles	devem	ser	encobertos.	Quando
dorme,	não	deve	ser	injustificadamente	perturbado.	E	quando	não	presta,	deve	ser	abatido	a	pauladas.	Mas
este	 último	 e	 extremado	 processo	 não	 pode	 ser	 executado	 todos	 os	 dias	 e,	 certamente,	 não	 nos	 dias
imediatamente	subsequentes	à	escolha	dele.

As	mudanças	 fundamentais	na	direção	da	máquina	de	guerra	 foram	mais	reais	do	que	aparentes.	“Uma
constituição”,	 disse	 Napoleão,	 “deve	 ser	 curta	 e	 obscura.”	 Os	 órgãos	 existentes	 permaneceram	 intactos.
Nenhuma	personalidade	oficial	 foi	trocada.	O	Gabinete	de	Guerra	e	o	comitê	dos	chefes	de	estado-maior
continuaram,	a	princípio,	a	se	reunir	todos	os	dias,	como	faziam	antes.	Ao	me	intitular	ministro	da	Defesa,
com	a	aprovação	do	rei,	eu	não	fizera	nenhuma	modificação	legal	ou	constitucional.	Não	pedira	nenhum
poder	especial	à	Coroa	ou	ao	Parlamento.	Mas	era	entendido	e	aceito	que	eu	deveria	assumir	a	direção	geral



da	guerra,	sujeito	ao	apoio	do	Gabinete	de	Guerra	e	da	Câmara	dos	Comuns.	A	principal	mudança	ocorrida
quando	assumi	o	governo	foi,	é	claro,	a	supervisão	e	a	direção	dos	chefes	de	estado-maior	por	um	ministro
da	Defesa	com	poderes	indefinidos.	Uma	vez	que	esse	ministro	era	também	o	primeiro-ministro,	ele	tinha
todos	os	direitos	 inerentes	a	esse	cargo,	 inclusive	poderes	muito	amplos	de	seleção	e	demissão	de	todos	os
personagens	militares	e	políticos.	Assim,	pela	primeira	vez,	o	comitê	dos	chefes	de	estado-maior	assumiu	seu
lugar	 devido	 e	 apropriado,	 em	 contato	 direto	 e	 cotidiano	 com	 o	 chefe	 executivo	 do	 governo	 e,	 em
concordância	com	ele,	com	pleno	controle	da	conduta	da	guerra	e	das	forças	armadas.

A	posição	do	primeiro	Lord	do	almirantado	e	dos	ministros	da	Guerra	 e	da	Aviação	 foi	decisivamente
afetada	de	fato,	embora	não	de	direito.	Eles	não	eram	membros	do	Gabinete	de	Guerra	nem	compareciam
às	 reuniões	 do	 comitê	 dos	 chefes	 de	 estado-maior.	 Continuaram	 inteiramente	 responsáveis	 por	 seus
ministérios,	 mas,	 rápida	 e	 quase	 imperceptivelmente,	 deixaram	 de	 ser	 responsáveis	 pela	 formulação	 de
planos	estratégicos	e	pela	condução	das	operações	no	dia	a	dia.	Estas	eram	decididas	pelo	comitê	dos	chefes
de	 estado-maior,	 atuando	 diretamente	 sob	 o	 comando	 do	 ministro	 da	 Defesa	 e	 primeiro-ministro	 e,
portanto,	 com	 a	 autorização	 do	 Gabinete	 de	 Guerra.	 Os	 três	 ministros	 das	 forças,	 amigos	 muito
competentes	 e	 de	 minha	 confiança,	 que	 eu	 havia	 escolhido	 para	 essas	 funções,	 não	 faziam	 nenhuma
cerimônia.	Organizavam	 e	 administravam	 forças	 cada	 vez	maiores	 e	 davam	 o	máximo	 de	 sua	 ajuda,	 no
estilo	 inglês	 fluente	 e	 prático.	 Tinham	 a	 mais	 completa	 informação,	 em	 virtude	 de	 sua	 participação	 no
Comitê	 de	Defesa,	 e	 acesso	 constante	 a	mim.	 Seus	 subordinados	 de	 carreira,	 os	 chefes	 de	 estado-maior,
discutiam	tudo	com	eles	e	tratavam-nos	com	o	máximo	respeito.	Mas	havia	uma	direção	integral	da	guerra,
a	que	eles	 se	 submetiam	 fielmente.	Nunca	houve	ocasião	em	que	 seus	poderes	 tenham	sido	 revogados	ou
questionados	 e	 qualquer	um	daquele	 círculo	 sempre	podia	dizer	 o	que	pensava.	Mas	 a	direção	 efetiva	da
guerra	 logo	se	 instalou	num	número	muito	pequeno	de	mãos	e	o	que	antes	parecera	tão	difícil	 tornou-se
muito	 mais	 simples	 —	 exceto	 Hitler,	 é	 claro.	 Apesar	 da	 turbulência	 dos	 acontecimentos	 e	 dos	 muitos
desastres	que	tivemos	de	suportar,	a	máquina	funcionava	quase	automaticamente	e	vivíamos	num	fluxo	de
pensamentos	coerentes,	passíveis	de	se	traduzir	em	ação	executiva	com	grande	rapidez.

✩

Embora	a	terrível	batalha	estivesse	então	ocorrendo	do	outro	lado	da	Mancha	—	e	o	leitor,	sem	dúvida,
esteja	impaciente	por	chegar	lá	—	talvez	seja	conveniente,	neste	ponto,	descrever	o	sistema	e	a	mecânica	da
conduta	de	assuntos	militares	e	outros	que	instaurei	e	pratiquei	desde	os	meus	primeiros	dias	no	poder.	No
trâmite	 de	 assuntos	 oficiais,	 sou	 um	 fiel	 adepto	 da	 palavra	 escrita.	 Sem	 dúvida,	 examinado	 pela	 ótica	 da
posteridade,	muito	do	que	se	escreve	hora	após	hora,	sob	o	 impacto	dos	acontecimentos,	pode	mostrar-se
exagerado	 ou	 não	 se	 concretizar.	 Disponho-me	 a	 correr	meus	 riscos	 nisso.	 É	 sempre	melhor,	 exceto	 na
hierarquia	da	disciplina	militar,	expressar	opiniões	e	desejos	do	que	dar	ordens.	Mesmo	assim,	as	diretrizes
escritas,	 provindo	 pessoalmente	 do	 chefe	 de	 governo	 legalmente	 constituído	 e	 ministro	 especialmente
encarregado	 da	 defesa,	 tinham	 tamanha	 impor tância	 que,	 embora	 não	 fossem	 expressas	 como	 ordens,
frequentemente	frutificavam	na	ação.

Para	 me	 certificar	 de	 que	 meu	 nome	 não	 seria	 utilizado	 levianamente,	 emiti	 o	 seguinte	 memorando
durante	a	crise	de	julho:

Fique	bem	claramente	entendido	que	todas	as	instruções	de	mim	emanadas	são	expedidas	por	escrito,	ou
devem	 ser	 imediatamente	 confirmadas	 por	 escrito	 depois	 de	 formuladas,	 e	 que	 não	 aceitarei	 nenhuma
responsabilidade	por	questões	relativas	à	defesa	nacional	nas	quais	se	alegue	que	tomei	as	decisões,	a	menos
que	elas	estejam	registradas	por	escrito.



Ao	 acordar,	 por	 volta	 das	 oito	 horas,	 eu	 lia	 todos	 os	 telegramas	 e,	 de	 minha	 cama,	 ditava	 um	 fluxo
contínuo	de	memorandos	e	diretrizes	para	os	ministérios	e	os	chefes	de	estado-maior.	Tudo	era	datilografado
em	 regime	 de	 revezamento,	 à	 medida	 que	 ia	 sendo	 feito,	 e	 prontamente	 entregue	 ao	 general	 Ismay,
subsecretário	(militar)	do	Gabinete	de	Guerra	e	meu	representante	no	comitê	dos	chefes	de	estado-maior.
Ele	 vinha	me	 ver	 todos	 os	 dias	 às	 primeiras	 horas	 da	manhã.	 Assim,	 ele	 em	 geral	 tinha	 um	 bocado	 de
material	escrito	para	apresentar	à	reunião	dos	chefes	de	estado-maior	quando	este	se	reunia,	às	dez	e	meia.
Eles	davam	toda	a	consideração	a	minhas	opiniões,	ao	mesmo	tempo	que	discutiam	a	situação	geral.	Assim,
entre	15	horas	e	17	horas,	a	menos	que	houvesse	entre	nós	alguma	dificuldade	que	exigisse	novas	consultas,
estava	pronta	toda	uma	série	de	ordens	e	telegramas	enviados	por	mim	ou	pelos	chefes	de	estado-maior,	de
comum	acordo	entre	nós,	geralmente	indicando	todas	as	decisões	imediatamente	necessárias.

Numa	 guerra	 total,	 é	 realmente	 impossível	 traçar	 uma	 linha	 exata	 entre	 os	 problemas	militares	 e	 não
militares.	O	fato	de	não	ter	havido	nenhum	atrito	desse	tipo	entre	a	chefia	militar	e	a	equipe	do	Gabinete	de
Guerra	 deveu-se,	 primordialmente,	 à	 personalidade	 de	 Sir	 Edward	 Bridges,	 secretário	 do	 Gabinete	 de
Guerra.	Não	 apenas	 esse	 filho	de	um	ex-poeta	 laureado	 era	um	 trabalhador	 extremamente	 competente	 e
incansável,	 como	 era	 também	homem	de	 excepcional	 força,	 habilidade	 e	 encanto	 pessoal,	 sem	 o	menor
vestígio	de	ciúme	em	sua	natureza.	Tudo	o	que	lhe	importava	era	que	a	se cretaria	do	Gabinete	de	Guerra	no
todo	 servisse	 da	 melhor	 maneira	 possível	 ao	 primeiro-ministro	 e	 ao	 próprio	 Gabinete.	 Nenhuma
consideração	por	sua	posição	pessoal	jamais	lhe	passou	pela	cabeça	e	nunca	houve	uma	palavra	ríspida	entre
os	funcionários	civis	e	militares	da	secretaria.

Nas	 questões	 de	maior	 peso,	 ou	 quando	 havia	 divergências	 de	 opinião,	 eu	 convocava	 uma	 reunião	 do
Comitê	de	Defesa	do	Gabinete	de	Guerra,	que,	a	princípio,	incluía	Mr.	Chamberlain,	Mr.	Attlee	e	os	três
ministros	das	forças	armadas,	com	a	presença	dos	chefes	de	estado-maior.	Essas	reuniões	formais	reduziram-
se	 depois	 de	 1941.2	 À	 medida	 que	 a	 máquina	 começou	 a	 funcionar	 com	 mais	 regularidade,	 cheguei	 à
conclusão	de	que	 as	 reuniões	 diárias	 do	Gabinete	de	Guerra	 com	os	 chefes	 de	 estado-maior	 já	 não	 eram
necessárias.	 Assim,	 acabei	 instituindo	 o	 que	 ficou	 conhecido	 entre	 nós	 como	 o	 “desfile	 ministerial	 das
segundas”.	 Toda	 segunda-feira,	 havia	 uma	 multidão	 considerável	 —	 todo	 o	 Gabinete	 de	 Guerra,	 os
ministros	 das	 forças	 e	 o	 ministro	 da	 Segurança	 Interna,	 o	 ministro	 das	 Finanças,	 os	 ministros	 para	 os
Domínios	e	a	Índia,	o	ministro	da	Informação,	os	chefes	de	estado-maior	e	o	subsecretário	permanente	do
Foreign	Office.	Nessas	reuniões,	cada	chefe	de	estado-maior	fazia,	alternadamente,	seu	relato	de	tudo	o	que
havia	 acon tecido	 nos	 sete	 dias	 anteriores,	 e	 o	 ministro	 do	 Exterior	 os	 acompanhava	 com	 seu	 relato	 de
qualquer	 acontecimento	 importante	 nos	 assuntos	 externos.	 Nos	 outros	 dias	 da	 semana,	 o	 Gabinete	 de
Guerra	 reunia-se	 sozinho,	 e	 todos	 os	 assuntos	 importantes	 que	 exigissem	 decisões	 eram-lhe	 submetidos.
Outros	ministros,	quando	diretamente	 implicados	nas	questões	a	serem	discutidas,	compareciam	para	seus
problemas	específicos.	Os	membros	do	Gabinete	de	Guerra	tinham	o	mais	amplo	conhecimento	de	todos	os
documentos	 que	 diziam	 respeito	 à	 guerra	 e	 liam	 todos	 os	 telegramas	 importantes	 enviados	 por	mim.	 À
medida	 que	 a	 confiança	 foi	 crescendo,	 o	 Gabinete	 de	 Guerra	 passou	 a	 intervir	 menos	 ativamente	 nas
questões	operacionais,	embora	as	supervisionasse	com	toda	a	atenção	e	pleno	conhecimento	de	causa.	Seus
membros	tiraram	de	meus	ombros	quase	todo	o	peso	dos	assuntos	internos	e	partidários,	assim	me	liberando
para	que	eu	me	concentrasse	no	tema	cen tral.	No	tocante	a	todas	as	futuras	operações	de	importância,	eu
sempre	os	consultava	com	antecedência.	Embora	eles	considerassem	cuidadosamente	as	questões	envolvidas,
frequentemente	me	pediam	para	não	ser	 informados	de	 todas	as	datas	e	pormenores	e,	a	 rigor,	em	várias
ocasiões,	interromperam-me	quando	eu	estava	prestes	a	fornecê-los.

Nunca	pretendi	dar	corpo	ao	cargo	de	ministro	da	Defesa	num	depar tamento.	Isso	exigiria	 legislação	e
todos	os	ajustes	delicados	que	descrevi,	a	maioria	dos	quais	se	resolveu	pela	boa	vontade	pessoal,	precisaria
ter	 sido	 penosamente	 formulada	 num	processo	 constitucional	 inoportuno.	 Existia	 e	 estava	 em	 atividade,



porém,	sob	a	direção	pessoal	do	primeiro-ministro,	a	ala	militar	da	secretaria	do	Gabinete	de	Guerra,	que
antes	da	guerra	fora	a	secretaria	do	Comitê	de	Defesa	Imperial.	À	sua	testa	o	general	Ismay,	tendo	o	coronel
Hollis	e	o	coronel	Jacob	como	seus	assistentes	principais,	e	um	grupo	especialmente	selecionado	de	oficiais
mais	moços,	provenientes	das	três	forças.	Essa	secretaria	virou	o	estado-maior	do	ministro	da	Defesa.	Minha
dívida	para	 com	seus	 integrantes	 é	 imensa.	O	general	 Ismay,	o	 coronel	Hollis	 e	o	 coronel	 Jacob	 subiram
sistematicamente	de	posto	e	de	conceito	com	o	prosseguimento	da	guerra,	e	nenhum	deles	foi	substituído.
Numa	esfera	 tão	 íntima	e	 tão	voltada	para	assuntos	 sigilosos,	 as	 substituições	 são	prejudiciais	 à	 tramitação
contínua	e	eficiente	dos	assuntos.

Depois	de	algumas	trocas	 iniciais,	preservou-se	uma	estabilidade	quase	 idêntica	no	comitê	dos	chefes	de
estado-maior.	 No	 fim	 de	 seu	 mandato	 como	 chefe	 do	 Estado-Maior	 da	 RAF,	 em	 setembro	 de	 1940,	 o
marechal	do	ar	Newell	tornou-se	governador-geral	da	Nova	Zelândia	e	foi	substituído	pelo	marechal	do	ar
Portal,	que	era	o	astro	reconhecido	da	força	aérea.	Portal	continuou	comigo	durante	toda	a	guerra.	Sir	John
Dill,	 que	havia	 sucedido	 ao	general	 Ironside	 em	maio	de	1940,	 continuou	 como	chefe	do	Estado-Maior
Imperial	—	CIGS	até	me	acompanhar	a	Washington	em	dezembro	de	1941.	Nessa	ocasião,	transformei-o
em	meu	 representante	militar	 pessoal	 junto	 ao	 presidente	 americano	 e	 em	 chefe	 de	 nossa	missão	 inglesa
junto	 aos	 chefes	 de	 estado-maior	 americanos.	 Suas	 relações	 com	 o	 general	Marshall,	 o	 chefe	 do	 Estado-
Maior	do	Exército	dos	EUA,	 tornaram-se	um	elo	de	 valor	 inestimável	 em	 todas	 as	nossas	negociações,	 e
quando	ele	morreu,	em	plena	atividade,	dois	anos	depois,	foi-lhe	concedida	a	honra	singular	de	um	lugar	de
repouso	no	cemitério	de	Arlington,	o	Walhalla	até	então	reservado	exclusivamente	aos	militares	americanos.
Ele	foi	substituído	por	Sir	Alan	Brooke,	que	ficou	comigo	até	o	fim.

A	 partir	 de	 1941,	 durante	 quase	 quatro	 anos,	 a	 primeira	 parte	 dos	 quais	 passada	 em	 meio	 a	 muitos
infortúnios	e	decepções,	a	única	alteração	feita	nesse	pequeno	grupo,	tanto	entre	os	chefes	de	estado-maior
quanto	 na	 equipe	 da	 Defesa,	 deveu-se	 à	 morte	 do	 almirante	 Pound	 em	 ação.	 É	 bem	 possível	 que	 isso
constitua	 um	 recorde	 na	 história	 militar	 inglesa.	 Um	 grau	 semelhante	 de	 continuidade	 foi	 obtido	 pelo
presidente	Roosevelt	em	seu	círculo.	Os	chefes	de	estado-maior	americanos	—	general	Marshall,	almirante
King	e	general	Arnold,	a	quem	se	uniu	posteriormente	o	almirante	Leahy	—	começaram	juntos	quando	os
americanos	 entraram	 na	 guerra	 e	 nunca	 foram	 trocados.	 Uma	 vez	 que,	 não	 muito	 depois,	 ingleses	 e
americanos	formaram	um	comitê	combinado	de	chefes	de	estado-maior,3	isso	foi	uma	vantagem	inestimável
para	todos.	Nada	semelhante	se	conhecera	entre	aliados,	até	então.

Não	posso	dizer	que	nunca	tenhamos	divergido	entre	nós,	mesmo	no	plano	interno	inglês,	mas	cresceu
entre	mim	e	os	chefes	de	estado-maior	ingleses	uma	espécie	de	entendimento	de	que	deveríamos	convencer
e	per suadir,	em	vez	de	tentar	sobrepujar	uns	aos	outros.	Isso,	é	claro,	foi	ajudado	pelo	fato	de	que	falávamos
a	mesma	 linguagem	técnica	e	possuíamos	um	grande	acervo	comum	de	doutrina	militar	e	experiência	de
guerra.	Nesse	cenário	sempre	mutável,	movíamo-nos	como	se	fôssemos	um	só,	e	o	Gabinete	de	Guerra	nos
investia	 de	 uma	 liberdade	 de	 decisão	 cada	 vez	 maior	 e	 nos	 respaldava	 com	 incansável	 e	 indefectível
constância.	Não	havia	divisão,	como	na	guerra	anterior,	entre	políticos	e	 soldados,	entre	os	“casacas”	e	os
“milicos”	—	termos	odiosos	que	atrapalhavam	a	troca	de	opiniões.	Tornamo-nos	realmente	muito	próximos
e	formaram-se	amizades	a	que,	creio,	se	deu	muito	valor.

A	eficiência	de	um	governo	de	guerra	depende,	principalmente,	de	as	decisões	que	emanam	da	mais	alta
autoridade	constituída	serem	de	fato	obe decidas	com	rigor,	veracidade	e	pontualidade.	Isso	se	conseguiu	na
Inglaterra,	 nessa	 época	 de	 crise,	 graças	 à	 intensa	 fidelidade,	 à	 compreensão	 e	 à	 firme	 determinação	 do
Gabinete	de	Guerra	em	relação	ao	propósito	essencial	a	que	nos	havíamos	dedicado.	Seguindo	as	instruções,
navios,	soldados	e	aviões	se	moviam,	e	as	rodas	das	fábricas	giravam.	Através	de	todos	esses	processos,	bem
como	da	confiança,	 indulgência	e	 lealdade	com	que	eu	era	respaldado,	 logo	consegui	dar	uma	orientação
integral	 a	 quase	 todos	 os	 aspectos	 da	 guerra.	 Isso	 era	 realmente	 necessário,	 pois	 os	 tempos	 foram



extremamente	ruins.	O	método	foi	aceito	porque	todos	se	aperceberam	de	quão	próximas	estavam	a	morte
e	 a	 destruição.	 E	 não	 apenas	 a	 morte	 individual,	 que	 é	 experiência	 de	 todos,	 mas,	 o	 que	 era
incomparavelmente	mais	decisivo,	estavam	em	jogo	a	vida	da	Inglaterra,	sua	mensagem	e	sua	glória.

✩

Qualquer	 relato	 dos	 métodos	 de	 governo	 que	 se	 desenvolveram	 durante	 a	 coalizão	 nacional	 seria
incompleto	sem	uma	explicação	da	série	de	men sagens	pessoais	que	enviei	ao	presidente	dos	Estados	Unidos
e	aos	chefes	de	estado	de	outros	países	estrangeiros,	bem	como	aos	chefes	de	governo	dos	Domínios.	Essa
correspondência	deve	 ser	descrita.	Depois	de	obter	do	Gabinete	quaisquer	decisões	específicas	exigidas	no
tocante	à	política,	eu	mesmo	compunha	e	ditava	esses	documentos,	baseado,	na	maioria	dos	casos,	no	fato
de	eles	serem	uma	correspondência	íntima	e	informal	com	amigos	e	companheiros	de	trabalho.	Em	geral,
consegue-se	expor	melhor	os	próprios	pensamentos	com	as	próprias	palavras.	Apenas	ocasionalmente	eu	lia
os	 textos	para	 o	Gabinete	de	 antemão.	Conhecendo	 a	 opinião	de	 seus	membros,	 eu	usava	 a	 fluência	 e	 a
liberdade	necessárias	para	a	execução	de	meu	trabalho.	Naturalmente,	estava	em	excelentes	 termos	com	o
ministro	do	Exterior	e	com	seu	ministério,	e	alguma	diferença	de	opinião	era	 resolvida	em	conjunto.	Eu
fazia	 circular	 esses	 telegramas,	 por	 vezes	 depois	 de	 terem	 sido	 enviados,	 para	 os	 principais	 membros	 do
Gabinete	de	Guerra	e,	nos	casos	que	lhe	diziam	respeito,	para	o	ministro	dos	Domínios.	Antes	de	despachá-
los,	é	claro,	eu	mandava	verificar	minhas	afirmações	e	dados	com	os	ministérios	e	quase	todas	as	mensagens
militares	 eram	passadas,	 pelas	mãos	 de	 Ismay,	 aos	 chefes	 de	 estado-maior.	 Essa	 correspondência	 em	nada
contrariava	as	comunicações	oficiais	ou	o	trabalho	dos	embaixadores.	Mas	se	tornou,	na	verdade,	o	canal	de
muitas	negociações	vitais	e,	em	minha	condução	da	guerra,	desempenhou	um	papel	não	menos	importante,
e	às	vezes	até	mais	significativo,	do	que	meus	deveres	como	ministro	da	Defesa.

O	 círculo	 seletíssimo	 que	 tinha	 inteira	 liberdade	 de	 expressar	 sua	 opinião	 contentava-se,	 quase
invariavelmente,	com	meus	rascunhos,	e	me	dava	um	grau	crescente	de	confiança.	As	divergências	com	as
autoridades	americanas,	por	exemplo,	insuperáveis	no	segundo	escalão,	eram	amiúde	resolvidas	em	poucas
horas	 pelo	 contato	 direto	 no	 topo.	 Na	 verdade,	 com	 o	 correr	 do	 tempo,	 a	 eficácia	 dessa	 transação	 das
negociações	 em	 alto	nível	 tornou-se	 tão	 patente	 que	 tive	 de	 tomar	 cuidado	para	não	permitir	 que	 ela	 se
transformasse	num	veículo	de	assuntos	ministeriais	rotineiros.	Repetidamente,	tive	que	recusar	pedidos	de
meus	colegas	para	que	eu	me	dirigisse	pessoal mente	ao	presidente	acerca	de	importantes	questões	de	detalhe.
Se	 elas	 se	 introduzissem	 indevidamente	 na	 correspondência	 pessoal,	 logo	 destruiriam	 sua	 privacidade	 e,
consequentemente,	seu	valor.

Aos	poucos,	minhas	relações	com	o	presidente	tornaram-se	tão	 íntimas	que	os	assuntos	principais	entre
nossos	 dois	 países	 eram	 praticamente	 con duzidos	 através	 desse	 intercâmbio	 pessoal	 entre	 ele	 e	 eu.	 Assim
cimentou-se	nosso	perfeito	entendimento.	Como	chefe	de	estado	e	chefe	de	governo,	Roosevelt	falava	e	agia
com	autoridade	em	todas	as	esferas;	e,	levando	comigo	o	Gabinete	de	Guerra,	eu	representava	a	Inglaterra
com	 amplitude	 quase	 igual.	 Desse	 modo,	 obteve-se	 um	 grau	 muito	 elevado	 de	 harmonia,	 e	 tanto	 a
economia	de	 tempo	quanto	 a	 redução	do	número	de	pessoas	 informadas	 foram	de	valor	 inestimável.	Eu
enviava	 meus	 telegramas	 à	 embaixada	 ame ricana	 em	 Londres,	 que	 estava	 em	 contato	 direto	 com	 o
presidente	na	Casa	Branca,	através	de	máquinas	codificadoras	especiais.	A	velocidade	com	que	as	respostas
eram	 recebidas	 e	 com	 que	 se	 obtinham	 soluções	 era	 facilitada	 pela	 diferença	 de	 fuso	 horário.	 Qualquer
mensagem	que	eu	preparasse	à	tardinha,	à	noite	ou	até	as	duas	horas	da	manhã	chegava	ao	presidente	antes
que	ele	se	deitasse	e,	muitas	vezes,	sua	resposta	voltava	para	mim	quando	eu	acordava	na	manhã	seguinte.	Ao
todo,	enviei-lhe	950	mensagens	e	recebi	em	resposta	cerca	de	oitocentas.	Eu	sentia	estar	em	contato	com



um	grande	homem,	que	era	 também	um	amigo	caloroso	e	o	 supremo	defensor	das	elevadas	causas	a	que
servíamos.

✩

Na	segunda-feira,	13	de	maio	de	1940,	pedi	à	Câmara	dos	Comuns,	que	fora	especialmente	convocada,
um	voto	de	 confiança	no	novo	 governo.	Depois	 de	 relatar	 os	 progressos	 obtidos	 no	preenchimento	dos
vários	cargos,	declarei:	 “Nada	 tenho	a	oferecer	 senão	 sangue,	 trabalho,	 suor	e	 lágrimas.”	Em	toda	a	nossa
longa	 história,	 nenhum	 primeiro-ministro	 jamais	 conse guira	 apresentar	 ao	 parlamento	 e	 à	 nação	 um
programa	ao	mesmo	tempo	tão	curto	e	tão	popular.	Encerrei	dizendo:

Perguntam-me	qual	é	nossa	política.	Eu	vos	digo:	é	combater	no	mar,	na	terra	e	no	ar,	com	todo	o	nosso
poder	e	com	toda	a	força	que	Deus	nos	possa	dar;	combater	uma	tirania	monstruosa,	jamais	superada	no
sombrio	e	lamentável	catálogo	dos	crimes	humanos.	Essa	é	nossa	política.
Perguntam	 qual	 é	 o	 nosso	 objetivo?	 Posso	 responder	 com	 uma	 palavra:	 Vitória	—	 vitória	 a	 qualquer
custo,	vitória	a	despeito	de	todo	o	terror;	vitória,	por	mais	longa	e	árdua	que	seja	a	estrada;	sem	a	vitória,
não	há	sobrevivência.
Que	 se	 reconheça	 isto:	não	há	 sobrevivência	para	o	 Império	Britânico;	não	há	 sobrevivência	para	 tudo
quanto	o	Império	Britânico	tem	representado;	não	há	sobrevivência	para	o	anseio	e	o	impulso	de	todos	os
tempos	de	que	a	humanidade	caminhe	em	direção	à	sua	meta.	Mas	empreendo	minha	tarefa	com	ânimo	e
esperança.	 Tenho	 certeza	 de	 que	 nossa	 causa	 não	 será	 levada	 ao	 fracasso	 entre	 os	 homens.	 Neste
momento,	sinto-me	no	direito	de	pleitear	a	ajuda	de	todos	e	de	dizer:	vinde,	avancemos	 juntos,	com	a
união	de	nossas	forças.

A	essas	questões	simples	a	Câmara	deu	sua	aprovação	unânime	e	suspendeu	os	trabalhos	até	21	de	maio.
Foi	assim,	pois,	que	todos	iniciamos	nossa	tarefa	comum.	Nunca	um	primeiro-ministro	inglês	recebeu	dos

colegas	 de	 Gabinete	 uma	 ajuda	 leal	 e	 constante	 como	 a	 que	 me	 foi	 concedida,	 durante	 os	 cinco	 anos
seguintes,	por	esses	homens	de	todos	os	partidos	da	nação.	O	parlamento,	embora	mantivesse	a	crítica	livre	e
ativa,	deu	um	respaldo	contínuo	e	esmagador	a	todas	as	medidas	propostas	pelo	governo,	e	a	nação	esteve
unida	e	 fervorosa	como	nunca.	Muito	bom	que	assim	fosse,	pois	avançavam	sobre	nós	eventos	de	ordem
mais	terrível	do	que	qualquer	um	houvesse	previsto.

1	Eisenhower,	Crusade	in	Europe,	p.	1.
2	O	Comitê	de	Defesa	reuniu-se	quarenta	vezes	em	1940,	76	em	1941,	vinte	em	1942,	14	em	1943	e	dez	em	1944.
3	Combined	Chiefs	of	Staff,	americanos	e	ingleses,	com	sede	em	Washington.	A	junta	formada	só	dos	americanos	chama-se	Joint	Chiefs	of	Staff.
(N.	T.)
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A	batalha	da	França

Na	 eclosão	 da	 guerra,	 em	 setembro	 de	 1939,	 o	 poderio	 do	 exército	 e	 da	 força	 aérea	 alemães	 se
concentrara	 na	 invasão	 e	 conquista	 da	 Polônia.	 Ao	 longo	 da	 frente	 ocidental,	 de	 Aix-la-Chapelle	 até	 a
fronteira	suíça,	ficaram	42	divisões	alemãs	sem	blindados.	Depois	da	mobilização	francesa,	a	França	poderia
ter	disposto	 setenta	divisões	 em	oposição	 a	 elas.	Por	motivos	que	 já	 foram	explicados,	não	 se	 considerara
possível	atacar	os	alemães	nessa	ocasião.	Muito	diferente	foi	a	situação	em	10	de	maio	de	1940.	O	inimigo,
aproveitando	a	demora	de	oito	meses	e	a	destruição	da	Polônia,	havia	armado,	equipado	e	treinado	cerca	de
155	divisões,	 das	 quais	 dez	 eram	Panzer,	 divisões	 blindadas.	O	 acordo	de	Hitler	 com	Stalin	permitiu-lhe
reduzir	as	forças	alemãs	no	Leste	a	ínfimas	proporções.	Em	frente	à	Rússia,	segundo	o	general	Halder,	chefe
do	Estado-Maior	alemão,	ficara	nada	mais	do	que	“uma	pequena	força	de	cobertura,	que	mal	se	prestaria	a
coletar	taxas	de	alfândega”.	Sem	qualquer	premonição	sobre	seu	próprio	futuro,	o	governo	soviético	assistiu
à	destruição	da	“segunda	frente”	ocidental,	pela	qual	mais	tarde	clamaria	com	tanta	veemência	e	pela	qual
teria	de	esperar	em	agonia	durante	tanto	tempo.	Hitler,	portanto,	estava	em	condições	de	desferir	seu	ataque
à	França	com	126	divisões	e	com	a	totalidade	da	imensa	arma	blin dada	de	dez	divisões	Panzer,	quase	três	mil
carros	de	combate,	pelo	menos	mil	pesados.

Do	 lado	oposto	a	 esse	 conjunto,	 cuja	 força	 e	disposição	exatas	obviamente	nos	 eram	desconhecidas,	os
franceses	tinham	um	total	equivalente	a	103	divisões,	incluindo	as	inglesas.	Se	os	exércitos	da	Bélgica	e	da
Holanda	 entrassem,	 esse	 número	 teria	 sido	 aumentado	 em	 22	 divisões	 belgas	 e	 dez	 divisões	 holandesas.
Como	esses	dois	países	foram	imediatamente	atacados,	em	10	de	maio	o	total	das	divisões	aliadas	de	todos	os
tipos	nominalmente	disponíveis	 era	de	135,	 ou	praticamente	o	mesmo	número	que	hoje	 sabe mos	que	o
inimigo	possuía.	Adequadamente	organizada	e	equipada,	bem-treinada	e	bem-conduzida,	essa	 força,	pelos
padrões	da	guerra	anterior,	teria	tido	uma	boa	probabilidade	de	conter	a	invasão.





Entretanto,	os	alemães	tiveram	plena	liberdade	de	escolher	o	momento,a	direção	e	a	força	de	seu	ataque.
Mais	da	metade	do	exército	francês	en contrava-se	nos	setores	sul	e	leste	da	França,	e	as	51	divisões	francesas
e	inglesas	do	I	Grupo	de	Exércitos	do	general	Billotte,	acrescidas	pela	ajuda	belga	e	holandesa	que	pudesse
chegar,	 tiveram	 de	 enfrentar	 o	 avanço	 de	 mais	 de	 setenta	 divisões	 inimigas,	 comandadas	 por	 Bock	 e
Rundstedt,	entre	Longwy	e	o	mar.	A	combinação	de	tanques	quase	à	prova	de	tiros	de	canhões	com	aviões
bombardeiros,	que	 se	 revelara	 tão	eficiente	na	Polônia	em	menor	escala,	 formaria	novamente	a	ponta	de
lança	do	grande	ataque,	e	um	grupo	de	cinco	divisões	Panzer	e	três	motorizadas,	sob	o	comando	de	Kleist,
foi	dirigido	através	das	Ardenas	para	Sedan	e	Monthermé.

Para	 enfrentar	 essas	 formas	modernas	 de	 guerra,	 os	 franceses	 tinham	 cerca	 de	 2.300	 tanques,	 em	 sua
maioria	 leves.	 Suas	 formações	 mecanizadas	 incluíam	 alguns	 tipos	 modernos	 poderosos,	 porém	 mais	 da
metade	de	toda	a	sua	força	blindada	estava	disseminada	em	batalhões	dispersos	de	tanques	ligeiros,	voltados
para	 a	 cooperação	 com	 a	 infantaria.	 Suas	 seis	 divisões	 blindadas,1	 as	 únicas	 com	 que	 poderiam	 ter
enfrentado	o	assalto	em	massa	dos	Panzers,	estavam	dispersas	ao	longo	do	front	e	não	podiam	ser	concen -
tradas	 para	 entrar	 em	 operação	 num	 combate	 coerente.	 A	 Inglaterra,	 berço	 do	 tanque,	 mal	 acabara	 de
completar	a	formação	e	o	treinamento	de	sua	primeira	divisão	blindada	(328	tanques),	que	ainda	estava	na
ilha.

Os	aviões	de	combate	alemães,	então	concentrados	no	ocidente,	eram	muito	superiores	aos	franceses	em
número	e	qualidade.	A	força	aérea	 inglesa	na	França	compunha-se	dos	dez	esquadrões	de	caças	Hurricane
que	puderam	ser	liberados	da	defesa	interna	vital,	e	mais	19	esquadrões	de	outros	tipos.	Nem	as	autoridades
aeronáuticas	 francesas	 nem	 as	 inglesas	 haviam-se	 equipado	 com	 bombardeiros	 de	 mergulho,	 que,	 nessa
época,	como	ocorrera	na	Polônia,	passaram	a	ter	destaque,	e	que	iriam	desempenhar	um	papel	importante
no	abatimento	moral	da	infantaria	francesa.

✩

Durante	a	noite	de	9-10	de	maio,	precedidas	por	vastos	ataques	aéreos	contra	aeródromos,	comunicações,
quartéis	 e	 depósitos,	 todas	 as	 forças	 alemãs	 arremessaram-se	 para	 a	 França	 pelas	 fronteiras	 da	 Bélgica,
Holanda	e	Luxemburgo.	Conseguiram	uma	completa	surpresa	tática	em	quase	todos	os	casos.	Da	escuridão
brotaram,	 subitamente,	 inúmeros	grupos	de	 impetuosas	 tropas	de	assalto	bem-armadas,	muitas	vezes	 com
artilharia	 leve.	 Bem	 antes	 do	 amanhecer,	 150	 milhas	 de	 fronteira	 estavam	 em	 chamas.	 Atacadas	 sem	 o
menor	pretexto	ou	advertência,	a	Holanda	e	a	Bélgica	gritaram	por	socorro.	Os	holandeses	haviam	confiado
em	sua	linha-d’água;	todos	os	diques	não	capturados	ou	entregues	ao	inimigo	foram	abertos,	e	os	guardas
holandeses	de	fronteira	abriram	fogo	contra	os	invasores.

Mr.	 Colijn,	 quando	me	 visitara	 em	 1937	 como	 primeiro-ministro	 da	Holanda,	 havia-me	 explicado	 a
maravilhosa	 eficiência	 das	 inundações	 holandesas.	 Através	 de	 uma	mensagem	 telefônica	 enviada	 dali,	 da
mesa	 de	 almoço	 em	Chartwell,	 ele	 poderia,	 explicou,	 dar	 uma	 ordem	 que	 colocaria	 o	 invasor	 diante	 de
obstáculos	aquáticos	intransponíveis.	Mas	tudo	isso	era	absurdo.	Nas	condições	modernas,	o	poder	de	uma
grande	nação	contra	um	pequeno	país	é	esmagador.	Os	alemães	irromperam	por	todos	os	pontos,	lançando
pontes	sobre	os	canais	ou	capturando	as	represas	e	o	comando	das	comportas.	Num	único	dia,	toda	a	linha
externa	das	defesas	holandesas	 foi	dominada.	Ao	mesmo	tempo,	a	 força	aérea	alemã	despejou	seu	poderio
sobre	 um	 país	 indefeso.	 Rotterdam	 foi	 reduzida	 a	 uma	 pilha	 de	 escombros	 em	 chamas.	Haia,	Utrecht	 e
Amsterdã	 estavam	ameaçadas	de	 ter	o	mesmo	destino.	A	esperança	holandesa	de	que	o	 avanço	do	 flanco
direito	alemão	fosse	desviado	de	seu	país,	como	na	guerra	anterior,	foi	enganosa.

Ao	longo	do	dia	14,	as	más	notícias	começaram	a	chegar.	A	princípio,	tudo	era	vago.	Às	19	horas,	li	para
o	Gabinete	um	telegrama,	recebido	de	M.	Reynaud,	informando	que	os	alemães	haviam	cruzado	a	fronteira



em	Sedan,	que	os	 franceses	não	estavam	conseguindo	 resistir	 ao	combinado	de	 tanques	e	bombardeio	de
mergulho,	 e	 que	 eles	 solicitavam	 mais	 dez	 esquadrilhas	 de	 caças	 para	 restabelecer	 a	 fronteira.	 Outras
mensagens	recebidas	pelos	chefes	de	estado-maior	davam	informações	semelhantes	e	acrescentavam	que	os
generais	Gamelin	e	Georges	estavam	apreensivos	com	a	situação.	Gamelin	estava	surpreso	com	a	rapidez	do
avanço	do	inimigo.	Em	quase	todos	os	pontos	em	que	os	exércitos	haviam	entrado	em	choque,	o	peso	e	a
fúria	 do	 ataque	 alemão	 tinham	 sido	 esmagadores.	 Todas	 as	 esquadrilhas	 aéreas	 inglesas	 estavam	 lutando
continuamente,	 sendo	 seu	 esforço	 principal	 contra	 as	 pontes	 flutuantes	 na	 área	 de	 Sedan.	 Várias	 foram
destruídas	 e	 outras,	 danificadas,	 em	 ataques	desesperados	 e	 audaciosos.	As	perdas	no	 ataque	 às	 pontes	 em
baixa	 altitude,	 causadas	 pela	 artilharia	 antiaérea	 alemã,	 foram	 cruéis.	 Num	 dos	 casos,	 dentre	 seis	 aviões,
apenas	um	voltou	da	missão	bem-sucedida.	 Só	nesse	dia,	 perdemos	um	 total	 de	67	 aeronaves	 e,	 sendo	o
combate	 principalmente	 com	 a	 artilharia	 antiaérea	 inimiga,	 respondemos	 pela	 derrubada	 de	 apenas	 53
aviões	alemães.	Da	RAF,	naquela	noite,	restavam	na	França	apenas	206	aviões	em	serviço,	de	um	total	de
474.

Essas	informações	detalhadas	só	chegaram	aos	poucos.	Mas	já	estava	claro	que	a	continuação	do	combate,
naquela	 escala,	 logo	 consumiria	 por	 completo	 a	 força	 aérea	 inglesa,	 a	 despeito	 de	 sua	 superioridade
individual.	A	 partir	 daí,	 estivemos	 pressionados	 pela	 dura	 questão	 de	 saber	 quanto	 poderíamos	 enviar	 da
Inglaterra	 sem	 ficarmos	 indefesos	 e,	 com	 isso,	 per dermos	 a	 capacidade	 de	 continuar	 na	 guerra.	 Nossos
próprios	impulsos	naturais	e	muitos	argumentos	militares	de	peso	davam	força	aos	incessantes	e	veementes
apelos	franceses.	Por	outro	lado,	havia	um	limite,	e	esse	limite,	desrespeitado,	custaria	a	nossa	vida.

Essas	 questões	 eram	 discutidas	 por	 todo	 o	Gabinete	 de	Guerra,	 que	 se	 reunia	 várias	 vezes	 por	 dia.	O
marechal	do	ar	Dowding,	no	comando	de	caça	de	nossa	defesa	 interna,	havia-me	declarado	que,	com	25
esquadrões	de	caças,	ele	defenderia	a	ilha	contra	todo	o	poderio	da	força	aérea	alemã.	Porém,	com	menos	do
que	isso,	seria	dominado.	A	derrota	acarretaria	não	só	a	destruição	de	todos	os	nossos	aeródromos	e	de	nosso
poder	aéreo,	mas	também	das	fábricas	de	aviões,	de	que	dependia	todo	o	nosso	futuro.	Meus	colegas	e	eu
estávamos	decididos	a	correr	todos	os	riscos	pela	batalha	até	esse	limite	—	e	os	riscos	eram	muito	grandes	—,
mas	não	a	ultrapassá-lo,	fossem	quais	fossem	as	consequências.

Por	volta	das	sete	e	meia	do	dia	15,	fui	acordado	com	a	notícia	de	que	M.	Reynaud	estava	ao	telefone	de
minha	cabeceira.	Ele	falou	em	inglês	e	estava	obviamente	sob	tensão:	“Estamos	derrotados.”	Como	eu	não
respondesse	 de	 imediato,	 voltou	 a	 dizer:	 “Fomos	 batidos,	 perdemos	 a	 batalha.”	 Respondi:	 “Mas,	 com
certeza,	 isso	 não	 pode	 ter	 acontecido	 tão	 depressa,	 não	 é?”	Ele	 retrucou:	 “A	 frente	 foi	 rompida	 perto	 de
Sedan;	eles	estão	entrando	aos	borbotões,	em	grande	número,	com	tanques	e	carros	blindados”	—	ou	outras
palavras	 nesse	 sentido.	Disse-lhe	 então:	 “Toda	 a	 experiência	mostra	 que	 a	 ofensiva	 para	 depois	 de	 algum
tempo.	 Lembro-me	 de	 21	 de	 março	 de	 1918.	 Depois	 de	 cinco	 ou	 seis	 dias,	 eles	 têm	 que	 parar	 por
suprimentos,	e	surge	a	chance	do	contra-ataque.	Aprendi	tudo	isso,	na	época,	da	boca	do	próprio	marechal
Foch.”	 Sem	 dúvida,	 isso	 era	 o	 que	 sempre	 tínhamos	 visto	 no	 passado	 e	 o	 que	 deveríamos	 estar	 vendo
naquele	 momento.	 Mas	 o	 premier	 francês	 voltou	 à	 frase	 com	 que	 havia	 começado,	 e	 que	 se	 revelou
verdadeira:	 “Fomos	 derrotados,	 perdemos	 a	 batalha.”	 Eu	 disse	 que	 estava	 disposto	 a	 ir	 até	 lá	 para	 uma
conversa.

De	 fato,	 abrira-se	 um	 claro	 de	 umas	 cinquenta	milhas,	 e	 por	 essa	 brecha	 a	 vasta	massa	 dos	 blindados
inimigos	entrava	em	profusão.	O	IX	Exército	francês	achava-se	em	estado	de	completa	dissolução.	Na	noite
de	15	de	maio,	 informou-se	que	havia	carros	blindados	alemães	 sessenta	milhas	 aquém	do	 front	original.
Também	nesse	dia,	a	luta	na	Holanda	chegou	ao	fim.	Devido	à	capitulação	do	alto-comando	holandês	às	11
horas,	apenas	uns	poucos	soldados	holandeses	puderam	ser	evacuados.

Claro	que	esse	quadro	dava	a	impressão	geral	de	derrota.	Eu	tinha	visto	esse	tipo	de	coisa	muitas	vezes	na
guerra	anterior,	e	uma	linha	rompida,	mesmo	em	ampla	frente,	não	me	transmitia	a	ideia	das	consequências



ater radoras	 que	 estariam	 decorrendo	 disso.	 Sem	 acesso	 a	 informações	 oficiais	 por	 tantos	 anos,	 eu	 não
compreendia	 a	 violência	 da	 revolução	 efetuada	 desde	 a	 guerra	 anterior	 pela	 incursão	 de	 uma	 massa	 de
blindados	pesados	em	grande	velocidade.	Eu	tinha	conhecimento	deles,	mas	isso	não	havia	alterado	minhas
convicções	 internas	como	deveria.	E	não	havia	o	que	eu	pudesse	 fazer.	Telefonei	para	o	general	Georges,
que	pareceu	muito	composto	e	informou	que	a	brecha	em	Sedan	estava	sendo	fechada.	Um	telegrama	do
general	Gamelin	também	afirmou	que,	embora	a	situação	entre	Namur	e	Sedan	fosse	grave,	ele	a	encarava
com	tranquilidade.	Comuniquei	a	men sagem	de	Reynaud	e	as	outras	notícias	ao	Gabinete	às	11	horas.

Mas,	 no	 dia	 16,	 a	 penetração	 de	 mais	 de	 sessenta	 milhas,	 partindo	 da	 fronteira	 próxima	 a	 Sedan	 e
afetando	nossa	posição,	foi	confirmada.	Embora	houvesse	poucos	detalhes	disponíveis	mesmo	no	Ministério
da	Guerra	 e	 fosse	 impossível	 formar	uma	visão	 clara	do	que	 estava	 acontecendo,	 a	 gravidade	da	 crise	 era
óbvia.	Julguei	imperativo	ir	a	Paris	naquela	tarde.

✩

Por	volta	das	15	horas,	 embarquei	num	Flamingo,	um	avião	de	passageiros	do	governo,	do	qual	havia
três.	Acompanharam-me	o	general	Dill,	subchefe	do	Estado-Maior	Imperial,	e	Ismay.

Era	 um	bom	 aparelho,	muito	 confortável,	 que	 fazia	 cerca	 de	 160	milhas	 por	 hora.	Como	não	 tivesse
armamento,	veio	uma	escolta,	mas	voamos	numa	nuvem	de	chuva	e	chegamos	ao	Le	Bourget	 em	pouco
mais	de	uma	hora.	Desde	o	momento	em	que	desembarcamos	do	Flamingo,	ficou	patente	que	a	situação	era
incomparavelmente	pior	do	que	havíamos	 imaginado.	Os	oficiais	que	nos	 receberam	disseram	ao	general
Ismay	que	os	alemães	estariam	em	Paris	dentro	de	alguns	dias,	no	máximo.	Depois	de	obter	na	embaixada
informações	sobre	a	situação,	dirigi-me	ao	Quai	d’Orsay,	lá	che gando	às	17h30.	Fui	conduzido	a	um	de	seus
belos	 salões.	Reynaud	 estava	 presente,	 além	de	Daladier,	ministro	da	Defesa	Nacional	 e	 da	Guerra,	 e	 do
general	Gamelin.	Todos	estavam	de	pé.	Em	momento	algum	nos	sentamos	ao	redor	de	uma	mesa.	Havia
um	profundo	 abatimento	 em	 todos	 os	 rostos.	Diante	de	Gamelin,	 num	cavalete	 de	 estudante,	 havia	 um
mapa	de	cerca	de	dois	metros	quadrados,	onde	uma	linha	traçada	em	tinta	preta	pretendia	mostrar	a	frente
aliada.	Nessa	linha	estava	desenhado	um	bolsão,	pequeno	mas	sinistro,	perto	de	Sedan.

O	comandante	em	chefe	explicou	sucintamente	o	que	havia	acontecido.	Os	alemães	haviam	penetrado	ao
norte	e	ao	 sul	de	Sedan,	numa	frente	de	cinquenta	ou	sessenta	milhas.	O	exército	 francês	naquele	ponto
fora	destruído	ou	dispersado.	Uma	pesada	ofensiva	de	veículos	blindados	avançava	com	velocidade	inaudita
em	 direção	 a	 Amiens	 e	 Arras,	 aparentemente	 com	 a	 intenção	 de	 chegar	 ao	 litoral	 em	Abbeville	 ou	 suas
imediações.	A	alter nativa	era	que	rumassem	para	Paris.	Por	trás	dos	blindados,	disse	ele,	oito	ou	dez	divisões
alemãs,	todas	motorizadas,	iam	avançando,	criando	flancos	para	elas	mesmas	à	medida	que	investiam	contra
os	dois	exércitos	franceses,	desligados	entre	si,	em	ambos	os	lados.	O	general	falou	durante	cerca	de	cinco
minutos,	 sem	 que	 ninguém	 dissesse	 uma	 palavra.	 Quando	 parou,	 houve	 um	 silêncio	 considerável.
Perguntei-lhe	 então:	 “Onde	 está	 a	 reserva	 estratégica?”	 —	 e,	 resvalando	 para	 o	 francês,	 que	 eu	 usava
indiferentemente	 (indiferentemente	 em	 todos	 os	 sentidos):	 “Oú	 est	 la	 masse	 de	 manoeuvre?”	 O	 general
Gamelin	 voltou-se	 para	 mim	 e,	 abanando	 a	 cabeça	 e	 encolhendo	 os	 ombros,	 respondeu:	 “Aucune”
[Nenhuma].

Outra	longa	pausa.	Do	lado	de	fora,	nos	jardins	do	Quai	d’Orsay,	nuvens	de	fumaça	subiam	de	grandes
fogueiras.	Pela	janela,	vi	funcionários	venerandos	jogando	nelas	arquivos,	levados	até	o	fogo	em	carrinhos
de	mão.	Já	se	preparava,	pois,	a	evacuação	de	Paris.

A	experiência	passada,	ao	lado	de	suas	vantagens,	traz	a	desvantagem	de	que	as	coisas	nunca	acontecem	da
mesma	forma	uma	segunda	vez.	De	outro	modo,	creio	que	a	vida	seria	fácil	demais.	Afinal,	tínhamos	tido
nossos	 fronts	 rompidos	 muitas	 vezes	 antes;	 sempre	 fôramos	 capazes	 de	 ajeitar	 as	 coisas	 e	 vencer	 pela



persistência	o	impacto	do	ataque.	Mas	ali	estavam	dois	novos	fatores	que	eu	nunca	havia	imaginado	ter	de
enfrentar.	Primeiro,	a	devastação	de	todas	as	linhas	de	comunicação	e	do	interior	do	país	por	uma	incursão
irresistível	 de	 carros	 de	 combate,	 e	 segundo,	 nenhuma	 reserva	 estratégica.	 “Aucune.”	 Eu	 estava	 perplexo.
Que	pensar	do	Grande	Exército	Francês	 e	de	 seus	altos	 comandantes?	Nunca	me	havia	ocorrido	que	um
comandante,	 tendo	 que	 defender	 quinhentas	 milhas	 de	 front	 ativo,	 se	 permitisse	 ficar	 sem	 massa	 de
manobra.	Ninguém	pode	ter	certeza	de	conseguir	defender	uma	frente	tão	ampla,	mas,	quando	o	inimigo
se	lança	numa	grande	ofensiva	que	rompe	a	linha,	é	sempre	possível	ter	—	sempre	se	deve	ter	—	uma	massa
de	 divisões	 que	 venham	 num	 contra-ataque	 enérgico,	 no	 momento	 em	 que	 a	 fúria	 inicial	 da	 ofensiva
desgaste	as	forças.

A	que	 servia	a	Linha	Maginot?	Ela	deveria	 ter	 economizado	 tropas	num	amplo	 setor	da	 fronteira,	não
apenas	oferecendo	muitas	vias	de	acesso	para	a	realização	de	contra-ataques	locais,	mas	também	permitindo
que	grandes	 forças	 fossem	mantidas	 em	reserva;	 e	 esse	 é	o	único	meio	de	 fazer	 essas	 coisas.	Mas,	naquele
momento,	não	havia	reserva.	Admito	que	essa	foi	uma	das	maiores	surpresas	que	tive	em	minha	vida.	Por
que	eu	não	tivera	mais	infor mações	a	respeito,	mesmo	tendo	estado	tão	atarefado	no	almirantado?	Por	que	o
governo	inglês	e,	acima	de	tudo,	o	Ministério	da	Guerra	não	tinham	sabido	mais	a	esse	respeito?	Não	era
desculpa	dizer	que	o	Alto	Comando	francês	não	comunicava	seus	planos	a	nós	ou	a	Lord	Gort,	a	não	ser	em
vagas	linhas	gerais.	Tínhamos	o	direito	de	saber.	Deveríamos	ter	insistido.	Os	dois	exércitos	estavam	lutando
juntos	no	 front.	Voltei	para	 a	 janela	 e	para	os	 rolos	ondulantes	de	 fumaça	das	 fogueiras	 alimentadas	por
documentos	da	República	Francesa.	Os	vetustos	senhores	continuavam	a	empurrar	seus	carrinhos	de	mão	e
a	lançar	seu	conteúdo	nas	chamas,	diligentemente.

Pouco	depois,	o	general	Gamelin	tornou	a	falar.	Estava	debatendo	se	agora	deveriam	reunir	forças	para
atacar	pelos	flancos	a	penetração,	ou	o	“bolsão”,	como	depois	passamos	a	chamar	essas	coisas.	Oito	ou	nove
divisões	estavam	sendo	retiradas	de	partes	quietas	do	front,	da	Linha	Maginot;	havia	duas	ou	três	divisões
blindadas	que	não	tinham	entrado	em	combate;	mais	oito	ou	nove	divisões	estavam	sendo	trazidas	da	África
e	chegariam	à	zona	de	batalha	na	quinzena	seguinte,	ou	num	prazo	de	três	semanas.	Os	alemães	avançariam,
dali	por	diante,	através	de	um	corredor	entre	duas	frentes,	nas	quais	seria	possível	travar	batalha	à	maneira
de	1917	e	1918.	Talvez	os	alemães	não	conseguissem	manter	o	corredor,	tendo	que	proteger	cada	vez	mais
seu	flanco	duplo	e,	ao	mesmo	tempo,	alimentar	sua	incursão	blindada.	Gamelin	pareceu	estar	dizendo	algo
nesse	sentido,	e	tudo	aquilo	era	muito	sensato.	Percebi,	no	entanto,	que	não	havia	convicção	naquele	grupo
pe queno,	mas,	 até	 então,	 influente	 e	 responsável.	Pouco	depois,	 perguntei	 ao	 general	Gamelin	quando	 e
onde	ele	propunha	atacar	os	flancos	do	bolsão.	Sua	resposta	foi:	“Inferioridade	numérica,	inferioridade	de
equipamento,	 inferioridade	 de	 método”	 —	 e,	 em	 seguida,	 um	 desolado	 encolher	 dos	 om bros.	 E	 onde
estavam	os	 ingleses,	 afinal,	 considerando-se	 nossa	minúscula	 contribuição	—	dez	 divisões,	 depois	 de	 oito
meses	de	guerra,	e	nem	ao	menos	uma	divisão	moderna	de	tanques	em	ação?

✩

O	refrão	do	general	Gamelin	e,	a	rigor,	de	todos	os	comentários	subse quentes	do	Alto	Comando	francês
foi	 a	 insistência	 em	 sua	 inferioridade	 aérea,	 bem	 como	 apelos	 ansiosos	 por	mais	 esquadrilhas	 da	RAF	—
bombardeiros	 e	 caças,	mas,	principalmente,	 estes	últimos.	Essas	 súplicas	por	mais	 apoio	de	 aviões	de	 caça
estavam	fadadas	a	se	repetir	em	todas	as	conferências	sub sequentes,	até	a	capitulação	da	França.	No	decorrer
de	 seu	 apelo,	 o	 general	 Gamelin	 disse	 que	 os	 caças	 eram	 necessários	 não	 apenas	 para	 dar	 cobertura	 ao
exército	 francês,	 mas	 também	 para	 deter	 os	 tanques	 alemães.	 Diante	 disso,	 retruquei:	 “Não.	 Deter	 os
tanques	é	tarefa	da	artilharia.	A	missão	dos	caças	é	limpar	o	céu	[nettoyer	le	ciel]	acima	da	batalha.”	Era	vital
que	os	caças	de	nossa	força	aérea	não	fossem	arrastados	para	fora	da	Inglaterra	sob	pretexto	algum.	Nossa



vida	dependia	disso.	Não	obstante,	era	preciso	cortar	até	o	osso.	Pela	manhã,	antes	de	eu	partir,	o	Gabinete
já	me	autorizara	a	deslo car	mais	quatro	esquadrões	de	caças	para	a	França.	Ao	voltarmos	para	a	embaixada,	e
depois	de	discutir	o	assunto	com	Dill,	decidi	pedir	permissão	para	o	envio	de	mais	 seis.	 Isso	nos	deixaria
apenas	25	esquadrões	de	caças	em	casa,	e	esse	era	o	limite	final.	Era	uma	opção	dilacerante	em	qualquer	das
duas	soluções.	Eu	disse	ao	general	Ismay	que	telefonasse	a	Londres,	a	fim	de	que	o	Gabinete	se	reunisse	de
imediato	para	discutir	um	telegrama	urgente	que	seria	enviado	dentro	de	mais	ou	menos	uma	hora.

A	resposta	veio	por	volta	das	23h30.	O	Gabinete	disse	“sim”.	Imediatamente,	levei	Ismay	comigo	de	carro
ao	apartamento	de	M.	Reynaud.	Encontramo-lo	meio	às	escuras.	Após	uns	minutos,	M.	Reynaud	saiu	de
seu	quarto	de	pijama	e	eu	lhe	dei	a	boa	notícia.	Dez	esquadrões	de	caças!	Convenci-o	então	a	chamar	M.
Daladier,	que	foi	devidamente	convocado	e	levado	ao	apartamento	para	ouvir	a	decisão	do	gabinete	inglês.
Dessa	maneira,	eu	esperava	restaurar	o	ânimo	dos	nossos	amigos	franceses,	tanto	quanto	o	permitiam	nossos
meios	limitados.	Daladier	não	disse	palavra.	Levantou-se	lentamente	da	cadeira	e	apertou	minha	mão.	Voltei
para	 a	 embaixada	 por	 volta	 das	 duas	 horas	 da	 manhã	 e	 dormi	 bem,	 embora	 o	 canhoneio	 de	 pequenas
incursões	 aéreas	me	 fizesse	mudar	 de	 posição	 de	 vez	 em	quando.	 Pela	manhã,	 voei	 de	 volta	 para	 casa	 e,
apesar	de	outras	preocupações,	tratei	de	prosseguir	na	formação	do	segundo	escalão	do	novo	governo.

O	Gabinete	 de	Guerra	 reuniu-se	 às	 dez	 horas	 do	 dia	 17	 e	 fiz	 um	 relato	 de	minha	 visita	 a	 Paris	 e	 da
situação,	tanto	quanto	conseguia	avaliá-la.

Informei	ter	dito	aos	franceses	que	se	não	fizessem	um	esforço	supremo,	não	haveria	como	aceitarmos	o
grave	 risco	 em	 que	 estávamos	 incorrendo,	 para	 a	 segurança	 de	 nosso	 país,	 ao	 despachar	 os	 esquadrões
adicionais	de	caças	para	a	França.	Eu	sentia	que	a	questão	do	reforço	aéreo	era	uma	das	mais	graves	que	um
gabinete	inglês	jamais	tivera	de	enfrentar.	Dizia-se	que	as	perdas	aéreas	alemãs	tinham	sido	quatro	ou	cinco
vezes	 maiores	 que	 as	 nossas,	 mas	 eu	 fora	 informado	 de	 que	 aos	 franceses	 só	 restara	 um	 quarto	 de	 suas
aeronaves	 de	 combate.	 Nesse	 dia,	 Gamelin	 considerou	 a	 situação	 “perdida”	 e	 afirma-se	 que	 teria	 dito:
“Garantirei	a	segurança	de	Paris	apenas	hoje,	amanhã	[dia	18]	e	na	noite	seguinte.”	A	crise	deflagrada	pela
batalha	 inten sificava-se	 a	 cada	 hora.	 Naquela	 tarde,	 os	 alemães	 entraram	 em	 Bruxelas.	 No	 dia	 seguinte,
chegaram	a	Cambrai,	passaram	por	St.	Quentin	e	rechaçaram	nossas	pequenas	frações	para	fora	de	Péronne.
Os	exércitos	belgas,	ingleses	e	franceses	envolvidos	continuaram	sua	retirada	rumo	ao	Schelde.

À	 meia-noite	 (18-19	 de	 maio),	 Lord	 Gort	 foi	 visitado	 em	 seu	 QG	 pelo	 general	 Billotte.	 Nem	 a
personalidade	 desse	 general	 francês	 nem	 suas	 propostas,	 por	 elas	mesmas,	 inspiravam	 confiança	 em	 seus
aliados.	A	partir	daquele	momento,	a	possibilidade	de	uma	retirada	para	o	litoral	começou	a	se	configurar
para	 o	 comandante	 em	 chefe	 inglês.	 Em	 seu	 despacho	 divulgado	 em	 março	 de	 1941,	 ele	 escreveu:	 “O
quadro,	a	essa	altura	(na	noite	de	19),	já	não	era	de	uma	frente	forçada	ou	temporariamente	rompida,	mas
de	uma	fortaleza	sitiada.”

✩





Grandes	mudanças	foram	então	feitas	por	M.	Reynaud	no	gabinete	e	no	alto	comando	francês.	No	dia
18,	 o	 marechal	 Pétain	 foi	 nomeado	 vice-presidente	 do	 conselho	 de	 ministros.	 O	 próprio	 Reynaud,
transferindo	Daladier	para	as	Relações	Exteriores,	assumiu	o	Ministério	da	Defesa	Nacional	e	da	Guerra.	Às
19	 horas	 do	 dia	 19,	 ele	 nomeou	Weygand,	 que	 acabara	 de	 chegar	 do	 Levante,	 para	 substituir	 o	 general
Gamelin.	Eu	conhecera	Weygand	quando	ele	era	o	braço	direito	do	marechal	Foch	e	havia	admirado	sua
intervenção	magistral	na	Batalha	de	Varsóvia,	contra	a	invasão	bolchevique	da	Polônia,	em	agosto	de	1920
—	acontecimento	decisivo	para	a	Europa,	na	época.	Agora,	ele	contava	73	anos,	mas	dizia-se	que	era	muito
eficien te	e	estava	em	pleno	vigor.	A	última	ordem	do	general	Gamelin	(n°	12),	datada	de	19	de	maio	—
9h45,	determinava	que	os	exércitos	do	norte,	em	vez	de	se	deixarem	cercar,	abrissem	caminho	a	todo	custo
em	direção	ao	sul,	rumo	ao	Somme,	atacando	as	divisões	Panzer	que	haviam	cortado	suas	comunicações.	Ao
mesmo	tempo,	o	II	Exército	e	o	VI	Exército,	então	em	processo	de	formação,	deveriam	atacar	em	direção
ao	norte,	 rumando	para	Mézières.	Eram	decisões	 sensatas.	Na	 verdade,	 uma	ordem	de	 retirada	 geral	 dos
exércitos	do	norte	em	direção	ao	sul	já	estava	atrasada	em	pelo	menos	quatro	dias.	Uma	vez	que	a	gravidade
da	crise	no	centro	da	frente	francesa	em	Sedan	era	evidente,	a	única	esperança	dos	exércitos	do	norte	estava
numa	marcha	imediata	para	o	Somme.	Em	vez	disso,	sob	o	comando	do	general	Billote,	eles	tinham	feito
apenas	 retiradas	gradativas	e	parciais	para	o	Schelde	e	 formado	o	 flanco	defensivo	à	direita.	Mesmo	nesse
momento,	talvez	tivesse	havido	tempo	para	a	marcha	em	direção	ao	sul.

A	 confusão	do	 comando	do	norte,	 a	 aparente	paralisia	do	 I	Exército	 francês	 e	 a	 incerteza	 sobre	o	que
estava	acontecendo	haviam	causado	extrema	angústia	ao	Gabinete	de	Guerra.	Todo	o	nosso	funcionamento
era	 sóbrio	 e	 sereno,	 mas	 tínhamos	 uma	 opinião	 unida	 e	 decidida,	 por	 trás	 da	 qual	 havia	 uma	 aflição
silenciosa.	No	dia	 19,	 fomos	 informados,	 às	 16h30,	de	que	Lord	Gort	 estava	 “examinando	uma	possível
retirada	para	Dunquerque,	se	isso	lhe	fosse	imposto”.	O	CIGS	(Ironside)	não	pôde	aceitar	essa	proposta,	já
que,	como	a	maioria	de	nós,	era	favorável	ao	deslocamento	para	o	sul.	Assim,	mandamos	que	ele	levasse	a
Lord	 Gort	 instruções	 de	 movimentar	 o	 exército	 inglês	 na	 direção	 sudoeste	 e	 de	 abrir	 caminho	 contra
qualquer	 oposição	 para	 se	 juntar	 aos	 franceses	 no	 sul;	 os	 belgas	 deveriam	 ser	 instados	 a	 se	 ajustar	 a	 essa
movimentação,	ou,	então,	ser	informados	de	que	evacuaríamos	tantos	de	seus	soldados	quanto	fosse	possível
pelos	 portos	 do	 canal	 da	Mancha.	 Gort	 deveria	 ser	 informado	 de	 que	 nós	mesmos	 comunicaríamos	 ao
governo	 francês	o	que	 fora	decidido.	Nessa	mesma	 reunião	do	Gabinete,	mandamos	Dill	para	o	QG	do
general	Georges,	com	o	qual	tínhamos	uma	linha	telefônica	direta.	Ele	deveria	ficar	lá	por	quatro	dias	e	nos
dizer	 tudo	 o	 que	 conseguisse	 descobrir.	 Os	 contatos	 até	 mesmo	 com	 Lord	 Gort	 eram	 intermitentes	 e
difíceis,	mas	havia	informações	de	que	só	existiam	provisões	para	quatro	dias	e	munição	para	uma	batalha.

Na	 reunião	matutina	 do	Gabinete	 de	Guerra	 em	20	 de	maio,	 voltamos	 a	 discutir	 a	 situação	 de	 nosso
exército.	Mesmo	supondo	que	houvesse	sucesso	na	luta	para	recuar	até	o	Somme,	eu	achava	provável	que
um	número	considerável	de	soldados	ficasse	isolado	ou	fosse	empurrado	de	volta	para	o	mar.	Está	registrado
na	ata	da	reunião:	“O	primeiro-ministro	considerou	que,	como	medida	de	precaução,	o	almirantado	deveria
reunir	grande	número	de	pequenas	embarcações	e	mantê-las	prontas	para	seguirem	para	portos	e	enseadas
da	costa	francesa.”	Com	respeito	a	isso,	o	almirantado	tomou	providências	imediatas	e	com	vigor	cada	vez
maior,	à	medida	que	os	dias	passavam	e	se	escureciam.	O	controle	operacional	fora	delegado	no	dia	19	ao
almirante	Ramsay,	comandante	em	Dover,	e,	na	tarde	do	dia	20,	em	consequência	das	ordens	recebidas	de
Londres,	realizou-se	em	Dover	a	primeira	conferência	de	todas	as	partes	envolvidas,	inclusive	representantes
do	Ministério	da	Navegação,	para	discutir	“a	evacuação	de	emergência	de	grande	efetivo	de	tropas	através	da
Mancha”.	Planejou-se,	se	necessário,	fazer	a	evacuação	por	Calais,	Boulogne	e	Dunquerque,	a	um	ritmo	de
dez	mil	homens	saindo	de	cada	porto	a	cada	24	horas.	De	Harwich	até	Weymouth,	os	oficiais	de	transporte
naval	 foram	 instruídos	 a	 listar	 todas	 as	 embarcações	 adequadas	 de	 até	 mil	 toneladas,	 e	 fez-se	 um



levantamento	 completo	 de	 todos	 os	 navios	 nos	 portos	 ingleses.	 Esses	 planos	 para	 a	 chamada	Operação
Dynamo	foram	a	salvação	do	exército,	dez	dias	depois.

✩

A	 direção	 da	 ofensiva	 alemã	 tornara-se	 então	 mais	 óbvia.	 Os	 blindados	 e	 as	 divisões	 mecanizadas
continuaram	a	entrar	em	profusão	pela	abertura,	em	direção	a	Amiens	e	Arras,	descrevendo	uma	curva	pelo
oeste	ao	longo	do	Somme,	em	direção	ao	mar.	Na	noite	de	20	de	maio,	eles	entraram	em	Abbeville,	depois
de	atravessar	e	cortar	todas	as	comunicações	dos	exércitos	do	norte.	Esses	terríveis	e	mortais	golpes	de	foice
depararam	com	pouca	ou	nenhuma	resistência	depois	da	ruptura	do	front.	Os	carros	de	combate	alemães	—
os	 temidos	 “chars	 allemands”	 —	 corriam	 livremente	 pelo	 campo	 aberto	 e,	 ajudados	 e	 abastecidos	 pelo
transporte	 motorizado,	 avançavam	 trinta	 ou	 quarenta	 milhas	 por	 dia.	 Haviam	 passado	 por	 dezenas	 de
cidades	e	centenas	de	vilarejos	sem	a	menor	oposição,	com	seus	oficiais	olhando	pelas	cúpulas	levantadas	e
acenando	 elegantemente	 para	 os	 habitantes.	 Al gumas	 testemunhas	 oculares	 falaram	 em	 multidões	 de
prisioneiros	franceses	marchando	ao	lado	deles,	muitos	ainda	carregando	seus	fuzis,	os	quais,	de	tempos	em
tempos,	 eram	 recolhidos	 e	 quebrados	 sob	 as	 esteiras	 dos	 tanques.	 Fiquei	 chocado	 com	 a	 extrema
incapacidade	de	se	dar	combate	às	divisões	blindadas	alemãs,	que,	com	alguns	milhares	de	veículos,	estavam
conseguin do	 a	 destruição	 completa	 de	 exércitos	 poderosos;	 e	 surpreso	 com	 o	 rápido	 colapso	 de	 toda	 a
resistência	francesa,	tão	logo	o	front	foi	rompido.	Toda	a	movimentação	alemã	era	pelas	estradas	principais,
que	não	pareciam	estar	bloqueadas	em	nenhum	ponto.

A	primeira	providência	de	Weygand	foi	conferenciar	com	seus	principais	comandantes.	Não	deixava	de
ser	natural	que	ele	desejasse	ver	pessoalmente	a	situação	no	Norte	e	estabelecer	contato	com	os	comandantes
de	 lá.	Há	que	 se	 fazer	 concessões	 a	um	general	que	 assume	o	 comando	na	 crise	de	uma	batalha	que	 está
sendo	perdida.	Mas,	naquele	momento,	não	havia	tempo	para	isso.	Ele	não	deveria	ter	deixado	o	supremo
comando	dos	controles	que	restavam	e	ter-se	envolvido	nas	delongas	e	tensões	de	um	deslocamen to	pessoal.
Podemos	registrar	com	detalhes	o	que	se	seguiu.	Na	manhã	de	20	de	maio,	Weygand,	instalado	no	lugar	de
Gamelin,	 marcou	 uma	 visita	 aos	 exércitos	 do	 norte	 para	 o	 dia	 21.	 Depois	 de	 ser	 informado	 de	 que	 as
estradas	para	o	norte	estavam	bloqueadas	pelos	alemães,	resolveu	voar	até	lá.	Seu	avião	foi	atacado	e	forçado
a	pousar	em	Calais.	O	horário	marcado	para	sua	reunião	em	Ypres	teve	de	ser	alterado	para	as	15	horas	do
dia	21.	Ali,	ele	se	encontrou	com	o	rei	Leopoldo	da	Bélgica	e	com	o	general	Billotte.	Lord	Gort,	que	não
fora	notificado	da	hora	e	local,	não	estava	presente,	nem	havia	lá	nenhum	oficial	inglês.	O	rei	descreveu	essa
conferência	como	“quatro	horas	de	conversa	confusa”.	A	reunião	discutiu	a	coordenação	dos	três	exércitos,	a
execução	do	plano	Weygand	e,	caso	este	falhasse,	a	retirada	dos	ingleses	e	franceses	para	o	rio	Lys,	e	a	dos
belgas	 para	 o	 Yser.	 Às	 19	 horas,	 o	 general	Weygand	 teve	 de	 partir.	 Lord	Gort	 só	 chegou	 às	 vinte	 horas,
quando	recebeu	do	general	Billotte	um	relato	da	reunião.	Weygand	voltou	de	carro	para	Calais,	embarcou
num	submarino	em	direção	a	Dieppe	e	voltou	a	Paris.	Billotte	partiu	em	seu	carro	para	lidar	com	a	crise	e,
uma	hora	depois,	morreu	num	desastre	de	automóvel.	Assim,	tudo	voltou	a	ficar	em	suspenso.

No	dia	21,	Ironside	voltou	e	informou	que	Lord	Gort,	ao	receber	as	instruções	do	Gabinete,	pareceu	ser
contra	 a	marcha	 para	 o	 sul.	 Ela	 implicaria	 um	 combate	 de	 retaguarda	 a	 partir	 do	 Schelde	 e,	 ao	mesmo
tempo,	 um	 ataque	 a	 uma	 área	 já	 fortemente	 ocupada	 pelas	 formações	 mecanizadas	 e	 motorizadas	 do
inimigo.	Durante	 um	movimento	 como	 esse,	 seria	 preciso	 proteger	 os	 dois	 flancos,	 e	 nem	 o	 I	 Exército
francês	nem	os	belgas	 tinham	probabilidade	de	 conseguir	 adaptar-se	 a	 essa	manobra,	 se	 ela	 fosse	 tentada.
Ironside	acrescentou	que	reinava	a	confusão	no	alto	comando	francês	do	norte,	que	o	general	Billotte	não
conseguira	desempenhar	seus	deveres	de	coordenação	nos	oito	dias	anteriores	e	não	parecia	ter	plano	algum,
e	 que	 a	 Força	 Expedicionária	 Britânica	 estava	 com	 o	moral	 elevado	 e,	 até	 então,	 tivera	 apenas	 cerca	 de



quinhentas	 baixas	 na	 batalha.	 Forneceu	 uma	 descrição	 vívida	 da	 condição	 das	 estradas,	 entupidas	 de
refugiados	e	castigadas	pelo	fogo	dos	aviões	alemães.	Ele	mesmo	havia	passado	um	aperto.

Duas	alternativas	alarmantes	apresentaram-se	ao	Gabinete	de	Guerra.	A	primeira	era	que	o	exército	inglês
abrisse	caminho	a	todo	custo,	com	ou	sem	a	cooperação	francesa	e	belga,	em	direção	ao	sul	e	ao	Somme,
tarefa	que	Lord	Gort	duvidava	 ser	 capaz	de	 executar;	 a	 segunda	 era	que	 recuasse	para	Dunquerque,	para
enfrentar	uma	retirada	por	mar	sob	ataque	aéreo	inimigo,	com	a	certeza	de	perder	toda	a	artilharia	e	todos
os	equipamentos,	 tão	escassos	e	preciosos.	Obviamente,	haveria	grandes	 riscos	na	primeira	delas,	mas	não
havia	razão	por	que	não	fossem	tomadas	todas	as	precauções	e	preparativos	possíveis	para	a	evacuação	pelo
mar,	se	o	plano	em	direção	ao	sul	fracassasse.	Propus	a	meus	colegas	que	eu	fosse	à	França	reunir-me	com
Reynaud	 e	 Weygand	 para	 tomar	 uma	 decisão.	 Dill	 deveria	 encontrar-me	 lá,	 vindo	 do	 QG	 do	 general
Georges.

✩

Quando	cheguei	a	Paris	em	22	de	maio,	havia	um	novo	cenário.	Gamelin	se	fora;	Daladier	saíra	da	cena
de	 guerra.	 Reynaud	 era	 primeiro-ministro	 e	 ministro	 da	 Guerra.	 Como	 a	 ofensiva	 alemã	 se	 voltara
decididamente	para	o	mar,	Paris	não	estava	sob	ameaça	imediata.	O	GQG	—	Grand	Quartier	Général	—
ainda	ficava	em	Vincennes.	Reynaud	levou-me	até	lá	por	volta	do	meio-dia.	No	jardim,	algumas	das	figuras
que	 eu	 vira	 em	 torno	 de	 Gamelin	 —	 uma	 delas,	 um	 oficial	 de	 cavalaria	 muito	 alto	 —	 andavam
soturnamente	de	um	lado	para	outro.	“C’est	l’ancien	regime”,	comentou	o	ajudante	de	ordens.	Reynaud	e	eu
fomos	levados	à	sala	de	Weygand	e,	posteriormente,	à	sala	de	operações,	onde	tínhamos	os	grandes	mapas
do	Supremo	Comando.	Weygand	veio	a	nosso	encontro.	Apesar	do	esforço	físico	e	de	uma	noite	de	viagem,
parecia	enérgico,	animado	e	incisivo.	Causou	excelente	impressão	em	todos.	Expôs	seu	plano	de	guerra.	Ele
não	estava	satisfeito	com	a	mar cha	para	o	sul	ou	a	 retirada	dos	exércitos	do	norte.	Eles	deveriam	avançar
para	o	 sudeste,	partindo	da	 região	 em	 torno	de	Cambrai	 e	Arras,	na	dire ção	geral	de	St.	Quentin,	 assim
atacando	pelo	flanco	as	divisões	blindadas	alemãs,	que	naquele	momento	estavam	em	combate	no	que	ele
chamava	o	bolso	de	St.	Quentin-Amiens.	A	retaguarda	das	tropas	seria	protegida	pelo	exército	belga,	que	as
cobriria	em	direção	ao	leste	e,	se	necessário,	ao	norte.	Enquanto	isso,	um	novo	exército	francês	comandado
pelo	general	Frère,	composto	de	18	a	vinte	divisões	 trazidas	da	Alsácia,	da	Linha	Maginot,	da	África	e	de
qualquer	outra	região,	deveria	formar	uma	frente	ao	longo	do	Somme.	Sua	esquerda	avançaria	por	Amiens
para	 Arras	 e,	 desse	modo,	 num	 esforço	 extremo,	 faria	 contato	 com	 os	 exércitos	 do	 norte.	Os	 blindados
inimigos	deveriam	ser	mantidos	sob	constante	pressão.	“As	divisões	Panzer	não	devem	ter	a	possibilidade	de
manter	 a	 iniciativa”,	 disse	 Weygand.	 To das	 as	 ordens	 necessárias	 tinham	 sido	 dadas,	 tanto	 quanto	 era
possível	 dar	 alguma	 ordem.	 Fomos	 então	 informados	 de	 que	 o	 general	 Billotte,	 a	 quem	 ele	 havia
transmitido	todo	o	seu	plano,	acabara	de	morrer	num	acidente	de	automóvel.	Dill	e	eu	concordamos	em
que	 não	 tínhamos	 outra	 escolha,	 e,	 a	 rigor,	 outra	 inclinação	 senão	 acolher	 o	 plano.	 Frisei	 que	 “era
indispensável	restabelecer	a	ligação	entre	os	exércitos	do	norte	e	do	sul	através	de	Arras”.	Expliquei	que	Lord
Gort,	embora	avançando	para	o	sul,	deveria	também	guardar	seu	caminho	para	a	costa.	Para	me	certificar	de
que	 não	 houvesse	 erros	 sobre	 o	 que	 fora	 decidido,	 eu	mesmo	 ditei	 um	 résumé	 da	 decisão	 e	 o	mostrei	 a
Weygand,	que	concordou	com	o	texto.	Fiz	o	relato	correspondente	ao	Gabinete	e	transmiti	a	notícia	a	Lord
Gort.

Podemos	ver	que	o	novo	plano	de	Weygand	não	diferia,	exceto	na	ênfase,	da	Instrução	n°	12	do	general
Gamelin,	que	fora	cancelada.	Tampouco	contrariava	a	veemente	opinião	que	o	Gabinete	de	Guerra	havia
expressado	no	 dia	 19.	Os	 exércitos	 do	norte	 deveriam	 forçar	 o	 caminho	para	 o	 sul	 através	 de	 uma	 ação
ofensiva,	se	possível	destruindo	a	incursão	blindada.	Eles	deveriam	fazer	junção	na	região	de	Amiens	com	o



novo	 Exército	 francês	 comandado	 pelo	 general	 Frère,	 que	 vinha	 em	 seu	 socorro.	 Isso	 seria	 de	 suma
importância,	 caso	 se	 concretizasse.	 Em	 particular,	 queixei-me	 a	 M.	 Reynaud	 de	 que	 Gort	 fora	 deixado
inteiramente	 sem	 instruções	 por	 quatro	 dias	 con secutivos.	 Mesmo	 desde	 a	 assunção	 do	 comando	 por
Weygand,	 três	 dias	 se	 haviam	perdido	na	 tomada	de	 decisões.	A	mudança	no	 Supremo	Comando	 estava
certa.	Mas	o	atraso	resultante	foi	péssimo.





Na	 falta	 de	 qualquer	 diretiva	 suprema	 da	 guerra,	 os	 acontecimentos	 e	 o	 inimigo	 haviam	 assumido	 o
controle.	Uma	pequena	e	desesperada	batalha	foi	travada	pelos	ingleses	nas	imediações	de	Arras	entre	os	dias
21	 e	 23,	mas	 os	 blindados	 inimigos,	 alguns	 deles	 comandados	 por	 um	 general	 chamado	Rommel,	 eram
fortes	demais.	Até	aquele	momento,	o	general	Weygand	havia	contado	com	o	avanço	do	exército	do	general
Frère	para	o	norte,	em	direção	a	Amiens,	Albert	e	Péronne.	Na	verdade,	esse	exército	não	fizera	nenhum
progresso	notável;	ainda	estava	sendo	concentrado	e	formado.

✩

Havia	 no	Gabinete	 e	 nos	 altos	 círculos	militares	 um	 sentimento	muito	 forte	 de	 que	 a	 capacidade	 e	 o
conhecimento	estratégico	de	Sir	John	Dill,	que	desde	23	de	abril	era	subchefe	do	Estado-Maior	Imperial,
seriam	melhor	utilizados	se	ele	fosse	nomeado	nosso	principal	assessor	do	exército.	Ninguém	podia	duvidar
de	que,	sob	muitos	aspectos,	sua	capacitação	profissional	era	superior	à	de	Ironside.

À	medida	que	a	batalha	adversa	aproximava-se	do	clímax,	eu	e	meus	colegas	desejávamos	 intensamente
que	 Sir	 John	Dill	 fosse	 o	 CIGS.	 Também	 teríamos	 de	 escolher	 um	 comandante	 em	 chefe	 para	 as	 Ilhas
Inglesas,	caso	fôssemos	invadidos.	Tarde	da	noite,	em	25	de	maio,	Ironside,	Dill,	Ismay,	eu	e	mais	uma	ou
duas	 pessoas,	 em	 minha	 sala	 na	 casa	 do	 almirantado,	 tentamos	 avaliar	 a	 situação.	 O	 general	 Ironside
formulou	voluntariamente	a	proposta	de	deixar	o	Estado	Maior	Imperial,	mas	se	declarou	muito	interessado
em	 comandar	 as	 forças	 internas	 inglesas.	Considerando	 a	 tarefa	 ingrata	 que	 se	 julgava,	 na	 época,	 ter	 tal
comando,	foi	um	oferecimento	corajoso	e	desprendido.	Aceitei	a	proposta	do	general	Ironside;	e	os	elevados
títulos	 e	 honrarias	 que	 depois	 lhe	 foram	 conferidos	 nasceram	de	minha	 apreciação	 de	 sua	 conduta	 nesse
momento	de	nossa	situação.	Sir	John	Dill	 tornou-se	chefe	do	Estado-Maior	Imperial	—	CIGS	em	27	de
maio.	As	mudanças,	de	modo	geral,	foram	julgadas	adequadas	para	o	instante	vivido.

1	Esse	número	inclui	as	chamadas	divisões	motorizadas	ligeiras,	que	possuíam	carros	de	combate.



	25	

A	marcha	para	o	mar

Podemos	agora	rever,	até	este	ponto,	o	curso	desta	memorável	batalha.	Somente	Hitler	estava	disposto	a
violar	a	neutralidade	da	Bélgica	e	da	Ho landa.	A	Bélgica	recusava-se	a	chamar	os	aliados	enquanto	não	fosse
atacada.	Portanto,	a	iniciativa	militar	estava	com	Hitler.	Em	10	de	maio,	ele	desferiu	seu	golpe.	O	I	Grupo
de	Exércitos,	 com	os	 ingleses	no	 centro,	 em	vez	de	 ficar	 atrás	 de	 suas	 fortificações,	 saltou	 e	penetrou	na
Bélgica,	numa	missão	de	resgate	inútil,	porquanto	tardia,	de	acordo	com	o	Plano	D	[ver	páginas	289]	do
general	Gamelin.	Os	franceses	tinham	deixado	o	setor	em	frente	às	Ardenas	malfortificado	e	malguarnecido.
Uma	cunha	de	blindados	em	escala	jamais	vista	na	guerra	rompeu	o	centro	da	linha	dos	exércitos	franceses
e,	em	48	horas,	ameaçou	isolar	todos	os	exércitos	do	norte	tanto	de	suas	comunicações	com	o	sul,	como	do
mar.	No	dia	14,	no	máximo,	o	Alto	Comando	francês	deveria	ter	dado	a	esses	exércitos	ordens	imperativas
de	fazer	um	recuo	geral	a	toda	a	velocidade,	aceitando	não	apenas	os	riscos	mas	também	pesadas	perdas	de
matériel.	Essa	questão	não	 fora	 enfrentada	 em	 seu	brutal	 realismo	pelo	 general	Gamelin.	O	comandante
francês	 do	 Grupo	 de	 Exércitos	 do	 Norte,	 Billotte,	 fora	 incapaz	 de	 tomar	 por	 si	 mesmo	 as	 decisões
necessárias.	Confusão	reinou	em	todos	os	exércitos	da	ala	esquerda	ameaçada.

À	 medida	 que	 o	 poder	 superior	 do	 inimigo	 se	 fez	 sentir,	 eles	 recuaram.	 Quando	 a	 manobra	 de
envolvimento	contornou	sua	direita,	eles	 formaram	um	flanco	defensivo.	Se	tivessem	recuado	a	partir	do
dia	14,	poderiam	ter	chegado	a	sua	antiga	linha	no	dia	17	e	teriam	tido	boa	chance	de	abrir	caminho.	Pelo
menos	 três	 dias	 fatais	 se	 perderam.	 De	 17	 de	 maio	 em	 diante,	 o	 Gabinete	 de	 Guerra	 inglês	 percebeu
claramente	que	só	abrir	caminho	para	o	sul	poderia	salvar	o	exército	inglês.	Estava	decidido	a	insistir	nessa
visão	com	o	governo	francês	e	com	o	general	Gamelin,	mas	seu	próprio	comandante,	Lord	Gort,	ficou	em
dúvida	se	seria	possível	desengajar	das	frentes	de	combate	e,	mais	ainda,	abrir	caminho	ao	mesmo	tempo.
No	dia	19,	o	general	Gamelin	foi	dispensado	e	Weygand	passou	a	comandar	em	seu	lugar.	A	“Instrução	n°
12”	de	Gamelin,	sua	última	ordem,	embora	tivesse	sido	emitida	com	cinco	dias	de	atraso,	era	em	princípio
sensata	e	também	se	coadunava	com	as	principais	conclusões	do	Gabinete	de	Guerra	e	dos	chefes	de	estado-
maior	ingleses.	A	alteração	no	Supremo	Comando,	ou	a	ausência	dele,	levou	a	mais	três	dias	de	atraso.	O
intrépido	plano	proposto	pelo	general	Weygand	após	sua	visita	aos	exércitos	do	norte	nunca	passou	de	um
esquema	 no	 papel.	Grosso	modo,	 era	 o	 plano	 de	 Gamelin,	 tornado	 ainda	 mais	 irrealizável	 pela	 demora
adicional.

No	 dilema	 atroz	 que	 então	 se	 apresentou,	 aceitamos	 o	 plano	 Weygand	 e	 fizemos	 esforços	 leais,
persistentes,	 e	 agora	 provados	 ineficazes	 para	 executá-lo	 até	 o	 dia	 25,	 quando,	 cortadas	 todas	 as
comunicações,	 repelido	nosso	débil	 contra-ataque,	havendo-se	perdido	Arras,	 e	 com	a	 frente	belga	 sendo
rompida	e	o	rei	Leopoldo	prestes	a	capitular,	todas	as	esperanças	de	escape	para	o	sul	desapareceram.	Restava
apenas	o	mar.	Conseguiríamos	alcançá-lo	ou	seríamos	cercados	e	destroçados	em	campo	aberto?	Como	quer
que	fosse,	toda	a	artilharia	e	equipamento	de	nosso	exército,	insubstituíveis	por	muitos	meses,	teriam	de	ser
abandonados.	Mas,	que	 era	 isso,	 comparado	à	 salvação	do	 exército,	 cujo	núcleo	 e	 estrutura	 eram	a	única
coisa	em	que	a	Inglaterra	poderia	alicerçar	seus	exércitos	do	futuro?	Lord	Gort,	que	a	partir	do	dia	25	sentira
que	 a	 evacuação	 pelo	mar	 era	 nossa	 única	 chance,	 tratou	 de	 formar	 uma	 cabeça	 de	 praia	 em	 torno	 de
Dunquerque	e	abrir	caminho	até	ela	com	a	força	que	lhe	restasse.	Toda	a	disciplina	dos	ingleses,	bem	como



as	qualidades	de	seus	comandantes,	entre	eles	Brooke,	Alexander	e	Montgomery,	seriam	necessárias.	Muitas
outras	coisas	seriam	necessárias.	Tudo	o	que	era	humanamente	possível	fazer	foi	feito.	Seria	suficiente?

✩

Convém	 agora	 examinarmos	 um	 episódio	muito	 discutido.	O	 general	Halder,	 chefe	 do	 Estado-Maior
alemão,	 declarou	 que,	 naquele	 momento,	 Hitler	 fez	 sua	 única	 intervenção	 pessoal,	 direta	 e	 efetiva	 na
batalha.	 Segun do	 essa	 autoridade,	 ele	 ficou	 “alarmado	 no	 tocante	 às	 formações	 blindadas,	 porque	 elas
estavam	 em	 perigo	 considerável,	 numa	 região	 difícil,	 perpassada	 por	 canais,	 e	 sem	 conseguirem	 obter
nenhum	resultado	vital”.	Hitler	achou	que	não	poderia	sacrificar	 formações	blindadas	 inutilmente,	 já	que
elas	eram	essenciais	para	a	 segunda	etapa	da	campanha.	Ele	acreditava,	 sem	dúvida,	que	sua	superioridade
aérea	seria	suficiente	para	impedir	uma	evacuação	em	larga	escala	pelo	mar.	Assim,	segundo	Halder,	enviou
uma	mensagem	através	de	Brauchitsch,	ordenando	que	“as	formações	blindadas	parassem	e	que	as	patrulhas
de	vanguarda	até	recuassem”.	Assim,	disse	Halder,	o	caminho	para	Dunquerque	ficou	desobstruído	para	o
exército	inglês.	Seja	como	for,	interceptamos	uma	mensagem	alemã	não	cifrada,	enviada	às	11h42	de	24	de
maio,	determinando	que	o	ataque	à	linha	de	Dunquerque	fosse	temporariamente	suspenso.	Halder	afirmou
ter-se	recusado,	em	nome	do	Alto	Comando	do	Exército	—	OKH,	a	interferir	na	movimentação	do	Grupo
de	Exércitos	Rundstedt,	que	 tinha	ordens	claras	de	 impedir	que	o	 inimigo	atingisse	a	costa.	Quanto	mais
rápido	 e	 completo	 fosse	 o	 sucesso	 ali,	 afirmou	 ele,	 mais	 fácil	 seria	 reparar	 a	 perda	 de	 alguns	 tanques
posteriormente.

A	controvérsia	encerrou-se	com	uma	ordem	definitiva	de	Hitler,	à	qual	ele	acrescentou	que	garantiria	o
cumprimento	de	 sua	ordem	através	do	envio	de	 seus	oficiais	de	 ligação	ao	 front.	Disse	o	general	Halder:
“Nunca	consegui	entender	como	Hitler	concebeu	a	ideia	de	que	as	formações	blin dadas	seriam	inutilmente
arriscadas.	É	muito	provável	que	Keitel,	que	havia	passado	um	tempo	considerável	em	Flandres	na	Primeira
Guerra	Mundial,	tenha	originado	essa	ideia	com	suas	histórias.”

Outros	generais	alemães	contaram	exatamente	a	mesma	história	e	até	insinuaram	que	a	ordem	de	Hitler
foi	inspirada	por	motivação	política,	que	seria	a	de	melhorar	as	chances	de	paz	com	a	Inglaterra	depois	que	a
França	 fosse	 derrotada.	Mas	 agora	 vieram	 à	 luz	 provas	 documentais	 autênticas,	 sob	 a	 forma	 do	 próprio
diário	do	QG	de	Rundstedt,	escrito	na	ocasião.	E	ele	conta	uma	história	diferente.	À	meia-noite	do	dia	23,
chegaram	 ordens	 de	 Brauchitsch,	 do	 OKH,	 confirmando	 que	 o	 IV	 Exército	 deveria	 prosseguir,	 sob	 o
comando	 de	 Rundstedt,	 para	 “o	 último	 ato”	 da	 “batalha	 de	 cerco”.	 Na	 manhã	 seguinte,	 Hitler	 visitou
Rundstedt,	que	o	fez	ver	que	sua	divisão	blindada,	que	chegara	tão	longe	e	tão	depressa,	estava	com	sua	força
muito	 reduzida	 e	precisava	de	uma	pausa	para	 se	 reorganizar	 e	 recuperar	 o	 equilíbrio,	 para	 o	 golpe	 final
contra	 um	 inimigo	 que,	 no	 dizer	 de	 seu	 diário	 de	 comando,	 estava	 “lutando	 com	 extraordinária
tenacidade”.	Além	disso,	Rundstedt	antevia	a	possibilidade	de	ataques	pelo	norte	e	pelo	sul	contra	suas	forças
largamente	 dispersas	 —	 na	 verdade,	 tratava-se	 do	 plano	 Weygand,	 que,	 se	 tivesse	 sido	 viável,	 seria	 o
contragolpe	aliado	óbvio.	Hitler	“concordou	inteiramente”.	Rundstedt	também	discorreu	sobre	a	suprema
necessidade	de	preservar	as	 forças	blindadas	para	outras	operações.	Entretanto,	 logo	ao	amanhecer	do	dia
25,	 uma	 nova	 instrução	 foi	 enviada	 por	 Brauchitsch,	 como	 comandante	 em	 chefe,	 ordenando	 a
continuação	 do	 avanço	 dos	 blindados.	 Rundstedt,	 fortalecido	 pela	 concordância	 verbal	 de	 Hitler,	 não
aceitou	isso.	Não	transmitiu	a	ordem	ao	comandante	do	IV	Exército,	Kluge,	que	foi	instruído	a	continuar
poupando	as	divisões	Panzer.	Kluge	protestou	contra	essa	demora,	mas	Rundstedt	só	 liberou	os	blindados
no	dia	seguinte,	26	de	maio,	embora,	ainda	nessa	ocasião,	tenha	ordenado	que	Dunquerque	em	si	não	fosse
diretamente	 atacada.	 O	 diário	 registra	 que	 o	 IV	 Exército	 protestou	 contra	 essa	 restrição	 e	 que	 seu
comandante	em	chefe	 telefonou	no	dia	27:	“O	quadro	nos	portos	do	Canal	é	o	 seguinte:	grandes	navios



aproximam-se	das	 imediações	dos	 cais,	 as	 rampas	 são	baixadas	 e	 os	homens	 abarrotam	os	navios.	Todo	o
material	 fica	para	 trás.	Mas	não	nos	entusiasma	a	 ideia	de	depararmos	com	esses	homens	posteriormente,
novamente	equipados,	lutando	contra	nós.”

É	verdade,	portanto,	que	o	avanço	dos	blindados	foi	 interrompido;	e	 isso	por	 iniciativa,	não	de	Hitler,
mas	de	Rundstedt.	Este,	sem	dúvida,	tinha	razões	para	sua	visão	da	condição	dos	blindados	e	da	batalha	em
geral,	mas	deveria	ter	obedecido	às	ordens	formais	do	comando	do	exército,	ou,	pelo	menos,	dito	a	ele	o
que	Hitler	 lhe	dissera	 em	conversa.	Há	entre	os	 comandantes	 alemães	uma	concordância	geral	de	que	 se
perdeu	uma	grande	oportunidade.

✩

Mas	houve	outra	causa	que	afetou	a	movimentação	dos	blindados	ale mães	na	hora	decisiva.
Depois	de	chegarem	ao	litoral	um	pouco	além	de	Abbeville,	na	noite	de	20	de	maio,	as	principais	colunas

blindadas	e	motorizadas	alemãs	haviam-se	deslocado	para	o	norte	pela	costa,	em	direção	a	Boulogne,	Calais
e	Dunquerque,	 com	 a	 evidente	 intenção	 de	 barrar	 qualquer	 saída	 pelo	mar.	 Essa	 região	 estava	 clara,	 em
minha	mente,	desde	a	guerra	anterior,	quando	eu	mantivera	a	Brigada	Móvel	de	Fuzileiros	Navais	operando
a	partir	de	Dunquerque	contra	os	flancos	e	a	retaguarda	dos	exércitos	alemães	que	mar chavam	em	direção	a
Paris.	Assim,	ninguém	precisava	informar-me	sobre	o	sistema	de	inundações	entre	Calais	e	Dunquerque,	ou
sobre	a	importância	da	linha-d’água	de	Gravelines.	As	comportas	já	tinham	sido	abertas	e,	dia	após	dia,	as
inundações	 se	espalhavam,	dando	proteção	pelo	 sul	à	nossa	 linha	de	 retirada.	A	defesa	de	Boulogne	até	o
último	minuto,	 porém	mais	 ainda	 a	 de	Calais,	 destacava-se	 daquele	 panorama	 confuso,	 e	 para	 lá	 foram
imediatamente	enviadas	guarnições	da	Inglaterra.	Boulogne,	isolada	e	atacada	em	22	de	maio,	foi	defendida
por	 dois	 batalhões	 dos	 Guardas	 Reais	 e	 uma	 de	 nossas	 poucas	 baterias	 antitanque,	 com	 alguma	 tropa
francesa.	Depois	de	36	horas	de	resistência,	veio	a	informação	de	que	a	posição	era	insustentável	e	consenti
em	 que	 o	 restante	 da	 guarnição,	 incluindo	 os	 franceses,	 fosse	 retirada	 por	 mar.	 Os	 Guardas	 foram
embarcados	 em	 oito	 contratorpedeiros	 na	 noite	 de	 23-24	 de	maio,	 com	 uma	 perda	 de	 apenas	 duzentos
homens.	Os	franceses	continuaram	a	lutar	na	cidadela	até	a	manhã	do	dia	25.	Lamentei	nossa	evacuação.

Alguns	dias	antes,	eu	havia	posto	a	defesa	dos	portos	do	Canal	diretamen te	sob	as	ordens	do	CIGS,	com
quem	me	mantinha	em	contato	permanente.	Resolvi	então	que	seria	preciso	lutar	por	Calais	até	a	morte	e
que	nenhuma	 retirada	por	mar	 seria	permitida	 à	guarnição,	que	 consistia	 em	um	batalhão	da	Brigada	de
Fuzileiros,	um	do	60º	Regimento	de	Fuzileiros,	os	Fuzileiros	da	rainha	Victoria,	a	229ª	Bateria	Antitanque
da	Real	Artilharia	e	um	batalhão	do	Real	Regimento	de	Tanques,	com	21	tanques	ligeiros	e	27	tanques	mé -
dios,	além	de	um	número	igual	de	soldados	franceses.	Foi	doloroso	sacrificar	dessa	maneira	aquelas	tropas
esplêndidas	e	treinadas,	das	quais	tínhamos	tão	poucas,	em	nome	do	duvidoso	benefício	de	ganhar	dois	ou,
quem	sabe,	três	dias,	e	mais	o	uso	desconhecido	que	se	poderia	fazer	deles.	O	ministro	da	Guerra	e	o	CIGS
concordaram	com	essa	dura	medida.

A	 decisão	 final	 de	 não	 resgatar	 a	 guarnição	 foi	 tomada	 na	 noite	 de	 26	 de	 maio.	 Até	 então,	 os
contratorpedeiros	tinham-se	mantido	a	postos.	Eden	e	Ironside	estavam	comigo	no	almirantado.	Nós	três
terminamos	de	jantar	e,	às	21	horas,	efetivamos	a	decisão.	Ela	envolvia	o	regimento	do	próprio	Eden,	em
que	 ele	 servira	 por	muito	 tempo	 e	 combatera	 na	 guerra	 anterior.	 Tem-se	 que	 comer	 e	 beber	 durante	 a
guerra,	mas	não	pude	deixar	de	me	sentir	fisicamente	mal	quando,	depois	disso,	ficamos	sentados	à	mesa	em
silêncio.

Calais	era	o	ponto	crucial.	Muitas	outras	causas	poderiam	ter	impedido	a	retirada	de	Dunquerque,	mas	é
certo	 que	 os	 três	 dias	 ganhos	 com	 a	 de fesa	 de	Calais	 permitiram	 que	 a	 linha-d’água	 de	Gravelines	 fosse



mantida,	e	é	certo	que,	sem	isso,	a	despeito	das	hesitações	de	Hitler	e	das	ordens	de	Rundstedt,	tudo	teria
sido	isolado	e	perdido.

✩

Abateu-se	 então	 sobre	 tudo	 isso	 uma	 catástrofe	 simplificadora.	Os	 ale mães,	 que	 até	 então	 não	 haviam
pressionado	 severamente	 a	 frente	 belga,	 romperam	 a	 linha	 belga	 em	24	de	maio,	 em	 ambos	 os	 lados	 de
Courtrai,	que	fica	a	cerca	de	trinta	milhas	de	Ostende	e	Dunquerque.	O	rei	dos	belgas	 logo	considerou	a
situação	desesperadora	e	se	preparou	para	a	capitulação.

Na	noite	de	25,	Lord	Gort	tomou	uma	decisão	vital.	Suas	ordens	ainda	eram	de	dar	prosseguimento	ao
plano	Weygand,	fazendo	um	ataque	ao	sul	em	direção	a	Cambrai,	no	qual	a	5ª	e	a	50ª	divisões,	juntamente
com	os	franceses,	deveriam	ser	empregadas.	O	prometido	ataque	francês,	partin do	do	Somme	para	o	norte,
não	dava	sinal	de	se	materializar.	Os	últimos	defensores	de	Boulogne	tinham	sido	evacuados.	Calais	ainda
resistia.	Gort	resolveu	abandonar	o	plano	Weygand.	A	seu	ver,	já	não	havia	esperança	de	uma	marcha	para	o
sul	e	o	Somme.	Além	disso,	ao	mesmo	tempo,	o	desmoronamento	da	defesa	belga	e	a	brecha	que	se	abria	ao
norte	criavam	um	novo	perigo,	em	si	avassalador.	Confiando	em	seu	conhecimento	militar	e	convencido	da
completa	desaparição	de	 todo	o	controle,	quer	dos	governos	 inglês	e	 francês,	quer	do	 supremo	comando
francês,	Gort	resolveu	aban donar	o	ataque	ao	sul,	fechar	a	brecha	que	uma	capitulação	belga	estava	prestes	a
abrir	no	norte	e	marchar	para	o	mar.	Naquele	momento,	ali	estava	a	única	esperança	de	salvar	alguma	coisa
da	destruição	ou	da	rendição.	Às	18	horas,	ele	ordenou	que	a	5ª	e	a	50ª	divisões	se	juntassem	ao	2°	Corpo
inglês	para	 fechar	 a	 iminente	 abertura	belga.	Comunicou	 sua	decisão	ao	general	Blanchard,	que	 sucedera
Billotte	 no	 comando	 do	 I	Grupo	 de	Exércitos,	 e	 esse	 oficial,	 reconhecendo	 a	 força	 dos	 acontecimentos,
ordenou,	às	23h30,	um	retraimento	no	dia	26	para	uma	linha	atrás	do	canal	de	Lys,	a	oeste	de	Lille,	com
vistas	a	formar	uma	cabeça	de	praia	ao	redor	de	Dunquerque.

Na	manhã	 de	 26	 de	maio,	Gort	 e	 Blanchard	 traçaram	 seu	 plano	 de	 retirada	 para	 a	 costa.	 Como	 o	 I
Exército	francês	tinha	uma	distância	maior	a	percorrer,	as	primeiras	movimentações	da	BEF	na	noite	de	26-
27	deveriam	ser	preparatórias,	e	as	retaguardas	do	1°	e	do	2°	Corpos	 ingleses	continuaram	nas	defesas	de
fronteira	até	a	noite	de	27-28.	Em	tudo	isso,	Lord	Gort	agiu	sob	sua	própria	responsabilidade.	Mas,	a	essa
altura,	nós,	em	casa,	com	um	ângulo	de	informações	um	pouco	diferente,	já	havíamos	chegado	às	mesmas
conclusões.	No	dia	26,	um	telegrama	do	Gabinete	de	Guerra	aprovou	a	conduta	de	Gort	e	o	autorizou	a
“operar	 imediatamente	 em	 direção	 ao	 litoral,	 em	 conjunto	 com	 os	 exércitos	 francês	 e	 belga”.	 A
concentração	de	emergência	de	toda	sorte	de	embarcações,	em	vasta	escala,	já	ia	a	pleno	vapor.





Enquanto	 isso,	 prosseguia	 a	 organização	 das	 cabeças	 de	 praia	 em	 torno	 de	Dunquerque.	Os	 franceses
deveriam	manter	 a	 linha	de	Gravelines	 a	Bergues,	 e	 os	 ingleses,	 dali,	 via	Furnes,	margeando	o	 canal,	 até
Nieuport	e	o	mar.	Os	vários	grupos	e	destacamentos	de	todas	as	armas,	que	chegavam	de	ambas	as	direções,
eram	acolhidos	nessa	linha.	Confirmando	as	ordens	do	dia	26,	Lord	Gort	recebeu	do	Gabinete	de	Guerra
um	telegrama,	despachado	às	13	horas	do	dia	27,	dizendo-lhe	que	sua	tarefa,	a	partir	daquele	momento,	era
“retirar	a	maior	força	possível”.	Eu	havia	informado	a	M.	Reynaud,	na	véspera,	que	a	política	seria	evacuar	a
Força	Expedicionária	Britânica,	e	 lhe	pedira	que	emitisse	ordens	correspondentes.	Tamanho	era	o	colapso
das	comunicações	que,	às	14	horas	do	dia	27,	o	comandante	do	I	Exército	francês	despachou	uma	ordem
para	sua	unidade:	“La	bataille	sera	livrée	sans	esprit	de	recul	sur	la	position	de	la	Lys.”

A	essa	altura,	quatro	divisões	inglesas	e	todo	o	I	Exército	francês	cor riam	o	extremo	perigo	de	ser	cortados
ao	 redor	de	Lille.	Os	dois	braços	do	movimento	de	 cerco	alemão	esforçavam-se	por	 fechar	 a	 torquês	 em
torno	deles.	Esse,	porém,	foi	um	daqueles	raros	mas	decisivos	momentos	em	que	o	transporte	motorizado
diz	 a	que	 veio.	Quando	Gort	 emitiu	 a	ordem,	 essas	quatro	divisões	 inteiras	 voltaram	com	 surpreendente
rapidez,	quase	numa	noite.	Entrementes,	através	de	batalhas	ferozes	dos	dois	lados	do	corredor,	o	restante
do	exército	inglês	manteve	aberto	o	caminho	para	o	mar.	As	gar ras	da	torquês,	que	foram	retardadas	pela	2ª
Divisão	e	paralisadas	por	três	dias	pela	5ª	Divisão,	acabaram	por	se	encontrar	na	noite	de	29	de	maio,	de
maneira	semelhante	à	grande	operação	russa	que	seria	feita	em	torno	de	Stalingrado	em	1942.	A	armadilha
levara	dois	 dias	 e	meio	para	 se	 fechar	 e,	 nesse	 intervalo,	 as	 divisões	 inglesas	 e	 grande	parte	do	 I	Exército
francês,	 com	 exceção	 do	 5°	 Corpo	 de	 Exército,	 que	 se	 perdeu,	 retiraram-se	 ordeiramente	 através	 da
passagem,	 embora	 os	 franceses	 dispusessem	 apenas	 de	 transporte	 a	 cavalo	 e	 a	 estrada	 principal	 para
Dunquerque	 já	 estivesse	 isolada,	 achando-se	 as	 estradas	 secundárias	 repletas	 de	 tropas	 em	 retirada,	 longos
comboios	de	veículos	de	transporte	e	muitos	milhares	de	refugiados.

✩

A	pergunta	concernente	à	nossa	capacidade	de	prosseguirmos	sozinhos,	que	eu	pedira	a	Mr.	Chamberlain
que	 examinasse	 com	 outros	 ministros	 dez	 dias	 antes,	 foi	 então	 formalmente	 feita	 aos	 nossos	 assessores
militares.	Redigi	deliberadamente	a	referência	de	modo	que	os	termos,	embora	oferecessem	uma	orientação,
davam	 aos	 chefes	 de	 estado-maior	 liberdade	 de	 expressar	 sua	 opinião,	 qualquer	 que	 fosse.	 Eu	 sabia	 de
antemão	 que	 eles	 estavam	 absolutamente	 decididos,	 mas	 é	 prudente	 dispor	 de	 registros	 escritos	 dessas
decisões.	 Ademais,	 eu	 desejava	 poder	 assegurar	 ao	 parlamento	 que	 nossa	 resolução	 fora	 respaldada	 por
opiniões	profissionais.	Aqui	está,	juntamente	com	sua	resposta:

1.	Revimos	nosso	 relatório	 sobre	 a	 “Estratégia	 Inglesa	 numa	Certa	Eventualidade”,	 à	 luz	 dos	 seguintes
termos	de	referência	que	nos	foram	remetidos	pelo	primeiro-ministro:

“Na	eventualidade	de	a	França	ficar	impossibilitada	de	prosseguir	na	guerra	e	se	tornar	neutra,	com	os
alemães	preservando	sua	posição	atual	e	o	exército	belga	sendo	forçado	a	capitular,	depois	de	auxiliar	a
Força	Expedicionária	Britânica	a	atingir	o	litoral;	na	eventualidade	de	se	oferecerem	à	Inglaterra	termos
que	a	coloquem	inteiramente	à	mercê	da	Alemanha,	através	do	desarmamento,	da	cessão	de	bases	navais
nas	ilhas	Orkney	etc.
Quais	são	as	perspectivas	de	continuarmos	na	guerra	sozinhos	contra	a	Alemanha	e,	provavelmente,	a

Itália?
Podem	a	Marinha	e	a	Força	Aérea	ter	esperanças	razoáveis	de	impedir	uma	invasão	séria,	e	poderiam

as	 forças	 concentradas	nesta	 ilha	enfrentar	 incursões	por	via	 aérea	de	destacamentos	não	 superiores	 a



dez	mil	 homens,	 levando	 em	 conta	 que	 um	prolongamento	 da	 resistência	 inglesa	 poderia	 ser	muito
perigoso	para	a	Alemanha,	empenhada	em	submeter	firmemente	a	maior	parte	da	Europa?”

2.	Nossas	conclusões	estão	contidas	nos	parágrafos	que	se	seguem.
3.	Enquanto	existir	nossa	Força	Aérea,	a	Marinha	e	Força	Aérea,	juntas,	serão	capazes	de	impedir	que	a
Alemanha	realize	uma	invasão	séria	deste	país	por	mar.
4.	 Supondo-se	 que	 a	 Alemanha	 conquistasse	 uma	 completa	 superioridade	 aérea,	 consideramos	 que	 a
Marinha	poderia	impedir	uma	invasão	por	um	período,	mas	não	por	tempo	indefinido.
5.	Se,	 com	nossa	Marinha	 incapaz	de	 impedi-la	 e	nossa	Força	Aérea	desaparecida,	 a	Alemanha	 tentasse
uma	invasão,	nossas	defesas	costeiras	e	de	praia	não	conseguiriam	impedir	tanques	e	infantaria	alemães	de
se	 estabelecerem	 firmemente	 em	 nosso	 litoral.	 Nas	 circunstâncias	 acima	 consideradas,	 nossas	 forças
terrestres	seriam	insuficientes	para	lidar	com	uma	invasão	séria.
6.	O	 ponto	 crucial	 do	 problema	 é	 a	 superioridade	 aérea.	Uma	 vez	 que	 a	 Alemanha	 a	 tenha	 atingido,
poderá	tentar	subjugar	este	país	exclusivamente	por	ataques	aéreos.
7.	A	Alemanha	não	teria	como	conquistar	uma	completa	superioridade	aérea,	a	menos	que	pudesse	pôr
fora	de	 combate	nossa	 força	 aérea	 e	 a	 in dústria	de	 aviação,	partes	 vitais	da	qual	 estão	 concentradas	 em
Coventry	e	Birmingham.
8.	Ataques	aéreos	às	fábricas	de	aviões	seriam	realizados	de	dia	ou	de	noite.	Consideramos	que	seríamos
capazes	de	infligir	baixas	suficientes	ao	inimigo	durante	o	dia	para	impedir	prejuízos	graves.	O	que	quer
que	 façamos,	 todavia,	 à	 guisa	 de	 medidas	 defensivas	 —	 e	 elas	 continuam	 sendo	 vigorosamente
providenciadas	 com	 toda	 a	 urgência	 —	 não	 podemos	 ter	 certeza	 de	 proteger	 os	 grandes	 centros
industriais,	dos	quais	dependem	nossas	 indústrias	de	aviação,	de	graves	prejuízos	materiais	 causados	por
ataques	noturnos.	O	inimigo	não	teria	que	empregar	bombardeios	de	precisão	para	obter	esse	efeito.
9.	O	 sucesso	 dos	 ataques	 na	 eliminação	 da	 indústria	 aeronáutica	 depende	 não	 só	 dos	 danos	materiais
provocados	 pelas	 bombas,	mas	 de	 seu	 efeito	moral	 sobre	 os	 trabalhadores	 e	 da	 determinação	 destes	 de
prosseguir,	a	despeito	dos	estragos	e	da	destruição	em	grande	escala.
10.	Portanto,	se	o	inimigo	tiver	êxito	em	ataques	noturnos	à	nossa	in dústria	aeronáutica,	é	provável	que
consiga	suficientes	danos	materiais	e	morais	na	área	industrial	em	questão	para	impor	uma	paralisação	de
todo	o	trabalho.
11.	Convém	lembrar	que,	numericamente,	os	alemães	têm	uma	superioridade	de	quatro	para	um.	Além
disso,	as	fábricas	de	aviões	alemãs	são	bem	dispersas	e	relativamente	inacessíveis.
12.	Por	outro	lado,	enquanto	tivermos	uma	força	de	bombardeiros	de	contra-ataque,	poderemos	desferir
ataques	semelhantes	contra	os	centros	industriais	alemães	e,	através	do	efeito	moral	e	material,	levar	parte
deles	a	uma	paralisação.
13.	 Em	 resumo,	 nossa	 conclusão	 é	 que,	 prima	 facie,	 a	 Alemanha	 detém	 as	 melhores	 cartas;	 mas	 o
verdadeiro	 teste	 está	 em	 saber	 se	 o	 moral	 de	 nossos	 combatentes	 e	 da	 população	 civil	 poderá
contrabalançar	as	vantagens	numéricas	e	materiais	de	que	a	Alemanha	desfruta.	Acreditamos	que	sim.

Esse	 relatório,	 que	 foi	 escrito,	 é	 claro,	 no	 momento	 mais	 sombrio	 que	 ante cedeu	 à	 evacuação	 de
Dunquerque,	 foi	 assinado	 não	 apenas	 pelos	 três	 chefes	 de	 estado-maior,	 Newall,	 Pound	 e	 Ironside,	mas
também	pelos	subchefes,	Dill,	Phillips	e	Peirse.	Lendo-o	passados	esses	anos,	devo	admitir	que	ele	era	grave	e
desolador.	Mas	 o	Gabinete	de	Guerra	 e	 os	 poucos	 outros	ministros	 que	o	 viram	 tiveram	 todos	 a	mesma
opinião.	Não	houve	discussão.	Estávamos	juntos,	de	corpo	e	alma.

Em	casa,	emiti	a	seguinte	admonição:
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Nestes	dias	sombrios,	o	primeiro-ministro	agradeceria	que	todos	os	seus	colegas	do	governo,	bem	como	os
funcionários	importantes,	mantivessem	o	moral	elevado	em	seus	círculos;	não	minimizando	a	gravidade
dos	 acontecimentos,	 mas	 demonstrando	 confiança	 em	 nossa	 capacidade	 e	 em	 nossa	 determinação
inflexível	 de	 continuar	 na	 guerra,	 até	 dobrarmos	 a	 vontade	 do	 inimigo	 de	 pôr	 toda	 a	Europa	 sob	 seu
domínio.
Nenhuma	 tolerância	deve	 ser	 exibida	com	a	 ideia	de	que	a	França	 firmará	uma	paz	em	separado;	mas,
aconteça	o	que	acontecer	no	cntinente,	não	há	que	duvidar	de	nosso	dever	e	certamente	usaremos	todo	o
nosso	poder	para	defender	a	Ilha,	o	Império	e	nossa	Causa.

✩

Nas	primeiras	horas	do	dia	28,	o	exército	belga	rendeu-se.	Lord	Gort	só	recebeu	a	notificação	formal	disso
uma	hora	antes	do	acontecimento,	mas	o	colapso	fora	previsto	três	dias	antes	e,	de	um	modo	ou	de	outro,	a
brecha	fora	fechada.	Durante	todo	esse	dia,	o	escape	do	exército	inglês	ficou	oscilando	na	balança.	No	front
de	Comines	 até	 pres	 e	 dali	 até	 o	mar,	 voltados	 para	 o	 leste	 e	 tentando	 fechar	 a	 brecha	 belga,	 o	 general
Brooke	e	seu	2°	Corpo	de	Exército	travaram	uma	batalha	magnífica,	mas,	à	medida	que	os	belgas	recuaram
para	o	norte	e	depois	capitularam,	o	vazio	 se	ampliou	de	maneira	 irremediável.	Foi	 impossível	 impedir	o
avanço	alemão	entre	o	exército	inglês	e	o	belga,	mas	sua	consequência	fatal	—	uma	guinada	para	o	interior
de	nossas	posições,	 atravessando	o	Yser,	que	 teria	 colocado	o	 inimigo	nas	praias	 atrás	de	nossas	 tropas	de
combate	—	fora	prevista	e	foi	interceptada	em	todos	os	pontos.

Os	alemães	 foram	repelidos	com	muito	 sangue.	Durante	 todo	o	 tempo,	apenas	cerca	de	quatro	milhas
atrás	 da	 linha	de	 combate	de	Brooke,	 vastas	massas	 de	 veículos	 de	 transporte	 e	 de	 soldados	 voltaram	 aos
borbotões	 para	 a	 cabeça	 de	 praia	 que	 se	 desenvolvia	 em	 Dunquerque	 e	 foram	 encaixados	 com	 hábil
improvisação	em	suas	defesas.	No	dia	29,	grande	parte	da	BEF	havia	chegado	ao	interior	do	perímetro	e,	a
essa	 altura,	 as	 providências	 navais	 para	 a	 evacuação	 estavam	 começando	 a	 surtir	 pleno	 efeito.	 Em	 30	 de
maio,	o	GQG	informou	que	todas	as	divisões	inglesas,	ou	o	que	restara	delas,	haviam	chegado.

Mais	de	metade	do	I	Exército	francês	chegou	a	Dunquerque,	onde	a	grande	maioria	foi	embarcada	em
segurança.	Mas	a	linha	de	retirada	de	pelo	menos	cinco	divisões	foi	cortada	pelo	movimento	de	torquês	dos
alemães	 a	 oeste	 de	 Lille.	Os	 franceses	 de	 Lille	 combateram	 em	 fronts	 que	 se	 contraíam	 aos	 poucos,	 sob
crescente	 pressão,	 até	 que,	 na	 noite	 de	 31	 de	 maio,	 sem	 alimentos	 e	 com	 a	 munição	 esgotada,	 foram
obrigados	a	se	render.	Assim,	cerca	de	cinquenta	mil	homens	caíram	nas	mãos	dos	alemães.	Esses	franceses,
sob	a	 intrépida	liderança	do	general	Molinié,	haviam	detido,	durante	quatro	dias	cruciais,	nada	menos	de
sete	 divisões	 alemãs,	 que,	 de	 outro	 modo,	 poderiam	 ter-se	 juntado	 às	 investidas	 contra	 o	 perímetro	 de
Dunquerque.	 Foi	 uma	 esplêndida	 contribuição	 para	 a	 fuga	 de	 seus	 companheiros	mais	 afortunados	 e	 da
BEF.

✩

Foi	para	mim	uma	dura	experiência,	arcando	com	uma	responsabilidade	geral	tão	pesada,	assistir	durante
aqueles	dias,	em	rápidos	vislumbres,	a	esse	drama	em	que	o	controle	era	impossível	e	a	intervenção	propensa
a	mais	 fazer	mal	que	bem.	Não	há	dúvida	de	que,	 insistindo	com	 toda	a	 lealdade	no	plano	Weygand	de
retirada	 para	 o	 Somme	 por	 tanto	 tempo	 quanto	 o	 fizemos,	 nossos	 perigos,	 já	 muito	 graves,	 foram
aumentados.	Mas	 a	 decisão	de	Gort	 de	 abandonar	 o	plano	Weygand	 e	marchar	 para	 o	mar,	 com	 a	 qual



concordamos	 rapidamente,	 foi	 executada	 por	 ele	 e	 sua	 equipe	 com	 habilidade	 magistral,	 e	 será	 sempre
considerada	um	episódio	brilhante	nos	anais	militares	da	Inglaterra.



	26	

O	resgate	de	Dunquerque

Era	terça-feira,	28	de	maio,	e	não	voltei	a	comparecer	à	Câmara	senão	uma	semana	depois.	Não	havia
qualquer	 benefício	 a	 tirar	 de	 um	 novo	 pronunciamento	 nesse	 intervalo,	 e	 tampouco	 os	 deputados
expressaram	desejo	de	que	um	houvesse.	Mas	todos	se	aperceberam	de	que	o	destino	do	nosso	exército,	e
talvez	 muito	 mais,	 bem	 poderia	 ser	 decidido	 antes	 de	 terminada	 a	 semana.	 “A	 Casa”,	 disse	 eu,	 “deve
preparar-se	para	notícias	duras	e	graves.	Só	me	resta	acrescentar	que	nada	do	que	venha	a	acontecer	nessa
batalha	 poderá	 de	 modo	 algum	 eximir-nos	 de	 nosso	 dever	 de	 defender	 a	 causa	 mundial	 com	 que	 nos
comprometemos;	tampouco	deverá	destruir	nossa	confiança	em	nossa	capacidade	de	abrir	caminho,	como
em	 ocasiões	 anteriores	 de	 nossa	 história,	 através	 do	 desastre	 e	 da	 tristeza,	 até	 a	 derrota	 final	 dos	 nossos
inimigos.”	Eu	não	 vira	muitos	 de	meus	 colegas	 de	 fora	 do	Gabinete	 de	Guerra,	 exceto	 individualmente,
desde	a	formação	do	governo,	e	julguei	apropriado	fazer	uma	reunião	em	minha	sala	na	Câmara	dos	Co -
muns	com	todos	os	ministros	do	primeiro	escalão	que	não	eram	membros	do	Gabinete	de	Guerra.	Talvez
fôssemos	25	ao	redor	da	mesa.	Descrevi	o	curso	dos	acontecimentos	e	lhes	mostrei	francamente	onde	nos
encontrávamos	e	tudo	o	que	estava	em	jogo.	Então,	afirmei	em	tom	bastante	casual,	e	sem	tratar	isso	como
um	 ponto	 de	 especial	 importância:	 “É	 claro	 que,	 haja	 o	 que	 houver	 em	 Dunquerque,	 continuaremos
lutando.”

Ocorreu,	 então,	 uma	 demonstração	 que,	 considerando	 o	 caráter	 do	 grupo	 reunido	—	 25	 políticos	 e
parlamentares	experientes,	que	haviam	re presentado	todos	os	diferentes	pontos	de	vista,	certos	ou	errados,
antes	da	guerra	—	me	surpreendeu.	Bom	número	deles	pareceu	levantar-se	de	um	salto	e	correr	até	minha
cadeira,	 aclamando	 e	 me	 dando	 tapinhas	 nas	 costas.	 Não	 há	 dúvida	 de	 que,	 naquela	 conjuntura,	 se	 eu
houvesse	hesitado	na	liderança	da	nação,	teria	sido	expulso	do	cargo.	Tive	certeza	de	que	todos	os	ministros
preferiam	 ser	mortos	 dentro	 em	breve,	 e	 terem	 suas	 famílias	 inteiras	 e	 suas	 posses	 destroçadas,	 a	 desistir.
Nesse	ponto,	representavam	a	Câmara	dos	Comuns	e	quase	a	totalidade	do	povo.	Coube	a	mim,	nos	dias	e
meses	 subsequentes,	 expressar	 seus	 sentimentos	 nas	 ocasiões	 adequadas.	 E	me	 foi	 possível	 fazê-lo	 porque
também	eram	os	meus.	Um	halo	luminoso,	irresistível	e	sublime	envolveu	nossa	ilha	de	ponta	a	ponta.

✩

Escreveram-se	 relatos	 precisos	 e	 excelentes	 sobre	 a	 evacuação	 dos	 exércitos	 inglês	 e	 francês	 de
Dunquerque.	Desde	o	dia	20,	a	concentração	de	navios	e	pequenas	embarcações	vinha	prosseguindo	sob	o
controle	 do	 almirante	 Ramsay,	 que	 comandava	 em	 Dover.	 No	 entardecer	 do	 dia	 26,	 um	 sinal	 do
almirantado	desencadeou	a	Operação	Dynamo.	As	primeiras	 tropas	 foram	trazidas	para	casa	naquela	noite.
Depois	da	perda	de	Boulogne	e	Calais,	apenas	o	que	restava	do	porto	de	Dunquerque	e	as	praias	próximas
da	 fronteira	 belga	 estavam	 em	 nosso	 poder.	Nesse	momento,	 achou-se	 que	 em	 dois	 dias	 conseguiríamos
resgatar	no	máximo	cerca	de	45	mil	homens.	Logo	no	começo	da	manhã	seguinte,	27	de	maio,	tomaram-se
medidas	de	 emergência	para	 encontrar	pequenas	 embarcações	 adicionais	 “para	uma	necessidade	 especial”.
Tratava-se	de	nada	menos	que	a	evacuação	completa	da	Força	Expedicionária	Britânica.	Estava	claro	que	um
grande	número	dessas	embarcações	seria	necessário	para	o	trabalho	nas	praias,	além	de	navios	maiores	que
pudessem	 carregar	 no	 porto	 de	 Dunquerque.	 Por	 sugestão	 de	 Mr.	 H.C.	 Riggs,	 do	 departamento	 da



Navegação,	as	várias	marinas,	de	Teddington	a	Brightlingsea,	foram	vasculhadas	por	oficiais	do	almirantado
e	apresentaram	mais	de	quarenta	barcos	a	motor	ou	lanchas	aproveitáveis,	que	foram	reunidos	em	Sheerness
no	dia	 seguinte.	Ao	mesmo	 tempo,	 reunimos	botes	 salva-vidas	dos	navios	de	 linha	das	docas	de	Londres,
rebocadores	do	Tâmisa,	iates,	barcos	pesqueiros,	chatas,	barcaças	e	barcos	de	passeio	—	tudo	o	que	pudesse
ser	útil	 ao	 longo	das	praias	 foi	 requisitado.	Na	noite	de	27	de	maio,	 grande	profusão	de	 embarcações	de
pequeno	porte	começou	a	deslizar	em	direção	ao	mar,	primeiro	para	nossos	portos	do	Canal	e	dali	para	as
praias	de	Dunquerque	e	o	amado	exército.

Uma	vez	 relaxada	a	necessidade	de	 sigilo,	o	almirantado	não	hesitou	em	dar	 livre	curso	ao	movimento
espontâneo	que	se	espalhou	pela	população	navegante	de	nosso	litoral	sul	e	sudeste.	Quem	tinha	qualquer
tipo	de	embarcação,	a	vapor	ou	a	vela,	zarpou	para	Dunquerque,	e	os	preparativos	felizmente	iniciados	uma
semana	 antes	 foram	 então	 auxiliados	 pela	 brilhante	 improvisação	 dos	 voluntários,	 numa	 escala
surpreendente.	O	número	que	chegou	no	dia	29	 foi	pequeno,	mas	 foi	o	precursor	de	quase	quatrocentas
embarcações	de	pequeno	porte	que,	a	partir	do	dia	31,	estariam	fadadas	a	desempenhar	um	papel	vital	em
transportar	das	praias	para	os	navios	anco rados	ao	largo	quase	cem	mil	homens.	Nesses	dias,	dei	pela	falta	do
chefe	de	minha	sala	dos	mapas	no	almirantado,	o	comandante	Pim,	e	de	mais	um	ou	dois	rostos	familiares.
Eles	 haviam	 conseguido	 um	 schuit	 holandês,	 que	 em	 quatro	 dias	 retirou	 oitocentos	 soldados.	 Ao	 todo,
foram	em	socorro	do	exército,	sob	incessante	bombardeio	aéreo	do	inimigo,	cerca	de	860	embar cações,	das
quais	quase	setecentas	eram	inglesas	e	as	demais,	aliadas.

✩

Enquanto	 isso,	 em	 terra,	 nas	 imediações	 de	Dunquerque,	 a	 ocupação	 do	 perímetro	 era	 efetuada	 com
precisão.	As	tropas	chegavam	do	caos	e	eram	ordeiramente	dispostas	ao	longo	das	defesas,	que,	mesmo	em
dois	 dias,	 já	 haviam	 crescido.	 Os	 homens	 que	 estavam	 em	 melhores	 condições	 faziam	 meia-volta	 para
formar	a	linha.	Divisões	como	a	2ª	e	a	5ª,	que	haviam	sofrido	mais,	eram	mantidas	de	reserva	nas	praias	e
embarcadas	tão	logo	possível.	A	princípio,	tinha	que	haver	três	corpos	de	exército	no	front,	mas,	no	dia	29,
com	 os	 franceses	 tendo	 uma	 participação	 maior	 nas	 linhas	 de	 defesa,	 bastaram	 duas.	 O	 inimigo	 havia
seguido	 de	 perto	 o	 retraimento,	 e	 os	 combates	 violentos	 eram	 incessantes,	 especialmente	 nos	 flancos
próximos	de	Nieuport	e	Bergues.	À	medida	que	prosseguia	a	evacuação,	a	redução	sistemática	do	número	de
tropas,	tanto	inglesas	quanto	francesas,	era	acompanhada	por	uma	contração	correspondente	da	defesa.	Nas
praias,	entre	as	dunas	de	areia,	por	três,	quatro	ou	cinco	dias,	dezenas	de	milhares	de	soldados	ficaram	sob
ataques	 aéreos	 implacáveis.	 A	 crença	 de	 Hitler	 —	 de	 que	 a	 força	 aérea	 alemã	 impossibilitaria	 a	 fuga	 e,
portanto,	 ele	devia	 reservar	 suas	 formações	blindadas	para	o	ataque	 final	da	campanha	—	constituíra	um
erro,	mas	não	tinha	sido	absurda.

Três	fatores	desmentiram	suas	expectativas.	Primeiro,	o	incessante	bom bardeio	aéreo	causou	poucos	danos
à	massa	de	tropa	ao	longo	da	costa.	As	bombas	afundavam	na	areia	macia,	que	abafava	suas	explosões.	Nos
estágios	 iniciais,	 depois	 de	 um	 bombardeio	 devastador,	 os	 soldados	 ficavam	 atônitos	 ao	 constatar	 que
praticamente	ninguém	fora	morto	ou	ferido.	Houvera	ex plosões	por	toda	parte,	mas	quase	ninguém	fora
atingido.	 Um	 litoral	 rochoso	 teria	 produzido	 resultados	 muito	 mais	 mortíferos.	 Em	 pouco	 tempo,	 os
soldados	 encaravam	os	 ataques	 aéreos	 com	desdém.	Agachavam-se	 nas	 dunas	 de	 areia	 com	 compostura	 e
crescente	esperança.	Diante	deles	estava	o	mar	escuro,	mas	não	inamistoso.	Mais	além,	os	navios	de	resgate
—	e	a	Casa.

O	segundo	fator	que	Hitler	não	previu	foi	a	matança	de	seus	aviadores.	A	qualidade	aérea	inglesa	e	alemã
foi	diretamente	testada.	Através	de	um	esforço	 intenso,	o	Comando	de	Caça	manteve	um	patrulhamento
sucessivo	acima	do	cenário	 e	 combateu	o	 inimigo	com	grande	vantagem.	Hora	após	hora,	 eles	 investiam



contra	 as	 esquadrilhas	 alemãs	de	 caças	 e	bombardeiros,	dispersando-as	 e	 afugentando-as	 com	um	número
pesado	de	baixas.	Dia	após	dia	isso	continuou,	até	ser	conquistada	a	gloriosa	vitória	da	RAF.	Onde	quer	que
se	 deparasse	 com	 aeronaves	 alemãs,	 às	 vezes	 em	 grupos	 de	 quarenta	 ou	 cinquenta,	 elas	 eram
instantaneamente	atacadas,	muitas	vezes	por	esquadrilhas	solitárias	ou	até	menos,	e	derrubadas	às	dezenas,
que	em	pouco	 tempo	começaram	a	 somar	centenas.	Toda	a	 força	 aérea	de	defesa	 interna,	nossa	última	e
sagrada	reserva,	foi	empregada.	Houve	casos	em	que	os	pilotos	de	caças	fizeram	quatro	sortidas	por	dia.	O
resultado	 obtido	 foi	 claro.	O	 inimigo	 superior	 foi	 derrotado	 ou	morto	 e,	 apesar	 de	 toda	 a	 sua	 bravura,
subjugado	ou	 até	 intimidado.	Foi	um	embate	decisivo.	 Infelizmente,	 a	 tropa	nas	praias	 viu	muito	pouco
desse	 encontro	 épico	no	 ar,	muitas	 vezes	 a	milhas	de	distância	ou	 acima	das	nuvens.	Não	 tinha	nenhum
conhecimento	 das	 perdas	 impostas	 ao	 inimigo.	 Tudo	 o	 que	 sentia	 eram	 as	 bombas	 flage lando	 as	 praias,
lançadas	pelos	inimigos	que	haviam	conseguido	passar,	mas	que	talvez	não	voltassem.	Houve	mesmo	intensa
raiva	no	exército	contra	a	força	aérea,	e	alguns	dos	soldados,	ao	desembarcarem	nos	portos	de	Dover	ou	do
Tâmisa,	em	sua	ignorância,	insultaram	os	homens	em	uniforme	da	RAF.	Deveriam	ter-lhes	apertado	a	mão,
mas	como	poderiam	saber?	No	parlamento,	empenhei-me	em	difundir	a	verdade.

Mas	toda	a	ajuda	da	areia	e	todas	as	proezas	aéreas	teriam	sido	inúteis	sem	o	mar.	As	instruções	dadas	dez
ou	 12	 dias	 antes,	 sob	 a	 pressão	 e	 a	 emoção	 dos	 acontecimentos,	 haviam	 frutificado	 de	 maneira
surpreendente.	Uma	perfeita	disciplina	prevaleceu	 em	 terra	 e	 a	bordo.	O	mar	 estava	 calmo.	De	um	 lado
para	outro,	entre	a	praia	e	os	navios,	os	barquinhos	trabalhavam	com	afinco,	pegando	os	homens	nas	praias
quando	eles	caminhavam	para	o	mar	ou	recolhendo-os	já	na	água,	com	total	indiferença	pelo	bombardeio
aéreo,	 que	 volta	 e	meia	 fazia	 suas	 vítimas.	A	 quantidade	 das	 embarcações	 desafiou	 os	 ataques	 aéreos.	Era
impossível	afundar	a	Armada	dos	Mosquitos.	Em	meio	à	nossa	derrota,	a	glória	refulgiu	para	a	gente	da	ilha,
unida	e	invencível,	e	a	história	das	praias	de	Dunquerque	há	de	brilhar	em	qualquer	registro	que	se	preserve
de	nossos	feitos.

Não	 obstante	 o	 corajoso	 trabalho	 das	 pequenas	 embarcações,	 não	 se	 deve	 esquecer	 que	 o	 fardo	 mais
pesado	 coube	 aos	 navios	 que	 zarpavam	 do	 porto	 de	 Dunquerque,	 onde	 dois	 terços	 dos	 homens	 foram
embarcados.	 Os	 contratorpedeiros	 desempenharam	 o	 papel	 principal,	 como	 mostra	 a	 relação	 de	 baixas.
Tampouco	 se	 deve	 esquecer	 o	 grande	 papel	 dos	 navios	 de	 transporte	 de	 tropas,	 com	 suas	 tripulações	 de
marinha	mercante.

✩

O	processo	de	evacuação	foi	observado	com	olhos	ansiosos	e	esperança	crescente.	Na	noite	de	27	de	maio,
a	situação	de	Lord	Gort	pareceu	crítica	às	autoridades	navais,	e	o	comandante	Tennant,	oficial	da	Marinha
Real	 servindo	no	almirantado,	que	assumira	as	 funções	de	oficial	naval	 superior	em	Dunquerque,	enviou
sinais	para	que	 todas	as	embarcações	disponíveis	 fossem	enviadas	às	praias	 imediatamente,	pois	“a	 retirada
amanhã	à	noite	será	problemática”.	O	quadro	apresentado	foi	sombrio,	até	desesperador.	Fez-se	um	esforço
extremo	para	atender	ao	pedido.	Um	cruzador,	oito	contratorpedeiros	e	outros	26	navios	foram	enviados.
O	dia	28	foi	de	tensão,	mas	ela	amainou	aos	poucos,	à	medida	que	a	situação	em	terra	foi	estabilizada,	com	a
poderosa	ajuda	da	RAF.	Os	planos	navais	foram	executados,	apesar	de	graves	perdas	no	dia	29,	quando	três
contratorpedeiros	e	21	outros	navios	foram	afundados,	além	de	muitos	outros	avariados.

No	dia	30,	fiz	uma	reunião	com	os	três	ministros	das	forças	e	com	os	che fes	de	estado-maior	na	sala	de
guerra	do	almirantado.	Examinamos	os	acontecimentos	do	dia	na	costa	belga.	O	número	total	de	resgatados
havia-se	 elevado	para	120	mil	homens,	 incluindo	 apenas	 seis	mil	 franceses;	 860	 em barcações	de	 todos	os
tipos	estavam	em	ação.	Uma	mensagem	do	almirante	Wake-Walker,	em	Dunquerque,	dizia	que,	apesar	do
intenso	bombardeio	e	dos	ataques	aéreos,	quatro	mil	homens	tinham	sido	embarcados	nos	sessenta	minutos



anteriores.	Ele	 também	 considerava	 que	 a	 própria	Dunquerque	 seria	 provavelmente	 insustentável	 no	 dia
seguinte.	Destaquei	a	necessidade	urgente	de	retirar	mais	soldados	franceses.	Deixar	de	fazê-lo	poderia	causar
danos	irreparáveis	às	relações	entre	nós	e	nossos	aliados.	Também	avisei	que,	quando	a	força	inglesa	estivesse
reduzida	ao	efetivo	de	um	corpo	de	exército,	deveríamos	dizer	a	Lord	Gort	que	embarcasse	e	voltasse	para	a
Inglaterra,	deixando	no	comando	um	comandante	de	corpo.	O	exército	inglês	teria	de	aguentar	o	máximo
de	tempo	possível	para	que	a	retirada	dos	franceses	pudesse	prosseguir.

Conhecendo	bem	o	caráter	de	Lord	Gort,	redigi	de	próprio	punho	a	seguinte	ordem	destinada	a	ele,	que
foi	oficialmente	enviada	pelo	Ministério	da	Guerra	às	l4	horas	do	dia	30:

Continue	a	defender	 com	 todo	o	 empenho	o	perímetro	 atual,	 a	 fim	de	 cobrir	 a	máxima	 retirada,	que
agora	 corre	 bem.	 Informe	 a	 cada	 três	 horas	 através	 de	 La	 Panne.	 Se	 ainda	 pudermos	 comunicar-nos,
vamos	mandar-lhe	uma	ordem	de	retornar	à	Inglaterra	com	os	oficiais	de	sua	escolha,	no	momento	em
que	 julgarmos	 seu	comando	suficientemente	 reduzido	para	que	possa	 ser	passado	a	um	comandante	de
corpo	de	exército.	Você	deve	nomear	esse	comandante	agora.	Se	as	comunicações	forem	rompidas,	você
deverá	 passar	 o	 comando	 e	 retornar	 conforme	 especificado,	 quando	 sua	 força	 efetiva	 de	 combate	 não
ultrapassar	o	equivalente	a	três	divisões.	Isso	está	de	acordo	com	o	procedimento	militar	correto	e	não	lhe
é	 deixada	 nenhuma	 opção	 pessoal	 nessa	 questão.	 Politicamente,	 seria	 uma	 vitória	 desnecessária	 para	 o
inimigo	 que	 ele	 o	 capturasse	 quando	 apenas	 uma	 pequena	 força	 continuasse	 sob	 suas	 ordens.	 O
comandante	escolhido	por	você	deverá	receber	ordens	de	dar	prosseguimento	à	defesa,	em	conjunto	com
os	franceses,	e	à	retirada	de	Dunquerque	ou	das	praias,	mas	quando,	a	seu	juízo,	já	não	for	possível	uma
retirada	 organizada	 e	 nenhum	 outro	 dano	 proporcional	 puder	 ser	 infligido	 ao	 inimigo,	 ele	 está
autorizado,	 em	 consulta	 com	 o	 oficial	 francês	 no	 comando,	 a	 capitular	 formalmente,	 para	 evitar	 a
matança	inútil.

É	possível	que	essa	mensagem	final	tenha	influenciado	outros	grandes	acontecimentos	e	a	sorte	de	outro
bravo	 comandante.	 Quando	 estive	 na	 Casa	 Branca	 no	 fim	 de	 dezembro	 de	 1941,	 fui	 informado	 pelo
presidente	 e	 por	 Mr.	 Stimson	 do	 infortúnio	 que	 se	 acercava	 do	 general	 Mac	 Arthur	 e	 da	 guarnição
americana	em	Corregidor.	Julguei	apropriado	mostrar-lhes	de	que	maneira	havíamos	lidado	com	a	situação
de	um	comandante	em	chefe	cuja	força	estava	reduzida	a	uma	pequena	fração	de	seu	comando	original.	O
presidente	e	Mr.	Stimson	leram	o	telegrama	com	profunda	atenção	e	fiquei	surpreso	com	a	impressão	que
ele	pareceu	causar-lhes.	Pouco	mais	tarde,	nesse	dia,	Mr.	Stimson	voltou	e	pediu	uma	cópia	do	texto,	que	lhe
forneci	imediatamente.	É	possível	(pois	não	sei	dizer)	que	isso	os	tenha	influenciado	na	decisão	acertada	que
tomaram	 ao	mandar	 que	 o	 general	MacArthur	 passasse	 o	 comando	 a	 um	de	 seus	 generais	 subordinados,
assim	 salvando,	para	 todos	os	 seus	 futuros	 serviços	 gloriosos,	 o	 grande	 comandante	que,	de	outro	modo,
teria	perecido	ou	passado	a	guerra	como	prisioneiro	dos	japoneses.	Agrada-me	pensar	que	foi	assim.

Nesse	mesmo	30	 de	maio	 de	 1940,	 oficiais	 do	 estado-maior	 de	Lord	Gort,	 reunidos	 com	o	 almirante
Ramsay,	em	Dover,	informaram-no	de	que	o	alvorecer	de	1°	de	junho	seria	o	último	momento	até	o	qual	se
poderia	esperar	que	o	perímetro	de	leste	resistisse.	Assim,	a	evacuação	foi	instada	com	a	máxima	urgência,
para	assegurar,	tanto	quanto	possível,	que	uma	retaguarda	de	não	mais	de	cerca	de	quatro	mil	homens	ficasse
em	 terra.	 Verificou-se	 depois	 que	 esse	 número	 seria	 insuficiente	 para	 defender	 as	 últimas	 posições	 de
cobertura	e	se	decidiu	manter	o	setor	inglês	até	a	meia-noite	de	1-2	de	junho,	prosseguindo	a	retirada,	nesse
meio-tempo,	em	base	de	plena	igualdade	entre	as	forças	francesas	e	inglesas.

Era	essa	a	 situação	quando,	na	noite	de	31	de	maio,	 seguindo	as	ordens	recebidas,	Lord	Gort	passou	o
comando	ao	general	de	divisão	Alexander	e	retornou	à	Inglaterra.

✩



Para	 evitar	mal-entendidos,	 através	da	manutenção	do	contato	pessoal,	 foi	necessário	que	 eu	voasse	 até
Paris	em	31	de	maio,	para	uma	reunião	do	Conselho	Supremo	de	Guerra.	Comigo	no	avião	seguiram	Mr.
Attlee	 e	os	 generais	Dill	 e	 Ismay.	Levei	 também	o	general	Spears,	que	 chegara	no	dia	30	 com	as	últimas
notícias	 de	 Paris.	 Esse	 brilhante	 oficial	 e	 membro	 do	 parlamento	 era	 meu	 amigo	 da	 Primeira	 Guerra
Mundial.	Como	oficial	de	ligação	entre	a	esquerda	do	exército	francês	e	a	direita	dos	exércitos	ingleses,	ele
me	levou	a	Vimy	Ridge	em	1916.	Falando	francês	com	uma	pronúncia	perfeita	e	trazendo	em	sua	manga
cinco	galões	obtidos	por	ferimentos,	ele	era,	naquele	momento,	uma	personalidade	apropriada	para	nossas
angustiadas	 relações.	 Quando	 franceses	 e	 ingleses	 estão	 juntos	 em	 dificuldade	 e	 surgem	 discussões,	 os
franceses	muitas	vezes	são	loquazes	e	veementes,	enquanto	os	ingleses	mostram-se	impassíveis	ou	até	rudes.
Mas	Spears	era	capaz	de	dizer	coisas	ao	alto	escalão	francês	com	uma	facilidade	e	uma	força	que	nunca	vi
serem	igualadas.

Dessa	vez,	não	fomos	ao	Quai	d’Orsay,	mas	ao	gabinete	de	M.	Reynaud	no	Ministério	da	Guerra,	na	rua
Saint-Dominique.	Attlee	 e	 eu	 encontramos	Reynaud	 e	 o	marechal	 Pétain	diante	 de	nós	 como	os	 únicos
ministros	franceses.	Essa	foi	a	primeira	vez	que	Pétain,	então	vice-primeiro-ministro,	apareceu	em	qualquer
de	nossas	reuniões.	Nosso	embaixador,	Dill,	Ismay	e	Spears	estavam	conosco,	enquanto	Weygand,	Darlan,	o
capitão	De	Margerie,	secretário	do	gabinete	pessoal	de	Reynaud,	e	M.	Baudouin,	secretário	do	Gabinete	de
Guerra	francês,	representavam	os	franceses.

Os	 franceses	 desconheciam	 o	 que	 estava	 acontecendo	 com	 os	 exércitos	 do	 norte,	 assim	 como	 nós
desconhecíamos	 a	 situação	 da	 principal	 frente	 de	 operações	 francesa.	Quando	 eu	 lhes	 disse	 que	 165	mil
homens,	dos	quais	15	mil	eram	franceses,	tinham	sido	retirados,	ficaram	atônitos.	Naturalmente,	chamaram
atenção	para	a	acentuada	preponderância	inglesa.	Expliquei	que	isso	se	devia,	essencialmente,	ao	fato	de	ter
havido	muitas	 unidades	 administrativas	 inglesas	 na	 área	 da	 retaguarda,	 que	 tinham	 conseguido	 embarcar
antes	 que	 as	 tropas	 de	 combate	 pudessem	 ser	 poupadas	 do	 front.	 Além	 disso,	 até	 aquele	 momento,	 os
franceses	 não	haviam	 recebido	 ordens	 de	 retirada.	Uma	das	 principais	 razões	 por	 que	 eu	 fora	 a	Paris	 era
certificar-me	 de	 que	 as	 mesmas	 ordens	 fossem	 dadas	 às	 tropas	 francesas	 e	 inglesas.	 O	 governo	 de	 Sua
Majestade	julgara	necessário,	naquelas	circunstâncias	terríveis,	ordenar	a	Lord	Gort	que	retirasse	os	homens
aptos	para	o	combate	e	deixasse	os	feridos	para	trás.	Se	as	atuais	esperanças	se	confirmassem,	duzentos	mil
homens	aptos	poderiam	ser	retirados.	Isso	seria	quase	um	milagre.	Quatro	dias	antes,	eu	não	teria	apostado
em	mais	de	cinquenta	mil,	no	máximo.	Discorri	 sobre	nossas	 terríveis	perdas	de	equipamentos.	Reynaud
rendeu	um	belo	tributo	ao	trabalho	da	marinha	e	da	 força	aérea	 inglesas,	pelo	qual	 lhe	agradeci.	Falamos
então,	com	algum	detalhe,	sobre	o	que	poderia	ser	feito	para	recompor	as	forças	inglesas	na	França.

Enquanto	 isso,	 o	 almirante	 Darlan	 havia	 rascunhado	 um	 telegrama	 para	 o	 almirante	 Abrial,	 em
Dunquerque:

(1)	Uma	cabeça	de	praia	será	mantida	em	torno	de	Dunquerque	com	as	divisões	sob	seu	comando	e	sob
comando	inglês.
(2)	Tão	logo	você	esteja	convencido	de	que	nenhuma	tropa	fora	da	cabeça	de	praia	conseguirá	chegar	aos
pontos	de	 embarque,	 os	 soldados	 que	defendem	a	 cabeça	de	praia	 deverão	 recuar	 e	 embarcar,	 sendo	 as
forças	inglesas	embarcadas	em	primeiro	lugar.

Eu	 disse	 prontamente	 que	 os	 ingleses	 não	 deveriam	 embarcar	 primeiro,	 que	 a	 evacuação	 deveria
prosseguir	 em	 termos	 de	 igualdade	 entre	 ingleses	 e	 franceses,	 braços	 dados	—	bras	 dessus	 bras	 dessous.	Os
ingleses	fariam	a	retaguarda.	Isso	foi	aceito.

A	conversa	voltou-se	então	para	a	 Itália.	Expressei	 a	visão	 inglesa	de	que,	 se	a	 Itália	entrasse	na	guerra,
iríamos	atacá-la	de	imediato,	da	maneira	mais	eficaz.	Muitos	italianos	opunham-se	à	guerra	e	deveriam	ser



levados	 a	 se	 conscientizar	de	 sua	 gravidade.	Propus	que	 atacássemos	 com	bombardeios	 aéreos	o	 triângulo
industrial	do	noroeste,	 formado	pelas	cidades	de	Milão,	Turim	e	Gênova.	Reynaud	concordou	em	que	os
aliados	atacassem	de	ime diato,	e	o	almirante	Darlan	disse	ter	um	plano	pronto	para	o	bombardeio	naval	e
aéreo	 do	 suprimento	 de	 petróleo	 da	 Itália,	 predominantemente	 armazenado	 ao	 longo	 da	 costa	 entre	 a
fronteira	e	Nápoles.	As	discussões	técnicas	necessárias	foram	marcadas.

Após	alguma	conversa	sobre	a	importância	de	manter	a	Espanha	fora	da	guerra,	falei	sobre	o	panorama
geral.	Os	aliados,	disse	eu,	deveriam	manter	uma	frente	inflexível	contra	todos	os	seus	inimigos.	Os	Estados
Unidos	haviam-se	inflamado	com	os	acontecimentos	recentes	e,	mesmo	que	não	entrassem	na	guerra,	logo
estariam	 dispostos	 a	 nos	 prestar	 uma	 ajuda	 im portante.	 Uma	 invasão	 da	 Inglaterra,	 se	 viesse	 a	 ocorrer,
surtiria	um	efeito	ainda	mais	profundo	nos	Estados	Unidos.	A	Inglaterra	não	temia	a	invasão	e	resistiria	a	ela
da	maneira	mais	encarniçada,	em	cada	vilarejo	e	cada	aldeia.	Somente	depois	que	sua	necessidade	essencial
de	tropas	fosse	atendida	é	que	o	excedente	de	suas	forças	armadas	poderia	ser	posto	à	disposição	do	aliado
francês.	Eu	estava	absolutamente	convencido	de	que	bastaria	continuarmos	na	luta	para	vencer.	Mesmo	que
um	 de	 nós	 fosse	 derrubado,	 o	 outro	 não	 deveria	 abandonar	 a	 luta.	 O	 governo	 inglês	 estava	 disposto	 a
guerrear	do	Novo	Mundo,	se	por	infelicidade	a	própria	Inglaterra	fosse	devastada.	Se	a	Alemanha	derrotasse
um	dos	aliados,	ou	ambos,	não	teria	misericórdia:	seríamos	reduzidos	à	condição	de	vassalos	e	escravos	para
sempre.	Melhor	seria	que	a	civilização	da	Europa	ocidental,	com	todas	as	suas	realizações,	chegasse	a	um	fim
trágico,	mas	esplêndido,	do	que	ficarem	as	duas	demo cracias	a	arrastar	sua	existência,	despojadas	de	tudo	o
que	fazia	com	que	a	vida	merecesse	ser	vivida.

Mr.	Attlee	disse	estar	inteiramente	de	acordo	com	minha	visão.	“O	povo	inglês	sabe	agora	o	perigo	que
está	enfrentando	e	sabe	que,	na	eventualidade	de	uma	vitória	alemã,	tudo	o	que	construiu	será	destruído.	Os
alemães	matam	não	apenas	os	homens,	matam	as	ideias.	Nosso	povo	está	mais	decidido	que	nunca	em	sua
história.”	Reynaud	agradeceu-nos	pelo	que	tínhamos	dito.	Ele	tinha	certeza	de	que	o	moral	do	povo	alemão
não	estava	à	 altura	do	 triunfo	momentâneo	de	 seu	exército.	Se	 a	França	conseguisse	defender	o	Somme,
com	a	ajuda	da	Inglaterra,	e	se	a	indústria	americana	entrasse	para	compensar	a	disparidade	de	armamentos,
poderíamos	estar	certos	da	vitória.	Ele	estava	sumamente	grato,	afirmou,	por	minha	garantia	renovada	de
que,	se	um	dos	países	caísse,	o	outro	não	abandonaria	a	luta.

Encerrou-se	assim	a	reunião	formal.
Depois	 que	 nos	 levantamos	 da	mesa,	 alguns	 dos	 chefes	militares	 ficaram	 conversando	 na	 sacada,	 num

clima	 um	 pouco	 diferente.	 O	 mais	 destacado	 entre	 eles	 era	 o	 marechal	 Pétain.	 Spears	 estava	 comigo,
ajudando-me	com	meu	francês	e	conversando	ele	mesmo.	O	jovem	capitão	 francês	De	Margerie	 já	havia
falado	 em	 travar	 combates	na	África.	Mas	 a	 atitude	do	marechal	Pétain,	desligada	 e	pessimista,	deu-me	a
sensação	de	que	 ele	 consideraria	 a	 ideia	 de	uma	paz	 em	 separado.	A	 influência	 de	 sua	personalidade,	 sua
reputação	e	sua	serena	aceitação	da	marcha	dos	acontecimentos	adversos,	à	parte	quaisquer	palavras	que	ele
usasse,	 era	 quase	 irresistível	 para	 os	 que	 estavam	 sob	 sua	 influência.	 Um	 dos	 franceses,	 não	me	 recordo
quem,	 disse	 em	 seu	 estilo	 polido	 que	 uma	 continuação	 dos	 reveses	 militares	 poderia,	 em	 certas
eventualidades,	 impor	 à	 França	 uma	modificação	 da	 política	 externa.	 Nesse	 ponto,	 Spears	 mostrou-se	 à
altura	da	situação	e,	dirigindo-se	particularmente	ao	marechal	Pétain,	disse	em	francês	perfeito:	“Suponho
que	 o	 senhor	 compreenda,	 senhor	marechal,	 que	 isso	 significaria	 um	 bloqueio,	 pois	 não?”	 Alguém	mais
disse:	 “Talvez	 isso	 fosse	 inevitável.”	Mas	 Spears	 retrucou,	 olhando	 Pétain	 no	 rosto:	 “Isso	 significaria	 não
apenas	um	bloqueio,	mas	o	bombardeio	de	todos	os	portos	franceses	em	mãos	alemãs.”	Alegrou-me	que	isso
fosse	dito.	Cantei	minha	cantilena	habitual:	continuaríamos	a	lutar,	independentemente	do	que	acontecesse
ou	de	quem	sucumbisse.	Tivemos	outra	noite	de	pequenos	ataques	aéreos	e,	pela	manhã,	parti.

✩



Os	dias	31	de	maio	e	1°	de	junho	assistiram	ao	clímax,	mas	não	ao	fim,	de	Dunquerque.	Nesses	dois	dias,
mais	de	132	mil	homens	foram	desembar cados	em	segurança	na	Inglaterra,	tendo	sido	quase	um	terço	deles
trazido	 das	 praias	 em	 pequenas	 embarcações,	 sob	 furioso	 ataque	 aéreo	 e	 fogo	 de	 artilharia.	 Desde	 o
amanhecer	 de	 1°	 de	 junho	 os	 bombardeiros	 inimigos	 fizeram	 seus	 maiores	 esforços,	 muitas	 vezes
programados	 para	 os	 momen tos	 em	 que	 nossos	 caças	 haviam-se	 retirado	 para	 reabastecer.	 Esses	 ataques
cobraram	um	tributo	pesado	das	embarcações	repletas,	que	sofreram	quase	tanto	quanto	em	toda	a	semana
anterior.	 Nesse	 único	 dia,	 nossas	 perdas	 por	 ataques	 aéreos,	 minas,	 embarcações	 costeiras	 ou	 outros
infortúnios	 foram	 de	 31	 navios	 afundados	 e	 11	 avariados.	 Em	 terra,	 o	 inimigo	 aumentou	 a	 pressão	 na
cabeça	de	praia,	fazendo	tudo	para	rompê-la.	Foi	detido	pela	resistência	infatigável	da	retaguarda	aliada.

A	fase	final	foi	executada	com	muita	habilidade	e	precisão.	Pela	primeira	vez,	tornou-se	possível	planejar
com	antecedência,	em	vez	de	sermos	forçados	a	depender	de	improvisações	a	cada	hora.	No	amanhecer	de	2
de	junho,	cerca	de	quatro	mil	ingleses,	com	sete	canhões	antiaéreos	e	12	canhões	antitanque,	permaneceram
nas	imediações	de	Dunquerque,	com	forças	francesas	ainda	consideráveis	defendendo	o	perímetro,	cada	vez
mais	contraído.	A	retirada,	a	essa	altura,	só	era	possível	na	escuridão,	e	o	almirante	Ramsay	determinou	a
realização	de	uma	descida	em	massa	para	o	porto	naquela	noite,	com	todos	os	recursos	disponíveis.	Além	de
rebocadores	e	barcos	de	pequeno	porte,	44	navios	foram	enviados	da	Inglaterra	naquela	noite,	inclusive	11
contratorpedeiros	e	14	caça-minas.	Quarenta	navios	franceses	e	belgas	também	participaram.	Antes	da	meia-
noite,	a	retaguarda	inglesa	foi	embarcada.

Mas	esse	não	foi	o	fim	da	história	de	Dunquerque.	Havíamo-nos	pre parado	para	transportar	um	número
consideravelmente	maior	de	 franceses	naquela	noite	do	que	os	que	 se	apresentaram.	O	resultado	 foi	que,
quando	 nossos	 navios,	 muitos	 deles	 ainda	 vazios,	 tiveram	 de	 recuar	 ao	 amanhecer,	 grande	 número	 de
soldados	franceses,	muitos	ainda	em	combate	com	o	inimigo,	continuava	em	terra.	Seria	preciso	fazer	mais
um	esforço.	Ape sar	do	esgotamento	das	tripulações	dos	navios,	depois	de	tantos	dias	sem	descanso	ou	alívio,
o	apelo	foi	atendido.	Em	4	de	junho,	26.175	franceses	foram	desembarcados	na	Inglaterra,	mais	de	21	mil
deles	 trazidos	por	navios	 ingleses.	 Infelizmente,	vários	milhares	 ficaram	para	 trás,	 continuando	a	 lutar	na
cabeça	de	praia,	que	se	contraía,	até	a	manhã	do	dia	4,	quando	o	inimigo	chegou	aos	arredores	da	cidade.
Eles	haviam	esgotado	suas	forças.	Tinham	lutado	valentemente,	durante	muitos	dias,	para	cobrir	a	retirada
de	seus	companheiros	ingleses	e	franceses.	Passariam	os	anos	subsequentes	no	cativeiro.	Lembremo-nos	de
que,	não	fosse	a	resistência	da	retaguarda	de	Dunquerque,	a	recriação	de	um	exército	na	Inglaterra	para	a
defesa	interna	e	a	vitória	final	teriam	sido	gravemente	prejudicadas.

Finalmente,	às	14h23	de	4	de	junho,	o	almirantado,	em	concordância	com	os	franceses,	anunciou	que	a
Operação	Dynamo	estava	concluída.	Mais	de	338	mil	soldados	ingleses	e	aliados	tinham	sido	desembarcados
na	Inglaterra.

✩

O	parlamento	reuniu-se	em	4	de	junho,	e	era	meu	dever	expor	a	história	completa	perante	ele,	primeiro
em	 sessões	 públicas	 e,	 depois,	 em	 sessão	 se creta.	 A	 narrativa	 disso	 requer	 apenas	 alguns	 excertos	 de	meu
discurso.	Era	 imperativo	 explicar	não	 apenas	 ao	nosso	povo,	mas	 ao	mundo,	que	nossa	determinação	de
lutar	tinha	sérios	fundamentos	e	não	era	um	simples	esforço	do	desespero.	Também	era	oportuno	eu	expor
minhas	próprias	razões	para	ter	confiança.

Devemos	ter	muito	cuidado	para	não	conferir	à	saída	dessa	enrascada	os	atributos	de	uma	vitória.	Guerras	não
se	vencem	com	evacuações.	Mas	houve	nessa	retirada	uma	vitória	que	convém	assinalar.	Foi	da	Força	Aérea.
Muitos	de	nossos	soldados	que	voltaram	não	viram	a	Força	Aérea	em	ação;	viram	apenas	os	bombardeiros



que	 escaparam	 ao	 seu	 ataque	 protetor.	 Eles	 estão	 subestimando	 suas	 realizações.	 Ouvi	 falarem	 muitas
coisas	a	esse	respeito;	é	por	isso	que	me	dou	o	trabalho	de	dizê-lo.	Vou	contar-lhes	o	que	houve.	Foi	uma
grande	prova	de	 força	 entre	 as	 forças	 aéreas	 inglesa	 e	 alemã.	Podem	os	 senhores	 imaginar	um	objetivo
maior	para	os	 alemães,	no	ar,	do	que	 tornar	 impossível	 a	 evacuação	daquelas	praias	 e	 afundar	 todos	os
navios	 que	 se	 apresentassem,	 chegando	 quase	 à	 casa	 de	 milhares?	 Poderia	 haver	 objetivo	 de	 maior
importância	e	significação	militar	para	toda	a	finalidade	da	guerra	do	que	esse?	Eles	tentaram	com	afinco
e	 foram	 rechaçados;	 foram	 frustrados	 em	 sua	 tarefa.	Retiramos	 o	 exército,	 e	 eles	 pagaram	 em	número
quatro	 vezes	maior	 por	 todas	 as	 perdas	 que	 infligiram.	 (...)	 Todos	 os	 nossos	 aviões	 e	 todos	 os	 nossos
pilotos	confirmaram	ser	superiores	ao	que	têm	de	enfrentar	neste	momento.
Quando	consideramos	quão	maior	seria	nossa	vantagem	na	defesa	do	espaço	aéreo	acima	desta	ilha	contra
um	 ataque	 proveniente	 de	 além-mar,	 devo	 dizer	 que	 encontro	 nesses	 fatos	 base	 segura	 em	 que	 apoiar
pensamentos	práticos	e	tranquilizadores.	Presto	minhas	homenagens	a	esses	jovens	aviadores.	O	Grande
Exército	Francês,	de	momento,	foi	largamente	repelido	e	perturbado	pela	investida	de	alguns	milhares	de
veículos	blindados.	Não	 será	 também	possível	 que	 a	própria	 causa	da	 civilização	venha	 a	 ser	defen dida
pela	habilidade	e	devoção	de	alguns	milhares	de	aviadores?
Dizem-nos	que	Herr	Hitler	 tem	um	plano	para	 invadir	as	Ilhas	Inglesas.	Já	houve	quem	pensasse	nisso
outras	vezes.	Quando	Napoleão	esteve	em	Boulogne	por	um	ano,	com	seus	navios	de	fundo	chato	e	seu
Grande	Exército,	alguém	lhe	disse:	“Há	ervas	daninhas	amargas	na	Inglaterra.”	Certamente	existe	número
muito	maior	delas	desde	que	a	Força	Expedicionária	Britânica	retornou.
Toda	a	questão	da	defesa	nacional	contra	a	invasão,	é	claro,	é	fortemente	afetada	pelo	fato	de	termos	nesta
ilha,	por	enquanto,	forças	militares	muito	mais	vigorosas	do	que	jamais	tivemos	em	qualquer	momento
desta	guerra	ou	da	última.	Mas	isso	não	continuará	a	ser	assim.	Não	nos	contentaremos	com	uma	guerra
defensiva.	Temos	nosso	dever	para	com	nossa	aliada.	Temos	de	recompor	e	reforçar	mais	uma	vez	a	Força
Expedicionária	Britânica,	sob	as	ordens	de	seu	bravo	comandante	em	chefe,	Lord	Gort.	Tudo	isso	está	em
andamento,	mas,	nesse	intervalo,	devemos	colocar	nossas	defesas	nesta	ilha	em	tal	estado	de	organização
que	 o	 menor	 número	 possível	 seja	 exigido	 para	 dar	 uma	 segurança	 efetiva,	 e	 que	 o	 maior	 potencial
possível	de	esforço	ofensivo	se	possa	fazer.	É	nisso	que	estamos	agora	empenhados.

Concluí	com	uma	passagem	que	viria	a	se	revelar,	como	veremos,	um	fator	oportuno	e	importante	nas
decisões	americanas.

Muito	embora	grandes	pedaços	da	Europa	e	muitas	nações	antigas	e	famosas	tenham	caído	ou	venham	a
cair	sob	o	 jugo	da	Gestapo	e	de	todo	o	odioso	aparato	da	dominação	nazista,	não	esmoreceremos	nem
fracassaremos.	 Vamos	 até	 o	 fim.	 Combateremos	 na	 França,	 combateremos	 nos	 mares	 e	 oceanos,
combateremos	com	confiança	crescente	e	força	crescente	no	ar.	Defenderemos	nossa	 ilha,	ao	custo	que
for.	Lutaremos	nas	praias,	lutaremos	nas	pistas	de	pouso,	lutaremos	nos	campos	e	nas	ruas,	lutaremos	nas
montanhas;	we	shall	never	surrender,	e	ainda	que,	coisa	em	que	não	creio	por	um	só	momento,	esta	ilha
ou	 grande	 parte	 dela	 fique	 subjugada	 e	 faminta,	 então,	 nosso	 Império	 além	 dos	 mares,	 armado	 e
protegido	pela	esquadra	inglesa,	prosseguirá	na	luta,	até	que,	quando	a	Deus	aprouver,	o	Novo	Mundo,
com	toda	a	sua	força	e	poder,	venha	para	o	resgate	e	a	libertação	do	Velho.



	27	

A	corrida	aos	despojos

A	amizade	entre	os	povos	inglês	e	italiano	vinha	da	época	de	Garibaldi	e	Cavour.	Todas	as	etapas	da
libertação	do	norte	da	Itália	do	jugo	da	Áustria	e	todos	os	passos	em	direção	à	unidade	e	à	independência
italianas	haviam	conquistado	as	simpatias	do	liberalismo	vitoriano.	A	influência	inglesa	contribuíra	de	forma
poderosa	para	a	adesão	dos	italianos	à	causa	aliada	na	Primeira	Guerra	Mundial.	A	ascensão	de	Mussolini	e	o
estabelecimento	do	fascismo	em	oposição	ao	bolchevismo	haviam,	em	suas	fases	iniciais,	dividido	a	opinião
pública	inglesa,	conforme	as	diferentes	orientações	partidárias,	mas	não	haviam	afetado	as	amplas	bases	da
boa	 vontade	 entre	 os	 povos.	 Vimos	 que	 Mussolini	 se	 havia	 alinhado	 com	 a	 Inglaterra	 na	 oposição	 ao
hitlerismo	e	às	ambições	alemãs,	até	que	seus	projetos	contra	a	Abissínia	criaram	graves	problemas.	Narrei	a
triste	história	de	como	a	política	de	Baldwin-Chamberlain	em	relação	à	Abissínia	nos	trouxe	o	pior	de	dois
mundos,	do	como	alienamos	o	ditador	italiano	sem	quebrar-lhe	o	poder	e	de	como	a	Liga	das	Nações	ficara
prejudicada	sem	que	a	Abissínia	fosse	salva.	Também	testemunhamos	os	esforços	diligentes,	mas	inúteis,	de
Mr.	Chamberlain,	de	Sir	Samuel	Hoare	e	de	Lord	Halifax	para	reconquistar	a	amizade	perdida	de	Mussolini
durante	o	período	do	apaziguamento.	E,	por	último,	houve	o	aumento	da	convicção	de	Mussolini	de	que	o
sol	inglês	chegara	ao	ocaso	e	de	que	o	futuro	da	Itália,	com	a	ajuda	da	Alemanha,	poderia	alicerçar-se	nos
destroços	 do	 nosso	 Império.	 Isso	 foi	 seguido	 pela	 criação	 do	 Eixo	 Berlim-Roma,	 segundo	 o	 qual	 era
perfeitamente	possível	esperar	que	a	Itália	entrasse	na	guerra	contra	a	Inglaterra	e	a	França	desde	o	primeiro
dia	do	conflito.

Certamente,	para	Mussolini,	 foi	 apenas	um	ato	 comum	de	prudência	 ver	 como	a	 guerra	 transcorreria,
antes	de	se	comprometer,	e	comprometer	seu	país,	de	forma	irreversível.	O	processo	de	espera	não	foi	nada
improfícuo.	A	Itália	foi	cortejada	pelos	dois	lados	e	granjeou	muita	consideração	por	seus	interesses,	muitos
contratos	 lucrativos	 e	 tempo	para	 aperfeiçoar	 seus	 armamentos.	Assim	 transcorreram	os	meses	da	Guerra
Imperceptível.	É	uma	especulação	 interessante	 indagar	qual	 teria	 sido	o	destino	 italiano	 se	essa	política	 se
houvesse	mantido.	Os	Estados	Unidos,	com	seu	grande	eleitorado	italiano,	bem	poderiam	ter	deixado	claro
a	Hitler	que	qualquer	tentativa	de	arregimentar	a	Itália	para	seu	lado	pela	força	provocaria	as	mais	graves
consequências.	A	paz,	a	prosperidade	e	um	poderio	crescente	poderiam	ter	constituído	o	prêmio	por	uma
neutralidade	 continuada.	 De pois	 de	 Hitler	 se	 enredar	 na	 Rússia,	 essa	 situação	 favorável	 poderia	 ter-se
prolongado	 por	 tempo	 quase	 indefinido,	 com	 benefícios	 cada	 vez	 maiores,	 e	 Mussolini	 poderia	 ter-se
destacado,	na	paz	ou	no	último	ano	da	guerra,	 como	o	mais	 sábio	estadista	 já	 conhecido	pela	 ensolarada
península	e	por	seu	povo	trabalhador	e	inventivo.	Teria	sido	uma	situação	mais	agradável	do	que	a	que	de
fato	o	esperava.

Nas	duas	ocasiões	em	que	eu	havia	encontrado	Mussolini,	em	1927,	nossas	relações	pessoais	tinham	sido
íntimas	 e	 afáveis.	 Eu	 nunca	 teria	 in centivado	 a	 Inglaterra	 a	 se	 afastar	 dele	 por	 causa	 da	 Abissínia	 ou
levantado	 a	 Liga	 das	 Nações	 contra	 ele,	 a	 menos	 que	 estivéssemos	 dispostos	 a	 guerrear	 até	 as	 últimas
consequências.	 Como	 Hitler,	 ele	 compreendia	 e,	 de	 certa	 maneira,	 respeitava	 minha	 campanha	 pelo
rearmamento	 inglês,	 embora	 ficasse	muito	 satisfeito	 com	 o	 fato	 de	 a	 opinião	 pública	 inglesa	 não	 apoiar
minha	posição.



Na	 crise	 a	 que	 então	 chegamos,	 com	 a	 desastrosa	 Batalha	 da	 França,	 era	 claramente	 meu	 dever,	 na
condição	de	primeiro-ministro,	fazer	o	máximo	possível	para	manter	a	Itália	fora	da	guerra.	Embora	eu	não
me	entregasse	a	esperanças	ilusórias,	usei	prontamente	todos	os	recursos	e	influência	que	possuía.	Seis	dias
depois	de	me	tornar	chefe	do	governo,	redigi,	por	desejo	do	Gabinete,	o	apelo	a	Mussolini	que,	juntamente
com	sua	resposta,	foi	publicado	dois	anos	depois,	em	circunstâncias	muito	diferentes.	Era	datado	de	16	de
maio	de	1940.

Agora	 que	 assumi	 o	 cargo	 de	 primeiro-ministro	 e	ministro	 da	Defesa,	 relembro	 nossos	 encontros	 em
Roma	 e	 sinto	 o	 desejo	 de	 lhe	 expressar	 palavras	 de	 boa	 vontade,	 em	 sua	 condição	 de	Chefe	 da	 nação
italiana,	transpondo	o	que	se	afigura	um	abismo	cada	vez	maior.	Acaso	será	tarde	demais	para	impedirmos
que	um	rio	de	 sangue	venha	a	 fluir	 entre	os	po vos	 inglês	 e	 italiano?	Está	 fora	de	dúvida	que	podemos
infligir-nos	 danos	 mútuos	 deploráveis	 e	 machucar	 cruelmente	 uns	 aos	 outros,	 enegrecendo	 o
Mediterrâneo	com	nossa	luta.	Se	essa	for	sua	determinação,	assim	terá	que	ser;	mas	declaro	que	nunca	fui
inimigo	da	grandeza	italiana,	nem	jamais	abriguei	no	coração	uma	inimizade	contra	o	Legislador	italiano.
É	especulativo	prever	o	curso	das	grandes	batalhas	que	hoje	se	travam	na	Europa,	mas	estou	certo	de	que,
haja	o	que	houver	no	 continente,	 a	 Inglaterra	prosseguirá	 até	o	 fim,	 ainda	que	 inteiramente	 só,	 como
fizemos	 antes,	 e	 creio,	 com	 alguma	 certeza,	 que	 seremos	 ajudados	 em	 medida	 cada	 vez	 maior	 pelos
Estados	Unidos	e,	a	rigor,	por	todas	as	Américas.
Rogo-lhe	acreditar	que	não	é	movido	pela	fraqueza	ou	pelo	medo	que	faço	este	apelo	solene,	que	ficará
registrado.	 Desde	 as	 mais	 remotas	 eras,	 acima	 de	 todos	 os	 outros	 pleitos,	 eleva-se	 o	 apelo	 de	 que	 os
herdeiros	comuns	da	civilização	latina	e	cristã	não	se	alinhem	uns	contra	os	outros	em	combate	mortal.
Atenda-o,	é	o	que	lhe	rogo,	com	toda	a	honra	e	respeito,	antes	que	seja	dado	o	terrível	sinal.	Ele	nunca
será	dado	por	nós.

A	resposta	foi	áspera.	Mas	teve	ao	menos	o	mérito	da	franqueza.

Respondo	à	mensagem	que	o	senhor	me	enviou	para	lhe	dizer	que,	certamente,	o	senhor	está	a	par	das
graves	 razões	de	caráter	histórico	e	circunstancial	que	alinharam	nossos	dois	países	em	campos	opostos.
Sem	remontar	muito	no	tempo,	recordo-lhe	a	iniciativa	tomada	por	seu	governo,	em	1935,	de	organizar
em	Genebra	 sanções	contra	a	 Itália,	 empenhada	em	conquistar	para	 si	um	pequenino	espaço	 sob	o	 sol
africano,	 sem	 causar	 o	menor	 prejuízo	 a	 seus	 interesses	 e	 territórios	 ou	 aos	 de	 terceiros.	Relembro-lhe
também	a	situação	real	e	atual	de	servidão	em	que	se	encontra	a	Itália	em	seu	próprio	mar.	Se	foi	para
honrar	sua	assinatura	que	seu	governo	declarou	guerra	à	Alemanha,	o	senhor	há	de	compreender	que	o
mesmo	 sentimento	 de	 honra	 e	 respeito	 pelos	 compromissos	 assumidos	 no	 Tratado	 Ítalo-Germânico
norteia	a	política	italiana,	hoje	e	no	futuro,	ante	qualquer	acontecimento.

Desse	momento	em	diante,	não	podíamos	 ter	em	dúvida	a	 intenção	de	Mussolini	de	entrar	em	guerra
quando	a	oportunidade	lhe	fosse	mais	favo rável.	Sua	decisão	fora	tomada,	na	verdade,	tão	logo	a	derrota	dos
exércitos	 franceses	 se	 evidenciara.	Em	13	de	maio,	 ele	dissera	 a	Ciano	que	declararia	 guerra	 à	França	 e	 à
Inglaterra	dentro	de	um	mês.	Sua	decisão	oficial	de	declarar	guerra	em	qualquer	data	apropriada,	depois	de
5	de	 junho,	foi	comunicada	aos	chefes	de	estado-maior	 italianos	em	29	de	maio.	A	pedido	de	Hitler,	essa
data	foi	adiada	para	10	de	junho.

✩



Em	 26	 de	maio,	 enquanto	 o	 destino	 dos	 exércitos	 do	 norte	 estava	 em	 suspenso	 e	 ninguém	 podia	 ter
certeza	de	que	alguém	escaparia,	Reynaud	voou	até	a	Inglaterra	para	conversar	conosco	sobre	esse	tema,	que
não	 estivera	 ausente	 dos	 nossos	 pensamentos.	 A	 declaração	 de	 guerra	 italiana	 era	 esperada	 para	 qualquer
momento.	Assim,	a	França	teria	nova	frente	e	um	novo	inimigo	avançaria	vorazmente	sobre	ela	pelo	sul.
Seria	possível	fazer	alguma	oferta	a	Mussolini	para	nos	livrar	dele?	Foi	essa	a	pergunta	formulada.	Não	me
parecia	que	houvesse	a	mínima	chance,	e	cada	fato	usado	pelo	premier	francês	como	argumento	favorável	a
uma	tentativa	só	fez	aumentar	minha	certeza	de	que	não	havia	esperança.	Entretanto,	Reynaud	estava	so -
frendo	intensas	pressões	 internas	e	nós,	por	nosso	 lado,	queríamos	dar	toda	a	consideração	à	nossa	aliada,
cuja	única	arma	vital,	seu	exército,	estava	se	esfacelando	em	suas	mãos.	Embora	não	houvesse	necessidade	de
enumerar	 os	 graves	 fatos,	 M.	 Reynaud	 discorreu	 de	 maneira	 nada	 obscura	 sobre	 uma	 possível	 retirada
francesa	da	guerra.	Pessoalmente,	ele	continuaria	na	luta,	mas	sempre	havia	a	possibilidade	de	que	logo	fosse
substituído	por	outros,	de	ânimo	diferente.

Em	25	de	maio,	a	pedido	do	governo	francês,	já	havíamos	feito	uma	solicitação	conjunta	ao	presidente
Roosevelt	para	que	ele	interviesse.	Nessa	mensagem,	a	Inglaterra	e	a	França	haviam-no	autorizado	a	declarar
que	en tendíamos	que	a	Itália	tinha	queixas	territoriais	contra	nós	no	Mediterrâneo,	que	estávamos	dispostos
a	considerar	prontamente	qualquer	reivindicação	razoável,	que	os	aliados	aceitariam	a	Itália	na	Conferência
de	 Paz,	 com	 status	 idêntico	 ao	 de	 qualquer	 nação	 beligerante,	 e	 que	 solicitaríamos	 ao	 presidente	 que	 se
certificasse	 do	 cumprimento	 de	 qualquer	 acordo	 então	 firmado.	O	 presidente	 tomara	 providências	 nesse
sentido,	mas	suas	declarações	tinham	sido	repelidas	pelo	ditador	italiano	da	maneira	mais	brusca.	Em	nossa
reunião	com	Reynaud,	já	dispúnhamos	dessa	resposta.	O	premier	francês	sugeriu	então	algumas	propostas
mais	precisas.	Obviamente,	se	elas	se	destinavam	a	remediar	o	“estado	de	servidão	[da	Itália]	em	seu	próprio
mar”,	 deveriam	 afetar	 tanto	 a	 situação	 de	 Gibraltar	 quanto	 a	 de	 Suez.	 A	 França	 estava	 disposta	 a	 fazer
concessões	similares	quanto	a	Túnis.

Não	pudemos	demonstrar	nenhum	apoio	a	 essas	 ideias.	Não	que	 fosse	 errado	examiná-las,	ou	que	não
parecesse	valer	a	pena,	naquele	momento,	pagar	um	preço	elevado	para	manter	a	Itália	fora	da	guerra.	Meu
sentimento	pessoal	era	que,	no	ponto	em	que	estavam	nossas	negociações,	não	tínhamos	nada	a	oferecer	que
Mussolini	não	pudesse	tomar	sozinho	ou	que	não	lhe	fosse	concedido	por	Hitler,	caso	fôssemos	derrotados.
Não	 é	 fácil	 fazer	 uma	 barganha	 no	 último	 suspiro.	 Uma	 vez	 que	 começássemos	 a	 negociar,	 através	 da
mediação	amistosa	do	Duce,	destruiríamos	nosso	poder	de	continuar	na	 luta.	Meus	colegas	mostraram-se
muito	 firmes	 e	 inflexíveis.	 Todos	 estávamos	 muito	 mais	 concentrados	 na	 ideia	 de	 bombardear	 Milão	 e
Turim,	no	momento	em	que	Mussolini	declarasse	guerra,	para	ver	se	ele	gostava.	Reynaud,	que	no	fundo
não	 discordava	 disso,	 pareceu	 convencido	 ou,	 pelo	 menos,	 satisfeito.	 Mas	 isso	 não	 impediu	 o	 governo
francês,	alguns	dias	depois,	de	fazer	sua	própria	oferta	direta	de	concessões	territoriais	à	Itália,	que	Mussolini
tratou	 com	desdém.	 “Ele	 não	 está	 interessado”,	 disse	Ciano	 ao	 embaixador	 francês	 em	 3	 de	 junho,	 “em
recuperar	nenhum	ter ritório	francês	através	da	negociação	pacífica.	Está	decidido	a	guerrear	com	a	França.”
Era	exatamente	o	que	havíamos	esperado.

Apesar	do	extremo	empenho	americano,	nada	conseguiu	desviar	Mussolini	de	 seu	 rumo.	No	dia	10	de
junho,	às	16h45,	o	ministro	italiano	do	Exterior	informou	ao	embaixador	inglês	que	a	Itália	se	consideraria
em	guerra	com	o	Reino	Unido	a	partir	da	meia-noite	daquele	dia.	Um	comunicado	semelhante	foi	feito	ao
governo	francês.	Quando	Ciano	entregou	sua	nota	ao	embaixador	francês,	M.	François-Poncet	comentou,
da	porta:	 “Vocês	 também	vão	descobrir	que	os	 alemães	 são	dominadores	 implacáveis.”	De	 sua	 sacada	 em
Roma,	Mussolini	 anunciou	 à	multidão	 bem-organizada	 que	 a	 Itália	 estava	 em	 guerra	 com	 a	 França	 e	 a
Inglaterra.	Ao	que	parece,	Ciano	 teria	 comentado	mais	 tarde,	 em	 tom	apologético,	 que	 aquela	 era	 “uma
oportunidade	que	só	aparece	uma	vez	em	cada	cinco	mil	anos”.	Essas	oportunidades,	conquanto	raras,	não
são	necessariamente	boas.



Os	 italianos	 atacaram	 imediatamente	 as	 tropas	 francesas	 na	 frente	 alpina	 e,	 retribuindo	 esse	 gesto,	 a
Inglaterra	declarou	guerra	à	Itália.	Cinco	navios	italianos	detidos	em	Gibraltar	foram	tomados	e	a	marinha
recebeu	ordens	de	interceptar	e	levar	para	portos	controlados	todas	as	embarcações	italianas	que	estivessem
no	mar.	Na	noite	do	dia	12,	nossas	esquadrilhas	de	bombar deiros,	após	um	longo	voo	iniciado	na	Inglaterra
—	o	que	significava	cargas	leves	—	lançaram	suas	primeiras	bombas	sobre	Turim	e	Milão.	Ansiávamos,	no
entanto,	por	um	ataque	muito	mais	intenso,	tão	logo	pudéssemos	usar	os	aeroportos	franceses	em	Marselha.

Os	 franceses	 só	 conseguiram	 juntar	 três	 divisões,	 com	 tropas	 de	 apoio	 equivalentes	 a	 mais	 três,	 para
enfrentar	a	invasão	nos	desfiladeiros	alpinos	e	ao	longo	da	costa	da	Riviera	pelo	grupo	ocidental	de	exércitos
italianos.	 Estes	 abrangiam	32	 divisões,	 sob	 o	 comando	 do	 príncipe	Umberto.	Além	disso,	 uma	 poderosa
massa	 de	 blindados	 alemães,	 descendo	 rapidamente	 pelo	 vale	 do	 Ródano,	 logo	 começou	 a	 penetrar	 na
retaguarda	 francesa.	 Ainda	 assim,	 os	 italianos	 continuaram	 a	 ser	 enfrentados	 e	 até	 imobilizados	 pelas
unidades	alpinas	francesas	em	todos	os	pontos	do	novo	front,	mesmo	depois	da	queda	de	Paris	e	da	tomada
de	Lyon	pelos	alemães.	Quando,	em	18	de	junho,	Hitler	e	Mussolini	encontraram-se	em	Munique,	o	Duce
tinha	 pouca	 coisa	 de	 que	 se	 gabar.	Uma	nova	 ofensiva	 italiana	 foi	 lançada	 em	21	 de	 junho.	As	 posições
francesas	nos	Alpes,	entretanto,	revelaram-se	 inexpugnáveis,	e	o	grande	ataque	italiano	em	direção	a	Nice
foi	barrado	nos	arredores	de	Mentone.	Embora	o	exército	francês	na	fronteira	sudeste	salvasse	sua	honra,	a
marcha	 alemã	 para	 o	 sul,	 pela	 sua	 retaguarda,	 impossibilitou	 a	 continuação	 da	 luta,	 e	 a	 conclusão	 do
armistício	 com	 a	 Alemanha	 foi	 vinculada	 a	 um	 pedido	 francês	 de	 cessação	 das	 hostilidades	 por	 parte	 da
Itália.

Um	discurso	do	presidente	Roosevelt	 fora	 anunciado	para	 a	noite	de	10	de	 junho.	Por	 volta	da	meia-
noite,	 escutei-o	na	 companhia	de	um	grupo	de	 oficiais	 na	 sala	 de	 guerra	do	 almirantado,	 onde	 eu	 ainda
trabalhava.	Quando	ele	proferiu	suas	palavras	contundentes	sobre	a	Itália	—	“Neste	10	de	junho	de	1940,	a
mão	que	tinha	o	punhal	cravou-o	nas	costas	do	seu	vizinho”	—,	houve	um	intenso	murmúrio	de	satisfação.
Fiquei	 pensando	nos	 votos	 ítalo-americanos	 na	 eleição	 presidencial	 que	 se	 aproximava;	mas	 eu	 sabia	 que
Roosevelt	era	um	político	americano	sumamente	experiente,	embora	nunca	temesse	correr	riscos	por	suas
decisões.	 Foi	 um	 discurso	 magnífico,	 impregnado	 de	 paixão,	 que	 nos	 transmitiu	 uma	 mensagem	 de
esperança.	 Enquanto	 essa	 impressão	 se	 mantinha	 viva	 em	 mim,	 e	 antes	 de	 me	 deitar,	 expressei	 minha
gratidão.

✩

Começara	a	corrida	pelos	despojos.	Mas	Mussolini	não	foi	o	único	animal	 faminto	atrás	dos	restos.	Ao
Chacal	veio	juntar-se	o	Urso.

Já	relatei	o	curso	das	relações	anglo-soviéticas	até	a	eclosão	da	guerra,	bem	como	a	hostilidade,	beirando
um	efetivo	rompimento	com	a	Inglaterra	e	a	França,	que	surgira	durante	a	invasão	russa	da	Finlândia.	A	essa
altura,	 a	 Alemanha	 e	 a	 Rússia	 trabalhavam	 juntas,	 tão	 estreitamente	 quanto	 o	 permitiam	 suas	 profundas
divergências	de	interesses.	Hitler	e	Stalin	tinham	muito	em	comum,	como	governantes	totalitários,	e	seus
sistemas	 de	 governo	 eram	 afins.	 Molotov	 esbanjava	 sorrisos	 com	 o	 embaixador	 alemão,	 o	 conde	 Schu-
lenburg,	 em	 todas	 as	 ocasiões	 importantes,	 e	 era	 solícito	 e	 fastidiosamente	 lisonjeiro	 em	 sua	 aprovação	 à
política	alemã	e	em	seus	elogios	às	medidas	militares	de	Hitler.	Desferido	o	ataque	alemão	contra	a	Noruega,
ele	 afirmara	 que	 o	 governo	 soviético	 compreendia	 as	 medidas	 que	 se	 haviam	 imposto	 à	 Alemanha.	 Os
ingleses,	com	certeza,	tinham	ido	longe	demais.	Haviam	desconsiderado	por	completo	os	direitos	das	nações
neutras.	“Desejamos	à	Alemanha	pleno	sucesso	em	suas	medidas	defensivas.”	Hitler	se	empenhara	em	informar
Stalin,	 na	manhã	 de	 10	 de	maio,	 sobre	 o	 ataque	 que	 havia	 iniciado	 contra	 a	 França	 e	 os	 Países	 Baixos,
neutros.	 “Fiz	 uma	 visita	 a	 Molotov”,	 escreveu	 Schulenburg.	 “Ele	 gostou	 da	 notícia	 e	 acrescentou



compreender	 que	 a	 Alemanha	 tinha	 de	 se	 proteger	 contra	 um	 ataque	 anglo-francês.	 Não	 manifestou
nenhuma	dúvida	quanto	ao	nosso	sucesso.”

Embora,	naturalmente,	 essas	 expressões	de	 sua	opinião	 fossem	desconhe cidas	 até	depois	da	 guerra,	não
tínhamos	 ilusões	 sobre	 a	 atitude	 russa.	 Mesmo	 assim,	 mantivemos	 uma	 paciente	 política	 de	 tentar
restabelecer	 relações	de	caráter	confidencial	 com	a	Rússia,	 confiando	no	desenrolar	dos	acontecimentos	e
nos	 antagonismos	 fundamentais	 daquele	 país	 com	 a	 Alemanha.	 Julgou-se	 aconselhável	 empregar	 as
habilidades	de	Sir	Stafford	Cripps	como	embaixador	em	Moscou.	Ele	aceitou	de	bom	grado	essa	tarefa	triste
e	 pouco	 promissora.	 Naquele	 momento,	 não	 nos	 apercebêramos	 suficientemente	 de	 que	 os	 comunistas
soviéticos	odeiam	mais	os	políticos	de	extrema	esquerda	do	que	os	conservadores	ou	liberais.	Quanto	mais
um	homem	se	aproxima	do	comunismo	em	seus	sentimentos,	mais	ele	é	detestado	pelos	soviéticos,	a	menos
que	se	 junte	ao	partido.	O	governo	soviético	concordou	em	receber	Cripps	como	embaixador	e	explicou
essa	medida	a	seus	confederados	nazistas.	Escreveu	Schulenburg	a	Berlim	em	29	de	maio:

A	União	Soviética	está	interessada	em	obter	borracha	e	estanho	da	Inglater ra,	em	troca	de	madeira.	Não
há	motivo	para	apreensão	no	que	concerne	à	missão	de	Cripps,	já	que	não	há	razão	para	duvidarmos	da
atitude	leal	da	União	Soviética	para	conosco,	e	já	que	o	rumo	inalterado	da	política	soviética	em	relação	à
Inglaterra	previne	prejuízos	para	a	Alemanha	ou	para	os	 interesses	vitais	alemães.	Não	há	aqui	nenhum
tipo	 de	 indício	 que	 leve	 a	 crer	 que	 os	 recentes	 sucessos	 alemães	 provoquem	 sobressalto	 ou	 medo	 da
Alemanha	no	governo	soviético.

A	 queda	 da	 França	 e	 a	 destruição	 dos	 exércitos	 franceses	 e	 de	 qualquer	 elemento	 de	 contrapeso	 no
Ocidente	deveriam	ter	produzido	alguma	reação	na	mente	de	Stalin,	mas	nada	pareceu	advertir	os	 líderes
soviéticos	da	gravidade	de	 seu	próprio	perigo.	Em	18	de	 junho,	quando	 se	consumou	a	derrota	 francesa,
Schulenburg	 relatou:	 “Molotov	 chamou-me	 a	 seu	 gabinete	 esta	 noite	 e	 expressou	 as	 mais	 calorosas
congratulações	do	governo	sovié tico	pelo	esplêndido	 sucesso	das	 forças	armadas	alemãs.”	 Isso	ocorreu	quase
exatamente	 um	 ano	 antes	 da	 data	 em	 que	 essas	 mesmas	 forças	 armadas,	 tomando	 o	 governo	 soviético
inteiramente	de	surpresa,	desabaram	sobre	a	Rússia	em	cascatas	de	fogo	e	aço.	Sabemos	agora	que,	apenas
quatro	meses	depois,	em	1940,	Hitler	decidiu-se	definitivamente	por	uma	guerra	de	extermínio	contra	os
soviéticos	e	iniciou	a	longa,	vasta	e	sub-reptícia	movimentação	desses	tão	congratulados	exércitos	alemães	em
direção	ao	Leste.	Nenhuma	lembrança	de	seus	erros	de	avaliação	e	de	sua	conduta	anterior	jamais	impediu	o
governo	soviético,	bem	como	seus	agentes	e	associados	comunistas	no	mundo	inteiro,	de	bradarem	por	uma
“segunda	frente”,	na	qual	a	Inglaterra,	que	eles	haviam	condenado	à	ruína	e	à	servidão,	viria	a	desempenhar
um	papel	preponderante.	Nós,	entretanto,	compreendíamos	o	futuro	com	mais	realismo	do	que	esses	frios
calculistas.	Compreendíamos	seus	perigos	e	seus	interesses	melhor	do	que	eles	mesmos.

Em	14	de	junho,	dia	da	queda	de	Paris,	Moscou	enviou	um	ultimato	à	Lituânia,	acusando	essa	nação	e	os
outros	países	bálticos	de	conspiração	militar	contra	a	URSS	e	exigindo	mudanças	radicais	de	governo,	além
de	concessões	militares.	Em	15	de	junho,	soldados	do	Exército	Vermelho	invadiram	o	país.	A	Letônia	e	a
Estônia	foram	submetidas	ao	mesmo	tratamento.	Urgia	instaurar	imediatamente	governos	pró-soviéticos	e
instalar	guarnições	 soviéticas	nesses	pequenos	países.	A	 resistência	 estava	 fora	de	questão.	O	presidente	da
Letônia	foi	deportado	para	a	Rússia	e	Mr.	Vyshinsky	chegou	ao	país	para	nomear	um	governo	provisório,
encarregado	 de	 promover	 as	 eleições	 seguintes.	 Na	 Estônia,	 o	 padrão	 foi	 idêntico.	 Em	 19	 de	 junho,
Zhdanov	chegou	para	 instaurar	um	regime	 semelhante.	Em	3-6	de	agosto,	o	 simulacro	de	governos	pró-
soviéticos	 amistosos	 e	democráticos	 foi	 varrido	por	 completo	 e	o	Kremlin	 anexou	as	nações	do	Báltico	 à
União	Soviética.

Um	ultimato	 russo	 à	Romênia	 foi	 entregue	 ao	 embaixador	 romeno	 em	Moscou	 às	 22	horas	 de	 26	de
junho.	A	cessão	da	Bessarábia	e	da	 região	norte	da	província	de	Bukovina	 foi	 exigida,	 solicitando-se	uma



resposta	imediata	no	dia	seguinte.	A	Alemanha,	embora	aborrecida	com	essa	ação	precipitada	da	Rússia,	que
ameaçava	seus	interesses	econômicos	na	Romênia,	estava	comprometida	nos	termos	do	pacto	Ribbentrop-
Molotov	de	agosto	de	1939,	que	reconhecia	o	interesse	político	exclusivo	da	Rússia	nessas	áreas	do	sudeste
Europeu.	Assim,	 o	 governo	 alemão	 aconselhou	 a	Romênia	 a	 ceder.	 Em	27	 de	 junho,	 as	 tropas	 romenas
foram	retiradas	das	duas	províncias	em	questão	e	os	territórios	passaram	para	as	mãos	dos	russos.	As	forças
armadas	 da	União	 Soviética,	 a	 partir	 de	 então,	 ficaram	 solidamente	 plantadas	 nas	 praias	 do	Báltico	 e	 no
estuário	do	Danúbio.
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De	volta	à	França,	4	a	12	de	junho

Quando	se	soube	quantos	eram	os	resgatados	de	Dunquerque,	um	sentimento	de	alívio	espalhou-se	pela
ilha	e	por	todo	o	Império.	A	chegada	segura	de	um	quarto	de	um	milhão	de	homens,	nata	de	nosso	exército,
foi	um	marco	 em	nossa	peregrinação	pelos	 anos	de	derrota.	Os	 soldados	 retornaram	 sem	nada	 além	dos
fuzis	 e	 baionetas	 e	 algumas	 centenas	 de	metralhadoras,	 e	 foram	 prontamente	mandados	 para	 casa	 numa
licença	de	sete	dias.	A	ale gria	por	se	reunirem	mais	uma	vez	a	suas	famílias	não	suplantou	seu	firme	desejo	de
combater	 o	 inimigo	 o	 mais	 depressa	 possível.	 Os	 que	 haviam	 efetivamente	 lutado	 com	 os	 alemães	 em
campanha	 acreditavam	que,	 tendo	uma	oportunidade	 justa,	 poderiam	derrotá-los.	Estavam	 com	o	moral
alto	e	voltaram	para	seus	regimentos	e	baterias	com	entusiasmo.

Houve,	 é	 claro,	 um	 lado	 mais	 escuro	 em	 Dunquerque.	 Tínhamos	 perdido	 todo	 o	 equipamentos	 do
exército,	 todos	os	primeiros	 frutos	de	nossas	 fábricas.	Muitos	meses	 teriam	de	 transcorrer,	mesmo	que	os
programas	existentes	fossem	cumpridos	sem	qualquer	interrupção	causada	pelo	inimigo,	para	essa	perda	ser
reparada.

Entrementes,	 do	 outro	 lado	do	Atlântico,	 nos	EUA,	 emoções	 intensas	 já	 se	 agitavam	no	peito	de	 seus
líderes.	 Houve	 um	 reconhecimento	 imediato	 de	 que	 o	 grosso	 do	 exército	 inglês	 só	 conseguira	 escapar
mediante	a	perda	de	todo	o	seu	equipamento.	Já	em	1°	de	junho,	o	presidente	havia	expedido	ordens	para
que	os	ministérios	da	Guerra	e	da	Marinha	comunicassem	de	que	armamentos	poderiam	prescindir,	a	fim
de	cedê-los	à	Inglaterra	e	à	França.	À	frente	do	exército	americano,	como	chefe	do	Estado-Maior,	achava-se
o	 general	Marshall,	 não	 apenas	um	 soldado	de	 comprovada	qualidade,	mas	homem	de	 grande	 visão.	Ele
instruiu	 prontamente	 seu	 chefe	 do	 departamento	 de	material	 bélico	 e	 seu	 vice-chefe	 do	 Estado-Maior	 a
fazerem	um	 levantamento	de	 toda	 a	 relação	do	armamento	de	 reserva	 e	do	 estoque	de	munição.	Em	48
horas,	 vieram	 as	 respostas	 e,	 em	 3	 de	 junho,	Marshall	 aprovou	 as	 listas.	 A	 primeira	 delas	 abrangia	meio
milhão	de	fuzis	calibre	30,	dos	dois	milhões	fabricados	em	1917	e	1918	e	armazenados	em	graxa	por	mais
de	vinte	anos.	Para	estes,	havia	cerca	de	250	cartuchos	por	unidade.	Havia	novecentas	peças	de	campanha
soixante	 quinze,	 com	 um	milhão	 de	 tiros,	 oitenta	mil	metralhadoras	 e	 vários	 outros	 artigos.	O	 chefe	 do
departamento	de	material	bélico,	o	general	Wesson,	foi	instruído	a	lidar	com	essa	questão	e,	imediatamente,
todos	os	depósitos	e	arsenais	do	exército	americano	começaram	a	embalar	o	material	para	embarque.	No
fim	 da	 se mana,	 mais	 de	 seiscentos	 vagões	 de	 carga	 abarrotados	 rumavam	 para	 as	 docas	 do	 exército	 em
Raritan,	New	Jersey,	no	rio,	acima	da	baía	de	Gravesend.	Em	11	de	junho,	uma	dúzia	de	navios	mercantes
ingleses	entraram	na	baía	e	ancoraram,	iniciando-se	o	embarque	do	material	em	barcaças.

Com	 essas	 medidas	 extraordinárias,	 os	 Estados	 Unidos	 deixaram-se	 ficar	 apenas	 com	 equipamento
suficiente	para	1,8	milhão	de	homens,	o	número	mínimo	estipulado	pelo	plano	de	mobilização	do	exército
americano.	Tudo	isso	é	fácil	de	ler	agora,	mas,	na	época,	foi	um	supremo	ato	de	fé	e	liderança	dos	EUA	se
privarem	 dessa	 massa	 realmente	 considerável	 de	 armamentos,	 em	 prol	 de	 um	 país	 que	 muitos	 já
consideravam	 derrotado.	 Eles	 nunca	 tiveram	motivo	 de	 arrependimento.	Como	 será	 relatado	 em	 breve,
transportamos	essas	armas	preciosas	em	segurança	pelo	Atlântico	durante	o	mês	de	julho,	e	elas	constituíram
não	apenas	um	ganho	material,	mas	um	fator	importante	em	todas	as	deliberações	dos	amigos	ou	inimigos
sobre	uma	invasão.



✩

O	mês	de	junho	foi	particularmente	desgastante	para	todos	nós,	devido	à	dupla	e	contraditória	tensão	a
que	estávamos	submetidos	em	nossa	situação	de	penúria,	por	nosso	dever	para	com	a	França,	de	um	lado,	e
pela	 necessidade	 de	 criar	 um	 exército	 regular	 em	 casa	 e	 fortificar	 a	 ilha,	 de	 outro.	A	 dupla	 tensão	 dessas
necessidades	vitais,	mas	antagônicas,	foi	extremamente	aguda.	Não	obstante,	adotamos	uma	política	firme	e
estável,	sem	grande	agitação.	Continuamos	a	dar	prioridade	máxima	ao	envio	de	quaisquer	tropas	treinadas
e	 equipadas	 que	 tivéssemos	 para	 recompor	 a	 BEF	 na	 França.	Depois	 disso,	 dedicamos	 nossos	 esforços	 à
defesa	da	ilha	—	primeiro,	recompondo	e	reequipando	o	exército	regular;	segundo,	reforçando	os	prováveis
locais	de	desembarque;	terceiro,	armando	e	organizando	a	população,	tanto	quanto	fosse	possível;	e,	é	claro,
trazendo	para	casa	todas	as	forças	que	pudessem	ser	reunidas	no	Império.	Não	faltavam	homens,	mas	armas.
Mais	de	oitenta	mil	 fuzis	 foram	recuperados	das	 linhas	de	comunicação	e	das	bases	ao	 sul	do	Sena	e,	 em
meados	de	junho,	cada	combatente	das	tropas	regulares	tinha	pelo	menos	uma	arma	na	mão.	Dispúnhamos
de	pouca	 artilharia	de	 campanha,	 até	para	o	 exército	 regular.	Quase	 todos	os	novos	 canhões	de	25	 libras
tinham-se	perdido	na	França.	Restavam	cerca	de	quinhentos	canhões	e	apenas	103	tanques	médios,	114	de
infantaria	e	252	tanques	leves.	Nunca	uma	grande	nação	estivera	tão	desprotegida	diante	de	seus	inimigos.

Afora	pela	preservação	dos	nossos	últimos	25	esquadrões	de	caças,	em	relação	aos	quais	fomos	inflexíveis,
considerávamos	preponderante	o	dever	de	enviar	ajuda	ao	exército	francês.	O	deslocamento	da	52ª	Divisão
da	Baixa	Escócia,	por	ordens	anteriores,	estava	previsto	para	começar	em	7	de	 junho.	Essas	ordens	 foram
confirmadas.	A	principal	divisão	do	exército	canadense,	que	se	concentrara	na	Inglaterra	no	começo	do	ano
e	estava	bem	armada,	foi	enviada,	com	pleno	assentimento	do	governo	do	Domínio,	para	Brest,	devendo
começar	a	chegar	lá	em	11	de	junho,	para	uma	missão	que,	àquela	altura,	já	podia	ser	vista	como	o	último
recurso.	 O	 fato	 de	 termos	 enviado	 para	 nosso	 enfraquecido	 aliado	 francês	 nossas	 duas	 únicas	 divisões
formadas,	 a	 52ª	 Divisão	 da	 Baixa	 Escócia	 e	 a	 1ª	 Divisão	 Canadense,	 no	 momento	 dessa	 crise	 mortal,
quando	toda	a	fúria	da	Alemanha	estava	prestes	a	se	abater	sobre	nós,	deve	ser	creditado	a	nosso	favor,	em
contraste	 com	 as	 limitadíssimas	 forças	 que	 pudéramos	 posicionar	 na	 França	 nos	 primeiros	 oito	meses	 da
guerra.	Olhando	para	trás,	pergunto-me	como	—	se	estávamos	decididos	a	continuar	lutando	até	a	morte	e
enfrentávamos	 a	 ameaça	 de	 invasão,	 e	 quando	 a	França	 estava	 evidentemente	 sucumbindo	—	 tivemos	 o
topete	 de	 nos	 despojar	 das	 últimas	 formações	 militares	 efetivas	 que	 possuíamos.	 Só	 foi	 possível	 porque
sabíamos	a	dificuldade	da	 travessia	da	Mancha	sem	o	domínio	naval	ou	aéreo,	ou	sem	o	equipamento	de
desembarque	necessário.

✩

Ainda	tínhamos	na	França,	atrás	do	Somme,	a	51ª	Divisão	Highland,	que	fora	retirada	da	Linha	Maginot
e	 estava	 em	 boas	 condições.	 Havia	 também	 nossa	 1ª	 (e	 única)	 Divisão	 Blindada,	 menos	 o	 batalhão	 de
tanques	e	o	grupo	de	apoio	enviados	para	Calais.	Essa	divisão,	porém,	sofrera	pesadas	baixas	nas	tentativas	de
cruzar	o	Somme,	como	parte	do	plano	de	Weygand.	Em	1°	de	junho,	ela	estava	reduzida	a	um	terço	de	sua
força	 e	 foi	mandada	de	 volta,	 cruzando	o	 Sena,	 para	 se	 reequipar.	Ao	mesmo	 tempo,	 nove	 batalhões	 de
infantaria,	 quase	 que	 só	 armados	 com	 fuzis,	 foram	 penosamente	 reunidos	 a	 partir	 das	 bases	 e	 linhas	 de
comunicação	da	França.	Tinham	pouquíssimas	armas	antitanque	e	não	dispunham	de	veículos	de	transporte
nem	de	equipamento	de	comunicação.

Em	5	de	junho,	começou	a	última	fase	da	Batalha	da	França.	Vimos	como	os	blindados	alemães	foram
segurados	 na	 batalha	 de	 Dunquerque,	 poupados	 para	 a	 fase	 final	 na	 França.	 Esses	 carros	 de	 combate
avançaram	então	para	a	 frente	 francesa	—	enfraquecida,	 improvisada	e	 instável	—	situada	entre	Paris	e	o



mar.	Só	nos	é	possível	registrar	neste	texto	a	batalha	no	flanco	costeiro,	na	qual	tivemos	participação.	O	X
Exército	 francês	 tentou	 conservar	 a	 linha	 do	 Somme.	 Em	 7	 de	 junho,	 duas	 divisões	 blindadas	 alemãs
dispararam	para	Rouen.	O	flanco	esquerdo	francês,	que	incluía	a	51ª	Divisão	Alta	Escócia,	foi	separado	do
restante	do	front	e,	com	as	sobras	do	9°	Corpo	de	Exército	francês,	ficou	isolado	no	cul-de-sac	de	Rouen-
Dieppe.

Preocupava-nos	a	possibilidade	de	que	essa	divisão	fosse	empurrada	de	volta	para	a	península	do	Havre	e,
desse	modo,	separada	dos	exércitos	principais;	seu	comandante,	o	general	Fortune,	fora	instruído	a	recuar,	se
necessário,	em	direção	a	Rouen.	Esse	deslocamento	foi	proibido	pelo	coman do	francês,	já	em	processo	de
desintegração.	Reiteradas	 e	 urgentes	 gestões	 foram	 feitas	 por	nós,	mas	 de	nada	 serviram.	Foi	 um	 caso	de
flagrante	erro	de	orientação,	uma	vez	que	esse	mesmo	perigo	já	era	visível	três	dias	antes.

Em	 10	 de	 junho,	 depois	 de	 combates	 acirrados,	 a	 divisão,	 juntamente	 com	 o	 9°	 Corpo	 de	 Exército
francês,	recuou	para	o	perímetro	de	St.	Valéry,	na	expectativa	de	ser	evacuada	por	mar.	Durante	a	noite	de
11-12,	 a	 neblina	 impediu	 que	 os	 navios	 retirassem	 as	 tropas.	 Na	 manhã	 do	 dia	 12,	 os	 alemães	 haviam
atingido	as	escarpas	costeiras	ao	sul	e	a	praia	ficou	sob	fogo	direto.	Surgiram	bandeiras	brancas	na	cidade.	O
corpo	de	exército	francês	capitulou	às	oito	horas,	e	o	que	restava	da	Divisão	Alta	Escócia	foi	obrigado	a	fazer
o	mesmo	às	dez	 e	meia.	Oito	mil	 ingleses	 e	quatro	mil	 franceses	 caíram	nas	mãos	da	7ª	Divisão	Panzer,
comandada	 pelo	 general	 Rommel.	 Fiquei	 aborrecido	 pelo	 fato	 de	 os	 franceses	 não	 terem	 permitido	 que
nossa	divisão	retrocedesse	para	Rouen	em	tempo	hábil,	e	de	a	haverem	mantido	à	espera	até	ela	não	mais
poder	 chegar	 a	 Le	Havre	 nem	 recuar	 para	 o	 sul,	 sendo	 assim	 forçada	 a	 se	 render	 com	 seus	 soldados.	O
destino	 da	Divisão	Highland	 foi	 amargo,	mas,	 nos	 anos	 subsequentes,	 não	 deixou	 de	 ser	 vingado	 pelos
escoceses	 que	 ocuparam	 seu	 lugar,	 que	 recriaram	 a	divisão,	 fundindo-a	 com	 a	 9ª	Divisão	 escocesa,	 e	 que
marcharam	por	todos	os	campos	de	batalha,	desde	El-Alamein	até	a	vitória	final,	do	outro	lado	do	Reno.

✩

Por	 volta	 das	 11	 horas	 de	 11	 de	 junho,	 chegou	 uma	 mensagem	 de	 Reynaud,	 que	 também	 havia
telegrafado	 ao	 presidente.	 A	 tragédia	 francesa	 prosseguia	 e	 se	 agravara.	 Fazia	 vários	 dias	 que	 eu	 vinha
pressionando	 por	 uma	 reunião	 do	 Conselho	 Supremo.	 Já	 não	 podíamos	 nos	 encontrar	 em	 Paris.	 Não
estávamos	informados	da	situação	vigente	ali.	Certamente,	as	vanguardas	alemãs	estavam	muito	próximas.
Eu	 tivera	 certa	 dificuldade	 de	 marcar	 um	 encontro,	 mas	 aquilo	 não	 era	 hora	 de	 ficar	 com	 cerimônias.
Tínhamos	de	saber	o	que	os	franceses	iam	fazer.	Reynaud	disse-me	então	que	poderia	nos	receber	em	Briare,
perto	de	Orleans.	A	sede	do	governo	estava	se	mudando	de	Paris	para	Tours.	O	GQG	ficava	perto	de	Briare.
Sem	a	menor	relutância,	ordenei	que	o	Flamingo	ficasse	a	postos	em	Hendon	depois	do	almoço	e,	tendo
obtido	a	aprovação	de	meus	colegas	na	reunião	matinal	do	Gabinete,	partimos	por	volta	das	14	horas.

Era	minha	 quarta	 viagem	 à	 França.	 Como	 a	 situação	militar	 obviamente	 predominava,	 pedi	 que	Mr.
Eden,	 já	 então	ministro	da	Guerra,	me	acompanhasse,	 juntamente	 com	o	general	Dill,	 chefe	do	Estado-
Maior	 Imperial,	 e	 com	 Ismay,	 é	 claro.	 Os	 aviões	 alemães,	 a	 essa	 altura,	 já	 chegavam	 bastante	 longe	 na
Mancha,	 e	 tivemos	de	 voar	 ainda	mais	 alto.	Como	 antes,	 o	Flamingo	 tinha	uma	 escolta	 de	12	Spitfires.
Após	umas	duas	horas,	aterrissamos	num	pequeno	campo	de	pouso.	Havia	alguns	franceses	por	perto	e,	logo
depois,	 chegou	 de	 automóvel	 um	 coronel.	 Exibi	 o	 rosto	 sorridente	 e	 o	 ar	 confiante	 que	 se	 consideram
adequados	quando	as	coisas	estão	 indo	muito	mal,	mas	o	 francês	mostrou-se	taciturno	e	pouco	receptivo.
Percebi	 imediatamente	 o	 quanto	 as	 coisas	 se	 haviam	 deteriorado	 desde	 que	 estivéramos	 em	 Paris	 uma
semana	 antes.	 Depois	 de	 um	 intervalo,	 fomos	 conduzidos	 ao	 château,	 onde	 encontramos	 Reynaud,	 o
marechal	Pétain,	o	general	Weygand,	o	general	Vuillemin,	da	força	aérea,	e	alguns	outros,	inclusive	o	ainda
moderno	gene ral	de	Gaulle,	que	acabara	de	ser	nomeado	vice-ministro	da	Defesa	Nacional.	Bem	perto	dali,



na	rodovia,	 ficava	o	 trem	do	QG,	onde	parte	de	nosso	grupo	 foi	acomodada.	O	castelo	dispunha	de	um
único	 telefone,	 no	 lavatório.	 Ele	 se	 mantinha	 constantemente	 ocupado,	 com	 longas	 demoras	 e
intermináveis	repetições	proferidas	aos	gritos.

Às	19	horas,	entramos	em	conferência.	Não	houve	censuras	ou	recriminações.	Estávamos	todos	diante	de
duras	 realidades.	 A	 discussão	 assumiu	 a	 seguinte	 linha	 geral:	 insisti	 com	 o	 governo	 francês	 para	 que
defendesse	Paris.	Frisei	 o	 imenso	poder	de	 absorção	que	 tem	a	defesa	de	uma	grande	 cidade,	 casa	 a	 casa,
sobre	um	exército	 invasor.	Lembrei	 ao	marechal	Pétain	 as	noites	que	passáramos	 juntos	 em	 seu	 trem	em
Beauvais,	 depois	 do	 desastre	 do	V	 Exército	 inglês	 em	 1918,	 e	 a	maneira	 como	 ele,	 nos	 termos	 em	 que
formulei	 minha	 colocação,	 sem	 mencionar	 o	 marechal	 Foch,	 havia	 resgatado	 a	 situação.	 Também	 lhe
recordei	o	que	dissera	Clemenceau:	“Combaterei	à	frente	de	Paris,	combaterei	dentro	de	Paris,	combaterei
atrás	 de	 Paris.”	O	marechal	 retrucou,	 com	muita	 calma	 e	 dignidade,	 que,	 naquela	 época,	 tínhamos	 uma
massa	de	manobra	de	mais	de	sessenta	divisões;	agora,	não	havia	nenhuma.	Mencionou	que,	naquela	época,
havia	sessenta	divisões	inglesas	na	linha.	Transformar	Paris	numa	ruína	não	afetaria	o	desfecho.

Em	seguida,	o	general	Weygand	expôs	a	situação	militar,	até	onde	a	conhecia,	na	batalha	cambiante	que
vinha	sendo	travada	a	cinquenta	ou	sessenta	milhas	dali,	e	prestou	uma	grande	homenagem	à	 façanha	do
exército	francês.	Pediu	que	fossem	enviados	todos	os	reforços	—	acima	de	tudo,	que	todas	as	esquadrilhas
inglesas	de	caças	fossem	imediatamente	lançadas	na	batalha.	“Este”,	disse	ele,	“é	o	ponto	decisivo.	Agora	é	o
momento	decisivo.	Portanto,	é	um	erro	manter	qualquer	esquadrilha	na	Inglaterra.”	Mas,	de	acordo	com	a
decisão	do	Gabinete,	tomada	na	presença	do	marechal	do	ar	Dowding,	que	eu	levara	especialmente	a	uma
reunião	 do	 Gabinete,	 retruquei:	 “Este	 não	 é	 o	 ponto	 decisivo	 e	 este	 não	 é	 o	 momento	 decisivo.	 Esse
momento	virá	quando	Hitler	jogar	sua	Luftwaffe	contra	a	Inglaterra.	Se	conseguirmos	preservar	o	domínio
aéreo	 e	 pudermos	 manter	 os	 mares	 livres,	 coisa	 que,	 certamente,	 faremos,	 reconquistaremos	 tudo	 para
vocês.”1	Vinte	e	cinco	esquadrões	de	caças	tinham	que	ser	mantidos	a	todo	custo	para	a	defesa	da	Inglaterra
e	do	Canal,	e	nada	nos	faria	desistir	deles.	Tencionávamos	prosseguir	na	guerra,	houvesse	o	que	houvesse,	e
acreditávamos	poder	fazê-lo	por	um	prazo	indefinido,	mas	abrir	mão	daquelas	esquadrilhas	liquidaria	nossa
chance	de	sobrevivência.

Pouco	depois,	chegou	o	general	Georges,	comandante	da	frente	do	no roeste.	Depois	de	ser	informado	do
que	havia	acontecido,	ele	confirmou	a	exposição	sobre	a	frente	francesa	feita	por	Weygand.	Tornei	a	insistir
em	meu	plano	de	guerrilha.	O	exército	alemão	não	era	tão	forte	quanto	podia	parecer	em	seus	pontos	de
impacto.	 Se	 todos	 os	 exércitos	 franceses,	 todas	 as	 divisões	 e	 brigadas,	 combatessem	 os	 soldados	 em	 suas
frentes	 com	 o	 máximo	 vigor,	 seria	 possível	 conseguir	 uma	 paralisação	 geral.	 Responderam-me	 com
declarações	sobre	a	situação	pavorosa	das	estradas,	repletas	de	refugiados	atormentados	pelo	fogo	irresistível
das	metralhadoras	dos	aviões	alemães,	 e	 sobre	a	 fuga	em	massa	de	grandes	contingentes	de	habitantes	 e	 a
desarticulação	crescente	da	máquina	governamental	e	de	controle	militar.	A	certa	altura,	o	general	Weygand
mencionou	que	os	franceses	poderiam	ter	que	pleitear	um	armistício.	Reynaud	rebateu	de	imediato:	“Isso	é
assunto	político.”	Segundo	Ismay,	eu	disse:	“Se	for	considerado	melhor	para	a	França,	em	agonia,	que	seu
exército	 capitule,	 que	 não	 haja	 nenhuma	 hesitação	 por	 nossa	 causa,	 porque,	 façam	 vocês	 o	 que	 fizerem,
continuaremos	lutando	sempre,	sempre	e	sempre.”	Quando	afirmei	que	o	exército	francês,	continuando	a
lutar	onde	quer	que	estivesse,	conseguiria	deter	ou	esgotar	cem	divisões	alemãs,	o	general	Weygand	retrucou:
“Mesmo	que	fosse	assim,	eles	ainda	teriam	mais	cem	para	vos	invadir	e	vencer.	Que	faríeis	então?”	Diante
disso,	declarei	que	não	era	um	especialista	militar,	mas	que	meus	assessores	profissionais	eram	de	opinião	que
o	melhor	método	para	 lidar	com	uma	invasão	alemã	da	 ilha	da	Inglaterra	era	afogar	 tantos	quantos	 fosse
possível	 na	 travessia	 e	 golpear	 os	 outros	 na	 cabeça	 quando	 eles	 se	 arrastassem	 para	 a	 praia.	 Weygand
respondeu	 com	 um	 sorriso	 tristonho:	 “Enfim,	 tenho	 de	 admitir	 que	 os	 senhores	 dispõem	 de	 um	 ótimo
obstáculo	 antitanque.”	Essas	 foram	as	últimas	palavras	marcantes	que	me	 lembro	de	 ter	ouvido	dele.	Em



toda	essa	dolorosa	discussão,	convém	ter	em	mente	que	eu	era	atormentado	e	solapado	pela	tristeza	ante	o
fato	de	a	Inglaterra,	com	sua	população	de	48	milhões	de	habitantes,	não	ter	podido	fazer	uma	contribuição
maior	para	a	guerra	terrestre	contra	a	Alemanha,	e	de,	até	aquele	momento,	nove	décimos	das	baixas	e	99%
do	sofrimento	haverem	recaído	sobre	a	França,	unicamente	sobre	a	França.

Depois	de	mais	uma	hora,	aproximadamente,	levantamo-nos	e	lavamos	as	mãos	enquanto	uma	refeição
era	 colocada	 na	mesa	 de	 conferência.	Nesse	 intervalo,	 conversei	 em	 particular	 com	 o	 general	Georges	 e
sugeri,	 primeiro,	 a	 continuação	 da	 luta	 por	 toda	 parte,	 no	 front	 doméstico,	 junto	 com	 uma	 guerrilha
prolongada	nas	regiões	montanhosas;	em	segundo	lugar,	a	mudança	para	a	África,	medida	que,	uma	semana
antes,	 eu	 considerara	 “derrotista”.	 Meu	 respeitado	 amigo,	 que,	 apesar	 de	 incumbido	 de	 muitas
responsabilidades	 diretas,	 nunca	 tivera	 liberdade	 de	 liderar	 os	 exércitos	 franceses,	 não	 pareceu	 achar	 que
houvesse	muita	esperança	em	qualquer	dessas	alternativas.

Escrevi	sucintamente	sobre	os	acontecimentos	desses	dias,	mas	aquela	foi,	para	todos	nós,	uma	verdadeira
agonia	do	corpo	e	da	alma.

✩

Por	volta	das	22	horas,	todos	haviam	tomado	seus	lugares	para	jantar.	Sentei-me	à	direita	de	Reynaud	e	o
general	de	Gaulle	ficou	do	meu	outro	lado.	Houve	sopa,	omelete	ou	coisa	parecida,	café	e	um	vinho	leve.
Mesmo	naquele	ponto	de	nossas	 terríveis	 atribulações	 sob	o	 açoite	 alemão,	 fomos	muito	 amistosos.	Mas,
pouco	depois,	houve	um	interlúdio	destoante.	O	leitor	há	de	estar	lembrado	da	importância	que	eu	havia
atribuído	a	se	atacar	duramente	a	Itália	no	instante	em	que	ela	entrasse	na	guerra.	Com	plena	concordância
dos	 franceses,	 haviam-se	 tomado	 providências	 para	 deslocar	 uma	 força	 de	 bombardeiros	 pesados	 ingleses
para	os	aeroportos	franceses	próximos	de	Marselha,	a	fim	de	atacar	Turim	e	Milão.	A	essa	altura,	estava	tudo
pronto	para	o	ataque.	Mal	nos	havíamos	sentado	à	mesa,	o	marechal	do	ar	Barratt,	comandante	da	 força
aérea	 inglesa	 na	 França,	 telefonou	 para	 Ismay	 para	 dizer	 que	 as	 autoridades	 locais	 estavam	 objetando	 à
decolagem	dos	bombardeiros	ingleses,	sob	a	alegação	de	que	um	ataque	à	Itália	só	traria	represálias	ao	sul	da
França,	represálias	essas	que	os	ingleses	não	estavam	em	condições	de	enfrentar	nem	de	impedir.	Reynaud,
Weygand,	Eden,	Dill	e	eu	saímos	da	mesa	e,	depois	de	alguma	discussão,	Reynaud	concordou	em	que	era
preciso	ordenar	às	autoridades	 francesas	em	questão	que	os	bom bardeiros	não	 fossem	retidos.	Mais	 tarde,
porém,	naquela	mesma	noite,	o	marechal	do	ar	Barrat	relatou	que	a	população	francesa	nas	imediações	dos
aeroportos	havia	arrastado	para	eles	toda	sorte	de	carroças	e	caminhões,	e	que	fora	impossível	a	decolagem
dos	bombardeiros.

Pouco	 depois,	 quando	 deixamos	 a	 mesa	 do	 jantar	 e	 nos	 sentamos	 para	 um	 café	 e	 um	 conhaque,	M.
Reynaud	me	disse	que	o	marechal	Pétain	lhe	havia	informado	que	seria	necessário	que	a	França	buscasse	um
armistício,	 e	 que	havia	 redigido	um	 texto	 sobre	 o	 assunto,	 que	 gostaria	 que	 ele	 lesse.	 “Ele	 ainda	não	me
entregou	 o	 texto”,	 disse	 Reynaud.	 “Ainda	 está	 com	 vergonha	 de	 fazê-lo.”	 Pétain	 também	 deveria	 ter-se
envergonhado	de	apoiar,	mesmo	tacitamente,	a	exigência	de	Weygand	de	nossas	últimas	25	esquadrilhas	de
caças,	quando	ele	já	havia	resolvido	que	estava	tudo	perdido	e	que	a	França	deveria	capitular.	Assim,	fomos
todos	nos	deitar,	 infelizes,	naquele	castelo	desarrumado	ou	no	trem	militar	a	algumas	milhas	de	distância.
Os	alemães	entraram	em	Paris	no	dia	14.

Logo	cedo	na	manhã	seguinte,	 retomamos	nossa	conferência.	O	marechal	do	ar	Barrat	estava	presente.
Reynaud	renovou	seu	apelo	de	que	mais	cinco	esquadrões	de	caças	ficassem	baseados	na	França,	e	o	general
Weygand	disse	que	precisava	muito	de	bombardeiros	diurnos	para	compensar	 sua	escassez	de	 tropas.	Dei-
lhes	a	garantia	de	que	toda	a	questão	do	aumento	do	apoio	aéreo	à	França	seria	examinada	com	cuidado	e



simpatia	pelo	Gabinete	de	Guerra,	tão	logo	eu	retornasse	a	Londres,	mas	voltei	a	insistir	que	seria	um	erro
vital	privar	a	Inglaterra	de	suas	defesas	internas	essenciais.

Após	 algumas	discussões	 infrutíferas	 sobre	um	contra-ataque	no	Baixo	Sena,	 expressei	da	maneira	mais
formal	 possível	 minha	 esperança	 de	 que,	 se	 houvesse	 qualquer	 mudança	 na	 situação,	 o	 governo	 francês
informasse	 prontamente	 o	 governo	 inglês,	 a	 fim	 de	 que	 pudéssemos	 ir	 ter	 com	 eles	 em	 qualquer	 local
conveniente,	antes	que	eles	tomassem	alguma	decisão	definitiva	que	viesse	a	reger	seus	atos	na	segunda	fase
da	guerra.

Despedimo-nos	 então	 de	Pétain,	Weygand	 e	 sua	 equipe,	 e	 foi	 a	 última	 vez	 que	 os	 vimos.	 Finalmente,
chamei	 o	 almirante	Darlan	 à	 parte	 e	 lhe	 disse	 em	 particular:	 “Darlan,	 você	 nunca	 deve	 deixar	 que	 eles
fiquem	com	a	esquadra	francesa.”	Ele	prometeu	solenemente	que	nunca	deixaria.

✩

A	 falta	 de	 gasolina	 adequada	 impediu	que	os	 12	Spitfires	 nos	 escol tassem.	Tínhamos	de	 escolher	 entre
esperar	que	o	combustível	aparecesse	ou	arriscar	a	sorte	no	Flamingo.	Fomos	assegurados	de	que	o	tempo
estaria	nublado	em	todo	o	trajeto.	Era	urgentemente	necessário	voltar	para	casa.	Assim,	partimos	sozinhos,
pedindo	 que	 uma	 escolta	 fosse	 a	 nosso	 encontro,	 se	 possível,	 acima	 do	Canal.	Ao	 nos	 aproximarmos	 da
costa,	o	céu	foi	clareando	e,	pouco	depois,	ficou	sem	nenhuma	nuvem.	Oito	mil	pés	abaixo	de	nós,	à	nossa
direita,	estava	Le	Havre	em	chamas.	A	fumaça	dispersava-se	em	direção	ao	leste.	Não	havia	nenhuma	escolta
à	 vista.	 Pouco	 depois,	 re parei	 que	 houve	 algumas	 consultas	 com	 o	 comandante	 e,	 logo	 em	 seguida,
mergulhamos	para	cerca	de	cem	pés	acima	do	mar	calmo,	onde	os	aviões	costumam	ser	invisíveis.	Que	havia
acontecido?	 Fiquei	 sabendo,	mais	 tarde,	 que	 eles	 tinham	 avistado	 dois	 aviões	 abaixo	 de	 nós,	 disparando
contra	barcos	pesqueiros.	Tivemos	sorte	de	seus	pilotos	não	olharem	para	cima.	A	nova	escolta	encontrou-
nos	quando	nos	aproximávamos	da	costa	inglesa	e	o	fiel	Flamingo	pousou	em	segurança	em	Hendon.

Às	 17	 horas	 do	mesmo	 dia,	 relatei	 ao	Gabinete	 de	Guerra	 os	 resultados	 de	minha	missão.	Descrevi	 a
situação	dos	exércitos	franceses,	tal	como	fora	re latada	na	conferência	pelo	general	Weygand.	Fazia	seis	dias
que	 eles	 vinham	 lutando	 dia	 e	 noite	 e,	 a	 essa	 altura,	 estavam	 quase	 completamente	 esgotados.	O	 ataque
inimigo,	desfechado	por	120	divisões	 com	os	blindados	 correspondentes,	havia-se	 abatido	 sobre	quarenta
divisões	 francesas.	Os	 exércitos	 franceses,	 naquele	momento,	 estavam	 na	 última	 linha	 em	 que	 poderiam
tentar	 oferecer	 alguma	 resistência	 organizada.	 Essa	 linha	 já	 fora	 rompida	 em	 dois	 ou	 três	 pontos.
Evidentemente,	o	general	Weygand	não	via	nenhuma	perspectiva	de	os	franceses	continuarem	lutando,	e	o
marechal	Pétain	havia	claramente	decidido	que	era	preciso	um	armistício.	Ele	acreditava	que	a	França	estava
sendo	sistematicamente	destruída	pelos	alemães	e	que	era	seu	dever	salvar	o	restante	do	país	desse	destino.
Mencionei	 seu	memorando	 nesse	 sentido,	 que	 ele	 havia	mostrado	 a	 Reynaud	mas	 não	 deixara	 com	 ele.
“Não	 há	 dúvida”,	 disse	 eu,	 “que	 Pétain	 é	 um	 homem	 perigoso	 nesta	 conjuntura:	 ele	 sempre	 foi	 um
derrotista,	 até	 mesmo	 na	 última	 guerra.”	 Por	 outro	 lado,	M.	 Reynaud	me	 parecera	 bastante	 decidido	 a
continuar	na	 luta,	 e	o	general	de	Gaulle,	que	havia	 comparecido	à	 conferência	 com	ele,	 era	 favorável	 ao
começo	de	uma	guerra	de	guerrilhas.	Ele	era	 jovem	e	vigoroso	e	me	havia	causado	uma	 impressão	muito
favorável.	 Parecia-me	 provável	 que,	 se	 a	 linha	 atual	 entrasse	 em	 colapso,	 Reynaud	 recorresse	 a	 ele	 para
assumir	o	comando.	O	almirante	Darlan	também	havia	declarado	que	nunca	entregaria	a	marinha	francesa
ao	inimigo:	em	último	caso,	dissera,	ele	a	mandaria	para	o	Canadá;	mas,	quanto	a	isso,	sua	decisão	poderia
ser	anulada	pelos	políticos	franceses.

Era	 claro	 que	 estava	 chegando	 ao	 fim	 a	 resistência	 organizada	 na	França	 e	 que	 um	 capítulo	 da	 guerra
estava	 se	 encerrando.	 Os	 franceses	 poderiam	 continuar	 na	 luta	 de	 algum	 modo.	 Era	 possível	 até	 que
houvesse	dois	go vernos	franceses,	um	que	assinasse	o	armistício	e	outro	que	organizasse	a	resistência	a	partir



das	 colônias,	 continuando	 a	 guerra	 no	 mar	 através	 da	 esquadra	 francesa	 e,	 na	 França,	 por	 meio	 de
guerrilhas.	 Ainda	 era	 cedo	 de mais	 para	 dizer.	 Embora,	 por	 algum	 tempo,	 ainda	 tivéssemos	 que	 fornecer
algum	 apoio	 à	 França,	 deveríamos	 concentrar	 nossos	 principais	 esforços,	 a	 partir	 de	 então,	 na	 defesa	 de
nossa	ilha.

1	Sou	grato	ao	general	Ismay	por	ter-me	recordado	essas	palavras.
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A	defesa	da	ilha	e	o	aparato	de	contra-ataque

O	leitor	destas	páginas,	nos	anos	futuros,	deve	compreender	quão	espesso	e	desconcertante	é	o	véu	do
desconhecido.	Agora,	à	plena	 luz	da	posterioridade,	é	 fácil	discernir	onde	 fomos	 ignorantes	ou	alarmados
demais,	 e	 onde	 fomos	 descuidados	 ou	 inábeis.	 Por	 duas	 vezes,	 em	 dois	 meses,	 fôramos	 inteiramente
apanhados	de	surpresa.	A	invasão	da	Noruega	e	a	ruptura	da	linha	em	Sedan,	com	tudo	o	que	delas	havia
decorrido,	 comprovavam	 o	 poder	 mortífero	 da	 iniciativa	 alemã.	 O	 que	 mais	 eles	 teriam	 pronto	 —
preparado	 e	 organizado	 até	 o	 último	 detalhe?	 Iriam	 subitamente	 surgir	 do	 nada,	 com	 novas	 armas,	 um
planejamento	perfeito	e	uma	força	esmagadora,	em	nossa	ilha	quase	totalmente	despreparada	e	desarmada,
em	qualquer	das	dezenas	de	possíveis	pontos	de	desembarque?	Ou	iriam,	quem	sabe,	para	a	Irlanda?	Seria
muito	 tolo	 quem	 permitisse	 que	 seu	 raciocínio,	 por	 mais	 límpido	 e	 aparentemente	 seguro	 que	 fosse,
eliminasse	qualquer	possibilidade	contra	a	qual	houvesse	que	tomar	providências.	“Esteja	certo”,	disse	o	dr.
Johnson,	 “de	 que	 quando	 um	 homem	 sabe	 que	 vai	 ser	 enforcado	 em	 15	 dias,	 isso	 concentra
esplendidamente	 seu	 raciocínio.”	 Eu	 sempre	 tive	 certeza	 de	 que	 venceríamos,	 mas,	 ainda	 assim,	 estava
altamente	motivado	pela	situação	e	muito	grato	por	conseguir	fazer	minhas	opiniões	prevalecerem.

Meus	colegas	haviam	 julgado	apropriado	obter	do	parlamento	poderes	extraordinários,	para	os	quais	 já
fora	preparado	um	projeto	de	lei	nos	dias	anteriores.	Essa	medida	daria	ao	governo	um	poder	praticamente
ilimitado	sobre	a	vida,	a	liberdade	e	a	propriedade	de	todos	os	súditos	de	Sua	Majestade	na	Inglaterra.	Nos
termos	 gerais	 da	 legislação,	 poderes	 concedidos	 pelo	 parlamento	 eram	 absolutos.	 A	 lei	 deveria	 “incluir	 o
poder	por	Ordem	do	Conselho	Privado,	de	baixar	Normas	de	Defesa	que	prevejam	requerer	que	as	pessoas
ponham	a	si	mesmas,	seus	serviços	e	sua	propriedade	à	disposição	de	Sua	Majestade,	conforme	a	ela	pareça
necessário	ou	conveniente	na	garantia	da	segurança,	da	defesa	do	reino,	da	manutenção	da	ordem	pública,
ou	 do	 prosseguimento	 eficaz	 de	 qualquer	 guerra	 em	 que	 Sua	Majestade	 esteja	 empenhado,	 ou	 ainda	 da
manutenção	do	abastecimento	ou	de	serviços	essenciais	à	vida	da	comunidade”.

No	 tocante	 às	 pessoas,	 o	 ministro	 do	 Trabalho	 recebeu	 poderes	 para	 instruir	 qualquer	 um	 a	 executar
qualquer	serviço	necessário.	O	instrumento	le gal	que	lhe	concedeu	esse	poder	incluía	uma	cláusula	de	“justa
remuneração”,	 que	 foi	 inserida	 na	 lei	 para	 regulamentar	 as	 condições	 salariais.	 Deveriam	 ser	 instalados
comitês	 de	 oferta	de	mão	de	obra	nos	 centros	 importantes.	O	 controle	da	propriedade,	no	 sentido	mais
amplo,	foi	igualmente	imposto.	O	controle	de	todos	os	estabelecimentos,	inclusive	os	bancos,	foi	imposto
sob	a	autoridade	das	ordens	governamentais.	Os	empregadores	poderiam	ser	solicitados	a	exibir	seus	livros,	e
os	 lucros	 excedentes	 seriam	 taxados	 em	 100%.	 Um	 Conselho	 da	 Produção,	 a	 ser	 presidido	 por	 Mr.
Greenwood,	deveria	ser	formado,	nomeando-se	também	um	diretor	da	oferta	de	mão	de	obra.

Esse	projeto	fora	apresentado	ao	parlamento	na	tarde	de	22	de	maio	por	Mr.	Chamberlain	e	Mr.	Attlee,
havendo	 este	 último,	 pessoalmente,	 proposto	 a	moção	 da	 Segunda	 Leitura.	 A	 Câmara	 dos	 Comuns	 e	 a
Câmara	dos	Lordes,	com	suas	imensas	maiorias	conservadoras,	aprovaram-no	por	unanimidade	em	todos	os
seus	estágios	numa	única	tarde,	e	ele	recebeu	a	Sanção	Real	naquela	noite.

For	Romans	in	Romes	quarrel
Spared	neither	land	nor	gold,
Nor	son	nor	wife,	nor	limb	nor	life,
In	the	brave	days	of	old.

Pois	os	romanos	nas	guerras	de	Roma
Não	poupavam	terra	nem	tesouro
Ou	o	filho,	a	mulher,	o	braço,	a	vida
Nos	bravos	dias	de	antanho.



(Horatius,uS,	Lord	Macaulay,	1800-1859)

Tal	era	o	espírito	do	momento.
Essa	foi	uma	época	em	que	toda	a	Inglaterra	trabalhou	e	se	esforçou	até	o	limite	máximo	e	esteve	mais

unida	do	que	nunca.	Homens	e	mulheres	esfalfavam-se	nos	tornos	e	máquinas	das	 fábricas	até	caírem	no
chão,	 exaustos,	 e	 terem	 de	 ser	 arrastados	 para	 longe	 e	mandados	 para	 casa,	 enquanto	 seus	 lugares	 eram
ocupados	por	outros	que	 já	haviam	chegado	 antes	da	hora.	Era	o	único	desejo	de	 todos	os	homens	 e	de
muitas	 mulheres	 ter	 uma	 arma.	 O	 Gabinete	 e	 o	 governo	 uniram-se	 por	 laços	 cuja	 memória	 ainda	 é
acalentada	por	 todos.	O	 sentimento	de	medo	parecia	de	 todo	 ausente	do	povo,	 e	 seus	 representantes	no
parlamento	não	ficaram	aquém	desse	estado	de	ânimo.	Não	havíamos	sofrido,	como	a	França,	sob	o	açoite
alemão.	Nada	mobiliza	 tanto	um	 inglês	quanto	a	ameaça	de	 invasão,	essa	 realidade	desconhecida	por	mil
anos.	Muitíssima	 gente	 se	mostrava	decidida	 a	 vencer	 ou	morrer.	Não	havia	necessidade	de	 lhes	 elevar	 o
espírito	pela	oratória.	Contentavam-se	em	me	ouvir	expressar	seus	sentimentos	e	lhes	dar	boas	razões	para	o
que	pretendiam	fazer,	ou	tentar	fazer.	A	única	possível	divergência	vinha	dos	que	queriam	fazer	ainda	mais
do	que	era	viável,	e	tinham	a	ideia	de	que	a	exaltação	poderia	aguçar	a	ação.

✩

A	 decisão	 de	 mandar	 de	 volta	 à	 França	 nossas	 duas	 únicas	 divisões	 bem-armadas	 tornou	 ainda	 mais
necessário	tomar	todas	as	providências	possíveis	para	defender	a	ilha	de	um	ataque	direto.	O	rápido	destino
da	Holanda	estava	na	mente	de	todos.	Mr.	Eden	já	havia	proposto	ao	Gabinete	de	Guerra	a	formação	de
corpos	de	Voluntários	de	Defesa	Local,	os	“Home	Guards”,	 e	 esse	plano	 foi	 energicamente	 impulsionado.
Por	 todo	 o	 país,	 em	 cada	 cidade	 e	 vilarejo,	 reuniram-se	 grupos	 de	 homens	 decididos,	 armados	 com
espingardas	de	caça,	rifles	para	prática	de	esportes,	porretes	e	arpões.	Deles	brotaria	rapidamente	uma	vasta
organização.	 Em	 pouco	 tempo,	 ela	 se	 aproximou	 de	 1,5	 milhão	 de	 homens	 e,	 gradativamente,	 foi
adquirindo	boas	armas.

Meu	principal	temor	era	o	desembarque	de	tanques	alemães	nas	praias.	Como	a	minha	mente	namorava
o	tempo	todo	a	ideia	de	desembarcar	tan ques	na	costa	inimiga,	era	natural	eu	pensar	que	eles	pudessem	ter	a
mesma	ideia.	Mal	dispúnhamos	de	alguns	canhões	ou	munição	antitanque,	ou	mesmo	de	artilharia	comum
de	campanha.	A	situação	aflitiva	a	que	estávamos	reduzidos	para	lidar	com	esse	perigo	pode	ser	aquilatada
pelo	seguinte	incidente.	Visitava	eu	nossas	praias	perto	de	Dover.	O	general	informou-me	que	tinha	apenas
três	canhões	antitanque	em	sua	brigada,	que	cobria	quatro	ou	cinco	milhas	daquela	linha	costeira	altamente
ameaçada.	Declarou-me	que	dispunha	de	apenas	seis	tiros	para	cada	canhão	e	me	perguntou,	com	ligeiro	ar
de	desafio,	se	era	lícito	ele	deixar	que	seus	homens	disparassem	uma	única	salva	para	praticar,	a	fim	de	que	ao
menos	 soubessem	 como	 as	 armas	 funcionavam.	 Retruquei	 que	 não	 podíamos	 arcar	 com	 tiros	 de	 trei-
namento	e	que	o	fogo	deveria	ser	reservado	para	o	último	minuto,	à	menor	distância	possível.

Essa,	portanto,	não	era	hora	de	agir	por	canais	corriqueiros	na	concepção	de	expedientes.	Para	assegurar
uma	 ação	 rápida	 e	 livre	 de	 tramitações	 buro cráticas	 no	 tocante	 a	 qualquer	 ideia	 ou	 invenção	 brilhante,
decidi	manter	sob	meu	próprio	controle,	como	ministro	da	Defesa,	o	órgão	experimental	criado	pelo	major
Jefferis	 em	Whitchurch.	Desde	 1939,	 eu	mantivera	 con tatos	 proveitosos	 com	 esse	 brilhante	 oficial,	 cuja
mente	 engenhosa	 e	 criativa	 revelou-se	 fecunda,	 como	 veremos,	 durante	 toda	 a	 guerra.	 Lindemann
mantinha-se	em	estreito	contato	com	ele	e	comigo.	Eu	usava	o	cérebro	deles	e	o	meu	poder.	Jefferis	e	outros
ligados	a	ele	vinham	trabalhando	numa	bomba	que	poderia	ser	lançada	num	tanque,	talvez	de	uma	janela,	e
grudar	 nele.	 O	 impacto	 de	 um	 explosivo	 muito	 potente,	 em	 contato	 direto	 com	 uma	 chapa	 de	 aço,	 é
particularmente	 eficaz.	Chegávamos	 a	 visualizar	 a	 imagem	de	 soldados	 ou	 civis	 devotados	 que	 corressem
para	 perto	 dos	 tanques	 e	 até	 jogassem	 as	 bombas	neles,	 ainda	 que	 sua	 explosão	 lhes	 custasse	 a	 vida.	 Sem



sombra	de	dúvida,	havia	muitos	que	o	 teriam	 feito.	Eu	 também	achava	que	 a	bomba,	presa	numa	haste,
poderia	ser	disparada	de	fuzis	com	carga	reduzida.	No	fim,	a	bomba	“de	pega”	foi	aprovada	como	uma	de
nossas	melhores	armas	de	emergência.	Nunca	tivemos	que	usá-la	em	casa,	mas,	na	Síria,	onde	prevaleciam
condições	igualmente	primitivas,	ela	comprovou	seu	valor.

✩

Pela	primeira	vez	em	125	anos,	um	inimigo	poderoso	achava-se	instalado	do	outro	lado	das	águas	estreitas
do	 Canal	 Inglês,	 ou	 canal	 da	 Mancha.	 Nosso	 exército	 regular,	 já	 reestruturado,	 e	 o	 exército	 territorial,
maior,	 porém	 menos	 treinado,	 tinham	 que	 ser	 organizados	 e	 dispostos	 de	 modo	 a	 criar	 um	 complexo
sistema	 de	 defesas,	 mantendo-se	 a	 postos,	 se	 o	 invasor	 chegasse,	 para	 destruí-lo	 —	 pois	 não	 haveria
escapatória.	Para	ambos	os	lados,	era	“ou	vai,	ou	racha”.	A	Home	Guard	já	podia	ser	incluída	na	estrutura
geral	de	defesa.	Em	25	de	junho,	o	general	Ironside,	comandante	em	chefe	das	forças	internas,	expôs	seus
planos	 aos	 chefes	 de	 estado-maior.	Naturalmente,	 eles	 foram	 esquadrinhados	 com	 ansioso	 cuidado	 pelos
especialistas,	e	eu	mesmo	os	examinei	com	bastante	atenção.	De	modo	geral,	foram	aprovados.	Havia	três
elementos	 principais	 nesse	 primeiro	 esboço	 de	 um	 grande	 plano	 futuro:	 primeiro,	 uma	 “crosta”
entrincheirada	nas	praias	costeiras	de	invasão	provável,	cujos	defensores	deveriam	combater	onde	estivessem
em	posição,	 apoiados	 por	 reservas	móveis	 capazes	 de	 garantir	 um	 contra-ataque	 imediato;	 segundo,	 uma
linha	 de	 obstáculos	 antitanque,	 guarnecida	 pela	Home	Guard,	 no	 centro-leste	 da	 Inglaterra,	 protegendo
Londres	e	os	grandes	centros	industriais	das	incursões	de	veículos	blindados;	e	terceiro,	atrás	dessa	linha,	as
reservas	principais,	para	grandes	contraofensivas.

Constantes	 acréscimos	 e	 aperfeiçoamentos	 foram	 sendo	 feitos	 nesse	 plano	 com	o	 passar	 das	 semanas	 e
meses,	mas	a	concepção	geral	continuou	a	mesma.	Os	soldados,	se	atacados,	deveriam	manter-se	firmes,	não
apenas	 numa	 defesa	 em	 linha,	 mas	 numa	 defesa	 em	 todas	 as	 direções,	 enquanto	 outros	 se	 deslocariam
rapidamente	para	destruir	os	agressores,	viessem	eles	por	mar	ou	pelo	ar.	Os	homens	que	ficassem	isolados
da	 ajuda	 imediata	 não	 ficariam	meramente	 em	 seus	 postos.	 Prepararam-se	medidas	 ativas	 para	 fustigar	 o
inimigo	pela	 retaguarda,	 interferir	 em	 suas	 comunicações	 e	 destruir	 seus	 equipamentos,	 como	 fizeram	os
russos,	 com	ótimos	 resultados,	quando	a	avalanche	alemã	se	abateu	 sobre	 seu	país,	um	ano	depois.	Muita
gente	deve	ter	ficado	perplexa	com	as	atividades	ao	seu	redor.	Podiam	compreender	a	necessidade	do	arame
farpado	e	das	minas	nas	praias,	dos	obstáculos	antitanque	nas	passagens	estreitas,	das	casamatas	de	concreto
nos	cruzamentos	rodoviários,	e	da	intromissão	em	suas	casas	para	encher	os	sótãos	de	sacos	de	areia,	e	em
seus	campos	de	golfe	ou	seus	campos	e	jardins	mais	férteis	para	escavar	largos	fossos	antitanque.	Todos	esses
inconvenientes,	e	muitos	mais,	aceitavam,	em	boa	parte.	Mas,	algumas	vezes,	devem	ter-se	perguntado	se
havia	 algum	 esquema	 geral,	 ou	 se	 indivíduos	 subalternos	 não	 estariam	 investindo	 às	 cegas,	 em	 seu	 uso
vigoroso	dos	poderes	recém-adquiridos	de	interferência	na	propriedade	dos	cidadãos.

Mas	 havia	 um	 plano	 central,	 complexo,	 coordenado	 e	 abrangente.	 À	 medida	 que	 cresceu,	 ele	 foi
assumindo	a	seguinte	forma:	o	comando	geral	foi	mantido	no	quartel-general	central,	em	Londres.	Toda	a
Inglaterra	e	a	Irlanda	do	Norte	foram	divididas	em	sete	comandos	militares;	estes,	por	sua	vez,	em	áreas	de
comandos	de	corpos	de	exército	e	de	divisões.	Cada	um	dos	comandos,	corpos	de	exército	e	divisões	teve
ordem	 de	 manter	 uma	 parcela	 de	 seus	 recursos	 em	 reserva	 móvel,	 sendo	 apenas	 um	 número	 mínimo
destacado	para	suas	defesas	específicas.	Aos	poucos,	construíram-se	zonas	de	defesa	na	retaguarda	das	praias
em	cada	área	divisionária;	atrás	delas,	havia	similares	“zonas	de	corpo	de	exército”	e	“zonas	de	comandos”,
somando	o	sistema	inteiro,	em	termos	de	profundidade,	cem	milhas	ou	mais.	E	atrás	dessas	zonas,	criou-se	o
principal	obstáculo	antitanque,	que	atravessava	o	sul	da	Inglaterra	e	virava	ao	norte,	até	Nottinghamshire.



Acima	de	tudo,	havia	a	reserva	final,	diretamente	sob	as	ordens	do	comandante	em	chefe	das	forças	internas.
Quanto	a	ela,	era	nossa	política	mantê-la	tão	grande	e	móvel	quanto	possível.

Dentro	dessa	estrutura	geral,	havia	muitas	variações.	Cada	um	de	nossos	portos	nas	costas	 leste	e	sul	foi
objeto	 de	 um	 estudo	 especial.	 O	 ataque	 frontal	 direto	 a	 um	 porto	 fortificado	 parecia	 contingência
improvável,	 e	 todos	 foram	 transformados	 em	 pontos	 fortificados,	 igualmente	 capazes	 de	 se	 defender	 de
ataques	 por	 terra	 ou	 por	 mar.	 Colocaram-se	 obstáculos	 em	 muitos	 milhares	 de	 milhas	 quadradas	 da
Inglaterra	para	impedir	a	aterrissagem	de	tropa	aeroterrestre.	Todos	os	nossos	aeródromos,	estações	de	radar
e	depósitos	de	combustível	—	dos	quais,	no	verão	de	1940,	já	havia	375	—	precisavam	ser	defendidos	por
guarnições	 especiais	 e	 por	 seus	 próprios	 soldados	 da	 aviação.	Muitos	milhares	 de	 “pontos	 vulneráveis”	—
pontes,	usinas	elétricas,	depósitos,	fábricas	vitais	e	similares	—	tinham	que	ser	guardados	dia	e	noite	contra
sabotagem	 ou	 investidas	 súbitas.	 Havia	 esquemas	 prontos	 para	 a	 demolição	 imediata	 de	 recursos	 que
pudessem	ser	úteis	ao	 inimigo,	 se	capturados.	A	destruição	de	 instalações	portuárias,	o	esburacamento	das
estradas	 principais,	 a	 paralisação	 dos	 transportes	 motorizados	 e	 das	 estações	 telefônicas	 e	 telegráficas,	 do
material	 circulante	 e	 das	 vias	 ferroviárias	 permanentes,	 antes	 que	 eles	 saíssem	 de	 nosso	 controle,	 foram
planejados	até	o	último	detalhe.	Mas,	a	despeito	de	todas	essas	precauções	sensatas	e	necessárias,	em	que	os
setores	civis	prestaram	abundante	ajuda	aos	militares,	não	se	tratava	de	uma	“política	de	terra	arrasada”	—	a
Inglaterra	deveria	ser	defendida	por	seu	povo,	e	não	destruída.

✩

Havia	também	um	outro	lado	em	tudo	isso.	Minha	primeira	reação	ao	“Milagre	de	Dunquerque”	tinha
sido	fazer	bom	uso	dele,	através	da	montagem	de	uma	contraofensiva.	Quando	tantas	coisas	eram	incertas,	a
necessidade	de	 recuperar	a	 iniciativa	era	mais	do	que	patente.	O	dia	4	de	 junho	 foi	muito	ocupado,	para
mim,	pela	necessidade	de	preparar	e	proferir	na	Câmara	dos	Comuns	o	longo	e	grave	discurso	do	qual	já	fiz
um	relato	parcial.	Mas,	 tão	 logo	 isso	 se	concluiu,	apressei-me	em	frisar	o	ponto	que,	ao	meu	ver,	deveria
reger	nossos	pensamentos	e	inspirar	nossos	atos	naquele	momento.	Enviei,	por	isso,	o	seguinte	memorando
ao	general	Ismay:

Estamos	sumamente	preocupados	—	e	é	sensato	que	o	estejamos	—	com	os	perigos	de	um	desembarque
dos	alemães	na	Inglaterra,	a	despeito	de	determos	o	domínio	dos	mares	e	dispormos	de	uma	fortíssima
defesa	 de	 caças	 no	 ar.	 Cada	 enseada,	 cada	 praia	 e	 cada	 porto	 transformou-se,	 para	 nós,	 em	 fonte	 de
angústia.	Além	disso,	os	paraquedistas	podem	precipitar-se	 sobre	nós	e	 tomar	Liverpool	ou	a	 Irlanda,	e
assim	por	diante.	Todo	esse	clima	é	muito	bom,	se	for	gerador	de	energia.
Mas,	se	é	tão	fácil	para	os	alemães	invadir-nos,	apesar	do	nosso	poderio	marítimo,	alguns	talvez	se	sintam
inclinados	 a	 perguntar:	 por	 que	 con siderar	 impossível	 que	 façamos	 algo	 semelhante	 com	 eles?	 Não
devemos	permitir	que	a	mentalidade	completamente	defensiva	que	arruinou	os	franceses	estrague	toda	a
nossa	iniciativa.	É	de	suma	importância	que	mantenhamos	o	maior	número	possível	de	forças	alemãs	na
linha	 costeira	dos	países	que	 eles	 conquistaram,	 e	devemos	nos	 empenhar	 imediatamente	 em	organizar
forças	de	assalto	para	atacar	os	litorais	em	que	as	populações	forem	amigas.
Essas	forças	devem	ser	compostas	de	unidades	autônomas	e	rigorosamente	equipadas,	com,	digamos,	mil	a
não	 mais	 de	 10	 mil	 homens,	 quando	 em	 conjunto.	 A	 surpresa	 seria	 assegurada	 pelo	 fato	 de	 que	 a
destinação	seria	mantida	em	sigilo	até	o	último	momento.	O	que	vimos	em	Dunquerque	mostra	com	que
rapidez	 tropas	 podem	 ser	 retiradas	 (e,	 suponho,	 intro duzidas)	 em	 pontos	 escolhidos,	 se	 houver
necessidade.	Que	esplêndido	se	pudéssemos	 fazer	os	alemães	 ficarem	a	 imaginar	onde	serão	atacados	da
próxima	vez,	em	vez	de	nos	forçarem	a	tentar	erguer	uma	muralha	em	torno	da	ilha	e	um	teto	sobre	ela!



É	preciso	envidarmos	esforços	para	afastar	a	prostração	mental	e	moral	de	que	sofremos	ante	a	vontade	e
a	iniciativa	do	inimigo.

Ismay	transmitiu	essa	mensagem	aos	chefes	de	estado-maior	e,	em	prin cípio,	ela	recebeu	aprovação	cordial
e	se	refletiu	em	muitas	das	decisões	que	tomamos.	Aos	poucos,	dela	emergiu	uma	política.	Meu	pensamento,
nessa	ocasião,	 estava	 firmemente	 fixado	na	 guerra	 com	 tanques,	não	meramente	defensiva,	mas	ofensiva.
Isso	 exigia	 a	 construção	 de	 um	 grande	 número	 de	 navios	 capazes	 de	 desembarcá-los,	 o	 que	 se	 tornou,	 a
partir	 daí,	 uma	 de	 minhas	 preocupações	 constantes.	 Uma	 vez	 que	 tudo	 isso	 se	 destinava	 a	 ser	 de	 suma
importância	no	futuro,	preciso	agora	retroceder	a	um	assunto	que	estivera	em	minha	mente	muito	tempo
antes,	e	que	então	foi	reavivado.

✩

Eu	sempre	fora	fascinado	pela	guerra	anfíbia,	e	fazia	muito	tempo	que	considerava	a	ideia	de	tanques	que
deslizassem	para	terra	a	partir	de	lanchas	de	desembarque	especialmente	construídas	para	esse	fim,	em	praias
onde	 elas	 não	 fossem	 esperadas.	 Dez	 dias	 antes	 de	 entrar	 para	 o	 governo	 de	 Mr.	 Lloyd	 George	 como
ministro	do	material	bélico,	em	17	de	julho	de	1917,	eu	havia	preparado,	sem	assistência	especializada,	um
esquema	para	a	captura	das	duas	ilhas	frísias,	Borkum	e	Sylt.	Ele	continha	os	seguintes	parágrafos,	que	até
hoje	nunca	tinham	sido	publicados:

O	desembarque	das	tropas	na	ilha	[de	Borkum	ou	Sylt],	com	a	cobertura	dos	canhões	da	esquadra,	[deve
ser]	auxiliado	por	gás	e	fumaça	de	navios-transporte	à	prova	de	torpedos,	por	meio	de	barcaças	à	prova	de
bala.	De vemos	prover	aproximadamente	cem	delas	para	desembarcar	uma	divisão.	Além	disso,	algumas
—	digamos,	cinquenta	—	barcaças	para	desembarque	de	tanques	devem	ser	fornecidas,	cada	uma	levando	um
ou	mais	tanques	[e]	equipada	com	cortadores	de	arame	na	proa.	Por	meio	de	uma	ponte	levadiça	ou	de
uma	proa	inclinável,	[os	tanques]	desembarcariam,	movidos	por	[sua]	própria	força,	e	impediriam	que	a
infantaria	 fosse	 retida	 pelas	 cercas	 de	 arame.	 Esse	 é	 um	 dispositivo	 novo	 e	 elimina	 uma	 das	 imensas
dificuldades	 anteriores,	 a	 saber,	o	desembarque	 rápido	de	 [nossa]	 artilharia	de	 campanha	para	 cortar	 as
cercas	de	arame.

E	mais:

Há	sempre	o	perigo	de	o	inimigo	suspeitar	de	nossas	intenções	e	reforçar	suas	guarnições	de	antemão	com
boas	 tropas,	 pelo	 menos	 no	 que	 concer ne	 a	 Borkum,	 em	 relação	 à	 qual	 ele	 deve	 ser	 sempre	 muito
sensível.	Por	outro	 lado,	o	desembarque	poderia	 ser	 efetuado	 sob	a	proteção	de	barcaças	à	prova	de	 tiros	de
metralhadora,	em	número	grande	demais	para	serem	seriamente	afetadas	pelo	canhoneio	pesado	[i.e.,	pelo
fogo	 de	 canhões	 pesados];	 e	 o	 emprego	 de	 tanques	 em	 número	 ainda	 maior	 do	 que	 o	 aqui	 sugerido,
especialmente	o	tanque	de	deslocamento	rápido	e	os	tipos	mais	leves,	funcionaria	em	áreas	em	que	nenhum
preparativo	pudesse	ter	sido	feito	para	recebê-los.	Podemos	considerar	que	estas	são	novas	e	importantes
considerações	favoráveis.

Nesse	memorando,	eu	também	tinha	um	plano	alternativo	para	criar	uma	ilha	artificial	nas	águas	rasas	do
Horn	Reef	(ao	norte):

Um	dos	métodos	sugeridos	para	exame	é	o	seguinte:	várias	barcaças	ou	caixões	 flutuantes	de	 fundo	chato,
não	 feitos	 de	 aço,	 mas	 de	 concreto,	 deveriam	 ser	 preparados	 no	Humber,	 em	Harwich,	 e	 no	Wash,	 no
Medway	 e	 no	 Tâmisa.	 Essas	 estruturas	 seriam	 adaptadas	 às	 profundidades	 em	 que	 seriam	 imersas,	 de
acordo	 com	 um	 plano	 geral.	 Sem	 água	 em	 seu	 interior,	 elas	 flutuariam	 e,	 desse	 modo,	 poderiam	 ser



rebocadas	 até	 o	 local	 da	 ilha	 artificial.	 Ao	 chegarem	 às	 boias	 demarcadoras	 da	 ilha,	 seriam	 abertas	 as
válvulas	 da	 tubulação	 que	 se	 comunica	 com	 o	 mar	 e	 elas	 se	 depositariam	 no	 fundo.	 Depois	 disso,
poderiam	 ser	 gradativamente	 enchidas	 de	 areia,	 conforme	 a	 ocasião	 o	 ensejasse,	 através	 de	 dragas	 de
sucção.	Essas	estruturas	teriam	dimensões	variáveis,	entre	50’	x	40’	x	20’	e	120’	x	80’	x	40’.	Desse	modo,
seria	 criado	 em	mar	 aberto	 um	 porto	 à	 prova	 dos	 torpedos	 e	 do	 mau	 tempo,	 semelhante	 a	 um	 atol,	 com
“cercados”	para	contratorpedeiros	e	submarinos	e	com	plataformas	de	pouso	para	aviões.
Esse	projeto,	caso	julgado	viável,	é	passível	de	grande	aperfeiçoamento	e	poderia	ser	empregado	em	vários
lugares.	Talvez	 seja	possível	 fazer	 com	que	 as	 embarcações	de	 concreto	 contenham	 torres	 completas	de
canhões	pesados.	Estas,	com	a	entrada	da	água	em	suas	câmaras	externas,	ficariam	depositadas	no	fundo
do	 mar,	 como	 os	 fortes	 do	 Solent,	 nos	 pontos	 de sejados.	 Seria	 possível	 produzir	 outras	 estruturas
submergíveis,	 contendo	depósitos	de	 suprimentos,	 tanques	de	petróleo	ou	alojamentos.	Não	é	possível,
aqui,	sem	um	exame	especializado,	fazer	mais	do	que	apontar	as	possibilidades,	que	abrangem	nada	menos
do	que	a	criação,	o	transporte	em	peças	separadas,	a	montagem	e	a	instalação	de	uma	ilha	artificial	e	base
de	contratorpedeiros.
Se	esse	esquema	for	atestado	como	mecanicamente	seguro,	evitaria	a	necessidade	do	emprego	de	tropas	e
todos	os	riscos	da	tomada	de	assalto	de	ilhas	fortificadas.	Ele	poderia	ser	empregado	como	uma	surpresa,	pois,
embora	 a	 construção	 dessas	 embarcações	 de	 concreto	 viesse,	 provavelmente,	 a	 ser	 conhecida	na	Alemanha,	 a
conclusão	natural	seria	que	elas	se	destinavam	a	uma	tentativa	de	bloquear	os	estuários	dos	rios,	o	que,	aliás,	é
uma	ideia	que	não	convém	descartar.	Assim,	até	que	a	“ilha”	começasse	realmente	a	crescer,	o	inimigo	não
descobriria	sua	finalidade.

Esse	documento	havia	dormitado	nos	arquivos	do	Comitê	de	Defesa	Im perial	por	quase	um	quarto	de
século.	Não	o	publiquei	em	The	World	Crisis,1	do	qual	ele	deveria	ter	constituído	um	capítulo,	por	questões
de	espaço,	e	também	porque	nun ca	fora	posto	em	prática.	Isso	foi	uma	sorte,	porque	as	ideias	ali	expressas,
na	guerra	atual,	 eram	mais	vitais	do	que	nunca,	e	os	alemães	certamente	 liam	meus	 livros	de	guerra	com
atenção.	As	concepções	subjacentes	a	esse	antigo	documento	estavam	gravadas	a	fundo	em	minha	mente	e,
na	nova	emergência,	constituíram	a	base	de	ação	que,	depois	de	um	longo	intervalo,	encontrou	memorável
expressão	na	vasta	frota	de	lanchas	de	desembarque	de	tanques	de	1943	e	nos	portos	artificiais	“Mulberry”
de	1944.

A	 partir	 de	 então,	 dedicou-se	 intensa	 energia	 à	 concepção	 de	 todo	 tipo	 de	 barcaças	 de	 desembarque,
tendo-se	 criado	um	departamento	 especial	no	 almirantado	para	 lidar	 com	essas	questões.	Em	outubro	de
1940,	 os	 testes	 da	 primeira	 lancha	 de	 desembarque	 de	 tanques	 (LCT	 —	 Landingcraft	 Tanks)	 estavam
progredindo.	Seguiram-se	modelos	aperfeiçoados,	muitos	dos	quais	foram	construídos	em	partes,	para	serem
mais	convenientemente	transportados	por	mar	até	o	Oriente	Médio,	onde	começaram	a	chegar	no	verão	de
1941.	 Eles	 comprovaram	 seu	 valor	 e,	 à	 medida	 que	 fomos	 ganhando	 experiência,	 aumentaram
sistematicamente	as	possibilidades	de	desenvolver	versões	posteriores	dessas	estranhas	embarcações.	Por	sorte,
constatou-se	que	a	construção	das	LCT	podia	ser	delegada	a	empresas	de	engenharia	de	estruturas	que	não
estavam	comprometidas	com	a	construção	naval,	de	modo	que	a	mão	de	obra	e	as	instalações	dos	grandes
estaleiros	não	precisou	ser	perturbada.	Isso	possibilitou	o	programa	em	larga	escala	que	tínhamos	em	mente,
mas	também	impôs	limites	para	o	tamanho	das	embarcações.

As	 LCT	 adequavam-se	 a	 operações	 de	 assalto	 através	 do	 Canal	 ou	 a	 trabalhos	 mais	 extensos	 no
Mediterrâneo,	mas	não	a	longas	viagens	em	mar	aberto.	Surgiu	a	necessidade	de	uma	embarcação	maior	e
mais	 resistente	às	 condições	de	navegação,	que,	 além	de	 transportar	 tanques	e	outros	veículos	 em	viagens
oceânicas,	 também	 pudesse	 desembarcá-los	 nas	 praias	 como	 as	 LCT.	Dei	 instruções	 para	 o	 projeto	 dessa
embarcação,	 que	 foi	 chamada	 “navio	 de	 desembarque	 de	 tanques”	 (LST	 —	 Landing	 Ship	 Tanks).



Oportunamente,	 ele	 foi	 levado	para	os	Estados	Unidos,	onde	os	detalhes	 foram	elaborados	em	conjunto.
Esse	navio	entrou	em	produção	em	escala	maciça	na	América	e	 figurou	com	destaque	em	todas	as	nossas
operações	 posteriores,	 constituindo,	 talvez,	 a	 maior	 contribuição	 isolada	 para	 a	 solução	 do	 renitente
problema	de	desembarcar	veículos	pesados	nas	praias.	No	final,	mais	de	mil	deles	foram	construídos.

No	fim	de	1940,	tínhamos	uma	ideia	segura	da	expressão	física	da	guerra	anfíbia.	A	produção	de	muitos
tipos	de	navios	e	equipamentos	especializados	estava	ganhando	impulso,	e	as	unidades	necessárias	para	lidar
com	todo	esse	material	novo	estavam	sendo	criadas	e	 treinadas	sob	as	ordens	do	Comando	de	Operações
Combinadas.	Centros	de	treinamento	especiais	foram	criados	para	esse	fim,	no	país	e	no	Oriente	Médio.	À
medida	que	iam	tomando	forma,	todas	essas	ideias	e	suas	manifestações	práticas	iam	sendo	apresentadas	por
nós	 aos	 nossos	 amigos	 americanos.	Os	 resultados	 cresceram	 sistematicamente	 durante	 os	 anos	 de	 luta	 e,
assim,	 em	 tempo	hábil,	 com puseram	o	 aparato	que	 acabou	por	desempenhar	um	papel	 indispensável	 em
nossos	 maiores	 planos	 e	 feitos.	 Em	 1940	 e	 1941,	 nossos	 esforços	 nesse	 campo	 foram	 limitados	 pelas
exigências	da	guerra	submarina.	Não	mais	de	sete	mil	homens	puderam	ser	reservados	para	a	produção	de
barcaças	de	desembarque	até	o	 fim	de	1940,	 e	 tampouco	esse	número	 foi	grandemente	 superado	no	ano
seguinte.	Entretanto,	em	1944,	nada	menos	de	setenta	mil	homens,	só	na	Inglaterra,	estavam	dedicados	a
essa	estupenda	tarefa,	além	de	um	número	muito	maior	nos	EUA.

Em	vista	das	muitas	histórias	que	existem	e	se	multiplicam	sobre	minha	suposta	aversão	a	qualquer	tipo	de
desembarque	de	assalto	em	larga	escala,	como	o	ocorrido	na	Normandia	em	1944,	talvez	seja	conveniente
eu	 deixar	 claro	 que,	 desde	 o	 início,	 forneci	 grande	 parte	 do	 impulso	 e	 da	 autoridade	 para	 a	 criação	 do
imenso	aparato	e	da	frota	de	desembarque	de	blindados	na	orla	marítima,	sem	os	quais,	hoje	se	reconhece,
universalmente,	todas	essas	grandes	operações	teriam	sido	impossíveis.

1	As	Memórias	da	Primeira	Guerra	Mundial,	de	Churchill.	(N.T.)
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A	agonia	da	França

As	futuras	gerações	talvez	considerem	notável	que	a	suprema	questão	de	decidir	se	deveríamos	ou	não
continuar	lutando	sozinhos	nunca	tenha	encontrado	espaço	na	agenda	do	Gabinete	de	Guerra.	Isso	era	tido
como	certo	e	evidente	por	aqueles	homens	oriundos	de	todos	os	partidos	do	estado,	e	estávamos	atarefados
demais	para	perder	 tempo	com	essas	questões	quiméricas	e	abstratas.	Também	estávamos	unidos,	vendo	a
nova	fase	com	muita	confiança.

Em	13	de	junho,	fiz	minha	última	visita	à	França	em	quase	quatro	anos	exatos.	O	governo	francês	havia-
se	 retirado	para	Tours	 e	 a	 tensão	vinha	 aumentando	 sistematicamente.	Levei	Edward	Halifax	 e	o	 general
Ismay	comigo,	e	Max	Beaverbrook	foi	voluntário	para	ir	também.	Nas	dificuldades,	ele	é	sempre	animado.
Dessa	vez,	o	tempo	estava	claro	e	voamos	em	meio	a	nossa	esquadrilha	de	Spitfires,	mas	fizemos	uma	curva
bem	maior	para	o	sul	do	que	antes.	Ao	sobrevoarmos	Tours,	constatamos	que	o	aeroporto	fora	duramente
bombardeado	na	noite	 anterior,	mas	nós	 e	 nossa	 escolta	 aterrissamos	 sem	problemas,	 apesar	 das	 crateras.
Sentimos	de	imediato	a	crescente	degeneração	da	situação.	Ninguém	veio	ao	nosso	encontro	nem	parecia
nos	esperar.	Pedimos	emprestada	uma	viatura	militar	ao	comandante	da	base	e	fomos	até	a	cidade,	rumando
para	a	prefeitura,	onde	se	dizia	que	o	governo	francês	tinha	sua	sede.	Lá	não	havia	ninguém	de	peso,	mas
fomos	informados	de	que	Reynaud	devia	estar	vindo	de	carro	do	interior.

Como	 já	 fossem	 quase	 14	 horas,	 insisti	 num	 almoço	 e,	 após	 alguma	 deliberação,	 dirigimos	 por	 ruas
repletas	 de	 automóveis	 de	 refugiados,	 a	 maioria	 deles	 com	 um	 colchão	 sobre	 o	 teto	 e	 abarrotados	 de
bagagem.	Encontramos	um	café	que	estava	fechado,	mas,	depois	de	algumas	explicações,	conseguimos	uma
refeição.	 Durante	 o	 almoço,	 fui	 visitado	 por	 M.	 Baudouin,	 cuja	 influên cia	 havia	 aumentado	 naqueles
últimos	dias.	Na	mesma	hora,	em	seu	estilo	suave	e	sedutor,	ele	começou	a	discorrer	sobre	o	desamparo	da
resistência	 francesa.	 Se	 os	 Estados	Unidos	 declarassem	 guerra	 à	 Alemanha,	 talvez	 fosse	 possível	 a	 França
continuar.	Que	achava	eu	disso?	Não	estendi	a	conversa	senão	para	lhe	dizer	que	tinha	esperança	de	que	a
América	 entrasse	 na	 guerra	 e	 que	 nós,	 certamente,	 continuaríamos	 a	 lutar.	 Segundo	 fui	 informado,	 ele
espalhou	depois	o	boato	de	que	eu	havia	concordado	em	que	a	França	se	rendesse,	a	menos	que	os	Estados
Unidos	entrassem	na	guerra.

Voltamos	 então	 à	 prefeitura,	 onde	 Mandel,	 ministro	 do	 Interior,	 estava	 à	 nossa	 espera.	 Esse	 fiel	 ex-
secretário	 de	 Clemenceau	 e	 divulgador	 de	 sua	 mensagem	 da	 vida	 inteira	 parecia	 estar	 no	 melhor	 dos
humores.	Era	a	per sonificação	da	energia	e	da	insubmissão.	Seu	almoço,	uma	galinha	apetitosa,	permanecia
intocado	na	bandeja.	Ele	era	um	raio	de	sol.	Tinha	um	telefone	em	cada	mão,	pelos	quais	dava	ordens	e
tomava	decisões	constantemente.	Suas	ideias	eram	simples:	 lutar	até	o	fim	na	França,	para	cobrir	o	maior
deslocamento	possível	para	 a	África.	Foi	 a	última	vez	que	vi	 esse	 francês	 valente.	A	República	da	França,
uma	vez	restaurada,	condenou	acertadamente	à	morte	por	fuzilamento	os	mercenários	que	o	assassinaram.
Sua	memória	é	honrada	por	seus	conterrâneos	e	aliados.

Pouco	 depois,	 chegou	 Reynaud.	 A	 princípio,	 pareceu	 deprimido.	 O	 general	 Weygand	 lhe	 havia
comunicado	 que	 os	 exércitos	 franceses	 estavam	 exaustos.	 A	 linha	 fora	 rompida	 em	 muitos	 pontos;	 os
refugiados	 surgiam	aos	borbotões	por	 todas	 as	 estradas	que	 cruzavam	o	país,	 e	muitas	 tropas	 estavam	em
desordem.	O	 generalíssimo	 achava	 necessário	 pedir	 um	 armistício	 enquanto	 ainda	 havia	 tropas	 francesas



suficientes	 para	 manter	 a	 ordem,	 até	 que	 a	 paz	 pudesse	 ser	 firmada.	 Essa	 era	 a	 recomendação	 militar.
Naquele	dia,	ele	enviaria	mais	uma	mensagem	a	Mr.	Roosevelt,	dizendo	que	a	hora	final	havia	chegado	e
que	o	destino	da	causa	aliada	estava	nas	mãos	da	América.	Daí	surgiu	a	alternativa	do	armistício	e	da	paz.

M.	Reynaud	prosseguiu	dizendo	que	o	ministério	o	instruíra,	na	véspera,	a	indagar	qual	seria	a	atitude	da
Inglaterra,	caso	ocorresse	o	pior.	Ele	mesmo	estava	perfeitamente	cônscio	do	compromisso	 solene	de	que
nenhum	 armistício	 separado	 seria	 feito	 por	 qualquer	 dos	 aliados.	 O	 general	 Weygand	 e	 outros	 haviam
ressaltado	 que	 a	 França	 já	 havia	 sacrificado	 tudo	 pela	 causa	 comum.	 Não	 lhe	 restava	 nada,	 mas	 ela
conseguira	 enfraquecer	 enormemente	 o	 inimigo.	 Nessas	 circunstâncias,	 seria	 um	 choque	 se	 a	 Inglaterra
deixasse	 de	 admitir	 que	 a	 França	 era	 fisicamente	 incapaz	 de	 prosseguir	 e	 se	 ainda	 esperasse	 que	 ela
continuasse	a	 lutar,	assim	abandonando	seu	povo	à	certeza	da	corrupção	e	da	transformação	maléfica,	nas
mãos	de	especialistas	implacáveis	na	arte	de	subjugar	os	povos	conquistados.	Essa,	portanto,	era	a	pergunta
que	ele	tinha	a	fazer.	Iria	a	Inglaterra	reconhecer	a	dura	realidade	com	que	a	França	se	confrontava?

Julguei	a	questão	tão	grave	que	pedi	para	me	retirar	com	meus	colegas	antes	de	responder	a	ela.	Assim,
Lord	Halifax,	Lord	Beaverbrook	e	o	restante	de	nós	saímos	para	um	jardim	ensolarado	e	conversamos	sobre
a	 situação	 por	 meia	 hora.	 Ao	 retornarmos,	 reafirmei	 nossa	 posição.	 Não	 podíamos	 concordar	 com	 um
armistício	em	separado,	como	quer	que	ele	viesse.	Nossa	meta	na	guerra	continuava	a	ser	a	derrota	total	de
Hitler	e	acreditávamos	que	ainda	conseguiríamos	promovê-la.	Sendo	assim,	não	estávamos	em	condições	de
liberar	a	França	de	sua	obrigação.	O	que	quer	que	acontecesse,	não	faríamos	censuras	à	França,	mas	isso	era
diferente	de	consentir	em	liberá-la	de	seu	compromisso.	Insisti	em	que	os	franceses	enviassem	um	novo	e
último	 apelo	 ao	 presidente	Roosevelt,	 ao	 qual	 daríamos	 apoio	 em	Londres.	M.	Reynaud	 concordou	 em
fazê-lo	e	prometeu	que	os	franceses	aguentariam	até	que	se	conhecesse	o	resultado.

No	 fim	 de	 nossa	 conversa,	 ele	 nos	 levou	 para	 a	 sala	 adjacente,	 onde	 M.	 Herriot	 e	 M.	 Jeanneney,
respectivamente	presidentes	da	Câmara	e	do	Senado,	estavam	sentados.	Esses	dois	patriotas	franceses	falaram
com	 emoção	 apaixonada	 em	 continuar	 lutando	 até	 a	 morte.	 Ao	 descermos	 para	 o	 pátio	 pelo	 corredor
apinhado,	vi	o	general	de	Gaulle,	imperturbável	e	com	o	semblante	inexpressivo,	de	pé	na	soleira	da	porta.
Cumprimentando-o,	disse-lhe	a	meia	voz,	em	francês:	“L’homme	du	destin.”	Ele	continuou	impassível.	No
pátio,	devia	haver	mais	de	cem	franceses	eminentes,	num	sofrimento	assustador.	O	filho	de	Clemenceau	foi
trazido	 até	mim.	Apertei-lhe	 a	mão.	Os	Spitfires	 já	 estavam	no	 ar	 e	dormi	um	 sono	profundo	 em	nossa
breve	e	tranquila	viagem	para	casa.	Foi	uma	coisa	sensata,	pois	havia	um	longo	caminho	a	percorrer	antes	da
hora	de	dormir.

✩

Às	 22hl5,	 fiz	 meu	 novo	 relatório	 ao	 Gabinete.	 Minha	 exposição	 foi	 en dossada	 por	 meus	 dois
companheiros.	 Enquanto	 ainda	 estávamos	 reunidos,	 chegou	 o	 embaixador	 Kennedy	 com	 a	 resposta	 do
presidente	Roosevelt	a	um	apelo	anterior	que	Reynaud	lhe	fizera	no	dia	10	de	junho.

Sua	 mensagem	 [telegrafou	 ele]	 comoveu-me	 profundamente.	 Como	 já	 declarei	 ao	 senhor	 e	 a	 Mr.
Churchill,	 este	 governo	 vem	 fazendo	 tudo	 o	 que	 está	 ao	 seu	 alcance	 para	 colocar	 à	 disposição	 dos
governos	aliados	o	material	de	que	eles	tão	urgentemente	necessitam,	e	nossos	esforços	de	fazer	ainda	mais
vêm	sendo	redobrados.	Isso	se	deve	a	nossa	confiança	e	nosso	apoio	aos	ideais	pelos	quais	os	aliados	estão
lutando.
A	magnífica	resistência	dos	exércitos	franceses	e	ingleses	impressionou	profundamente	o	povo	americano.
Pessoalmente,	estou	impressionado	em	particular	com	sua	declaração	de	que	a	França	continuará	a	lutar
em	defesa	da	democracia,	ainda	que	isso	signifique	uma	lenta	retirada,	mesmo	para	a	África	do	Norte	e	o



Atlântico.	É	sumamente	importante	lembrar	que	as	esquadras	francesa	e	inglesa	continuam	a	dominar	o
Atlântico	e	outros	oceanos,	e	lembrar	também	que	materiais	vitais	de	outras	partes	do	mundo	ao	largo	são
necessários	para	manter	todos	os	exércitos.
Sinto-me	 também	 muito	 animado	 pelo	 que	 disse	 o	 primeiro-ministro	 Churchill,	 dias	 atrás,	 sobre	 a
resistência	permanente	do	Império	Britânico,	e	essa	determinação	parece	aplicar-se	igualmente	ao	grande
Império	 Fran cês	 no	mundo	 inteiro.	 O	 poderio	 naval	 nas	 questões	mundiais	 continua	 a	 confirmar	 as
lições	da	história,	como	bem	sabe	o	almirante	Darlan.

Todos	 achamos	 que	 o	 presidente	 tinha	 avançado	muito.	 Ele	 havia	 autorizado	 Reynaud	 a	 divulgar	 sua
mensagem	 de	 10	 de	 junho,	 com	 tudo	 o	 que	 isso	 implicava,	 e	 agora	 havia	 remetido	 essa	 resposta
impressionante.	 Se,	 com	base	 nisso,	 a	 França	 decidisse	 suportar	 a	 tortura	 adicional	 da	 guerra,	 os	Estados
Unidos	estariam	profundamente	comprometidos	a	entrar	nela.	Como	quer	que	fosse,	o	texto	continha	dois
aspectos	equivalentes	à	beligerância:	primeiro,	uma	promessa	de	toda	a	ajuda	material,	que	implicava	uma
assistência	 ativa;	 e	 segundo,	 um	apelo	de	que	 a	 luta	 continuasse,	mesmo	que	o	 governo	 fosse	 expulso	da
França.	 Enviei	 imediatamente	 nossos	 agradecimentos	 ao	 presidente	 e	 também	 procurei	 recomendar	 a
mensagem	 do	 presidente	 a	 Reynaud	 nos	 termos	 mais	 favoráveis.	 Talvez	 fosse	 desnecessário	 frisar	 esses
pontos,	mas	era	preciso	extrair	o	máximo	de	tudo	o	que	tínhamos	ou	podíamos	conseguir.

No	 dia	 seguinte,	 chegou	 um	 telegrama	 do	 presidente,	 explicando	 que	 ele	 não	 podia	 concordar	 com	 a
divulgação	de	sua	mensagem	a	Reynaud.	Pessoalmente,	segundo	Mr.	Kennedy,	ele	desejaria	fazê-lo,	mas	o
Departamento	de	Estado,	embora	se	solidarizasse	plenamente	com	ele,	vislumbrava	os	mais	graves	perigos.
O	presidente	cumprimentou	os	governos	inglês	e	francês	pela	coragem	de	suas	tropas.	Renovou	as	garantias
de	fornecimento	de	todos	os	equipamentos	e	provisões	possíveis,	mas,	em	seguida,	disse	que	sua	mensagem
de	modo	algum	pretendia	comprometer	e	não	comprometia	o	governo	americano	com	uma	participação
militar.	Nos	termos	da	Constituição	Americana,	não	havia	nenhuma	autoridade,	exceto	o	Congresso,	capaz
de	 assumir	 um	 compromisso	 dessa	 natureza.	 Ele	 tinha	 em	 mente,	 em	 especial,	 a	 questão	 da	 esquadra
francesa.	 O	 Congresso,	 a	 seu	 pedido,	 havia	 destinado	 uma	 verba	 de	 cinquenta	 milhões	 de	 dólares	 ao
abastecimento	de	alimentos	e	roupas	para	os	refugiados	civis	na	França.

Foi	um	telegrama	decepcionante.
Ao	redor	da	mesa,	todos	compreendemos	perfeitamente	os	riscos	que	o	presidente	corria	de	ser	acusado

de	extrapolar	sua	autoridade	constitucional	e,	consequentemente,	de	ser	derrotado	por	causa	disso	na	eleição
seguinte,	da	qual	dependiam	nosso	destino	e	muito	mais.	Eu	estava	convencido	de	que	ele	daria	a	própria
vida,	 para	 não	 falar	 num	 cargo	 público,	 pela	 causa	 da	 liberdade	 mundial,	 tão	 terrivelmente	 em	 perigo
naquele	momento.	Mas	de	 que	 serviria	 isso?	Do	outro	 lado	do	Atlântico,	 intuí	 seu	 sofrimento.	Na	Casa
Branca,	o	tormento	era	de	natureza	diferente	do	de	Bordeaux	ou	Londres.	Mas	o	grau	de	tensão	pessoal	não
diferia.

Em	minha	resposta,	tentei	munir	Mr.	Roosevelt	de	alguns	argumentos	que	ele	pudesse	usar	com	terceiros
sobre	o	perigo	que	os	Estados	Unidos	corre riam	se	a	Europa	capitulasse	e	a	Inglaterra	fracassasse.	Não	era
uma	questão	de	sentimentos,	mas	de	vida	e	morte.	Telegrafei	nos	seguintes	termos:

“O	destino	 da	 esquadra	 inglesa,	 como	 já	 lhe	mencionei,	 é	 decisivo	 para	 o	 futuro	 dos	Estados	Unidos,
porque,	se	ela	viesse	a	ser	somada	às	esquadras	do	Japão,	França	e	Itália	e	aos	grandes	recursos	da	indústria
alemã,	um	poderio	marítimo	esmagador	ficaria	nas	mãos	de	Hitler.	É	claro	que	ele	poderia	utilizá-lo	com
indulgente	moderação.	Por	outro	lado,	talvez	não	o	fizesse.	Essa	revolução	no	poder	naval	poderia	ocorrer
muito	depressa,	e	decerto	muito	antes	que	os	EUA	conseguissem	preparar-se	para	ela.	Se	cairmos,	é	possível
que	vós	 tenhais	que	 lidar	 com	uns	Estados	Unidos	da	Europa	 sob	comando	nazi,	muito	mais	numeroso,
muito	mais	forte	e	muito	mais	bem-armado	do	que	o	Novo	Mundo.”



✩

A	situação	na	frente	 francesa	 ia	de	mal	a	pior.	As	operações	alemãs	a	noroeste	de	Paris,	onde	nossa	51ª
Divisão	fora	perdida,	haviam	levado	o	inimigo	às	regiões	mais	baixas	do	Sena	e	do	Oise.	Nas	margens	ao	sul,
os	remanescentes	dispersos	do	X	e	do	VII	exércitos	franceses	organizavam	às	pressas	uma	defesa;	tinham	sido
separados	e,	para	fechar	a	brecha,	a	guarnição	da	capital,	o	chamado	Armée	de	Paris	[Exército	de	Paris],	havia
deixado	a	cidade	e	se	interposto.

Mais	 a	 leste,	 ao	 longo	 do	 Aisne,	 o	 VI,	 o	 IV	 e	 o	 II	 exércitos	 estavam	 em	muito	melhores	 condições.
Tinham	contado	com	três	semanas	para	se	estabelecer	e	para	absorver	os	reforços	enviados.	Durante	todo	o
período	de	Dunquerque	e	do	avanço	para	Rouen,	eles	tinham	sido	relativamente	pouco	perturbados,	mas
sua	força	era	pequena	para	a	centena	de	milhas	que	tinham	que	defender.	O	inimigo	havia	usado	o	tempo
para	concentrar	contra	eles	uma	grande	massa	de	divisões	e	desferir	o	golpe	final.	Em	9	de	junho,	o	golpe
foi	 desferido.	 Apesar	 de	 uma	 resistência	 obstinada,	 pois	 a	 essa	 altura	 os	 franceses	 lutavam	 com	 grande
determinação,	 estabeleceram-se	 cabeças	 de	 ponte	 ao	 sul	 do	 rio,	 entre	 Soissons	 e	 Rethel,	 e,	 nos	 dois	 dias
subsequentes,	elas	se	expandiram	até	atingir	o	Marne.	As	divisões	Panzer	alemãs,	que	haviam	desempenhado
um	papel	tão	decisivo	na	descida	pela	costa,	foram	trazidas	do	outro	lado	para	participar	da	nova	batalha.
Oito	delas,	em	duas	grandes	ofensivas,	transformaram	a	derrota	francesa	num	desbaratamento	fragoroso.	Os
exércitos	franceses,	dizimados	e	aturdidos,	foram	inteiramente	incapazes	de	suportar	aquela	junção	poderosa
de	números,	equipamento	e	técnica	superiores.	Em	quatro	dias,	em	16	de	junho,	o	inimigo	havia	chegado	a
Orleans	 e	 ao	 Loire,	 enquanto,	 no	 leste,	 a	 outra	 ofensiva	 havia	 atravessado	 Dijon	 e	 Besançon,	 quase
atingindo	a	fronteira	suíça.

A	oeste	de	Paris,	os	remanescentes	do	X	Exército,	que	equivaliam	a	não	mais	de	duas	divisões,	tinham	sido
empurrados	 de	 volta	 para	 sudoeste,	 do	 Sena	 para	 Alençon.	 A	 capital	 caiu	 no	 dia	 14;	 os	 exércitos	 que	 a
defendiam,	 o	VII	 e	 o	Armée	 de	Paris,	 foram	dispersados;	 um	 imenso	 buraco	 passou	 a	 separar	 as	 exíguas
tropas	francesas	e	inglesas	situadas	a	oeste	dos	remanescentes	despojos	do	antes	orgulhoso	exército	da	França.

O	que	aconteceu	com	a	Linha	Maginot,	o	escudo	da	França,	e	seus	de fensores?	Até	14	de	junho,	nenhum
ataque	direto	lhe	foi	feito,	e	algumas	das	unidades	móveis,	deixando	para	trás	a	guarnição	das	fortificações,	já
haviam	 começado	 a	 se	 unir,	 quando	 possível,	 aos	 exércitos	 do	 centro,	 em	 rápida	 retirada.	Mas	 era	 tarde
demais.	Nesse	dia,	a	Linha	Maginot	foi	cruzada	em	frente	a	Saarbrucken	e	através	do	Reno,	passando	por
Colmar;	os	franceses	em	retirada	foram	absorvidos	no	combate	e	impossibilitados	de	se	desvencilhar.	Dois
dias	depois,	a	penetração	alemã	até	Besançon	barrou-lhes	a	 retaguarda.	Mais	de	quatrocentos	mil	homens
foram	cercados,	sem	esperança	de	escapar.	Muitas	guarnições	sitiadas	resistiram	desesperadamente	e	se	recu-
saram	a	se	render	até	depois	do	armistício,	quando	foram	enviados	oficiais	franceses	para	lhes	dar	a	ordem.
Os	últimos	fortes	cumpriram-na	em	30	de	junho,	com	seus	comandantes	protestando	que	suas	defesas	ainda
estavam	intactas	em	todos	os	pontos.

Assim,	a	vasta	e	desorganizada	batalha	terminou	em	toda	a	frente	fran cesa.	Resta	apenas	narrar	o	ínfimo
papel	que	os	ingleses	puderam	desem penhar.

✩

O	general	Brooke	havia-se	distinguido	na	retirada	para	Dunquerque	e,	especialmente,	em	sua	batalha	na
brecha	 aberta	 pela	 rendição	 belga.	 Assim,	 nós	 o	 havíamos	 escolhido	 para	 comandar	 a	 tropa	 inglesa	 que
continuava	na	França	e	também	todos	os	reforços,	até	que	eles	atingissem	um	número	suficiente	para	exigir
a	 presença	 de	 Lord	 Gort	 como	 comandante	 de	 exército.	 Brooke	 havia	 chegado	 à	 França	 e,	 no	 dia	 14,
encontrou-se	com	os	gene rais	Weygand	e	Georges.	Weygand	declarou	que	as	forças	francesas	já	não	tinham



capacidade	 de	 promover	 uma	 resistência	 organizada	 ou	 uma	 ação	 conjunta.	 O	 exército	 francês	 estava
dividido	em	quatro	grupos,	dos	quais	seu	X	Exército	era	o	que	ficava	mais	a	oeste.	Weygand	também	disse	a
Brooke	que	os	governos	aliados	haviam	concordado	em	criar	uma	cabeça	de	praia	na	península	da	Bretanha,
a	ser	conjuntamente	defendida	por	soldados	franceses	e	ingleses,	numa	linha	que	correria	aproximadamente
no	 sentido	norte-sul,	passando	por	Rennes.	Ordenou-lhe	que	dispusesse	 suas	 forças	numa	 linha	defensiva
que	atravessasse	essa	cidade.	Brooke	assinalou	que	essa	linha	de	defesa	tinha	150	quilômetros	de	extensão	e
exigia	pelo	menos	15	divisões.	Foi-lhe	dito	que	as	instruções	que	ele	estava	recebendo	deviam	ser	tomadas
como	uma	ordem.

É	verdade	que,	em	11	de	 junho,	em	Briare,	Reynaud	e	eu	havíamos	con cordado	em	tentar	 traçar	uma
espécie	 de	 “linha	 de	 Torres	 Vedras”,	 cruzando	 a	 base	 da	 península	 da	 Bretanha.	 Mas	 tudo	 estava
desmoronando	ao	mesmo	tempo,	e	esse	plano,	qualquer	que	fosse	seu	mérito,	nunca	chegou	ao	campo	da
ação.	A	ideia	em	si	era	sensata,	mas	não	havia	elementos	para	revesti-la	de	realidade.	Uma	vez	dispersos	ou
destruídos	os	principais	exércitos	franceses,	essa	cabeça	de	praia,	por	mais	preciosa	que	fosse,	não	poderia	ser
susten tada	por	muito	tempo	diante	de	um	ataque	alemão	concentrado.	Todavia,	mesmo	uma	resistência	de
algumas	 semanas	 naquele	 ponto	 teria	mantido	 o	 contato	 com	 a	 Inglaterra	 e	 permitido	 grandes	 retiradas
francesas	 para	 a	África,	 vindas	 de	 outras	 partes	 do	 imenso	 front	 então	 esfrangalhado.	 Para	 que	 a	 batalha
prosseguisse	na	França,	 isso	só	poderia	ocorrer	na	península	de	Brest	e	em	regiões	cobertas	de	bosques	ou
montanhosas,	 como	 os	 Vosges.	 A	 alternativa,	 para	 os	 franceses,	 era	 a	 rendição.	 Portanto,	 que	 ninguém
zombe	de	uma	cabeça	de	praia	na	Bretanha.	Os	exércitos	aliados,	sob	o	comando	de	Eisenhower,	então	um
desconhecido	coronel	americano,	resgataram-na	para	nós,	posteriormente,	por	um	alto	preço.

O	general	Brooke,	depois	de	conversar	com	os	comandantes	franceses	e	apreciar,	de	seu	próprio	QG,	um
panorama	que	piorava	a	cada	hora,	co municou	ao	Gabinete	de	Guerra	e	a	Mr.	Eden,	por	telefone,	que	a
situação	 era	 desesperadora.	 Todos	 os	 reforços	 adicionais	 deveriam	 ser	 suspensos	 e	 o	 restante	 da	 Força
Expedicionária	 Britânica	 —	 BEF,	 que	 então	 somava	 150	 mil	 homens,	 deveria	 ser	 reembarcado
imediatamente.	Na	noite	de	l4	de	junho,	como	achavam	que	eu	estava	sendo	renitente,	ele	me	chamou	por
uma	 linha	 telefônica	 que,	 por	 sorte	 e	 esforço,	 estava	 aberta,	 e	 insistiu	 comigo	 nessa	 visão.	 Pude	 ouvi-lo
muito	bem	e,	depois	de	dez	minutos,	 fiquei	convencido	de	que	ele	estava	certo	e	de	que	devíamos	partir.
Expediram-se	 ordens	 nesse	 sentido.	 Ele	 foi	 liberado	 do	 comando	 francês.	 Iniciou-se	 o	 reembarque	 de
grandes	quantidades	de	provisões,	equipamentos	e	homens.	Os	elementos	avançados	da	Divisão	Canadense
que	haviam	desembarcado	 voltaram	para	 seus	 navios	 e	 a	 52ª	Divisão	 da	Baixa	Escócia,	 cuja	maior	 parte
ainda	 não	 havia	 entrado	 em	 ação,	 recuou	 para	 Brest.	 Em	 15	 de	 junho,	 o	 restante	 de	 nossas	 tropas	 foi
liberado	das	ordens	do	X	Exército	francês	e,	no	dia	se guinte,	deslocou-se	para	Cherbourg.	Em	17	de	junho,
anunciou-se	que	o	governo	de	Pétain	havia	pedido	um	armistício,	ordenando	a	todas	as	forças	francesas	que
suspendessem	 o	 combate,	 sem	 que	 essa	 informação	 sequer	 fosse	 comunicada	 a	 nossas	 tropas.	 O	 general
Brooke,	por	conseguinte,	foi	instruído	a	vir	embora	com	todos	os	homens	que	conseguisse	embarcar	e	com
o	equipamento	que	pudesse	salvar.

Repetimos	então,	em	escala	considerável,	embora	com	navios	maiores,	a	retirada	de	Dunquerque.	Mais
de	vinte	mil	soldados	poloneses	que	se	recusaram	a	capitular	fizeram	o	percurso	até	a	costa	e	foram	levados
em	nossos	navios	para	a	Inglaterra.	Os	alemães	perseguiram	nossas	tropas	por	toda	parte.	Na	península	de
Cherbourg,	entraram	em	combate	com	nossa	retaguarda	a	dez	milhas	ao	sul	do	porto,	na	manhã	do	dia	18.
O	último	navio	zarpou	às	16	horas,	quando	o	inimigo,	liderado	pela	7ª	Divisão	Panzer	de	Rommel,	estava	a
três	milhas	do	porto.	Pouquíssimos	de	nossos	homens	foram	feitos	prisioneiros.	Ao	todo,	foram	evacuados
de	todos	os	portos	 franceses	136	mil	soldados	 ingleses	e	310	canhões,	 totalizando,	com	os	poloneses,	156
mil	homens.



O	ataque	aéreo	alemão	aos	navios-transporte	foi	cerrado.	Um	incidente	pavoroso	ocorreu	no	dia	17	em
St.	Nazaire.	O	navio	de	carreira	Lancastria,	de	vinte	mil	toneladas,	levando	a	bordo	cinco	mil	homens,	foi
bombardeado	 quando	 estava	 prestes	 a	 zarpar.	 Mais	 de	 três	 mil	 homens	 pereceram.	 Os	 demais	 foram
resgatados,	sob	contínuo	ataque	aéreo,	graças	à	dedicação	das	embarcações	de	pequeno	porte.	Quando	essa
notícia	chegou	ao	meu	conhecimento,	na	silenciosa	sala	do	Gabinete,	durante	a	tarde,	proibi	sua	divulgação,
dizendo:	“Os	jornais	já	têm	desastres	mais	do	que	suficientes,	pelo	menos	por	hoje.”	Eu	tencionava	liberar	a
notícia	 alguns	dias	depois,	mas	 sobre	nós	 se	 acumularam	acontecimentos	 tão	 tenebrosos,	 e	 com	 tamanha
rapidez,	que	esqueci	de	 suspender	a	proibição	e	algum	tempo	se	passou	antes	que	esse	horror	chegasse	ao
conhecimento	do	público.

✩

Devemos	agora	deixar	o	campo	dos	desastres	militares	e	trocá-lo	pelas	convulsões	do	Gabinete	francês	e
dos	personagens	que	o	rodeavam	em	Bordeaux.

Na	 tarde	de	16	de	 junho,	M.	Monnet	 e	o	general	de	Gaulle	 foram	visitar-me	na	 sala	do	Gabinete.	O
general,	 em	 sua	 condição	 de	 vice-ministro	 da	Defesa	Nacional,	 acabara	 de	 ordenar	 que	 o	 navio	 francês
Pasteur,	que	levava	armas	da	América	para	Bordeaux,	rumasse,	em	vez	disso,	para	um	porto	inglês.	Monnet
estava	 ativamente	 empenhado	 num	 plano	 de	 transferir	 todos	 os	 contratos	 franceses	 de	 compra	 de
armamentos	 na	 América	 para	 a	 Inglaterra,	 caso	 a	 França	 assinasse	 um	 armistício	 em	 separado.
Evidentemente,	ele	esperava	por	 isso	e	desejava	 salvar	o	máximo	possível	do	que	 lhe	parecia	 ser	o	 fim	do
mundo.	 Toda	 a	 sua	 atitude	 a	 esse	 respeito	 foi	 sumamente	 útil.	 Depois,	 ele	 se	 voltou	 para	 a	 questão	 de
enviarmos	todas	as	nossas	esquadrilhas	de	caças	restantes	para	que	tomassem	parte	na	batalha	final	da	França,
que,	 obviamente,	 já	 estava	 terminada.	Eu	 lhe	 disse	 que	não	havia	 possibilidade	de	 fazermos	 isso.	Mesmo
nesse	estágio,	ele	usou	os	argumentos	habituais	—	“a	batalha	decisiva”,	“é	agora	ou	nunca”,	“se	a	França	cair,
tudo	 cairá”,	 e	 assim	 por	 diante.	 Mas	 eu	 nada	 podia	 fazer	 para	 atendê-lo	 nessa	 área.	 Então,	 meus	 dois
visitantes	franceses	levantaram-se	e	se	encaminharam	para	a	porta,	com	Monnet	à	frente.	Quando	chegaram
a	ela,	de	Gaulle,	que	até	então	mal	proferira	uma	única	palavra,	disse-me	em	inglês:	“Acho	que	vocês	estão
inteiramente	certos.”	Sob	a	aparência	impassível	e	imperturbável,	ele	me	parecia	ter	uma	notável	capacidade
de	 sentir	 dor.	Guardei	 uma	 impressão	 do	 contato	 com	 esse	 homem	muito	 alto	 e	 fleumático:	 “Eis	 aí	 the
Constable,	 o	 Guardião	 da	 França.”	 Ele	 voltou	 naquela	 tarde	 para	 Bordeaux,	 num	 avião	 inglês	 que	 eu
colocara	à	sua	disposição.	Mas	não	por	muito	tempo.

O	Gabinete	 de	Guerra	 ficou	 reunido	 até	 as	 18	 horas.	 Seus	membros	 estavam	 num	 estado	 emocional
incomum.	A	 queda	 e	 o	 destino	 da	 França	 dominavam-lhes	 o	 pensamento.	Nossos	 próprios	 apuros,	 bem
como	o	que	teríamos	de	enfrentar,	e	enfrentar	sozinhos,	pareceram	ficar	em	segundo	plano.	O	sofrimento
por	nossa	aliada	em	sua	agonia	e	o	desejo	de	fazer	qualquer	coisa	humanamente	possível	para	ajudá-la	eram
o	estado	de	espírito	predominante.	Havia	também	a	importância	suprema	de	nos	certificarmos	do	destino
da	 esquadra	 francesa.	 Dias	 antes,	 havíamos	 elaborado	 uma	 Declaração	 de	 União	 Franco-Inglesa,	 união
política,	com	cidadania	comum,	órgãos	conjuntos	de	defesa	e	de	política	externa,	 financeira	e	econômica
etc.,	com	o	objetivo,	afora	seus	méritos	gerais,	de	dar	a	M.	Reynaud	algum	fato	novo,	de	natureza	vívida	e
estimulante,	com	que	ele	pudesse	obter	a	aprovação	da	maioria	de	seu	Gabinete	para	uma	transferência	para
a	África	e	para	a	continuação	da	guerra.	Munido	desse	documento	e	acompanhado	pelos	líderes	dos	par tidos
Trabalhista	 e	 Liberal,	 pelos	 três	 chefes	 de	 estado-maior	 e	 por	 vários	 importantes	 oficiais	 e	 funcionários,
preparei-me	 para	 mais	 uma	 missão	 na	 França.	 Um	 trem	 especial	 estava	 à	 nossa	 espera	 em	 Waterloo.
Poderíamos	chegar	a	Southampton	em	duas	horas,	e	uma	noite	de	travessia	a	trinta	nós	num	cruzador	nos
colocaria	em	nosso	local	de	encontro	por	volta	das	12	horas	do	dia	17.	Havíamos	tomado	nossos	assentos



no	 trem.	Minha	mulher	 fora	despedir-se	de	mim.	Mas	houve	uma	demora	 intrigante	na	partida.	Obvia-
mente,	 alguma	 dificuldade	 havia	 ocorrido.	 Pouco	 depois,	meu	 secretário	 particular	 chegou	 de	Downing
Street,	 esbaforido,	 com	 a	 seguinte	mensagem	de	 Sir	Ronald	Campbell,	 nosso	 embaixador	 em	Bordeaux:
“Eclodiu	 crise	 ministerial.	 (...)	 Espero	 ter	 notícias	 meia-noite.	 Enquanto	 isso,	 encontro	 marcado	 para
amanhã	impossível.”

Diante	disso,	voltei	para	Downing	Street,	com	o	coração	oprimido.

✩

A	cena	final	no	Gabinete	de	Reynaud	foi	a	seguinte.
As	esperanças	que	M.	Reynaud	havia	depositado	na	Declaração	de	União	logo	se	desfizeram.	Raras	vezes

uma	 proposta	 tão	 generosa	 teve	 recepção	 tão	 hostil.	 O	 premier	 leu	 o	 documento	 duas	 vezes	 perante	 o
ministério.	Declarou-se	firmemente	favorável	a	ele	e	acrescentou	que	estava	providen ciando	um	encontro
comigo	no	dia	 seguinte	para	discutir	os	detalhes.	Mas	os	ministros,	agitados,	alguns	deles	 famosos,	outros
uns	ninguéns,	 ficaram	 atordoados.	A	maioria	 estava	 inteiramente	despreparada	para	 absorver	 questões	 de
tamanha	amplitude.	O	sentimento	preponderante	no	Conselho	foi	a	rejeição	do	plano	inteiro.	A	surpresa	e
a	desconfiança	dominaram	a	maioria,	e	até	os	mais	amistosos	e	resolutos	ficaram	atarantados.	O	Conselho
havia-se	 reunido	 na	 expectativa	 de	 receber	 a	 resposta	 à	 solicitação	 francesa,	 com	 que	 todos	 haviam
concordado,	 de	 que	 a	 Inglaterra	 liberasse	 a	 França	 de	 suas	 obrigações,	 para	 que	 os	 franceses	 pudessem
perguntar	 aos	 alemães	 quais	 seriam	 suas	 condições	 de	 armistício.	 É	 possível	 e	 até	 provável	 que,	 se	 nossa
resposta	formal	lhes	tivesse	sido	submetida,	a	maioria	houvesse	aceito	nossa	condição	primordial,	relativa	ao
envio	da	esquadra	francesa	para	a	Inglaterra,	ou	que,	pelo	menos,	eles	tivessem	feito	alguma	outra	proposta
adequada	e,	 com	 isso,	 ficado	 livres	para	 iniciar	 as	negociações	 com	o	 inimigo,	 reservando-se	 a	 alternativa
final	 de	 uma	 retirada	 para	 a	 África,	 se	 as	 condições	 alemãs	 fossem	 rigorosas	 demais.	Mas	 ali	 houve	 um
clássico	exemplo	de	“ordem,	contraordem,	desordem”.

Paul	Reynaud	foi	inteiramente	incapaz	de	superar	a	impressão	desfavorável	criada	pela	proposta	da	União
Anglo-Francesa.	 A	 facção	 derrotista,	 lide rada	 pelo	 marechal	 Pétain,	 recusou-se	 até	 mesmo	 a	 examiná-la.
Fizeram-se	acusações	violentas.	Aquilo	era	“um	plano	de	última	hora”,	“uma	surpresa”,	“um	esquema	para
colocar	a	França	sob	tutela,	ou	para	pôr	as	mãos	em	seu	império	colonial”.	A	proposta	relegava	a	França,	no
dizer	deles,	à	condição	de	um	domínio.	Outros	se	queixaram	de	que	nem	sequer	uma	igualdade	de	status
fora	 oferecida	 aos	 franceses,	 pois	 estes	 receberiam	 apenas	 a	 cidadania	 do	 Império	 Britânico,	 e	 não	 da
Inglaterra,	enquanto	os	ingleses	se	tornariam	cidadãos	da	França.	Essa	impressão	é	desmentida	pelo	texto.

Além	desses,	surgiram	outros	argumentos.	Weygand	convencera	Pétain,	sem	grande	dificuldade,	de	que	a
Inglaterra	 estava	 perdida.	 As	 altas	 autoridades	 militares	 francesas	 tinham	 avisado:	 “Em	 três	 semanas,	 a
Inglaterra	 terá	 seu	 pescoço	 torcido	 como	 uma	 galinha.”	Criar	 uma	 união	 com	 a	 Inglaterra	 era,	 segundo
Pétain,	 fazer	 uma	 “fusão	 com	 um	 cadáver”.	 Ybarnegaray,	 que	 fora	 tão	 intrépido	 na	 guerra	 anterior,
exclamou:	“É	melhor	ser	uma	provín cia	nazi.	Ao	menos	sabemos	o	que	 isso	significa.”	O	senador	Reibel,
amigo	 pessoal	 do	 general	 Weygand,	 declarou	 que	 aquele	 esquema	 significava	 a	 completa	 destruição	 da
França	 e,	 de	 qualquer	modo,	 uma	 clara	 subordinação	 à	 Inglaterra.	 Em	 vão	 Reynaud	 retrucou:	 “Prefiro
colaborar	com	meus	aliados	do	que	com	meus	inimigos.”	E	Mandel:	“Vocês	preferem	mais	ser	um	distrito
alemão	do	que	um	domínio	britânico?”	Foi	tudo	em	vão.

Foi-nos	assegurado	que	a	exposição	de	nossa	proposta	por	Reynaud	nunca	foi	submetida	a	uma	votação
do	Conselho.	Ela	desmoronou	sozinha.	Foi	um	revés	pessoal	e	fatal	para	o	esforçado	premier,	que	marcou	o
fim	de	 sua	 influência	e	autoridade	 sobre	o	Conselho.	Todas	as	discussões	 subsequen tes	voltaram-se	para	o
armistício	e	para	a	indagação,	aos	alemães,	sobre	as	condições	que	eles	imporiam,	e	nisso,	M.	Chautemps	foi



frio	e	inabalável.	Dois	telegramas	que	havíamos	enviado	a	respeito	da	esquadra	nunca	foram	apresentados	ao
Conselho.	O	pedido	de	que	ela	fosse	mandada	para	portos	ingleses,	como	prelúdio	às	negociações	com	os
alemães,	nunca	foi	examinado	pelo	Gabinete	Reynaud,	o	qual,	àquela	altura,	estava	em	completa	decompo -
sição.	Por	volta	das	vinte	horas,	inteiramente	esgotado	pelo	esforço	físico	e	mental	a	que	estivera	submetido
por	 tantos	dias,	Reynaud	enviou	 sua	 renúncia	 ao	presidente	 e	 recomendou	que	ele	mandasse	 convocar	o
marechal	 Pétain.	 Esse	 ato	 tem	 de	 ser	 julgado	 precipitado.	 Ao	 que	 parece,	 Reynaud	 ainda	 alimentava	 a
esperança	de	conseguir	manter	seu	encontro	comigo	no	dia	seguinte,	e	 falou	com	o	general	Spears	a	esse
respeito.	“Amanhã	haverá	outro	governo,	e	o	senhor	já	não	falará	em	nome	de	ninguém”,	disse	Spears.

O	marechal	Pétain	compôs	prontamente	um	governo	francês,	com	a	finalidade	principal	de	buscar	um
armistício	imediato	com	a	Alemanha.	No	fim	da	noite	de	16	de	junho,	o	grupo	derrotista	que	ele	chefiava	já
estava	tão	configurado	e	unido	que	o	processo	não	levou	muito	tempo.	M.	Chautemps	(“indagar	sobre	as
condições	 não	 é	 necessariamente	 aceitá-las”)	 tornou-se	 vice-primeiro-ministro.	O	 general	Weygand,	 cuja
opinião	 era	 que	 estava	 tudo	 acabado,	 ficou	 com	 o	Ministério	 da	Defesa	Nacional.	 O	 almirante	Darlan
tornou-se	ministro	da	Marinha,	e	M.	Baudoin,	ministro	do	Exterior.

Aparentemente,	a	única	dificuldade	surgiu	no	tocante	a	M.	Laval.	A	ideia	inicial	do	marechal	foi	oferecer-
lhe	 o	 cargo	 de	 ministro	 da	 Justiça.	 Laval	 descartou-a	 com	 desdém.	 Pleiteou	 o	 Ministério	 das	 Relações
Exteriores,	 único	 cargo	 em	 que	 imaginava	 ser-lhe	 possível	 executar	 seu	 plano	 de	 inverter	 as	 alianças	 da
França,	 acabar	 com	 a	 Inglaterra	 e	 se	 unir	 como	 sócio	minoritário	 à	Nova	 Europa	Nazista.	O	marechal
Pétain	 rendeu-se	 imediatamente	 à	 vee mência	 dessa	 personalidade	 imponente.	M.	 Baudoin,	 que	 já	 havia
assumido	o	Ministério	do	Exterior,	para	o	qual	sabia	ser	sumamente	inadequado,	dispôs-se	prontamente	a
abrir	 mão	 dele.	 Mas,	 quando	 mencionou	 esse	 fato	 a	 M.	 Charles-Roux,	 subsecretário	 permanente	 do
Ministério	do	Exterior,	este	ficou	indignado.	E	granjeou	o	apoio	de	Weygand.	Quando	Weygand	entrou	na
sala	e	se	dirigiu	ao	ilustre	marechal,	Laval	se	enfureceu	de	tal	maneira	que	os	dois	chefes	militares	ficaram
desconcertados.	O	 subsecretário	 permanente,	 no	 entanto,	 recusou-se	 terminantemente	 a	 trabalhar	 sob	 as
ordens	de	Laval.	Confrontado	com	isso,	o	marechal	novamente	cedeu	e,	depois	de	uma	cena	violenta,	Laval
se	retirou,	irado	e	ressentido.

Foi	um	momento	crítico.	Quando,	decorridos	quatro	meses,	em	28	de	outubro,	Laval	enfim	se	tornou
ministro	do	Exterior,	havia	uma	nova	consciência	dos	valores	militares.	A	 resistência	 inglesa	à	Alemanha,
àquela	altura,	era	um	fator	a	ser	considerado.	Aparentemente,	a	Ilha	não	podia	ser	inteiramente	desprezada.
Pelo	menos,	seu	pescoço	não	fora	“torcido	como	o	de	uma	galinha”	em	três	semanas.	Isso	era	um	fato	novo,
e	um	fato	com	o	qual	toda	a	nação	francesa	se	regozijava.

✩

Como	era	desejo	do	Gabinete,	fiz	a	seguinte	declaração	pelo	rádio	na	noite	de	17	de	junho:

As	notícias	vindas	da	França	são	muito	ruins	e	lastimo	pelo	valente	povo	francês,	atingido	por	essa	terrível
desgraça.	Nada	 irá	alterar	nossos	sentimentos	em	relação	ao	povo	francês	ou	nossa	confiança	em	que	o
espírito	da	França	 voltará	 a	 se	 erguer.	O	que	 aconteceu	na	França	não	 faz	nenhuma	diferença	no	que
tange	 aos	 nossos	 atos	 e	 nosso	 propósito.	 Tornamo-nos	 os	 únicos	 paladinos	 atualmente	 em	 guerra	 em
defesa	da	causa	mundial.	Faremos	o	melhor	possível	para	ser	dignos	dessa	grande	honra.	Defendere mos
nossa	 ilha	 em	 casa	 e,	 junto	 com	 o	 Império	 Britânico,	 prosseguiremos	 na	 luta	 sem	 nos	 deixarmos
conquistar,	até	que	a	maldição	de	Hitler	seja	retirada	dos	ombros	da	humanidade.	Temos	certeza	de	que,
no	fim,	tudo	sairá	bem.



Naquela	manhã,	eu	havia	mencionado	aos	meus	colegas	do	Gabinete	uma	conversa	telefônica	que	tivera
durante	a	madrugada	com	o	general	Spears,	que	me	dissera	achar	que	não	poderia	prestar	nenhum	serviço
útil	na	nova	estrutura	em	Bordeaux.	Ele	havia	falado	com	certa	ansiedade	sobre	a	segurança	do	general	de
Gaulle.	 Aparentemente,	 Spears	 fora	 avisado	 de	 que,	 do	modo	 como	 as	 coisas	 estavam	 se	 configurando,
talvez	fosse	conveniente	de	Gaulle	deixar	a	França.	Eu	havia	assentido	prontamente	em	que	se	fizesse	um
bom	plano	nesse	sentido.	Assim,	naquela	mesma	manhã	—	17	de	junho	—	de	Gaulle	foi	ao	seu	escritório
em	 Bordeaux,	 marcou	 alguns	 compromissos	 para	 a	 parte	 da	 tarde,	 à	 guisa	 de	 disfarce,	 e	 rumou	 para	 o
aeroporto	com	seu	amigo	Spears,	para	assistir	ao	seu	embarque.	Os	dois	trocaram	um	aperto	de	mãos	e	se
despediram.	 Porém,	 quando	 o	 avião	 começou	 a	 taxiar,	 de	 Gaulle	 entrou	 e	 bateu	 a	 porta.	 O	 aparelho
decolou,	enquanto	a	polícia	e	os	funcionários	franceses	olhavam,	boquiabertos,	de	Gaulle	carregava	consigo,
naquele	pequeno	avião,	a	honra	da	França.
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O	almirante	Darlan	e	a	esquadra	francesa:	Oran

Após	o	colapso	da	França,	a	pergunta	que	surgia	na	mente	de	todos	os	nossos	amigos	e	inimigos	era:	“A
Inglaterra	 também	 se	 renderá?”	 Pela	 impor tância	 que	 pudessem	 ter	 as	 declarações	 públicas	 diante	 dos
acontecimentos,	 eu	 havia	 declarado	 repetidamente,	 em	 nome	 do	 governo	 de	 Sua	 Majestade,	 nossa
determinação	de	prosseguir	na	luta	sozinhos.	Depois	de	Dunquerque,	no	dia	4	de	junho,	eu	havia	usado	a
expressão	 “se	 necessário,	 por	 anos,	 se	 necessário,	 sozinhos”.	 Ela	 não	 fora	 inserida	 sem	 intenção	 e,	 no	 dia
seguinte,	o	embaixador	francês	em	Londres	tinha	sido	instruído	a	perguntar	o	que	eu	realmente	pretendera
dizer.	 E	 obtivera	 a	 resposta:	 “Exatamente	 o	 que	 disse.”	 Tive	 a	 oportunidade	 de	 relembrar	 esse	 meu
comentário	à	Câmara	ao	me	dirigir	a	ela	em	18	de	junho,	no	dia	seguinte	ao	colapso	de	Bordeaux.	Nesse
momento,	 dei	 “algumas	 indicações	 dos	 sólidos	 fundamentos	 práticos	 em	que	baseávamos	nossa	 inflexível
determinação	de	continuar	a	guerra”.	Pude	assegurar	ao	parlamento	que	nossos	assessores	profissionais	das
três	 forças	 armadas	 estavam	 confiantes	 em	 que	 havia	 boas	 e	 sensatas	 esperanças	 de	 uma	 vitória	 final.
Informei	aos	membros	ter	recebido	mensagens	dos	quatro	primeiros-ministros	dos	Domínios,	nas	quais	eles
endossavam	nossa	decisão	de	prosseguir	a	 luta	e	 se	declaravam	prontos	a	compartilhar	nosso	destino.	“Ao
fazer	este	terrível	balanço	e	contemplar	nossos	perigos	com	um	olhar	isento	de	ilusões,	vejo	grandes	motivos
para	vigilância	e	empenho,	mas	absolutamente	nenhuma	razão	para	pânico	ou	temor.”	E	acrescentei:

Durante	os	primeiros	quatro	anos	da	última	guerra,	os	aliados	não	co nheceram	nada	além	de	desgraças	e
decepção.	 (...)	 Fazíamo-nos	 repetidamente	 a	 pergunta:	 “Como	 vamos	 vencer?”	 —	 e	 ninguém	 jamais
conseguia	 responder	 a	 ela	 com	 muita	 precisão,	 até	 que,	 no	 fim,	 de	 modo	 inteiramente	 súbito,
inteiramente	inesperado,	nosso	terrível	inimigo	desmoronou	diante	de	nós,	e	ficamos	tão	satisfeitos	com	a
vitória	que,	em	nossa	insensatez,	jogamo-la	fora.

E	concluí:

O	que	o	general	Weygand	chamou	Batalha	da	França	está	encerrado.	Creio	que	a	Batalha	da	Inglaterra
está	 para	 começar.	 Dessa	 batalha	 depende	 a	 so brevivência	 da	 civilização	 cristã.	 Dela	 dependem	 nossa
própria	vida	inglesa	e	a	longa	continuidade	de	nossas	instituições	e	nosso	Império.	Toda	a	fúria	e	poderio
do	inimigo	deverão,	muito	em	breve,	voltar-se	contra	nós.	Hitler	sabe	que	terá	de	dobrar-nos	nesta	ilha
ou	 perderá	 a	 guerra.	 Se	 soubermos	 enfrentá-lo,	 toda	 a	 Europa	 poderá	 ficar	 livre	 e	 a	 vida	 do	mundo
poderá	 galgar	 amplas	 e	 ensolaradas	 alturas.	 Mas,	 se	 falharmos,	 o	 mundo	 inteiro,	 inclusive	 os	 Estados
Unidos,	inclusive	tudo	o	que	conhecemos	e	que	nos	tem	sido	caro,	mergulhará	no	abismo	de	uma	nova
Idade	 da	 Treva,	 tornada	mais	 sinistra	 e,	 talvez,	mais	 prolongada	 pelos	 conhecimentos	 de	 uma	 ciência
pervertida.	Assim,	atenhamo-nos	a	nossos	deveres	e	portemo-nos	de	tal	modo	que,	se	o	Império	Britânico
e	 sua	 Commonwealth	 durarem	 mil	 anos,	 os	 homens	 ainda	 possam	 dizer:	 “Aquele	 foi	 seu	 melhor
momento.”

Todas	 essas	 palavras,	 frequentemente	 citadas,	 foram	 confirmadas	 na	 hora	 da	 vitória.	 Mas,	 naquele
momento,	eram	apenas	palavras.	Os	estrangeiros,	que	não	compreendem	o	temperamento	da	raça	inglesa
por	 todo	o	globo	quando	 seu	 sangue	 ferve,	 talvez	 supusessem	que	 era	 apenas	uma	 fachada	de	 intrepidez,



montada	 como	 bom	prelúdio	 para	 negociações	 de	 paz.	 A	 necessidade	 de	Hitler	 de	 encerrar	 a	 guerra	 no
Ocidente	era	óbvia.	Ele	estava	em	condições	de	oferecer	os	termos	mais	tentadores.	Para	quem,	como	eu,
havia	estudado	seus	movimentos,	não	parecia	impossível	que	ele	consen tisse	em	deixar	intactos	a	Inglaterra,
seu	Império	e	sua	Esquadra,	firmando	um	tratado	de	paz	que	lhe	garantisse,	no	Leste,	a	carta	branca	sobre	a
qual	Ribbentrop	falara	comigo	em	1937,	e	que	era	seu	mais	ardoroso	desejo.	Até	então,	não	lhe	havíamos
causado	grande	prejuízo.	Na	verdade,	só	fizéramos	acrescentar	nossa	própria	derrota	ao	seu	triunfo	sobre	a
França.	Acaso	era	de	estranhar	que	os	calculistas	astutos	de	muitos	países,	desconhecedores	que	eram,	em	sua
maioria,	dos	problemas	de	uma	invasão	ultramarina	e	da	qualidade	de	nossa	força	aérea,	e	que	viviam	sob	a
desconcertante	 impressão	 do	 poderio	 e	 do	 terror	 alemães,	 não	 ficassem	 convencidos?	 Não	 era	 qualquer
governo,	 instaurado	 quer	 pela	 Democracia,	 quer	 pelo	 Despotismo,	 nem	 qualquer	 nação,	 quando
inteiramente	só	e	aparentemente	abandonada,	que	cortejaria	os	horrores	da	invasão	e	desdenharia	de	uma
boa	oportunidade	de	paz,	para	a	qual	muitas	desculpas	plausíveis	poderiam	ser	apresentadas.	A	retórica	não
era	 garantia.	 Outro	 governo	 poderia	 surgir.	 “Os	 fomentadores	 da	 guerra	 tiveram	 sua	 oportunidade	 e
fracassaram.”	A	América	se	mantivera	alheia.	Ninguém	tinha	nenhum	compromisso	com	a	Rússia	soviética.
Por	que	não	haveria	 a	 Inglaterra	de	 se	 juntar	 aos	 espectadores	que,	no	 Japão	 e	nos	EUA,	na	Suécia	 e	na
Espanha,	podiam	observar	com	interesse	imparcial,	ou	até	saborear	uma	luta	mutuamente	destrutiva	entre
os	impérios	nazista	e	comunista?	As	gerações	futuras	hão	de	ter	dificuldade	em	acreditar	que	as	questões	que
aqui	resumi	nunca	foram	julgadas	dignas	de	espaço	na	agenda	do	Gabinete,	nem	foram	sequer	mencionadas
em	nossos	conclaves	mais	secretos.	As	dúvidas	só	podem	ser	afastadas	por	atos.	E	os	atos	estavam	por	vir.

✩

Nos	últimos	dias	de	Bordeaux,	o	almirante	Darlan	tornou-se	muito	importante.	Meus	contatos	com	ele
tinham	sido	poucos	e	 formais.	Eu	o	respeitava	pelo	 trabalho	que	 fizera	na	 recriação	da	marinha	 francesa,
que,	 após	 dez	 anos	 de	 seu	 controle	 profissional,	 estava	mais	 eficiente	 do	que	 em	qualquer	 época	 desde	 a
Revolução	Francesa.	Quando,	em	dezembro	de	1939,	ele	fizera	uma	visita	à	Inglaterra,	fora-lhe	oferecido
um	jantar	oficial	no	almirantado.	Em	resposta	ao	brinde,	ele	começara	por	nos	lembrar	que	seu	bisavô	tinha
sido	morto	na	Batalha	de	Trafalgar.	Assim,	eu	o	encarava	como	um	daqueles	bons	franceses	que	detestavam
a	 Inglaterra.	As	 discussões	 navais	 anglo-francesas	 de	 janeiro	 também	haviam	mostrado	 quão	 zeloso	 era	 o
almirante	de	sua	posição	militar,	em	relação	a	quem	quer	que	fosse	o	ministro	político	da	marinha.	Isso	se
transformara	numa	verdadeira	obsessão	e,	segundo	creio,	desempenhou	um	papel	decisivo	em	seus	atos.

No	mais,	Darlan	estivera	presente	à	maioria	das	 conferências	que	descrevi	 e,	 ao	 se	aproximar	o	 fim	da
resistência	 dos	 exércitos	 franceses,	 havia-me	 assegurado	 repetidamente	 que,	 houvesse	 o	 que	 houvesse,	 a
esquadra	francesa	jamais	cairia	nas	mãos	dos	alemães.	E	então,	em	Bordeaux,	veio	o	momento	fatídico	na
carreira	 daquele	 almirante	 ambicioso,	 interesseiro	 e	 competente.	 Sua	 autoridade	 sobre	 a	 esquadra	 era
praticamente	 absoluta.	 Bastava-lhe	 mandar	 os	 navios	 para	 portos	 ingleses,	 americanos	 ou	 das	 colô nias
francesas	—	alguns	já	haviam	zarpado	—	para	ser	obedecido.	Na	manhã	de	17	de	junho,	depois	da	queda	do
gabinete	de	M.	Reynaud,	ele	declarou	ao	general	Georges	que	estava	decidido	a	expedir	essa	ordem.	No	dia
se guinte,	Georges	encontrou-se	com	ele	à	tarde	e	 lhe	perguntou	o	que	havia	acontecido.	Darlan	retrucou
que	havia	mudado	de	ideia.	Indagado	sobre	o	porquê	disso,	simplesmente	respondeu:	“Agora,	sou	ministro
da	marinha.”	Isso	não	significava	que	houvesse	mudado	de	 ideia	para	se	 tornar	ministro	da	marinha,	mas
sim	que,	sendo	ministro	da	marinha,	tinha	um	ponto	de	vista	diferente.

Como	 são	 fúteis	 as	 maquinações	 humanas	 em	 proveito	 próprio!	 Raras	 vezes	 houve	 exemplo	 mais
convincente	 disso.	 Bastava	 a	Darlan	 zarpar	 em	 qualquer	 de	 seus	 navios,	 rumo	 a	 qualquer	 porto	 fora	 da
França,	 para	 se	 tornar	 senhor	 de	 todos	 os	 interesses	 franceses	 fora	 do	 controle	 alemão.	 Ele	 não	 teria



chegado,	 como	 o	 general	 de	 Gaulle,	 apenas	 com	 um	 coração	 indo mável	 e	 um	 punhado	 de	 espíritos
solidários.	Teria	levado	consigo,	para	fora	do	alcance	alemão,	a	quarta	marinha	do	mundo,	cujos	oficiais	e
praças	lhe	eram	pessoalmente	dedicados.	Agindo	desse	modo,	Darlan	ter-se-ia	tornado	o	líder	da	Resistência
Francesa,	com	uma	arma	poderosa	nas	mãos.	Os	estaleiros	e	arsenais	ingleses	e	americanos	teriam	estado	à
sua	disposição	para	a	manutenção	de	sua	esquadra.	A	reserva	de	ouro	francesa	nos	Estados	Unidos	ter-lhe-ia
assegurado	 amplos	 recursos,	 tão	 logo	 ele	 fosse	 reconhecido.	Todo	o	 Império	Francês	 teria	 cerrado	 fileiras
com	ele.	Nada	poderia	impedi-lo	de	ser	o	Libertador	da	França.	A	fama	e	o	poder	que	ele	tão	ardorosamente
desejara	 estavam	 a	 seu	 alcance.	 Em	 vez	 disso,	 ele	 atravessou	 dois	 anos	 de	 um	 mandato	 preocupante	 e
ignominioso,	 até	 chegar	 a	 uma	morte	 violenta,	 uma	 sepultura	 desonrada	 e	 um	nome	 a	 ser	 execrado	por
muito	tempo	pela	marinha	francesa	e	pela	nação	a	que,	até	então,	ele	tão	bem	servira.

Há	um	último	aspecto	a	ser	assinalado	neste	ponto.	Numa	carta	que	me	escreveu	em	4	de	dezembro	de
1942,	 apenas	 três	 semanas	 antes	 de	 ser	 assassinado,	 Darlan	 afirmou	 com	 veemência	 haver	 mantido	 sua
palavra.	Essa	carta	defendia	sua	posição	e	 foi	publicada	por	mim	em	outro	texto.1	Não	há	dúvida	de	que
nenhum	navio	francês	jamais	foi	tripulado	pelos	alemães	ou	por	eles	usado	na	guerra	contra	nós.	Mas	isso
não	se	deveu	 inteiramente	às	providências	do	almirante	Darlan,	embora	ele	decerto	houvesse	 incutido	na
mente	dos	oficiais	e	praças	da	marinha	francesa	a	ideia	de	que,	custasse	o	que	custasse,	seus	navios	deveriam
ser	destruídos	antes	de	serem	capturados	pelos	alemães,	a	quem	Darlan	detestava	tanto	quanto	aos	ingleses.

Mas,	 em	 junho	 de	 1940,	 o	 acréscimo	 da	 armada	 francesa	 às	 esquadras	 alemã	 e	 italiana,	 com	 a
incomensurável	 ameaça	do	 Japão	pairando	no	ho rizonte,	 confrontava	a	 Inglaterra	 com	perigos	mortais	 e
afetava	 seriamente	 a	 segurança	 dos	 EUA.	 O	 Artigo	 8°	 do	 Armistício	 afirmava	 que	 a	 esquadra	 francesa,
exceto	 pela	 parte	 liberada	 para	 a	 salvaguarda	 dos	 interesses	 coloniais	 franceses,	 “será	 recolhida	 a	 portos	 a
serem	especificados	e	ali	desmobilizada	e	desarmada,	sob	controle	alemão	ou	italiano”.	Portanto,	estava	claro
que	 as	 belonaves	 francesas	 passariam	 para	 esse	 controle	 ainda	 plenamente	 armadas.	 É	 verdade	 que,	 no
mesmo	artigo,	o	governo	alemão	declarava	solenemente	não	ter	intenção	de	usá-las	para	seus	próprios	fins
durante	 a	 guerra.	Mas	 quem,	 em	 sã	 consciência,	 confiaria	 na	 palavra	 de	Hitler,	 depois	 de	 seu	 histórico
vergonhoso	 e	 nas	 realidades	 do	 momento?	 Além	 disso,	 o	 artigo	 excetuava	 dessa	 garantia	 “as	 unidades
necessárias	à	vigilância	costeira	e	à	instalação	de	minas”.	A	interpretação	disso	estava	a	cargo	dos	alemães.	Por
último,	o	Armistício	poderia	ser	anulado	a	qualquer	momento,	a	pretexto	de	qualquer	descumprimento	de
suas	cláusulas.	Na	verdade,	não	havia	nenhuma	segurança	para	nós.	A	todo	custo	e	com	todos	os	riscos,	de
um	modo	ou	de	outro,	tínhamos	de	nos	certificar	de	que	a	marinha	da	França	não	caísse	em	mãos	erradas,
assim	trazendo	a	ruína,	talvez,	para	nós	e	para	outros.

✩

O	Gabinete	de	Guerra	não	 teve	um	 só	momento	de	hesitação.	Os	ministros	que,	na	 semana	 anterior,
haviam-se	 solidarizado	 de	 todo	 o	 coração	 com	 a	 França,	 e	 oferecido	 a	 ela	 uma	 nacionalidade	 comum,
resolveram	 que	 era	 preciso	 tomar	 todas	 as	 providências	 necessárias.	 Foi	 uma	 decisão	 odiosa,	 a	 mais
antinatural	e	dolorosa	em	que	jamais	estive	implicado.	Ela	me	fez	lembrar	o	episódio	da	tomada	da	esquadra
dinamarquesa	pela	Royal	Navy	inglesa	em	Copenhague,	em	1807;	mas,	no	caso	atual,	os	franceses	tinham
sido,	até	a	véspera,	nossos	diletos	aliados,	e	nossa	solidariedade	para	com	o	sofrimento	da	França	era	sincera.
Por	outro	lado,	a	vida	da	nação	e	a	salvação	de	nossa	causa	estavam	em	jogo.	Era	uma	tragédia	grega.	Mas
nenhum	 ato	 jamais	 fora	 tão	 necessário	 para	 a	 vida	 da	 Inglaterra	 e	 tudo	 o	 que	 dela	 dependia.	 Pensei	 em
Danton	em	1793:	“Os	reis	em	coalizão	nos	ameaçam,	e	aos	seus	pés	atiramos,	como	penhor	de	batalha,	a
cabeça	de	um	rei.”	O	episódio	todo	transcorreu	dentro	dessa	linha	de	ideias.



A	marinha	francesa	estava	situada	da	seguinte	maneira:	dois	encouraçados,	quatro	cruzadores	ligeiros	(ou
contre-torpilleurs),	 alguns	 submarinos,	 inclusive	um	que	era	enorme,	o	Surcouf,	oito	destróieres	e	cerca	de
duzentas	embarcações	menores,	mas	valiosas,	de	varredura	de	minas	e	antissubmarinas,	achavam-se,	em	sua
maioria,	em	Portsmouth	e	Plymouth.	Estes	estavam	em	nosso	poder.	Em	Alexandria,	havia	um	encouraçado
francês,	quatro	cruzadores	franceses,	sendo	três	deles	modernos	e	com	canhões	de	oito	pole gadas,	e	alguns
navios	 de	menor	 porte.	 Estes	 estavam	 cobertos	 por	 um	 forte	 esquadrão	 inglês	 de	 batalha.	 Em	Oran,	 na
outra	ponta	do	Mediterrâneo,	e	em	seu	porto	militar	adjacente	de	Mers-el-Kebir,	encontravam-se	dois	dos
melhores	 navios	 da	 esquadra	 francesa,	 o	Dunkerque	 e	 o	 Strasbourg,	 modernos	 cruzadores	 pesados	 muito
superiores	 ao	 Scharnhorst	 e	 ao	Gneisenau,	 e	 que	 tinham	 sido	 expressamente	 construídos	 para	 superá-los.
Esses	navios,	 em	mãos	 alemãs	 e	 singrando	nossas	 rotas	 comerciais,	 seriam	muito	desagradáveis.	Com	eles
estavam	dois	encouraçados,	vários	cruzadores	ligeiros	e	ainda	alguns	contratorpedeiros,	submarinos	e	outras
embarcações	 francesas.	 Na	 Argélia	 havia	 sete	 cruzadores,	 dos	 quais	 quatro	 tinham	 armamento	 de	 oito
polegadas,	e	na	Martinica	estavam	um	porta-aviões	e	dois	cruzadores	 ligeiros.	Em	Casablanca	achava-se	o
Jean	 Bart,	 recém-chegado	 de	 St.	 Nazaire,	 mas	 sem	 seus	 canhões.	 Esse	 era	 um	 dos	 principais	 navios	 no
cálculo	do	poderio	naval	mundial.	Estava	inacabado	e	não	poderia	ser	concluído	em	Casablan ca.	Não	devia
ir	para	outro	lugar.	O	Richelieu,	muito	mais	próximo	de	sua	conclusão,	havia	chegado	a	Dakar.	Estava	apto
a	navegar	e	seus	canhões	de	15	polegadas	podiam	abrir	fogo.	Havia	muitos	outros	navios	franceses	de	me nor
importância	 em	vários	portos.	Por	 fim,	 em	Toulon,	 algumas	belonaves	 estavam	 fora	do	nosso	 alcance.	A
Operação	Catapulta	compreendia	a	to mada	e	controle	simultâneos	ou	a	inutilização	efetiva	ou	destruição	de
toda	a	esquadra	francesa	que	estivesse	acessível.

Nas	primeiras	horas	da	manhã	de	3	de	julho,	todos	os	navios	franceses	em	Portsmouth	e	Plymouth	foram
postos	sob	controle	inglês.	A	ação	foi	súbita	e	constituiu,	necessariamente,	uma	surpresa.	Empregou-se	uma
força	esmagadora,	e	a	 transação	toda	mostrou	com	que	 facilidade	os	alemães	pode riam	ter-se	apossado	de
qualquer	 belonave	 francesa	 ancorada	 em	 portos	 que	 eles	 controlassem.	Na	 Inglaterra,	 a	 transferência	 de
comando,	com	exceção	do	Surcouf,	foi	amigável,	e	as	tripulações	desembarcaram	de	bom	grado.	No	Surcouf,
dois	bravos	oficiais	e	um	marinheiro	ingleses	foram	mortos,2	enquanto	outro	marinheiro	ficou	ferido.	Um
marinheiro	francês	também	foi	morto,	mas	muitas	centenas	uniram-se	voluntariamente	a	nós.	O	Surcouf,
depois	 de	 prestar	 destacados	 serviços,	 foi	 destruído	 em	 19	 de	 fevereiro	 de	 1942,	 com	 toda	 a	 sua	 valente
tripulação	francesa.

O	golpe	mortal	ocorreu	no	Mediterrâneo	ocidental.	Ali,	em	Gibraltar,	o	vice-almirante	Somerville,	com
a	“Força	H”,	composta	do	cruzador	pesado	Hood,	dos	encouraçados	Valiante	Resolution,	do	porta-aviões	Ark
Royale	de	dois	cruzadores	e	11	contratorpedeiros,	recebeu	ordens	expedidas	pelo	almirantado	às	2h25	de	1°
de	julho:	“Preparar	para	Catapulta	3	de	julho.”

Entre	os	oficiais	de	Somerville	estava	o	comandante	Holland,	um	bravo	e	destacado	oficial	que,	pouco
antes,	fora	adido	naval	em	Paris,	mostrava	grande	simpatia	pelos	franceses	e	era	um	homem	influente.	No
início	da	tarde	de	1°	de	julho,	o	vice-almirante	telegrafou:

Após	conversa	com	Holland	e	outros,	vice-almirante	“Força	H”	sensibilizado	pela	visão	deles	de	que	uso
da	força	deve	ser	evitado	a	qualquer	preço.	Holland	considera	que	ação	ofensiva	por	nossa	parte	alienaria
todos	os	franceses,	onde	quer	que	estejam.

A	isso,	o	almirantado	respondeu	às	18h20:

Firme	 intenção	 governo	 Sua	Majestade	 que,	 se	 franceses	 não	 aceitarem	 nenhuma	 de	 suas	 alternativas,
devem	ser	destruídos.



Pouco	depois	da	meia-noite	 (1h08	de	2	de	 junho),	 enviou-se	ao	almirante	Somerville	um	comunicado
cuidadosamente	elaborado,	a	ser	transmitido	ao	almirante	francês.	Seu	trecho	crucial	era	o	seguinte:

(a)	Siga	conosco	e	continue	a	lutar	pela	vitória	contra	os	alemães	e	os	italianos.
(b)	 Siga	 com	 tripulações	 reduzidas,	 sob	nosso	 controle,	 para	 um	porto	 inglês.	As	 tripulações	 reduzidas
serão	repatriadas	na	primeira	oportunidade.
Se	uma	dessas	 alternativas	 for	 adotada,	 devolveremos	 vossos	navios	 à	França	 ao	 término	da	 guerra,	 ou
pagaremos	uma	indenização	total	se	eles	forem	avariados	até	lá.
(c)	Como	alternativa,	 se	 o	 senhor	 se	 sentir	na	obrigação	de	 garantir	 que	 seus	navios	não	 sejam	usados
contra	 os	 alemães	 ou	 os	 italianos,	 a	 menos	 que	 eles	 rompam	 o	 Armistício,	 leve-os	 conosco,	 com
tripulações	reduzidas,	para	algum	porto	francês	nas	Índias	Ocidentais	—	Martinica,	por	exemplo	—	onde
eles	possam	ser	satisfatoriamente	desmilitarizados,	ou	talvez	confiados	aos	Estados	Unidos,	e	permanecer
em	segurança	até	o	fim	da	guerra,	sendo	as	tripulações	repatriadas.
Caso	 o	 senhor	 recuse	 estas	 ofertas	 legítimas,	 terei,	 com	 profundo	 pesar,	 de	 lhe	 pedir	 que	 afunde	 seus
navios	no	prazo	de	seis	horas.	Finalmente,	não	ocorrendo	o	acima	exposto,	tenho	ordens	do	governo	de
Sua	 Majestade	 para	 usar	 qualquer	 força	 necessária	 para	 impedir	 que	 seus	 navios	 caiam	 nas	 mãos	 dos
alemães	ou	dos	italianos.

O	almirante	zarpou	ao	amanhecer	e,	por	volta	das	nove	e	meia,	estava	perto	de	Oran.	Enviou	o	próprio
comandante	 Holland	 num	 destróier	 para	 falar	 com	 o	 almirante	 francês,	 Gensoul.	 Depois	 de	 ser-lhe
recusada	uma	entrevista,	Holland	remeteu	por	mensageiros	o	 já	citado	documento.	O	almirante	Gensoul
respondeu	por	escrito,	dizendo	que	de	maneira	alguma	permitiria	que	as	belonaves	francesas	caíssem	intactas
nas	mãos	dos	alemães	e	italianos,	e	que	a	força	seria	enfrentada	pela	força.

Durante	todo	o	dia,	as	negociações	continuaram.	Às	16h15,	o	coman dante	Holland	finalmente	obteve
permissão	de	subir	a	bordo	do	Dunkerque,	mas	o	encontro	que	se	seguiu	com	o	almirante	francês	foi	frio.
Entrementes,	o	almirante	Gensoul	havia	remetido	duas	mensagens	ao	almirantado	francês	e,	às	15	horas,	o
conselho	de	ministros	da	França	havia-se	reunido	para	examinar	as	condições	inglesas.	O	general	Weygand
esteve	presente	a	essa	reunião,	e	o	que	dela	transpirou	está	hoje	registrado	por	seu	biógrafo.	Por	esse	registro,
parece	 que	 a	 terceira	 alternativa,	 isto	 é,	 o	 deslocamento	 da	 esquadra	 francesa	 para	 as	 Índias	Ocidentais,
nunca	foi	mencionada.	Afirma	ele:	“...	Pareceria	que	o	almirante	Darlan,	deliberadamente	ou	não,	tendo	ou
não	 conhecimento	 deles,	 não	 sei,	na	 verdade	 não	 nos	 informou	 de	 todos	 os	 detalhes	 da	 questão	 na	 ocasião.
Parece,	agora,	que	os	termos	do	ultimato	inglês	eram	menos	duros	do	que	fomos	levados	a	crer	e	sugeriam
uma	 ter ceira	 alternativa	 muito	 mais	 aceitável,	 a	 saber,	 a	 partida	 da	 esquadra	 para	 as	 águas	 das	 Índias
Ocidentais.”3	Nunca,	até	hoje	[1950],	se	teve	explicação	para	essa	omissão,	se	é	que	foi	uma	omissão.

A	 aflição	 do	 almirante	 inglês	 e	 de	 seus	 principais	 oficiais	 era-nos	 evidente,	 pelos	 sinais	 que	 tinham
transmitido.	Nada,	a	não	ser	as	ordens	mais	diretas,	iria	obrigá-los	a	abrir	fogo	contra	aqueles	que,	até	tão
pouco	tempo	antes,	tinham	sido	seus	camaradas.	Também	no	almirantado	havia	uma	evidente	emoção.	Mas
não	houve	nenhum	enfraquecimento	da	decisão	do	Gabinete	de	Guerra.	Passei	 a	 tarde	 inteira	na	 sala	do
Gabinete,	em	contato	frequente	com	meus	principais	colegas	e	com	o	primeiro	Lord	do	almirantado	e	com
o	primeiro	Lord	do	Mar.	Uma	última	transmissão	foi	despachada	às	18h26:

Navios	 franceses	 devem	 cumprir	 nossas	 condições	 ou	 se	 afundar	 ou	 ser	 afundados	 por	 vocês	 antes	 do
escurecer.

Mas	o	combate	 já	havia	começado.	Às	17h45,	o	almirante	Somerville	 abrira	 fogo	contra	 essa	poderosa
esquadra	 francesa,	 que	 também	era	protegida	por	 suas	 baterias	 de	 terra.	Às	18	horas,	 ele	 comunicou	que



estava	em	combate	cer rado.	O	bombardeio	durou	cerca	de	dez	minutos.	O	encouraçado	Bretagne	explodiu.
O	Dunkerque	 encalhou.	O	encouraçado	Provence	 foi	 abicado	na	praia.	O	Strasbourg	 escapou	 e,	 apesar	 de
atacado	 por	 aviões	 lança-torpedo	 do	Ark	 Royal,	 chegou	 a	 Toulon,	 como	 também	 fizeram	 os	 cruzadores
vindos	da	Argélia.

Em	 Alexandria,	 após	 negociações	 prolongadas	 com	 o	 almirante	 Cunningham,	 o	 almirante	 francês
Godefroy	 concordou	 em	 descarregar	 o	 com bustível	 dos	 navios,	 retirar	 peças	 importantes	 de	 seus
mecanismos	 de	 tiro	 e	 repatriar	 algumas	 de	 suas	 tripulações.	 Em	 Dakar,	 em	 8	 de	 julho,	 um	 ataque	 foi
desferido	contra	o	encouraçado	Richelieu	pelo	porta-aviões	Hermes	e,	com	muita	bravura,	por	uma	lancha.
O	 porta-aviões	 francês	 e	 dois	 cruzadores	 ligeiros	 que	 estavam	 nas	 Índias	 Ocidentais	 francesas	 foram
imobilizados,	após	extensas	discussões,	mediante	um	acordo	com	os	Estados	Unidos.

✩

Em	4	de	julho,	submeti	um	extenso	relatório	à	Câmara	dos	Comuns	sobre	o	que	havíamos	feito.	Embora
o	cruzador	pesado	Strasbourg	houvesse	escapado	de	Oran	e	a	efetiva	inutilização	do	Richelieu	não	tivesse	sido
comunicada	 até	 então,	 as	providências	 tomadas	por	nós	haviam	excluído	 a	marinha	 francesa	dos	grandes
projetos	alemães.	Discursei	por	uma	hora	ou	mais	naquela	 tarde	e	 fiz	um	relato	pormenorizado	de	 todos
esses	 acon tecimentos	 terríveis,	 tal	 como	os	conhecia.	Nada	 tenho	a	acrescentar	ao	 relato	que	 fiz	 então	ao
parlamento	e	ao	mundo.	Julguei	apropriado,	para	dar	às	coisas	a	devida	proporção,	encerrar	com	uma	nota
que	 colocasse	 esse	 lamentável	 episódio	 em	 sua	 verdadeira	 relação	 com	 a	 situação	 de	 apuro	 em	 que	 nos
encontrávamos.	Assim,	li	perante	a	Câmara	a	advertência	que,	com	a	aprovação	do	Gabinete,	eu	mandara
circular	na	véspera	nos	escalões	internos	da	máquina	governamental:

No	 que	 pode	 ser	 a	 véspera	 de	 uma	 tentativa	 de	 invasão	 ou	 de	 uma	 batalha	 por	 nossa	 terra	 natal,	 o
primeiro-ministro	deseja	 sensibilizar	 todos	os	que	ocupam	cargos	de	 responsabilidade,	no	governo,	nas
forças	armadas	ou	nos	departamentos	civis,	para	seu	dever	de	manter	um	espírito	de	alerta	e	uma	energia
confiante.
Embora	devam	ser	tomadas	todas	as	precauções	permitidas	pelo	tempo	e	pelos	meios,	não	há	razão	para
supor	 que	mais	 soldados	 alemães	 possam	 ser	 desembarcados	 neste	 país,	 por	 ar	 ou	 por	mar,	 do	 que	 o
número	passível	de	ser	destruído	ou	capturado	pelas	vigorosas	 forças	atualmente	em	armas.	A	RAF	está
em	excelentes	condições	e	com	o	máximo	poderio	atingido	até	hoje.	A	marinha	alemã	nunca	esteve	tão
fraca,	nem	o	exército	inglês	no	país	jamais	esteve	tão	forte	quanto	agora.
O	 primeiro-ministro	 espera	 que	 todos	 os	 servidores	 de	 Sua	Majestade	 em	 posições	 elevadas	 deem	 um
exemplo	de	equilíbrio	e	determinação.	Devem	reprimir	e	repreender	a	expressão	de	opiniões	equivocadas
e	maldigeridas	em	seus	círculos,	ou	por	parte	de	seus	subordinados.	Não	devem	hesitar	em	denunciar	ou,
se	 necessário,	 afastar	 qualquer	 pessoa,	 seja	 oficial	 ou	 funcionário,	 que	 comprove	 estar	 conscientemente
exercendo	uma	influência	perturbadora	ou	deprimente,	e	cujo	discurso	espalhe	o	medo	e	o	desânimo.
Somente	 assim,	 serão	 dignos	 dos	 combatentes	 que,	 no	 ar,	 no	mar	 e	 em	 terra,	 sempre	 enfrentaram	 o
inimigo	sem	a	menor	ideia	de	serem	sobrepujados	em	suas	qualidades	marciais.

A	Câmara	permaneceu	muito	silenciosa	durante	a	leitura,	mas,	ao	fim	dela,	ocorreu	uma	cena	única	em
minha	experiência	pessoal.	Todos	pareceram	manter-se	erguidos	por	todos	os	lados,	ovacionando,	durante	o
que	me	pareceu	um	longo	tempo.	Até	esse	momento,	o	Partido	Conservador	havia-me	tratado	com	certa
reserva,	 e	 era	 da	 bancada	 trabalhista	 que	 eu	 costumava	 receber	 a	 acolhida	mais	 calorosa	 na	 Câmara,	 ou



quando	 me	 levantava	 em	 ocasiões	 graves.	 Nessa	 ocasião,	 porém,	 todos	 se	 uniram	 num	 solene	 acordo
estentóreo.

A	eliminação	da	marinha	francesa	como	um	fator	de	peso,	quase	que	de	um	só	golpe,	mediante	uma	ação
violenta,	 causou	 profunda	 impressão	 em	 todos	 os	 países.	 Ali	 estava	 a	 Inglaterra,	 que	 tantos	 haviam
considerado	 liquidada,	que	os	 estranhos	haviam	 suposto	 trêmula	 e	 à	beira	da	 rendição	 ante	o	 imponente
poderio	 reunido	 contra	 ela,	 golpeando	 implacavelmente	 seus	mais	 caros	 amigos	 da	 véspera	 e	 garantindo
para	si,	por	algum	tempo,	o	 incontestável	domínio	do	mar.	Ficou	claro	que	o	Gabinete	de	Guerra	 inglês
não	temia	coisa	alguma	e	não	se	deteria	diante	de	nada.	E	era	verdade.

O	espírito	da	França	permitiu	que	seu	povo	compreendesse	toda	a	impor tância	de	Oran	e,	em	meio	a	sua
agonia,	 retirasse	novas	 forças	 e	 esperanças	de	mais	 esse	doloroso	golpe.	O	general	de	Gaulle,	 que	 eu	não
havia	consul tado	de	antemão,	teve	uma	postura	magnífica,	e	a	França,	uma	vez	liberta	e	resgatada,	ratificou
sua	conduta.	Agradeço	a	M.	Teitgen,	destacado	membro	do	movimento	da	Resistência	e,	posteriormente,
ministro	 francês	 da	Defesa,	 por	 uma	 história	 que	merece	 ser	 contada.	Num	 vilarejo	 próximo	 a	 Toulon
moravam	 duas	 famílias,	 cada	 uma	 das	 quais	 perdera	 seu	 filho	 marinheiro	 sob	 o	 fogo	 inglês	 em	 Oran.
Providenciou-se	um	serviço	fúnebre	a	que	todos	os	vizinhos	fizeram	questão	de	comparecer.	As	duas	famílias
pediram	que	a	bandeira	inglesa	fosse	colocada	sobre	os	caixões	ao	lado	da	bandeira	francesa,	e	seu	desejo	foi
respeitosamente	atendido.	Podemos	ver	nisso	o	quanto	o	espírito	compreensivo	da	gente	simples	aproxima-
se	do	sublime.

1	Their	Finest	Hour,	capítulo	II.
2	Comandante	D.V.	Sprague,	tenente	P.M.K.	Griffiths	e	marinheiro	A.	Webb,	Royal	Navy.
3	Jacques	Weygand,	The	Role	of	General	Weygand.
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Naqueles	dias	do	verão	de	1940,	depois	da	queda	da	França,	 ficamos	completamente	sós.	Nenhum	dos
Domínios	 ingleses,	nem	a	Índia	ou	as	colônias,	podiam	enviar	uma	ajuda	decisiva,	ou	mandar	em	tempo
hábil	 aquilo	 de	 que	 dispunham.	 Os	 imensos	 e	 vitoriosos	 exércitos	 alemães,	 in teiramente	 equipados	 e
contando	com	grandes	reservas	de	armas	e	arsenais	capturados,	estavam-se	reunindo	para	o	ataque	final.	A
Itália,	 com	 tropas	 numerosas	 e	 imponentes,	 havia-nos	 declarado	 guerra	 e	 buscava	 avidamente	 nossa
destruição	 no	 Mediterrâneo	 e	 no	 Egito.	 No	 Extremo	 Oriente,	 o	 Japão	 lançava	 olhares	 penetrantes	 e
indecifráveis	e	solicitava	incisivamente	o	fechamento	da	Estrada	da	Birmânia,	barrando	o	abastecimento	da
China.	A	Rússia	soviética	estava	presa	à	Alemanha	nazista	por	seu	pacto	e	prestava	uma	importante	ajuda	a
Hitler	 com	matérias-primas.	 A	 Espanha,	 que	 já	 havia	 ocupado	 a	Zona	 Internacional	 de	Tânger,	 poderia
voltar-se	contra	nós	a	qualquer	momento	e	exigir	Gibraltar,	ou	pedir	aos	alemães	que	a	ajudassem	a	atacá-lo,
ou	montar	 baterias	 para	 impedir	 a	 passagem	pelos	 estreitos.	A	França	de	Pétain	 e	Bordeaux,	 que	 logo	 se
mudou	 para	 Vichy,	 poderia	 ser	 forçada,	 a	 qualquer	 momento,	 a	 nos	 declarar	 guerra.	 O	 que	 restara	 da
esquadra	francesa	em	Toulon	parecia	estar	em	poder	dos	alemães.	Certamente,	não	nos	faltavam	inimigos.

Depois	de	Oran,	 ficou	 claro	para	 todos	os	países	que	o	governo	 e	 a	nação	 inglesa	 estavam	decididos	 a
prosseguir	 na	 luta	 até	 o	 fim.	 Mas,	 mesmo	 que	 não	 houvesse	 fraqueza	 moral	 na	 Inglaterra,	 como	 seria
possível	 superar	 as	 aterradoras	 realidades	 materiais?	 Sabia-se	 que	 nossas	 tropas,	 na	 Ilha,	 estavam	 quase
desarmadas,	a	não	ser	pelos	fuzis.	Meses	seriam	necessários	para	que	nossas	fábricas	pudessem	substituir	até
mesmo	 o	 armamento	 perdido	 em	 Dunquerque.	 Acaso	 era	 surpresa	 que	 o	 mundo	 em	 geral	 estivesse
convencido	de	que	havia	soado	a	trombeta	de	nosso	Juízo	Final?

Um	grande	sobressalto	espalhou-se	pelos	Estados	Unidos	e,	a	rigor,	por	todos	os	países	livres	que	restavam.
Os	 americanos	 se	 indagaram	 gravemente	 se	 era	 lícito	 desperdiçarem	 qualquer	 parcela	 de	 seus	 recursos,
severamente	 limitados,	 para	 se	 entregarem	a	um	 sentimento	generoso	mas	 sem	esperança.	Não	deveriam
eles	envidar	todos	os	esforços	e	zelar	por	cada	arma,	para	remediar	seu	próprio	despreparo?	Era	preciso	um
discernimento	muito	se guro	para	ficar	acima	desses	argumentos	convincentes	e	triviais.	A	gratidão	da	nação
inglesa	vai	para	o	nobre	presidente	e	para	seus	notáveis	oficiais	e	altos	assessores,	que	nunca,	nem	mesmo	no
advento	da	eleição	para	o	terceiro	mandato	presidencial,	perderam	sua	confiança	em	nosso	destino	e	nossa
vontade.

É	bem	possível	que	o	espírito	esperançoso	e	 imperturbável	da	Inglaterra,	que	tive	a	honra	de	expressar,
tenha	 pesado	 na	 balança	 de	maneira	 decisiva.	 Ali	 estava	 aquele	 povo,	 que,	 nos	 anos	 anteriores	 à	 guerra,
chegara	 aos	 limites	 extremos	 do	 pacifismo	 e	 da	 imprevidência,	 que	 se	 entregara	 ao	 esporte	 da	 política
partidária	 e	que,	 apesar	de	 tão	 fracamente	 armado,	 avançara	displicentemente	para	o	 centro	das	questões
europeias,	 confrontado	 com	 a	 avaliação	 simultânea	 de	 seus	 impulsos	 virtuosos	 e	 suas	 providências	 negli-
gentes.	 Ele	 não	 estava	 nem	 sequer	 desalentado.	 Desafiava	 os	 conquistadores	 da	 Europa.	 Parecia	 mais
disposto	a	ter	sua	ilha	reduzida	a	escombros	do	que	a	se	entregar.	Isso	daria	uma	bela	página	da	história.	Mas
havia	 outras	 narrativas	 desse	 tipo.	 Atenas	 fora	 vencida	 por	 Esparta.	 Os	 cartagineses	 haviam	 resistido
inutilmente	a	Roma.	Não	raro,	nos	anais	do	passado	—	e	quão	mais	frequentemente	em	tragédias	nunca



registradas	ou	há	muito	esquecidas	—,	nações	valentes,	orgulhosas	e	descuidadas,	e	até	raças	inteiras,	tinham
sido	devastadas	a	ponto	de	restar	delas	apenas	o	nome,	ou	nem	sequer	menção.

Poucos	 ingleses	 e	 pouquíssimos	 estrangeiros	 compreendiam	 as	 peculiares	 vantagens	 técnicas	 de	 nossa
situação	 insular,	 e	 tampouco	 era	 do	 conhecimen to	 geral	 que,	 mesmo	 nos	 anos	 irresolutos	 que	 haviam
antecedido	 a	 guerra,	 a	 parte	 essencial	 da	 defesa	 marítima	 e,	 recentemente,	 da	 defesa	 aérea	 tinha	 sido
preservada.	Fazia	quase	mil	anos	desde	que	a	Inglaterra	vira	as	fogueiras	de	um	acampamento	inimigo	em
solo	inglês.	No	auge	da	resistência	inglesa,	todos	continuavam	calmos,	satisfeitos	em	pôr	a	vida	em	jogo.	O
fato	 de	 ser	 esse	 o	 nosso	 estado	 de	 ânimo	 foi	 sendo	 gradualmente	 percebido	 por	 amigos	 e	 inimigos	 no
mundo	inteiro.	Que	haveria	por	trás	dessa	animação?	Isso	só	poderia	ser	descoberto	pela	força	bruta.

Havia	 também	 outro	 aspecto.	 Um	 de	 nossos	 maiores	 perigos	 durante	 o	 mês	 de	 junho	 consistira	 em
termos	nossas	últimas	reservas	afastadas	de	nós	e	lançadas	no	desperdício	de	uma	inútil	resistência	francesa
na	França,	e	em	vermos	o	poderio	de	nossa	força	aérea	ser	gradualmente	desgastado	por	seus	voos	ou	sua
transferência	 para	 o	 Continente.	 Se	 Hitler	 fosse	 dotado	 de	 um	 saber	 sobrenatural,	 teria	 retardado	 o
prosseguimento	do	ataque	à	frente	francesa,	talvez	fazendo	uma	pausa	de	três	ou	quatro	semanas	depois	de
Dunquerque,	 na	 linha	 do	 Sena,	 enquanto	 elaborava	 seus	 preparativos	 para	 invadir	 a	 Inglaterra.	 Desse
modo,	teria	tido	uma	opção	mortífera,	e	poderia	ter-nos	torturado	com	o	dilema	de	abandonar	a	França	em
sua	 agonia	 ou	 desperdiçar	 os	 últimos	 recursos	 de	 nossa	 existência	 futura.	 Quanto	 mais	 instássemos	 os
franceses	a	prosseguir	na	luta,	maior	seria	a	nossa	obrigação	de	ajudá-los	e	mais	difícil	se	tornaria	fazermos
qualquer	 preparativo	 de	 de fesa	 na	 Inglaterra.	 Acima	 de	 tudo,	mais	 difícil	 seria	 manter	 reservados	 os	 25
esquadrões	de	aviões	de	caça,	dos	quais	tudo	dependia.	Quanto	a	esse	ponto,	nunca	teríamos	cedido,	mas	a
recusa	 teria	 causado	um	 amargo	 ressentimento	 em	nosso	 aflito	 aliado	 e	 teria	 envenenado	 todas	 as	 nossas
relações.	Foi	até	com	um	verdadeiro	sentimento	de	alívio	que	alguns	de	nossos	comandantes	supremos	se
voltaram	para	nosso	problema	novo	e	terrivelmente	simplificado.	Como	disse	o	porteiro	de	um	dos	clubes
das	 forças	 armadas	de	Londres	 a	um	membro	muito	 abatido:	 “Pelo	menos,	 senhor,	 estamos	na	 final,	 e	 a
partida	vai	ser	disputada	em	casa.”

✩

A	força	de	nossa	posição,	já	nessa	época,	não	era	subestimada	pelo	Alto	Comando	alemão.	Ciano	conta
que,	 ao	 visitar	 Hitler	 em	 Berlim,	 em	 7	 de	 julho	 de	 1940,	 teve	 com	 o	 general	 von	 Keitel	 uma	 longa
conversa.	Keitel,	como	Hitler,	falou-lhe	sobre	o	ataque	à	Inglaterra.	Repetiu	que,	até	aquele	momento,	nada
fora	decidido.	Ele	julgava	possível	o	desembarque,	mas	o	considerava	uma	“operação	extremamente	difícil,
que	deve	 ser	 abordada	 com	 extrema	 cautela,	 em	 vista	 do	 fato	 de	 que	 as	 informações	 disponíveis	 sobre	 o
preparo	 militar	 da	 ilha	 e	 as	 defesas	 costeiras	 são	 escassas	 e	 não	 muito	 dignas	 de	 confiança”.1	 O	 que	 se
afigurava	fácil	—	e	essencial	—	era	um	grande	bombardeio	de	aeroportos,	fábricas	e	principais	centros	de
comunicação	 da	 Inglaterra.	 Era	 necessário,	 entretanto,	 ter	 em	 mente	 que	 a	 força	 aérea	 inglesa	 era
extremamente	 eficiente.	 Keitel	 calculava	 que	 os	 ingleses	 teriam	 cerca	 de	 1.500	 aparelhos	 prontos	 para	 a
defesa	 e	 o	 contra-ataque.	 Admitiu	 que,	 em	 época	 recente,	 a	 ação	 ofensiva	 da	 força	 aérea	 inglesa	 fora
enormemente	intensificada.	As	missões	de	bombardeio	eram	executadas	com	uma	precisão	digna	de	nota,	e
os	grupos	de	aviões	que	apareciam	somavam	até	oitenta	aparelhos	de	cada	vez.	Havia,	contudo,	uma	grande
escassez	 de	 pilotos	 na	 Inglaterra,	 e	 os	 que	 estavam	 então	 atacando	 as	 cidades	 alemãs	 não	 podiam	 ser
substituídos	 pelos	 novos	 pilotos,	 que	 eram	 completamente	 despreparados.	 Keitel	 também	 insistiu	 na
necessidade	de	atacar	Gibraltar,	a	fim	de	romper	o	sistema	imperial	inglês.	Nem	Keitel	nem	Hitler	fizeram
qualquer	 referência	 à	 duração	 da	 guerra.	Apenas	Himmler	 disse,	 de	 passagem,	 que	 a	 guerra	 deveria	 estar
encerrada	no	início	de	outubro.



Tal	foi	o	relatório	de	Ciano.	Ele	também	ofereceu	a	Hitler,	por	“desejo	insistente	do	Duce”,	um	exército
de	dez	divisões	e	um	componente	aéreo	de	trinta	esquadrões	para	participar	da	invasão.	A	oferta	relativa	ao
exército	foi	polidamente	declinada.	Algumas	das	esquadrilhas	aéreas	vieram,	mas,	como	será	relatado	dentro
em	pouco,	saíram-se	mal.

✩

Em	19	de	julho,	Hitler	fez	um	discurso	triunfante	no	Reichstag,	no	qual,	depois	de	prever	que	eu	logo
me	refugiaria	no	Canadá,	 fez	o	que	 se	chamou	sua	Proposta	de	Paz.	Nos	dias	 subsequentes,	esse	gesto	 foi
acompanhado	por	gestões	diplomáticas	através	da	Suécia,	dos	Estados	Unidos	e	do	Vaticano.	Naturalmente,
Hitler	 ficaria	muito	 contente,	 depois	 de	 haver	 subjugado	 a	 Europa	 à	 vontade,	 em	 acabar	 com	 a	 guerra
obtendo	a	concordância	inglesa	para	o	que	havia	feito.	Na	verdade,	não	era	uma	proposta	de	paz,	mas	um
anúncio	da	disposição	de	aceitar	que	a	Inglaterra	abrisse	mão	de	tudo	quanto	pretendera	preservar	entrando
na	guerra.

Minha	primeira	 ideia	 foi	 um	debate	 solene	 e	 formal	nas	 duas	Casas	 do	Parlamento,	mas	meus	 colegas
acharam	que	isso	seria	dar	 importância	de masiada	a	um	assunto	em	que	todos	éramos	da	mesma	opinião.
Decidiu-se,	 em	 vez	 disso,	 que	 o	 ministro	 do	 Exterior	 descartasse	 o	 gesto	 de	 Hitler	 numa	 transmissão
radiofônica.	Na	noite	 de	 22,	 ele	 “pôs	 de	 lado”	 a	 “convocação	 [de	Hitler]	 a	 capitularmos	 à	 sua	 vontade”.
Contrastou	as	duas	imagens	da	Europa,	a	de	Hitler	e	a	nossa,	e	declarou	que	“não	pararemos	de	lutar	até	que
a	Liberdade	 esteja	 garantida”.	A	 rigor,	 entretanto,	 tão	 logo	 o	 discurso	 de	Hitler	 fora	 ouvido,	 a	 imprensa
inglesa	 e	 a	 BBC	 já	 haviam	 rejeitado	 qualquer	 ideia	 de	 negociação,	 sem	 que	 tivesse	 havido	 nenhuma
instigação	por	parte	do	governo	de	Sua	Majestade.

Ciano	registrou	em	seu	diário	que,	“no	fim	da	noite	de	19,	quando	chegou	a	primeira	e	fria	reação	inglesa
ao	discurso,	um	sentimento	de	indisfarçável	desapontamento	espalhou-se	entre	os	alemães”.	Hitler	“gostaria
de	 um	 entendimento	 com	 a	 Inglaterra.	 Ele	 sabe	 que	 a	 guerra	 com	 os	 ingleses	 será	 dura	 e	 sangrenta,	 e
também	sabe	que,	em	toda	parte,	as	pessoas	são	avessas	ao	derramamento	de	sangue”.	Mussolini,	por	outro
lado,	 “teme	 que	 os	 in gleses	 possam	 encontrar	 no	 demasiadamente	 astuto	 discurso	 de	Hitler	 um	pretexto
para	iniciar	as	negociações”.	“Isso”,	comentou	Ciano,	“seria	uma	pena	para	Mussolini,	porque,	agora	mais
do	que	nunca,	ele	quer	a	guerra.”2	Ele	não	precisava	ter-se	aborrecido.	Não	lhe	seria	negada	nem	uma	gota
da	guerra	que	ele	queria.

✩

No	fim	de	junho,	os	chefes	de	estado-maior	haviam-me	sugerido	no	Gabinete,	através	do	general	Ismay,
que	eu	visitasse	os	setores	ameaçados	nos	litorais	leste	e	sul.	Em	consonância	com	isso,	eu	passara	a	dedicar
um	ou	dois	dias	de	cada	semana	a	essa	agradável	tarefa,	quando	necessário	dormindo	em	meu	trem,	onde
tinha	 todas	 as	 facilidades	 para	 prosseguir	 o	meu	 trabalho	 regular,	mantendo	 um	 contato	 constante	 com
Whitehall.	Inspecionei	o	Tyne	e	o	Humber	e	muitos	possíveis	locais	de	desembarque.	A	Divisão	Canadense
fez	um	exercício	para	mim	em	Kent.	Examinei	as	defesas	terrestres	de	Harwich	e	Dover.	Uma	de	minhas
primeiras	 visitas	 foi	 feita	 à	 3ª	 Divisão,	 comandada	 pelo	 general	 Montgomery,	 um	 oficial	 que	 eu	 não
conhecia.	Minha	mulher	me	 acompanhou.	A	3ª	Divisão	 estava	 em	posição	 perto	 de	Brighton.	Recebera
prioridade	 máxima	 para	 se	 reaparelhar	 e	 estivera	 prestes	 a	 embarcar	 para	 a	 França	 quando	 a	 resistência
regular	ter minou	nesse	país.	O	QG	do	general	Montgomery	ficava	perto	de	Steyning,	e	ele	me	mostrou	um
pequeno	exercício	cuja	característica	central	era	um	movimento	de	ataque	pelos	flancos,	feito	por	soldados
portando	metralhadoras	de	mão,	das	quais,	até	aquele	momento,	ele	conseguira	reunir	apenas	sete	ou	oito.



Depois	disso,	dirigimos	pela	costa,	passando	por	Shoreham	e	Hove,	até	chegar	à	conhecida	orla	marítima	de
Brighton,	da	qual	eu	tinha	tantas	lembranças	de	meus	tempos	de	menino.	Jantamos	no	Royal	Albion	Hotel,
que	fica	em	frente	à	ponta	do	píer.	O	hotel	estava	inteiramente	vazio,	já	tendo	ocorrido	uma	considerável
evacuação,	mas	ainda	havia	algumas	pessoas	tomando	ar	na	praia	ou	no	passeio	à	beira-mar.	Divertiu-me	ver
um	pelotão	da	Guarda	de	Granadeiros	montando	um	posto	de	metralhadora	com	sacos	de	areia	num	dos
quiosques	do	cais,	parecido	com	os	da	minha	infância,	onde	eu	ficava	assistindo	às	piruetas	de	um	circo	de
pulgas.	O	tempo	estava	adorável.	Tive	uma	ótima	conversa	com	o	general	e	apreciei	imensamente	o	passeio.

Em	meados	 de	 julho,	 o	ministro	 da	Guerra	 recomendou	 que	 o	 general	 Brooke	 substituísse	 o	 general
Ironside	 no	 comando	 de	 nossas	 forças	 internas.	 Em	 19	 de	 julho,	 durante	minha	 inspeção	 contínua	 dos
possíveis	setores	de	invasão,	visitei	o	Comando	do	Sul.	Foi-me	apresentado	um	tipo	de	exercício	tático	em
que	 não	 menos	 de	 12	 tanques	 puderam	 participar.	 Rodei	 a	 tarde	 inteira	 com	 o	 general	 Brooke,	 que
comandava	 essa	 frente.	 Seu	histórico	 era	 esplêndido.	Não	 apenas	 ele	havia	 travado	 a	batalha	decisiva	dos
flancos	 perto	 de	 Ypres,	 durante	 a	 retirada	 para	 Dunquerque,	 como	 também	 se	 portara	 com	 firmeza	 e
habilidade	singulares,	em	circunstâncias	de	dificuldade	e	confusão	inimagináveis,	quando	no	comando	das
novas	 tropas	 que	 enviáramos	para	 a	França	nas	 três	 primeiras	 semanas	 de	 junho.	Eu	 também	 tinha	uma
ligação	pessoal	 com	Alan	Brooke	 através	de	 seus	dois	bravos	 irmãos	—	amigos	de	minha	 vida	militar	na
juventude.

Essas	 ligações	 e	 lembranças	 não	 determinaram	 minha	 opinião	 sobre	 as	 graves	 questões	 implicadas	 na
escolha,	 mas	 formaram	 uma	 base	 pessoal	 sobre	 a	 qual	 se	 sustentou	 e	 amadureceu	 minha	 associação
ininterrupta	com	Alan	Brooke	durante	a	guerra.	Passamos	quatro	horas	juntos	no	automóvel,	naquela	tarde
de	julho	de	1940,	e	parecemos	estar	de	acordo	quanto	aos	métodos	da	defesa	interna.	Depois	das	consultas
necessárias	 com	 outras	 autoridades,	 aprovei	 a	 proposta	 do	 ministro	 da	 Guerra	 de	 colocar	 Brooke	 no
comando	das	 forças	 internas,	 substituindo	o	general	 Ironside.	 Ironside	aceitou	 sua	 saída	com	a	dignidade
militar	que,	em	todas	as	oportunidades,	caracterizou	seus	atos.

Durante	a	 ameaça	de	 invasão,	pelo	prazo	de	um	ano	e	meio,	Brooke	organizou	e	 comandou	as	 forças
internas	e,	depois	disso,	quando	se	tornou	CIGS,	chefe	do	Estado-Maior	Imperial,	continuamos	juntos	por
três	 anos	 e	meio,	 até	 a	 vitória.	Narrarei	 dentro	 em	pouco	 os	 benefícios	 que	 extraí	 de	 sua	 orientação	nas
mudanças	 decisivas	 do	 comando	 no	 Egito	 e	 no	 Oriente	 Médio	 em	 agosto	 de	 1942,	 e	 também	 a	 dura
decepção	 que	 tive	 de	 lhe	 in fligir	 no	 tocante	 ao	 comando	 da	 operação	 de	 invasão	 através	 do	 Canal,	 a
Operação	Overlord,	 em	1944.	Seu	 longo	mandato	como	chairman	do	comitê	dos	chefes	de	estado-maior
durante	a	maior	parte	da	guerra	e	seu	trabalho	como	chefe	do	Estado-Maior	Imperial	permitiram-lhe	prestar
serviços	da	mais	alta	relevância,	não	apenas	ao	Império	Britânico,	mas	também	à	causa	aliada.	Esta	narrativa
registrará	 algumas	 divergências	 ocasionais	 entre	 nós,	 mas	 também	 uma	 esmagadora	 proporção	 de
concordâncias,	e	dará	teste munho	de	uma	amizade	que	me	é	cara.

✩

Durante	 o	 mesmo	 mês	 de	 julho,	 um	 volume	 considerável	 de	 armamento	 americano	 foi	 trazido	 em
segurança	pelo	Atlântico.	Quando	os	navios	se	aproximavam	de	nossas	linhas	costeiras,	com	suas	armas	de
valor	 inestimável,	 trens	 especiais	 os	 aguardavam	 em	 todos	 os	 portos	 para	 receber	 suas	 cargas.	 A	 Home
Guard,	em	cada	região,	cada	cidade,	cada	vilarejo,	mantinha-se	em	alerta	durante	a	noite	inteira	para	recebê-
las.	Homens	 e	mulheres	 trabalhavam	dia	 e	noite	preparando-as	para	 entrarem	em	uso.	No	 fim	de	 julho,
éramos	uma	nação	armada,	no	que	dizia	respeito	ao	ataque	de	paraquedistas	ou	de	tropas	aerotransportadas.
Havíamo-nos	 transformado	 num	 “ninho	 de	 vespas”.	 Fosse	 como	 fosse,	 se	 tivéssemos	 de	 perecer	 lutando
(coisa	que	eu	não	previa),	inúmeros	de	nossos	homens	e	algumas	mulheres	teriam	armas	na	mão.	A	chegada



do	primeiro	 lote	do	meio	milhão	de	 fuzis	calibre.30	destinados	à	Home	Guard	 (embora	houvesse	apenas
cinquenta	cartuchos	por	unidade,	dos	quais	só	nos	atrevemos	a	liberar	dez,	e	ainda	não	houvesse	nenhuma
fábrica	em	funcionamento)	permitiu-nos	transferir	trezentos	mil	fuzis	calibre	0,303,	do	tipo	inglês,	para	as
formações	do	exército	regular,	que	se	expandiam	rapidamente.

Diante	dos	canhões	de	75mm,	com	seus	mil	tiros	por	peça,	alguns	especialistas	rabugentos	logo	torceram
o	nariz.	Não	 havia	 carretas	 e	 nenhum	meio	 imediato	 de	 obtermos	mais	munição.	Os	 calibres	 diferentes
complicariam	as	operações.	Mas	eu	me	recusei	a	lhes	dar	ouvidos	e,	durante	todo	o	período	de	1940	e	1941,
esses	 novecentos	 canhões	 de	 75mm	 foram	 um	 grande	 acréscimo	 a	 nossa	 força	militar	 de	 defesa	 interna.
Conceberam-se	dispositivos	e	treinaram-se	homens	para	empurrá-los	por	rampas	para	den tro	de	caminhões,
a	fim	de	que	eles	pudessem	ser	movidos.	Quando	se	está	 lutando	pela	vida,	qualquer	canhão	é	melhor	do
que	nenhum,	e	os	75mm	franceses,	apesar	de	superados	pelos	canhões	ingleses	de	25	libras	e	pelos	obuseiros
alemães,	ainda	eram	uma	arma	esplêndida.

À	medida	que	 julho	e	agosto	foram	transcorrendo	sem	nenhuma	desgraça,	 fomos	ficando	mais	calmos,
com	 a	 certeza	 crescente	 de	 que	 conseguiríamos	 travar	 uma	 longa	 e	 dura	 batalha.	 O	 aumento	 de	 nosso
poderio	estimulava-nos	dia	a	dia.	A	população	 inteira	 trabalhava	até	o	 limite	máximo	de	suas	 forças	e,	ao
adormecer	após	sua	labuta	ou	sua	vigília,	sentia-se	recompensada	pelo	sentimento	crescente	de	que	teríamos
tempo	 e	 venceríamos.	 Todas	 as	 praias	 eriçavam-se	 em	 defesas	 de	 vários	 tipos.	 O	 país	 inteiro	 estava
organizado	em	núcleos	defensivos.	As	fábricas	despejavam	suas	armas.	No	fim	de	agosto,	tínhamos	mais	de
250	 tanques	 novos!	 Os	 frutos	 do	 “ato	 de	 fé”	 americano	 tinham	 sido	 colhidos.	 Todo	 o	 exército	 inglês
profissional	e	treinado,	bem	como	seus	companheiros	do	Exército	Territorial,	praticavam	e	se	exercitavam
de	manhã	à	noite	e	ansiavam	por	enfrentar	o	inimigo.	A	Home	Guard	ultrapassou	a	marca	de	um	milhão
de	homens	e,	quando	faltavam	fuzis,	eles	pegavam	vigorosamente	em	espingardas,	rifles	esportivos	e	pistolas
de	 uso	 pessoal;	 quando	 não	 havia	 armas	 de	 fogo,	 em	 lanças	 e	 porretes.	 Não	 havia	 quintas-colunas	 na
Inglaterra,	 embora	 alguns	 espiões	 fossem	 criteriosamente	 detidos	 e	 interrogados.	 Os	 poucos	 comunistas
existentes	estavam	quietos.	Todos	os	demais	davam	tudo	o	que	tinham	para	dar.

Quando	visitou	Roma	 em	 setembro,	Ribbentrop	disse	 a	Ciano:	 “A	defesa	 territorial	 inglesa	não	 existe.
Uma	única	divisão	alemã	será	suficiente	para	provocar	um	colapso	total.”	Isso	apenas	mostra	sua	ignorância.
Muitas	vezes	me	perguntei,	no	entanto,	o	que	teria	acontecido	se	duzentos	mil	soldados	das	tropas	de	assalto
alemãs	realmente	se	houvessem	instalado	no	país.	O	massacre	teria	sido	feroz	e	imenso	de	ambos	os	lados.
Não	teria	havido	piedade	nem	trégua.	Eles	teriam	usado	o	terror	e	nós	estávamos	dispostos	a	chegar	a	todos
os	 extremos.	 Eu	 tencionava	 usar	 o	 lema	 “Você	 sempre	 pode	 levar	 um	 deles	 com	 você”.	 Cheguei	 até	 a
calcular	que	os	horrores	de	uma	cena	dessas,	em	última	instância,	inverteriam	o	peso	da	balança	nos	EUA.
Mas	nenhuma	dessas	emoções	foi	posta	à	prova.	Ao	longe,	nas	águas	cinzentas	do	mar	do	Norte	e	do	Canal,
singravam	e	patrulhavam	as	fiéis	flotilhas,	perscrutando	a	noite.	Bem	alto	no	céu	voavam	os	pilotos	de	caça,
ou	 então	 aguardavam,	 serenos	 e	 a	postos,	 junto	de	 suas	máquinas	 excelentes.	Foi	uma	 época	 em	que	 era
igualmente	bom	viver	ou	morrer,	tanto	fazia.

✩

O	poderio	naval,	quando	adequadamente	entendido,	é	uma	coisa	maravilhosa.	A	travessia	de	um	exército
por	água	salgada,	diante	de	esquadras	e	flotilhas	superiores,	é	uma	proeza	quase	impossível.	O	navio	a	vapor
havia	contribuído	imensamente	para	o	poder	da	marinha	de	defender	a	Inglaterra.	Na	época	de	Napoleão,	o
mesmo	vento	que	 impulsionasse	pela	Mancha	os	navios	de	 fundo	chato	 saídos	de	Boulogne	era	 capaz	de
empurrar	para	longe	nossas	esquadras	de	bloqueio.	Mas	tudo	o	que	acontecera	desde	então	havia	ampliado	a
capacidade	de	uma	esquadra	superior	destruir	invasores	em	trânsito.	Todas	as	complicações	acrescentadas	aos



exércitos	pela	aparelhagem	moderna	tornavam	suas	viagens	mais	incômodas	e	perigosas	e	tendiam	a	tor nar
insuperáveis	 as	dificuldades	de	 sua	manutenção	depois	do	desembarque.	Na	crise	 anterior	das	 fortunas	de
nossa	 ilha,	 dispúnhamos	 de	 um	 poderio	 naval	 superior	 e,	 ao	 que	 se	 constatou,	 amplo.	 O	 inimigo	 não
conseguira	 vencer	 nenhuma	 grande	 batalha	 naval	 contra	 nós.	 Não	 pudera	 enfrentar	 nossos	 grupos	 de
cruzadores.	Em	matéria	de	flotilhas	e	embarcações	ligeiras,	nosso	número	era	dez	vezes	maior	que	o	dele.	A
isso	se	somavam	os	riscos	incalculáveis	do	tempo,	especialmente	a	neblina.	Mas,	ainda	que	se	efetuasse	um
desembarque	 em	 um	 ou	 mais	 pontos,	 permaneceria	 inalterado	 o	 proble ma	 de	 manter	 uma	 linha	 de
comunicações	 inimiga	 e	 de	 abastecer	 qualquer	 terreno	 tomado.	 Essa	 fora	 a	 situação	 na	 Primeira	Grande
Guerra.

Agora,	porém,	havia	a	aviação.	Que	efeito	teria	produzido	esse	avanço	supremo	no	problema	da	invasão?
Evidentemente,	se	o	inimigo	conse guisse	dominar	os	mares	estreitos	de	ambos	os	lados	do	estreito	de	Dover,
através	de	um	poderio	aéreo	superior,	as	perdas	de	nossos	navios	seriam	muito	pesadas	e	 talvez	acabassem
por	 revelar-se	 fatais.	Ninguém	quereria,	 salvo	 em	 situações	 extremas,	 introduzir	 encouraçados	pesados	ou
grandes	 cruzadores	 em	 águas	 dominadas	 pelos	 bombardeiros	 alemães.	 Na	 verdade,	 não	 estacionamos
nenhum	navio	de	primeira	classe	ao	sul	do	Forth	ou	a	leste	de	Plymouth.	Mas,	a	partir	de	Harwich,	Nore,
Dover,	 Portsmouth	 e	 Portland,	mantínhamos	 uma	 patrulha	 vigilante	 e	 incansável	 de	 navios	 de	 combate
ligeiros,	cujo	número	estava	sempre	aumentando.	Em	setembro,	eles	ultrapassavam	oitocentos,	e	somente
por	ar	o	inimigo	seria	capaz	de	destruí-los,	mesmo	assim,	gradativamente.

Mas	 quem	 tinha	 o	 poder	 no	 ar?	 Na	 Batalha	 da	 França,	 havíamos	 combatido	 os	 alemães	 com	 uma
desvantagem	 de	 dois	 ou	 três	 para	 um	 e	 infligíramos	 baixas	 de	 proporções	 similares.	 Nos	 céus	 de
Dunquerque,	 onde	 tivéramos	 de	 manter	 um	 patrulhamento	 contínuo	 para	 dar	 cobertura	 à	 retirada	 do
exército,	havíamos	 lutado	 com	quatro	ou	 cinco	 contra	um	e	obtido	 sucesso	 e	 lucro.	Sobrevoando	nossas
próprias	 águas	 e	nossas	 costas	 e	 condados	 expostos,	o	marechal	do	ar	Dowding	vislumbrava	um	combate
proveitoso,	à	razão	de	sete	ou	oito	contra	um.	O	poderio	da	força	aérea	alemã	nessa	época,	considerado	no
todo,	 ao	 que	 soubéssemos	 —	 e	 estávamos	 bem-infor mados	 —	 era	 de	 aproximadamente	 três	 para	 um.
Embora	isso	constituísse	uma	grande	desvantagem	na	luta	contra	o	bravo	e	eficiente	inimigo	alemão,	eu	me
baseava	 na	 conclusão	 de	 que,	 em	 nosso	 próprio	 espaço	 aéreo,	 acima	 de	 nosso	 país	 e	 de	 suas	 águas,
poderíamos	derrotar	a	força	aérea	alemã.	Se	isso	fosse	verdade,	nosso	poderio	naval	continuaria	a	dominar
os	mares	e	oceanos	e	destruiria	todos	os	inimigos	que	rumassem	em	direção	a	nós.

Havia,	é	claro,	um	terceiro	fator	potencial.	Teriam	os	alemães,	com	sua	renomada	meticulosidade	e	visão,
preparado	 secretamente	 uma	 vasta	 esquadra	 com	 embarcações	 especiais	 para	 desembarque,	 que	 não
necessitassem	 de	 portos	 ou	 ancoradouros	 e	 fossem	 capazes	 de	 desembarcar	 tanques,	 canhões	 e	 veículos	 a
motor	 em	qualquer	ponto	da	orla	marítima	para,	 a	partir	daí,	 abastecer	 as	 tropas	 em	 terra?	Como	 já	 foi
exposto,	essas	ideias	haviam	sur gido	em	minha	mente	muito	tempo	antes,	em	1917,	e	vinham	então	sendo
efetivamente	desenvolvidas,	como	resultado	de	minhas	diretrizes.	Contudo,	não	tínhamos	razão	para	crer
que	existisse	nada	semelhante	na	Alemanha,	embora	seja	sempre	conveniente,	quando	se	fazem	cálculos	de
custos,	não	 excluir	 a	pior	hipótese.	Levamos	quatro	 anos	de	 esforço	 e	 experimentação	 intensos	 e	de	uma
imensa	 ajuda	 material	 americana	 para	 fabricar	 esse	 tipo	 de	 equipamento	 em	 escala	 equiparável	 à	 do
desembarque	na	Normandia.	Muito	menos	teria	bastado	aos	alemães	nessa	ocasião.	Mas	eles	tinham	apenas
algumas	balsas.

Assim,	a	invasão	da	Inglaterra,	no	verão	e	outono	de	1940,	exigiria	da	Alemanha	uma	superioridade	naval
local	e	uma	superioridade	aérea,	além	de	imensas	frotas	de	barcaças	de	desembarque	especiais.	Mas	éramos
nós	que	detínhamos	a	superioridade	naval;	éramos	nós	que	havíamos	conquistado	o	domínio	aéreo;	e,	por
fim,	acreditávamos	—	acertadamente,	como	sabemos	hoje	—	que	eles	não	haviam	construído	ou	projetado
nenhuma	embarcação	especial.	Eram	esses	os	fundamentos	de	minhas	ideias	sobre	a	invasão	em	1940.	Em



julho,	 houve	 conversas	 e	 ansiedades	 crescentes	 sobre	 esse	 assun to,	 dentro	 do	 governo	 inglês	 e	 em	 geral.
Apesar	dos	voos	incessantes	de	reconhecimento	e	de	todas	as	vantagens	da	fotografia	aérea,	ainda	não	nos
chegara	nenhum	indício	de	grandes	concentrações	de	navios-transporte	no	Báltico	ou	nos	portos	do	Reno
ou	do	Schelde,	 e	 estávamos	certos	de	que	não	ocorrera	nenhuma	movimentação	de	navios	ou	barcaças	 a
motor	 pelos	 estreitos,	 a	 caminho	 do	Canal.	Não	 obstante,	 os	 preparativos	 para	 resistir	 à	 invasão	 eram	 a
tarefa	 suprema	 com	que	 todos	nos	 confrontávamos,	 e	 a	 eles	 se	 dedicou	uma	 intensa	 reflexão	 em	 todo	o
nosso	círculo	militar	e	no	comando	das	forças	internas.

Como	será	descrito	dentro	em	pouco,	o	plano	alemão	era	invadir-nos	pelo	Canal	com	navios	de	médio	e
pequeno	porte	(quator	mil	a	cinco	mil	toneladas),	e	hoje	sabemos	que	eles	nunca	tiveram	a	esperança	ou	a
intenção	de	deslocar	um	exército	do	Báltico	e	dos	portos	do	mar	do	Norte	em	grandes	navios-transporte.
Muito	menos	fizeram	qualquer	plano	de	uma	invasão	partindo	dos	portos	de	Biscaia.	Isso	não	significa	que,
ao	escolherem	o	litoral	sul	como	alvo,	eles	estivessem	raciocinando	com	acerto	e	nós,	equivocadamente.	A
invasão	pela	costa	leste	seria,	de	longe,	a	mais	assustadora,	caso	o	inimigo	dispusesse	de	meios	para	tentá-la.
Obviamente,	não	poderia	haver	nenhuma	invasão	pelo	litoral	sul,	a	menos	ou	até	que	os	navios	necessários
houvessem	atravessado	o	estreito	de	Dover	rumo	ao	sul	e	se	houvessem	concentrado	nos	portos	franceses	da
Mancha.	Disso,	durante	julho,	não	houve	nenhum	sinal.

Não	obstante,	tínhamos	que	estar	preparados	para	todas	as	hipóteses,	evitando	a	dispersão	de	nossas	forças
móveis	 e,	 ao	 mesmo	 tempo,	 acumulando	 reservas.	 Esse	 belo	 e	 difícil	 problema	 só	 podia	 ser	 resolvido
atualizando-se	as	novidades	e	os	acontecimentos	semana	após	semana.	A	linha	costeira	inglesa,	recortada	por
inúmeras	 enseadas,	 tem	mais	 de	 duas	mil	milhas	 de	 perímetro,	 sem	 incluir	 a	 Irlanda.	 Para	 defender	 um
perímetro	tão	vasto,	que	poderia	ser	atacado	em	um	ou	mais	pontos,	de	forma	simultânea	ou	sucessiva,	era
preciso	montar	 linhas	 de	 observação	 e	 resistência	margeando	 a	 costa	 ou	 as	 fronteiras,	 com	o	objetivo	de
retardar	o	inimigo	e,	ao	mesmo	tempo,	criar	a	maior	reserva	possível	de	tropas	móveis	altamente	treinadas,
dispostas	de	maneira	a	poder	chegar	no	menor	prazo	possível	 a	qualquer	ponto	atacado	para	desferir	um
contra-ataque	vigoroso.	Quando,	nas	 fases	 finais	da	guerra,	Hitler	 viu-se	 cercado	 e	 confrontado	 com	um
problema	 semelhante,	 ele	 cometeu,	 como	 veremos,	 os	 mais	 graves	 erros	 ao	 tentar	 resolvê-lo.	 Nas
comunicações,	ele	criou	uma	teia,	mas	se	esqueceu	da	aranha.	Trazendo	ainda	fresco	na	memória	o	exemplo
do	 absurdo	 dispositivo	 das	 tropas	 francesas,	 pelas	 quais	 um	 preço	 tão	 fatal	 acabara	 de	 ser	 pago,	 não	 nos
esquecemos	da	“massa	de	manobra”,	 a	 reserva.	Eu	me	bati	por	 essa	política	 incessantemente,	 até	o	 limite
máximo	permitido	por	nossos	recursos	crescentes.

Minhas	 opiniões	 estavam	 em	 harmonia	 geral	 com	 o	 pensamento	 do	 almirantado.	 Em	 12	 de	 julho,	 o
almirante	Pound	 enviou-me	um	 relatório	 completo	 e	 criterioso,	 que	 ele	 e	 o	Estado-Maior	Naval	 haviam
preparado.	 Como	 era	 natural	 e	 apropriado,	 os	 perigos	 que	 teríamos	 de	 enfrentar	 foram	 enfaticamente
expostos.	Mas,	ao	resumir	a	questão,	disse	o	almirante	Pound:	“Parece	provável	que	um	total	de	cerca	de	cem
mil	homens	possa	alcançar	essas	praias	 sem	ser	 interceptado	pelas	 forças	navais	(...)	mas	a	manutenção	de	sua
linha	 de	 suprimento,	 a	menos	 que	 a	 força	 aérea	 alemã	 supere	 nossa	 força	 aérea	 e	 nossa	marinha,	 parece
praticamente	impossível.	(...)	Se	o	inimigo	empreendesse	essa	operação,	haveria	de	fazê-lo	na	esperança	de
poder	desferir	uma	ofensiva	rápida	contra	Londres,	para	forçar	o	governo	a	capitular.”

Fiquei	satisfeito	com	essa	avaliação.
E	então,	em	agosto,	a	situação	começou	a	se	modificar	de	maneira	decisiva.	Nossa	excelente	inteligência

confirmou	 que	 a	 operação	 Seelöwe,	 a	 Leão-Marinho,	 fora	 definitivamente	 ordenada	 por	Hitler	 e	 estava
sendo	ativamente	preparada.	Pareceu	certo	que	o	homem	 ia	 tentar.	Além	disso,	 a	 frente	a	 ser	 atacada	era
totalmente	diferente	ou	era	adicional	à	costa	leste,	na	qual	os	chefes	de	estado-maior,	o	almirantado	e	eu,	de
pleno	acordo,	ainda	depositávamos	a	ênfase	principal.	Um	grande	número	de	barcaças	motorizadas	e	barcos
começou	a	passar	pelo	estreito	de	Dover	à	noite,	deslocando-se	furtivamente	ao	longo	da	costa	francesa	e,



pouco	 a	 pouco,	 concentrando-se	 em	 todos	 os	 portos	 franceses	 da	 Mancha,	 de	 Calais	 até	 Brest.	 Nossas
fotografias	 diárias	mostravam	 essa	movimentação	 com	pre cisão.	Não	 tinha	 sido	 possível	 reinstalar	 nossos
campos	de	minas	perto	do	 litoral	 francês.	Começamos	imediatamente	a	atacar	os	navios	em	trânsito	com
nossas	 embarcações	 de	 pequeno	 porte,	 e	 o	 Comando	 de	 Bombardeiros	 concentrou-se	 sobre	 o	 novo
conjunto	de	portos	de	invasão	que	então	se	descortinou	para	nós.	Ao	mesmo	tempo,	chegaram-nos	muitas
informações	sobre	a	concentração	de	um	exército,	ou	exércitos,	de	invasão	alemães	ao	longo	daquele	trecho
da	costa	inimiga,	sobre	a	movimentação	nas	ferrovias	e	sobre	grandes	concentrações	no	Passo	de	Calais	e	na
Normandia.	Surgiu	grande	número	de	poderosas	baterias	de	longo	alcance,	em	toda	a	extensão	francesa	da
Mancha.

Em	 resposta	 a	 essa	 nova	 ameaça,	 começamos	 a	 deslocar	 nosso	 peso	 de	 uma	 perna	 para	 a	 outra	 e	 a
aperfeiçoar	os	meios	de	deslocamento	de	nossas	reservas	móveis,	cada	vez	maiores,	para	a	frente	sul.	Nossas
tropas	 aumen tavam	 continuamente	 em	 número,	 eficiência,	 mobilidade	 e	 equipamentos.	 Na	 última
quinzena	 de	 setembro,	 podíamos	 colocar	 em	 ação,	 no	 front	 do	 litoral	 sul,	 16	divisões	 de	 alta	 qualidade,
dentre	 as	 quais	 três	 eram	 divisões	 blindadas	 ou	 seu	 equivalente	 em	 brigadas,	 tudo	 isso	 constituindo	 um
acréscimo	 à	 defesa	 costeira	 local	 e	 podendo	 entrar	 em	 ação	 com	 grande	 rapidez	 contra	 qualquer
desembarque	 invasor.	Isso	nos	proporcionaria	um	ataque	ou	série	de	ataques	que	o	general	Brooke	estava
em	boas	condições	de	desfechar,	conforme	a	necessidade;	e	ninguém	era	mais	capaz	de	fazê-lo	do	que	ele.

✩

Durante	 todo	esse	período,	não	 tínhamos	nenhuma	garantia	de	que	as	 enseadas	 e	 estuários	de	Calais	 a
Terschelling	 e	Heligoland,	 com	 toda	 aquela	 profusão	 de	 ilhas	 próximas	 do	 litoral	 holandês	 e	 alemão	 (o
“enigma	 das	 areias”	 da	 guerra	 anterior),	 não	 estivessem	 escondendo	 outras	 grandes	 forças	 inimigas,	 com
navios	de	pequeno	ou	médio	porte.	Um	ataque	—	de	Harwich	e	fazendo	o	contorno	direto	até	Portsmouth,
Portland,	ou	mesmo	Plymouth,	 centrado	no	promontório	de	Kent	—	parecia	 iminente.	Nada	 tínhamos
senão	indícios	negativos	sobre	a	possibilidade	de	uma	terceira	onda	invasora,	combinada	com	as	outras,	ser
lançada	 a	 partir	 do	 Báltico,	 passando	 pelo	 Skagerrak,	 em	 navios	 de	 grande	 porte.	 Na	 verdade,	 isso	 era
essencial	 para	 o	 sucesso	 alemão,	 pois	 de	 nenhum	 outro	 modo	 seria	 possível	 que	 o	 armamento	 pesado
chegasse	aos	exércitos	desembarcados	ou	que	se	criassem	grandes	depósitos	de	suprimentos.

Entramos	então	num	período	de	extrema	tensão	e	vigilância.	Durante	todo	esse	tempo,	é	claro,	tínhamos
que	manter	 forças	 poderosas	 ao	 norte	 do	Wash,	 até	 Cromarty.	 Foram	 aprimoradas	 as	 providências	 para
transferi-las	 desses	 pontos,	 caso	 o	 ataque	 se	 confirmasse	 decididamente	 no	 sul.	O	 abundante	 e	 intricado
sistema	 ferroviário	 da	 ilha,	 bem	 como	 o	 domínio	 contínuo	 de	 nosso	 espaço	 aéreo,	 permitiriam	 que
deslocássemos,	 com	 certe za,	 mais	 quatro	 ou	 cinco	 divisões	 para	 reforçar	 a	 defesa	 do	 sul,	 se	 isso	 fosse
necessário,	no	quarto,	quinto	e	sexto	dias	depois	que	o	ataque	completo	do	inimigo	se	revelasse.

Fez-se	um	estudo	muito	criterioso	da	lua	e	das	marés.	Achávamos	que	o	inimigo	preferiria	fazer	a	travessia
à	noite	e	desembarcar	ao	amanhecer,	e	agora	sabemos	que	o	comando	do	exército	alemão	também	pensava
assim.	Ele	gostaria	igualmente	da	luz	do	quarto	minguante	ou	crescente	durante	a	travessia,	para	se	manter
organizado	e	fazer	um	desembarque	preciso.	Avaliando	a	coisa	toda	com	exatidão,	o	almirantado	concluiu
que	 as	 con dições	 mais	 favoráveis	 para	 o	 inimigo	 surgiriam	 entre	 15	 e	 30	 de	 setembro.	 Também	 nesse
aspecto	 constatamos,	 agora,	 que	 estávamos	 de	 acordo	 com	 nossos	 inimigos.	 Tínhamos	 poucas	 dúvidas
quanto	à	nossa	capacidade	de	destruir	o	que	quer	que	desembarcasse	no	promontório	de	Dover	ou	no	setor
costeiro	que	ia	de	Dover	a	Portsmouth,	ou	mesmo	Portland.	À	medida	que	todas	as	nossas	ideias,	na	cúpula,
fluíam	num	acordo	harmo nioso	e	detalhado,	era	impossível	não	gostar	do	quadro	que	se	apresentava	com
crescente	 nitidez.	 Aquela	 talvez	 fosse	 a	 chance	 de	 desferirmos	 contra	 o	 poderoso	 inimigo	 um	 golpe	 que



repercutiria	 no	 mundo	 inteiro.	 Era	 im possível	 não	 ficarmos	 internamente	 excitados,	 tanto	 pelo	 clima
quanto	 pela	 evidência	 das	 intenções	 de	Hitler,	 avolumando-se	 contra	 nós.	Na	 verdade,	 havia	 quem,	 por
motivos	puramente	 técnicos	e	pelo	efeito	que	a	derrota	e	 a	destruição	 totais	dessa	 expedição	 surtiriam	na
guerra	inteira,	ficasse	até	muito	contente	em	vê-lo	tentar.

Em	julho	e	agosto,	havíamos	garantido	o	predomínio	aéreo	seguro	nos	céus	da	Inglaterra	e	tínhamos	uma
força	e	um	controle	especiais	no	espaço	aéreo	acima	dos	condados	do	sudeste.	Vastos	e	intricados	sistemas	de
fortificações,	núcleos	de	defesa,	obstáculos	antitanque,	fortins,	casamatas	de	concreto	e	coisas	semelhantes	se
espalhavam	por	toda	a	região.	A	linha	costeira	estava	repleta	de	defesas	e	baterias	e,	ao	preço	de	perdas	mais
pe sadas	 em	 função	 da	 menor	 escolta	 no	 Atlântico,	 e	 também	 graças	 às	 novas	 construções	 que	 estavam
entrando	em	serviço,	as	 flotilhas	haviam	aumentado	substancialmente	em	número	e	qualidade.	Havíamos
levado	para	Plymouth	o	encouraçado	Revenge	e	o	velho	navio-alvo,	o	falso	encouraçado	Centurion,	além	de
um	cruzador.	A	Home	Fleet	 estava	no	 auge	de	 sua	 força	 e	podia	operar	 sem	grande	 risco	 até	o	delta	do
Humber	e	mesmo	no	golfo	de	Wash.	Sob	todos	os	aspectos,	portanto,	estávamos	plenamente	preparados.

Por	 último,	 já	 não	 estávamos	 longe	 dos	 ventos	 equinociais	 que	 são	 costumeiros	 em	 outubro.
Evidentemente,	 setembro	era	o	mês	para	o	ataque	de	Hitler,	 se	ele	 se	atrevesse,	e	as	marés	e	a	 fase	da	 lua
eram	favoráveis	em	meados	do	mês.

Agora	 é	 hora	 de	 passarmos	 para	 o	 campo	 oposto	 e	 expormos	 os	 preparativos	 e	 planos	 do	 inimigo,	 tal
como	hoje	os	conhecemos.

1	Galeazzo	Ciano,	Diplomatic	Papers,	pp.	378.
2	Diário	do	conde	Ciano,	pp.	277-8.
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Operação	“leão-marinho”

Logo	que	eclodiu	a	guerra,	em	3	de	setembro	de	1939,	o	almirantado	alemão,	como	soubemos	por	seus
arquivos	capturados,	iniciou	seu	estudo	de	estado-maior	sobre	a	invasão	da	Inglaterra.	Ao	contrário	de	nós,
eles	não	 tinham	dúvida	de	que	a	única	maneira	de	 realizá-la	 era	atravessando	as	 águas	estreitas	do	Canal.
Jamais	consideraram	qualquer	outra	alternativa.	Se	tivéssemos	sabido	disso,	teria	sido	um	alívio	importante.
Uma	 invasão	pelo	Canal	 atacaria	nosso	 litoral	mais	 bem-defendido	—	a	 antiga	 frente	marítima	 contra	 a
França,	 onde	 todos	 os	 portos	 eram	 fortificados	 e	 onde	 estavam	 estabelecidas	 nossas	 principais	 bases	 de
flotilhas	 e,	 em	 épocas	 posteriores,	 a	maioria	 de	 nossos	 aeroportos	 e	 estações	 controladoras	 de	 voo	 para	 a
defesa	de	Londres.	Não	havia	nenhuma	parte	da	ilha	onde	pudéssemos	entrar	em	combate	mais	depressa	ou
com	 tamanho	 poderio	 das	 três	 forças	 armadas.	O	 almirante	Raeder	 preocupava-se	 em	não	 ser	 apanhado
desprevenido,	caso	a	exigência	de	invadir	a	Inglaterra	recaísse	sobre	a	marinha	alemã.	Ao	mesmo	tempo,	ele
pleiteava	uma	porção	de	condições.	A	primeira	delas	era	o	con trole	completo	dos	litorais,	portos	e	estuários
franceses,	belgas	e	holandeses.	Assim,	o	projeto	ficara	adormecido	durante	a	Guerra	Imperceptível.

Súbito,	 todas	 essas	 condições	 foram	 surpreendentemente	 atendidas,	 e	 deve	 ter	 sido	 com	 alguma
apreensão,	mas	também	com	satisfação,	que,	logo	após	Dunquerque	e	a	rendição	francesa,	o	almirante	pôde
apresentar-se	diante	do	Führer	com	um	plano.	Em	21	de	maio	e	novamente	em	20	de	junho,	ele	falou	com
Hitler	sobre	o	assunto,	não	com	o	intuito	de	propor	uma	invasão,	mas	para	se	certificar	de	que,	se	ela	fosse
ordenada,	o	planejamento	detalhado	não	fosse	precipitado.	Hitler	mostrou-se	cético,	dizendo	que	“avaliava
perfeitamente	as	dificuldades	excepcionais	dessa	empreitada”.	Ele	também	alimentava	a	esperança	de	que	a
Inglaterra	suplicasse	pela	paz.	Somente	na	última	semana	de	junho	foi	que	o	QG	Supremo	se	voltou	para
essa	 ideia,	e	somente	em	2	de	 julho	é	que	se	expediu	a	primeira	 instrução	de	planejamento	da	 invasão	da
Inglaterra	 como	 uma	 ocorrência	 possível.	 “O	 Führer	 decidiu	 que,	 mediante	 certas	 condições	—	 a	mais
importante	das	quais	é	conquistar	a	superioridade	aérea	—	um	desembarque	na	Inglaterra	poderá	ocorrer.”
Em	 16	 de	 julho,	 Hitler	 expediu	 a	 seguinte	 diretriz:	 “Visto	 que	 a	 Inglaterra,	 a	 despeito	 de	 sua	 situação
militarmente	desesperançosa,	não	dá	nenhum	sinal	de	chegar	a	um	acordo,	decidi	preparar	uma	operação	de
desembarque	contra	a	Inglaterra	e,	se	necessário,	colocá-la	em	prática.	(...)	Os	preparativos	para	a	operação
inteira	deverão	estar	 concluídos	 em	meados	de	 agosto.”	Providências	 em	 todos	os	 sentidos	 já	 estavam	em
andamento.

✩

O	 plano	 da	 marinha	 alemã	 era	 essencialmente	 mecânico.	 Com	 a	 cobertura	 de	 baterias	 de	 artilharia
pesada,	disparando	de	Gris-Nez	contra	Dover,	e	de	uma	fortíssima	proteção	da	artilharia	ao	longo	da	costa
francesa	 do	 Canal,	 eles	 propunham	 criar	 um	 corredor	 estreito	 através	 do	 Canal,	 no	 mais	 curto	 trajeto
conveniente,	e	margeá-lo	com	campos	minados	de	ambos	os	lados,	com	a	proteção	de	submarinos	mais	ao
largo.	 Por	 esse	 corredor,	 o	 exército	 deveria	 ser	 transportado	 e	 abastecido,	 num	 grande	 número	 de	 levas
sucessivas.	Nesse	ponto,	a	marinha	parava,	competindo	aos	comandantes	do	exército	alemão	debruçarem-se
sobre	o	problema.



Essa	 era,	 já	 de	 saída,	 uma	 proposta	 desalentadora.	 Com	 nossa	 esmagadora	 superioridade	 naval,
poderíamos	destroçar	esses	campos	de	minas	com	navios	de	pequeno	porte	e	com	cobertura	aérea	superior,	e
também	destruir	a	de zena	ou	vintena	de	submarinos	concentrados	para	protegê-los.	No	entanto,	depois	da
queda	da	França,	qualquer	um	podia	ver	que	a	única	esperança	de	evitar	uma	guerra	prolongada,	com	tudo
o	que	 isso	poderia	acarretar,	era	pôr	a	Inglaterra	de	 joelhos.	A	própria	marinha	alemã,	como	registramos,
fora	muito	seriamente	avariada	na	batalha	junto	à	costa	da	Noruega	e,	em	seu	estado	combalido,	não	podia
oferecer	 mais	 do	 que	 um	 pequeno	 apoio	 ao	 exército.	Mesmo	 assim,	 eles	 tinham	 seu	 plano,	 e	 ninguém
poderia	dizer	que	fossem	apanhados	desprevenidos	pela	maré	de	sorte.

O	comando	do	exército	alemão,	desde	o	início,	olhara	a	invasão	da	Inglaterra	com	apreensão.	Não	fizera
nenhum	plano	ou	preparativo	para	ela,	e	não	tinha	havido	nenhum	treinamento.	Mas,	à	medida	que	as	se -
manas	de	prodigiosa	e	delirante	vitória	foram-se	sucedendo,	os	chefes	do	exército	sentiram-se	encorajados.	A
responsabilidade	pela	segurança	da	travessia	não	lhes	competia	em	termos	da	organização	ministerial	e,	uma
vez	 desembarcando	 suas	 tropas	 em	 grande	 número,	 eles	 achavam	que	 a	 tarefa	 estaria	 ao	 seu	 alcance.	Na
verdade,	já	em	agosto,	o	almirante	Raeder	julgou	necessário	chamar-lhes	a	atenção	para	os	riscos	da	travessia,
durante	a	qual	talvez	se	perdesse	a	totalidade	das	tropas	de	exército	empregadas.	Tão	logo	a	responsabilidade
pela	colocação	do	exército	do	outro	lado	foi	definitivamente	jogada	sobre	a	marinha,	o	almirantado	alemão
tornou-se	coerentemente	pessimista.

Em	21	de	julho,	os	chefes	das	três	forças	reuniram-se	com	o	Führer.	Ele	os	informou	que	a	etapa	decisiva
da	guerra	já	fora	alcançada,	mas	a	Inglaterra	ainda	não	reconhecera	isso	e	tinha	esperança	de	uma	guinada
da	 sorte.	Hitler	 falou	 do	 apoio	 dado	 à	 Inglaterra	 pelos	 Estados	Unidos	 e	 de	 uma	 possível	mudança	 nas
relações	políticas	da	Alemanha	com	a	Rússia	soviética.	A	execução	da	operação	Seelöwe,	disse	ele,	devia	ser
encarada	como	o	meio	mais	eficaz	para	promover	uma	rápida	conclusão	da	guerra.	Depois	de	suas	longas
conversas	com	o	almirante	Raeder,	Hitler	começara	a	se	aperceber	do	que	significava	a	travessia	do	Canal,
com	suas	marés	 e	 correntezas	 e	 com	todos	os	mistérios	do	mar.	Descreveu	Seelöwe	 como	“uma	 iniciativa
excepcionalmente	arrojada	e	audaciosa”.

Mesmo	que	o	caminho	seja	curto,	não	se	trata	da	simples	travessia	de	um	rio,	mas	da	travessia	de	um	mar
dominado	pelo	inimigo.	Não	se	trata	de	uma	operação	com	uma	travessia	única,	como	na	Noruega;	não
se	 pode	 contar	 com	 a	 surpresa	 operacional;	 um	 inimigo	 defensivamente	 preparado	 e	 extremamente
decidido	nos	confronta	e	domina	a	área	marítima	que	teremos	de	usar.	Para	a	operação	do	exército,	serão
necessárias	 quarenta	 divisões.	 A	 parte	 mais	 difícil	 serão	 os	 reforços	 materiais	 e	 os	 suprimentos.	 Não
podemos	contar	com	a	disponibilidade	de	qualquer	tipo	de	suprimento	para	nós	na	Inglaterra.

Os	pré-requisitos	eram	o	domínio	completo	do	espaço	aéreo,	o	emprego	operacional	de	uma	artilharia
potente	no	estreito	de	Dover	e	a	proteção	dos	campos	minados.	Disse	ele:

A	 época	 do	 ano	 é	 um	 fator	 importante,	 já	 que	 o	 tempo	no	mar	 do	Norte	 e	 no	 canal	 da	Mancha	 na
segunda	quinzena	de	 setembro	 é	muito	 ruim,	 e	 a	neblina	 começa	 em	meados	de	outubro.	Portanto,	 a
operação	principal	deverá	 estar	 concluída	 em	15	de	 setembro,	porque,	depois	dessa	data,	 a	 cooperação
entre	a	Luftwaffe	e	as	armas	pesadas	será	pouco	confiável.	Mas,	já	que	a	cooperação	aérea	é	decisiva,	ela
deve	ser	encarada	como	o	fator	principal	na	determinação	da	data.





Uma	controvérsia	veemente,	conduzida	com	bastante	aspereza,	surgiu	nas	chefias	de	estado-maior	alemãs
a	respeito	da	extensão	do	front	e	do	número	de	pontos	a	serem	atacados.	O	exército	pleiteava	uma	série	de
desembarques	em	toda	a	costa	sul	 inglesa,	de	Dover	a	Lyme	Regis,	a	oeste	de	Portland.	Desejava	também
um	desembarque	auxiliar	ao	norte	de	Dover,	em	Ramsgate.	O	Estado-Maior	Naval	alemão	afirmou,	então,
que	a	área	mais	adequada	para	uma	travessia	segura	do	Canal	ficava	entre	North	Foreland	e	o	extremo	oeste
da	ilha	de	Wight.	O	comando	do	exército	elaborou	um	plano	para	desembarcar	cem	mil	homens	nessa	área,
seguidos	quase	imediatamente	por	mais	160	mil	em	vários	pontos,	de	Dover	para	oeste	até	a	baía	de	Lyme.
O	general	Halder,	chefe	do	Estado-Maior	do	Exército,	declarou	que	era	necessário	desembarcar	pelo	menos
quatro	 divisões	 na	 região	 de	 Brighton.	 Também	 solicitou	 desembarques	 na	 área	 de	 Deal-Ramsgate;	 no
mínimo	 13	 divisões	 deveriam	 ser	 desdobradas,	 se	 possível	 simultaneamente,	 em	 pontos	 espalhados	 pela
frente	inteira.	Além	disso,	a	Luftwaffe	exigiu	navios	para	transportar	52	baterias	antiaéreas	na	primeira	leva.

O	chefe	do	Estado-Maior	Naval,	entretanto,	deixou	claro	que	não	havia	a	menor	possibilidade	de	uma
movimentação	tão	grande	ou	rápida	assim.	Ser-lhe-ia	fisicamente	impossível	encarregar-se	da	escolta	de	uma
esquadra	de	desembarque	em	toda	a	extensão	da	área	mencionada.	Tudo	o	que	ele	pretendia	era	que,	dentro
desses	limites,	o	exército	escolhesse	o	melhor	lo cal.	Nem	mesmo	a	supremacia	aérea	daria	à	marinha	força
suficiente	para	proteger	mais	de	um	corredor	de	cada	vez,	e	ele	achava	que	as	partes	mais	estreitas	do	canal,
na	 altura	 de	Dover,	 seriam	 as	menos	 difíceis.	O	 transporte	 dos	 160	mil	 soldados	 da	 segunda	 leva	 e	 seu
equipamento,	numa	única	ope ração,	exigiria	uma	capacidade	de	carga	de	dois	milhões	de	toneladas.	Ainda
que	esse	requisito	fabuloso	pudesse	ser	atendido,	essas	quantidades	de	carga	não	poderiam	ser	acomodadas	na
área	de	 embarque.	Apenas	 as	primeiras	unidades	de	 tropas	poderiam	 ser	 atravessadas,	para	 a	 formação	de
pequenas	cabeças	de	ponte,	e	pelo	menos	dois	dias	seriam	necessários	para	desembar car	o	segundo	escalão
dessas	divisões,	para	não	falar	na	segunda	leva	de	seis	divisões,	considerada	indispensável.	Além	disso,	o	chefe
do	Estado-Maior	Naval	 assinalou	que	o	desembarque	numa	 frente	 ampla	 significaria	 três	 a	 cinco	horas	 e
meia	 de	 diferença	 nos	 horários	 da	 preamar	 nos	 vários	 pontos	 escolhidos.	 Assim,	 ou	 seria	 preciso	 aceitar
condições	 desfavoráveis	 de	maré	 em	 alguns	 locais,	 ou	 renunciar	 aos	 desembarques	 simultâneos.	Deve	 ter
sido	muito	difícil	responder	a	essa	objeção.

✩

Muito	 tempo	valioso	 fora	 consumido	nessa	 troca	de	memorandos.	So mente	 em	7	de	 agosto	ocorreu	 a
primeira	 discussão	 verbal	 entre	 o	 general	Halder	 e	 o	 chefe	 do	Estado-Maior	 da	Marinha.	Nessa	 reunião,
Halder	afirmou:	“Rejeito	inteiramente	as	propostas	da	marinha.	Do	ponto	de	vista	do	exército,	considero-as
um	completo	suicídio.	Seria	o	mesmo	que	jogar	os	soldados	desembarcados	num	moedor	de	fazer	salsicha.”
O	chefe	do	Estado-Maior	da	Marinha	retrucou	que	tinha	de	rejeitar	igualmente	o	desembarque	numa	frente
ampla,	uma	vez	que	ele	provocaria	o	sacrifício	das	tropas	na	travessia.	No	fim,	Hitler	ofereceu	uma	solução
conciliatória	 que	 não	 satisfez	 nem	 o	 exército	 nem	 a	 marinha.	 Uma	 Diretiva	 do	 Supremo	 Comando,
expedida	 em	 27	 de	 agosto,	 determinou	 que	 “as	 operações	 do	 exército	 devem	 levar	 em	 conta	 os	 dados
relativos	ao	espaço	de	carga	dispo nível	e	à	segurança	da	travessia	e	do	desembarque”.	Todos	os	desembarques
na	área	de	Deal-Ramsgate	foram	abandonados,	mas	a	frente	foi	estendida	de	Folkestone	até	Bognor.	Assim,
era	quase	fim	de	agosto	quando	até	essa	módica	concordância	foi	alcançada.	E,	é	claro,	tudo	estava	sujeito	à
con quista	da	vitória	na	batalha	aérea,	que,	a	essa	altura,	já	vinha	sendo	travada	havia	seis	semanas.

Com	base	na	área	do	 front	 finalmente	determinada,	elaborou-se	o	plano	 final.	O	comando	militar	 foi
confiado	a	Rundstedt,	mas	a	escassez	de	navios	reduziu	sua	força	a	13	divisões	e	mais	12	de	reserva.	Partindo
de	 portos	 situados	 entre	Rotterdam	 e	Boulogne,	 o	XVI	Exército	 deveria	 desembarcar	 nas	 imediações	 de
Hythe,	Rye,	Hastings	e	Eastbourne;	o	 IX	Exército,	 saindo	de	portos	entre	Boulogne	e	Le	Havre,	deveria



atacar	 entre	 Brighton	 e	 Worthing.	 Dover	 deveria	 ser	 capturada	 por	 terra;	 então,	 os	 dois	 exércitos
avançariam	 para	 a	 linha	 de	 cobertura	 de	 Canterbury-Ashford-Mayfield-Arundel.	 Ao	 todo,	 11	 divisões
deveriam	ser	desembarcadas	nas	primeiras	levas.	Uma	semana	após	o	desembarque,	esperava-se,	de	maneira
otimista,	avançar	ainda	mais,	chegando	a	Gravesend,	Reigate,	Petersfield	e	Portsmouth.	Na	reserva	ficaria	o
VI	Exército,	com	suas	divisões	prontas	para	reforçar	ou,	se	as	circunstâncias	o	permitissem,	estender	a	frente
de	 ataque	 até	 Weymouth.	 Na	 verdade,	 não	 faltavam	 soldados	 impetuosos	 e	 bem-armados,	 mas	 eles
precisavam	de	navios	e	de	uma	travessia	segura.

Sobre	o	Estado-Maior	Naval	 recaiu	 a	 tarefa	 inicial	mais	pesada.	A	Ale manha	dispunha	de	 cerca	de	1,2
milhão	de	toneladas	de	navios	de	longo	curso	para	fazer	frente	a	todas	as	suas	necessidades.	O	embarque	das
tropas	invasoras	exigiria	mais	da	metade	desse	volume	e	implicaria	uma	grande	perturbação	econômica.	No
início	 de	 setembro,	 o	 Estado-Maior	 Naval	 pôde	 informar	 que	 as	 seguintes	 embarcações	 tinham	 sido
requisitadas:	 168	 navios-transporte	 (de	 setecentas	 mil	 toneladas),	 1.910	 barcaças,	 410	 rebocadores	 e
traineiras	e	1.600	barcos	a	motor.

Toda	essa	esquadra	tinha	que	ser	tripulada	e	levada	até	os	portos	de	concentração,	por	mar	e	pelo	canal.
Quando	começou	o	primeiro	grande	fluxo	de	navios	invasores	singrando	para	o	sul,	em	1o	de	setembro,	ele
foi	 avistado,	 anunciado	 e	 violentamente	 atacado	 pela	 RAF	 em	 toda	 a	 frente	 que	 vai	 de	 Antuérpia	 a	 Le
Havre.	O	Estado-Maior	Naval	informou:

A	contínua	luta	defensiva	do	inimigo	perto	da	costa,	sua	concentração	de	bombardeiros	sobre	os	portos
de	embarque	de	Seelöwe	e	suas	atividades	de	reconhecimento	costeiro	indicam	que	ele	está	esperando	um
desembarque	imediato.

E	mais:

Os	bombardeiros	ingleses,	entretanto,	bem	como	as	esquadrilhas	lança-minas	da	força	aérea	inglesa	(...)
continuam	 em	 plena	 força	 operacional,	 e	 é	 preciso	 confirmar	 que	 a	 atividade	 das	 forças	 inglesas	 sem
dúvida	tem	tido	êxito,	ainda	que	nenhum	prejuízo	decisivo	tenha	sido	causado	até	agora	à	movimentação
de	transporte	alemã.

Apesar	dos	atrasos	e	dos	danos,	a	marinha	alemã	concluiu	a	primeira	parte	de	sua	tarefa.	A	margem	de
10%	 que	 ela	 reservara	 para	 acidentes	 e	 perdas	 foi	 inteiramente	 usada.	O	 que	 restou,	 porém,	 não	 estava
aquém	do	mínimo	de	que	ela	havia	planejado	dispor	na	primeira	etapa.

✩

A	marinha	e	o	exército,	nesse	ponto,	transferiram	sua	responsabilidade	para	a	força	aérea	alemã.	Todo	esse
plano	do	corredor,	com	suas	balaustradas	de	campos	minados	a	serem	instalados	sob	o	dossel	da	força	aérea
alemã,	en frentando	a	esmagadora	superioridade	das	flotilhas	e	pequenas	embarcações	inglesas,	dependia	da
derrota	da	força	aérea	inglesa	e	do	completo	domínio	alemão	do	espaço	aéreo	sobre	o	Canal	e	o	sudeste	da
Inglaterra;	 não	 apenas	 sobre	 a	 travessia,	 mas	 também	 sobre	 os	 pontos	 de	 desembarque.	 As	 duas	 armas
anteriores	passaram	o	bastão	para	o	Reichsmarschall	Göring.

Göring	 não	 fazia	 qualquer	 objeção	 em	 aceitar	 essa	 responsabilidade,	 pois	 acreditava	 que	 a	 força	 aérea
alemã,	com	sua	grande	superioridade	numérica,	poderia,	após	algumas	semanas	de	luta	acirrada,	derrotar	a
defesa	 aérea	 inglesa,	destruir	os	 campos	de	 aviação	de	Kent	 e	Sussex	 e	 estabelecer	um	completo	domínio
sobre	o	Canal.	Mas,	afora	isso,	ele	se	sentia	seguro	de	que	o	bombardeio	da	Inglaterra,	e	especialmente	de
Londres,	 reduziria	 aqueles	 ingleses	 decadentes	 e	 pacifistas	 a	 um	 estado	 em	 que	 implorariam	 pela	 paz,
principalmente	se	a	ameaça	de	invasão	avultasse	cada	vez	mais	em	seu	horizonte.	O	almirantado	alemão	não



estava	 nada	 convencido	 disso;	 na	 verdade,	 eram	 profundas	 as	 suas	 apreensões.	 Ele	 considerava	 que	 a
operação	 Seelöwe	 só	 deveria	 ser	 lançada	 como	 último	 recurso	 e,	 em	 julho,	 havia	 recomendado	 seu
adiamento	até	a	primavera	de	1941,	a	menos	que	o	ataque	aéreo	 irrestrito	 e	a	 guerra	 submarina	 ilimitada
fizessem	 “o	 inimigo	 negociar	 com	 o	 Führer	 em	 seus	 próprios	 termos”.	 Mas	 o	 Feldmarschall	 Keitel	 e	 o
general	Jodl	ficaram	satisfeitos	em	ver	o	comandante	supremo	da	força	aérea	tão	confiante.

Eram	 grandes	 dias	 para	 a	 Alemanha	 nazi.	 Hitler	 havia	 feito	 sua	 dança	 da	 alegria	 antes	 de	 impor	 a
humilhação	do	armistício	francês	em	Compiègne.	O	exército	alemão	marchara	triunfalmente	sob	o	Arco	do
Triunfo	 e	 descera	 os	 Champs	 Elysées.	 Que	 não	 seriam	 capazes	 de	 fazer?	 Por	 que	 hesitar	 em	 jogar	 uma
cartada	decisiva?	Assim,	cada	uma	das	três	armas	implicadas	na	operação	Seelöwe	 convenceu-se	dos	 fatores
promissores	em	sua	própria	esfera	e	deixou	o	lado	feio	para	seus	companheiros.

Com	o	passar	dos	dias,	 as	dúvidas	 e	 atrasos	 surgiram	e	 se	multiplicaram.	A	diretriz	de	Hitler	de	16	de
julho	 havia	 determinado	 que	 todos	 os	 preparativos	 estivessem	 concluídos	 em	meados	 de	 agosto.	 As	 três
armas	constataram	que	isso	era	impossível.	No	fim	de	julho,	Hitler	aceitou	15	de	setembro	como	sendo	o
primeiro	Dia	D	e	 reservou	 sua	decisão	 sobre	o	 ataque	 até	que	 se	 conhecessem	os	 resultados	da	projetada
intensificação	da	batalha	aérea.

Em	30	de	agosto,	o	Estado-Maior	Naval	informou	que,	em	virtude	da	ação	inglesa	contra	a	invasão,	os
preparativos	 da	 esquadra	não	poderiam	 estar	 concluídos	 em	15	de	 setembro.	A	 seu	pedido,	 o	Dia	D	 foi
adiado	para	21	de	setembro,	com	a	ressalva	de	que	houvesse	um	aviso	prévio	de	dez	dias.	Isso	significava	que
a	ordem	preliminar	teria	de	ser	expedida	em	11	de	setembro.	Em	10	de	setembro,	o	Estado-Maior	Naval
novamente	comunicou	suas	várias	dificuldades,	decorrentes	do	mau	tempo,	que	é	sempre	desgastante,	e	do
bombardeio	 inglês.	Assinalou	que,	 embora	os	preparativos	navais	necessários	pudessem	estar	 efetivamente
concluídos	 no	 dia	 21,	 a	 condição	 operacional	 estipulada	—	uma	 incontestável	 supremacia	 aérea	 sobre	 o
Canal	—	não	fora	atendida.	Assim,	no	dia	11,	Hitler	postergou	a	ordem	preliminar	por	três	dias,	com	isso
atrasando	 o	 primeiro	 Dia	 D	 possível	 para	 24;	 em	 14	 de	 setembro,	 ele	 tornou	 a	 adiá-la.	 No	 dia	 17,	 o
adiamento	passou	a	ser	por	prazo	indefinido,	e	por	bons	motivos,	tanto	em	sua	opinião	quanto	na	nossa.

Em	 7	 de	 setembro,	 nossas	 informações	 mostravam	 que	 estava	 em	 andamento	 a	 movimentação	 de
barcaças	e	navios	de	pequeno	porte	em	direção	ao	oeste	e	ao	sul,	rumo	a	portos	situados	entre	Ostende	e	Le
Havre.	Uma	vez	que	esses	portos	de	concentração	estavam	sob	maciço	ataque	aéreo	inglês,	era	improvável
que	os	navios	chegassem	a	eles	até	pouco	antes	da	tentativa	efetiva	de	ataque.	O	impressionante	poderio	da
força	aérea	alemã	entre	Amsterdã	e	Brest	fora	ampliado	com	a	transferência	de	160	bombardeiros	vindos	da
Noruega;	e	 foram	observadas	unidades	de	bombardeiros	de	mergulho	de	pequeno	alcance	nos	campos	de
aviação	avançados	da	região	do	Passo	de	Calais.	Quatro	alemães	capturados	dias	antes,	ao	desembarcarem	de
um	barco	a	remo	na	costa	sudeste,	haviam	confessado	ser	espiões	e	dito	que	deveriam	estar	preparados	para
mandar	informações,	a	qualquer	momento	da	quinzena	seguinte,	sobre	a	movimentação	das	formações	de
reserva	in glesas	na	área	de	Ipswich-Londres-Reading-Oxford.	A	lua	e	as	condições	da	maré	entre	8	e	10	de
setembro	seriam	favoráveis	à	 invasão	na	costa	sudeste.	Diante	disso,	os	chefes	de	estado-maior	concluíram
que	a	possibilidade	de	invasão	havia-se	tornado	iminente	e	que	as	tropas	de	defesa	deveriam	estar	a	postos
para	entrar	em	ação	a	qualquer	momento.

Naquela	época,	entretanto,	no	QG	das	Forças	Internas,	não	havia	equipamentos	através	dos	quais	o	aviso
de	prontidão	existente,	que	previa	um	prazo	de	oito	horas,	pudesse	chegar	à	“prontidão	para	ação	imediata”
através	 de	 estágios	 intermediários.	 Assim,	 a	 senha	 “Cromwell”,	 que	 significava	 “invasão	 iminente”,	 foi
transmitida	 aos	 comandos	 do	 leste	 e	 do	 sul	 pelo	 comando	 das	 forças	 internas	 às	 vinte	 horas	 de	 7	 de
setembro,	 o	 que	 implicava	 que	 as	 divisões	 costeiras	 avançadas	 deviam	 ocupar	 seus	 postos	 de	 combate.	 A
senha	 também	 foi	 transmitida	 a	 todas	 as	 formações	da	 área	de	Londres	 e	 ao	4o	 e	7o	Corpos,	 reserva	do
GQG.	À	guisa	de	informação,	ela	foi	repetida	a	todos	os	demais	comandos	na	Inglaterra.	Diante	disso,	em



algumas	partes	do	país,	os	comandantes	da	Home	Guard,	agindo	por	 iniciativa	própria,	convocaram	seus
integrantes	soando	os	sinos	das	 igrejas.	Nem	eu	nem	os	chefes	de	estado-maior	sabíamos	que	fora	usada	a
senha	 decisiva	 “Cromwell”,	 e,	 na	 manhã	 seguinte,	 expediram-se	 instruções	 para	 que	 fossem	 concebidos
estágios	intermediários	mediante	os	quais,	no	futuro,	fosse	possível	aumen tar	a	vigilância	sem	declarar	que
uma	invasão	era	iminente.	Como	se	pode	imaginar,	esse	incidente	causou	um	bocado	de	falatório	e	agitação,
mas	não	se	fez	qualquer	menção	a	ele	nos	jornais	ou	no	parlamento.	Serviu	como	um	tônico	e	como	um
ensaio	para	todos	os	envolvidos.

✩

Neste	delineamento	dos	preparativos	da	 invasão	alemã,	que	foram	gradativamente	chegando	ao	clímax,
vimos	como	o	ambiente	inicial	de	triunfo	transformou-se,	pouco	a	pouco,	num	clima	de	dúvida	e,	por	fim,
numa	 completa	 falta	 de	 confiança	 no	 desfecho.	 Durante	 os	 meses	 fatídicos	 de	 julho	 e	 agosto,	 vimos	 o
comandante	 naval,	 Raeder,	 esforçando-se	 por	 instruir	 seus	 colegas	 do	 exército	 e	 da	 força	 aérea	 sobre	 as
graves	dificuldades	implicadas	na	guerra	anfíbia	em	larga	escala.	Ele	se	apercebeu	de	sua	própria	fraqueza	e
da	falta	de	tempo	para	uma	preparação	adequada	e	procurou	impor	limites	aos	planos	grandiosos	de	Halder,
que	propunham	desembarcar	 tropas	 imensas,	 simultaneamente,	num	vasto	 front.	Enquanto	 isso,	Göring,
com	ambição	 cada	 vez	maior,	 estava	decidido	 a	 conquistar	 uma	 vitória	 espetacular	 apenas	 com	 sua	 força
aérea	e	mostrava-se	pouco	propenso	a	desempenhar	o	papel	mais	humilde	de	trabalhar,	de	acordo	com	um
plano	conjunto,	pela	redução	sistemática	das	forças	navais	e	aéreas	inimigas	na	área	da	invasão.

É	evidente,	pelos	registros	que	nos	chegaram,	que	o	alto	comando	ale mão	estava	muito	longe	de	ser	uma
equipe	 coordenada,	 trabalhando	 em	 conjunto,	 com	 um	 objetivo	 comum	 e	 com	 um	 entendimento
adequado	 das	 possibilidades	 e	 limitações	 de	 cada	 um	 dos	 demais.	 Cada	 qual	 desejava	 ser	 a	 estrela	 mais
brilhante	do	firmamento.	Os	atritos	eram	visíveis	desde	o	início	e,	enquanto	foi	possível	a	Halder	 jogar	a
responsabilidade	 em	 Raeder,	 ele	 pouco	 fez	 por	 alinhar	 seus	 planos	 com	 as	 possibilidades	 práticas.	 A
intervenção	do	Führer	foi	necessária,	mas	não	parece	ter	contribuído	muito	para	melhorar	as	relações	entre
as	 forças	armadas.	Na	Alemanha,	o	prestígio	do	exército	era	preponderante,	e	 seus	 líderes	encaravam	seus
colegas	da	marinha	com	certa	condescendência.	É	impossível	resistir	à	conclusão	de	que	o	exército	alemão
estava	 relutante	 em	 se	 colocar	 nas	 mãos	 de	 sua	 coirmã	 de	 armas	 numa	 grande	 operação.	 Quando
interrogado	sobre	esses	planos	de pois	da	guerra,	o	general	Jodl	comentou	com	impaciência:	“Nossos	planos
eram	 idênticos	aos	de	 Júlio	César.”	Eis	 aí	 a	 fala	do	autêntico	 soldado	alemão	em	relação	à	questão	naval,
com	uma	escassa	 compreensão	dos	problemas	 implicados	no	desembarque	 e	disposição	de	grandes	 tropas
militares	num	litoral	defendido,	expostas	a	todos	os	riscos	do	mar.

Quaisquer	que	fossem	as	nossas	deficiências,	nós	compreendíamos	minuciosamente	a	questão	naval.	Há
séculos	 que	 ela	 está	 em	 nosso	 sangue,	 e	 suas	 tradições	 mobilizam	 os	 sentimentos	 não	 apenas	 de	 nossos
homens	do	mar,	mas	da	raça	 inteira.	Foi	 isso,	acima	de	tudo,	que	nos	permitiu	encarar	a	ameaça	de	uma
invasão	 com	 o	 olhar	 firme.	 O	 sistema	 de	 controle	 de	 operações	 pelos	 três	 chefes	 de	 estado-maior,
harmonizados	 sob	 a	 direção	 de	 um	ministro	 da	Defesa,	 produziu	 um	padrão	 de	 trabalho	 em	 equipe,	 de
compreensão	mútua	e	de	cooperação	imediata	que	não	tinha	paralelo	no	passado.	Quando,	no	decorrer	do
tempo,	 surgiu	nossa	 oportunidade	de	 empreendermos	 grandes	 invasões	navais,	 isso	 teve	 por	 fundamento
uma	sólida	realização	em	matéria	de	preparativos	para	essa	tarefa	e	uma	plena	compreensão	das	necessidades
técnicas	 dessas	 vastas	 e	 arriscadas	 empreitadas.	 Se,	 em	 1940,	 os	 alemães	 possuíssem	 tropas	 anfíbias	 bem-
treinadas,	equipadas	com	toda	a	aparelhagem	da	moderna	guerra	anfíbia,	ainda	assim	sua	tarefa	seria	uma	vã
esperança,	 diante	do	nosso	poderio	naval	 e	 aéreo.	A	 rigor,	 eles	 não	 tinham	nem	os	 instrumentos	nem	o
treinamento.



Quanto	mais	o	 alto	 comando	alemão	e	o	Führer	olhavam	para	 essa	 aven tura,	menos	gostavam	do	que
viam.	Não	tínhamos,	é	claro,	meios	de	saber	do	estado	de	ânimo	e	das	avaliações	uns	dos	outros,	mas,	a	cada
semana	decorrida	desde	meados	de	julho	até	meados	de	setembro,	tornou-se	mais	claramente	pronunciada
essa	desconhecida	identidade	de	opiniões	sobre	o	problema	entre	os	almirantados	alemão	e	inglês,	entre	o
supremo	comando	alemão	e	os	chefes	de	estado-maior	 ingleses,	e	 também	entre	o	Führer	e	o	autor	deste
livro.	Se	pudéssemos	ter	chegado	a	uma	concordância	idêntica	em	outras	questões,	não	precisaria	ter	havido
uma	guerra.	Havia	um	consenso	entre	nós:	tudo	dependia	da	batalha	aérea.	A	questão	era	saber	como	ela
terminaria.	 Além	 disso,	 os	 alemães	 se	 indagavam	 se	 o	 povo	 inglês	 suportaria	 o	 bombardeio	 aéreo,	 cujo
efeito,	 naqueles	 dias,	 era	 grandemente	 exagerado,	 ou	 entraria	 em	 colapso	 e	 forçaria	 o	 governo	 de	 Sua
Majestade	 a	 capitular.	 Quanto	 a	 isso,	 o	 Reichsmarschall	 Göring	 tinha	 grandes	 esperanças,	 e	 nós	 não
tínhamos	medo	algum.
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Nosso	destino	dependia,	àquela	altura,	da	vitória	no	ar.	Os	comandantes	alemães	haviam	reconhecido	que
todos	os	seus	planos	de	invasão	da	In glaterra	dependiam	de	conquistar	a	supremacia	aérea	sobre	o	Canal	e	os
pontos	 de	 desembarque	 escolhidos	 em	 nosso	 litoral	 sul.	 Os	 preparativos	 nos	 portos	 de	 embarque,	 a
concentração	dos	 transportes,	 a	 retirada	de	minas	nas	passagens	 e	 a	 instalação	de	novos	 campos	minados
seriam	 impossíveis	 sem	 uma	 proteção	 contra	 os	 ataques	 aéreos	 ingleses.	 Quanto	 à	 travessia	 e	 aos
desembarques	 em	 si,	o	 completo	domínio	do	 espaço	aéreo	 acima	dos	navios-transporte	 e	das	praias	 era	 a
condição	decisiva.	O	resultado,	portanto,	girava	em	torno	da	destruição	da	RAF	e	do	sistema	de	aeródromos
entre	Londres	e	o	mar.	Sabemos	agora	que	Hitler	disse	ao	almirante	Raeder	em	31	de	julho:	“Se,	depois	de
oito	dias	de	guerra	aérea	intensiva,	a	Luftwaffe	não	houver	conseguido	uma	destruição	considerável	da	RAF,
dos	portos	 e	das	 esquadras	navais	 inimigas,	 a	 operação	 terá	que	 ser	 adiada	 até	maio	de	1941.”	Era	 essa	 a
batalha	que	agora	teria	de	ser	travada.

Não	 me	 dava	 medo	 pensar	 na	 prova	 iminente.	 Dissera	 ao	 parlamento	 em	 4	 de	 junho:	 “O	 Grande
Exército	Francês,	no	momento,	foi	largamente	repelido	e	perturbado	pela	investida	de	alguns	milhares	de
veículos	blindados.	Não	será	também	possível	que	a	própria	causa	da	civilização	venha	a	ser	defendida	pela
habilidade	e	devoção	de	alguns	milhares	de	aviadores?”	E	a	Smuts,	em	9	de	junho:	“Só	vejo	agora	uma	saída
segura	—	que	Hitler	ataque	este	país	e,	ao	fazê-lo,	destrua	sua	própria	força	aérea.”	A	ocasião	chegara.

Escreveram-se	relatos	admiráveis	sobre	a	batalha	entre	as	forças	aéreas	inglesa	e	alemã	que	foi	a	Batalha	da
Inglaterra.	Agora,	temos	também	acesso	às	opiniões	do	alto	comando	alemão	e	a	suas	reações	internas	nas
diversas	 fases.	Ao	que	parece,	as	baixas	alemãs	em	alguns	dos	combates	principais	 foram	bem	menores	do
que	supusemos	na	época,	e	os	relatórios	de	ambos	os	lados	eram	expressivamente	exagerados.	Mas	as	linhas
gerais	e	os	contornos	desse	famoso	embate,	do	qual	dependiam	a	vida	da	Inglaterra	e	a	liberdade	do	mundo,
são	inquestionáveis.

A	 força	aérea	alemã	se	empenhara	ao	 limite	máximo	na	Batalha	da	França	e,	à	 semelhança	da	marinha
alemã	 depois	 da	 campanha	 da	 Norue ga,	 precisava	 de	 semanas	 ou	 meses	 para	 se	 recompor.	 Essa	 pausa
também	nos	era	conveniente,	pois	 todos	os	nossos	esquadrões	de	caça,	à	exceção	de	 três,	num	ou	noutro
momento	 tinham	 estado	 empenhados	 nas	 operações	 continentais.	 Hitler	 não	 podia	 conceber	 que	 a
Inglaterra	 não	 aceitasse	 uma	 proposta	 de	 paz	 depois	 da	 queda	 da	 França.	 Como	 o	 marechal	 Pétain,
Weygand	e	muitos	dos	generais	e	políticos	franceses,	ele	não	compreendia	os	recursos	característicos	e	altivos
de	uma	nação	insular	e,	tal	como	aqueles	franceses,	fez	uma	avaliação	equivocada	de	nossa	força	de	vontade.
Havíamos	percorrido	um	longo	caminho	e	aprendido	muito	desde	Munique.	Durante	o	mês	de	junho,	ele
se	debruçou	 sobre	 a	nova	 situação,	 à	medida	que	 ela	 foi	 se	 tornando	 clara	 aos	 seus	 olhos,	 e,	 nesse	meio-
tempo,	a	força	aérea	alemã	se	recuperou	e	voltou	a	se	mobilizar	para	a	nova	tarefa.	Não	havia	dúvida	de	qual
seria	 esta.	 Ou	 Hitler	 teria	 de	 invadir	 e	 vencer	 a	 Inglaterra,	 ou	 teria	 que	 enfrentar	 um	 prolongamento
indefinido	 da	 guerra,	 com	 todos	 os	 riscos	 e	 complicações	 incalculáveis	 que	 adviriam.	 Havia	 sempre	 a
possibilidade	de	que	uma	vitória	aérea	sobre	a	Inglaterra	acarretasse	o	fim	da	resistência	inglesa	e	de	que	a
invasão	efetiva,	mesmo	que	se	tornasse	viável,	também	viesse	a	ser	desnecessária,	exceto	para	ocupar	um	país
derrotado.



Durante	junho	e	o	início	de	julho,	a	força	aérea	alemã	refez-se	e	reagrupou	suas	formações,	instalando-se
em	todos	os	campos	de	aviação	franceses	e	belgas,	de	onde	o	ataque	teria	que	ser	desfechado.	Mediante	voos
de	 reco nhecimento	 e	 pequenas	 incursões,	 procurou	 avaliar	 o	 caráter	 e	 a	 escala	 da	 oposição	 que	 seria
encontrada.	Só	começou	o	primeiro	ataque	maciço	em	10	de	julho,	data	que	costuma	ser	tomada	como	o
início	da	batalha.	Duas	outras	datas	de	suprema	importância	se	destacam:	15	de	agosto	e	15	de	se tembro.
Houve	também	três	fases	sucessivas	e	superpostas	no	ataque	alemão.	Primeira,	de	10	de	julho	a	18	de	agosto,
as	 investidas	contra	os	comboios	 ingleses	no	Canal	e	contra	nossos	portos	 sulistas,	de	Dover	a	Plymouth.
Nossa	 força	 aérea	 deveria	 ser	 testada,	 atraída	 para	 a	 batalha	 e	 enfraquecida;	 com	 isso,	 também	 se
danificariam	as	cidades	costeiras	marcadas	como	objetivos	para	a	invasão	subsequente.	Na	segunda	fase,	de
24	de	agosto	a	27	de	setembro,	 seria	preciso	abrir	caminho	à	 força	até	Londres,	através	da	eliminação	da
RAF	e	de	suas	instalações,	levando	ao	bombardeio	violento	e	contínuo	da	capital.	Isso	também	cortaria	as
comunicações	com	os	litorais	ameaçados.	Mas,	na	opinião	de	Göring,	havia	boas	razões	para	crer	que	aí	se
vislumbraria	um	prêmio	maior,	que	era	nada	menos	do	que	lançar	a	maior	cidade	do	mundo	na	confusão	e
na	paralisia,	acovardar	o	governo	e	o	povo	e	obter	sua	submissão	à	vontade	alemã.	Os	estados-maiores	da
marinha	 e	 do	 exército	 alemães	 confiavam	 em	 que	 Göring	 estivesse	 certo.	 À	 medida	 que	 a	 situação	 foi
evoluindo,	constataram	que	a	RAF	não	estava	sendo	eliminada.	Enquanto	isso,	em	nome	da	destruição	de
Londres,	as	necessidades	urgentes	da	operação	Seelöwe	foram	sendo	negligenciadas.	E	então,	quando	todos
estavam	 frustrados,	 quando	 a	 invasão	 foi	 indefinidamente	 adiada	 por	 incapacidade	 de	 obter	 supremacia
aérea,	 seguiu-se	 a	 terceira	 e	 última	 fase.	 A	 esperança	 da	 vitória	 à	 luz	 do	 dia	 havia-se	 desfeito,	 a	 RAF
continuava	 incomodamente	 viva,	 e	 Göring,	 em	 outubro,	 resignou-se	 ao	 bombardeio	 indiscriminado	 de
Londres	e	dos	centros	de	produção	industrial.

✩

No	tocante	à	qualidade	dos	aviões	de	combate,	havia	pouco	que	escolher.	Os	aparelhos	alemães	eram	mais
rápidos	 e	 tinham	maior	 velocidade	de	 subida;	 os	nossos	 eram	mais	maneáveis	 e	mais	 bem-armados.	 Seus
aviadores,	 perfeitamente	 cônscios	 de	 seu	 grande	 número,	 eram	 também	 os	 orgulhosos	 vencedores	 da
Polônia,	 da	 Noruega,	 dos	 Países	 Baixos	 e	 da	 França;	 os	 nossos	 tinham	 extrema	 autoconfiança	 como
indivíduos	 e	 aquela	determinação	que	a	 raça	 inglesa	 exibe	 em	situações	de	 adversidade	 suprema.	De	uma
importante	vantagem	estratégica	os	alemães	desfrutavam	e	se	serviram	com	habilidade:	suas	forças	estavam
dispostas	em	bases	numerosas	e	amplamente	dispersas,	a	partir	das	quais	eles	podiam	concentrar-se	contra
nós	em	quantidades	maciças	e	usar	de	dissimulações	e	artifícios	quanto	aos	verdadeiros	alvos	de	ataque.	Em
agosto,	a	Luftwaffe	havia	reunido	2.669	aeronaves	operacionais,	que	abrangiam	1.015	bombardeiros,	346
bombardeiros	de	mergulho,	933	caças	e	375	caças	com	armamento	pesado.	A	Diretiva	n°	17	do	Führer	au-
torizou	 a	 intensificação	 da	 guerra	 aérea	 contra	 a	 Inglaterra	 em	 5	 de	 agosto.	 Göring	 nunca	 dera	 grande
importância	à	operação	Seelöwe;	seu	coração	estava	na	guerra	aérea	“absoluta”.	A	consequente	distorção	das
providên cias	 conjuntas,	que	daí	decorria,	 incomodava	o	 estado-maior	da	marinha	alemã.	A	destruição	da
RAF	e	de	nossa	 indústria	aeronáutica	era,	para	o	comando	naval,	apenas	um	meio	em	direção	a	um	fim;
quando	este	 fosse	 atingido,	 a	guerra	 aérea	deveria	voltar-se	 contra	 as	belonaves	 e	navios	do	 inimigo.	Eles
lamentavam	a	baixa	prioridade	atribuída	por	Göring	aos	alvos	navais	e	exasperavam-se	com	as	demoras.	Em
6	de	agosto,	a	marinha	alemã	comunicou	ao	Comando	Supremo	que	os	preparativos	para	a	 instalação	de
minas	na	área	da	Mancha	estavam	paralisados	em	virtude	da	constante	ameaça	inglesa	vinda	do	ar.

A	luta	aérea,	maciça	e	contínua,	de	julho	e	início	de	agosto	foi	dirigida	contra	o	promontório	de	Kent	e	a
costa	do	Canal.	Göring	e	seus	assessores	especializados	achavam	que	deviam	ter	atraído	quase	todas	as	nossas
esquadrilhas	 de	 caças	 para	 esse	 combate	 no	 sul.	 Assim,	 resolveram	 fazer	 um	 ataque	 diurno	 às	 cidades



industriais	ao	norte	do	golfo	de	Wash.	A	distância	era	grande	demais	para	seus	caças	de	primeira	classe,	os
Me	109.	Eles	teriam	de	arriscar	seus	bombardeiros	com	escoltas	feitas	apenas	de	caças	Me	110,	que,	embora
tivessem	 o	 alcance,	 não	 dispunham	 de	 nada	 que	 se	 assemelhasse	 à	 qualidade,	 que	 era	 o	 que	 importava
naquele	momento.	Não	obstante,	era	razoável	eles	tomarem	essa	medida	e	valia	a	pena	correr	o	risco.

Assim,	 em	 15	 de	 agosto,	 cerca	 de	 cem	 bombardeiros,	 com	 uma	 escolta	 de	 quarenta	 caças	 Me	 110,
atacaram	 o	Tyneside.	 Ao	mesmo	 tempo,	 um	 ataque	 de	mais	 de	 oitocentos	 aviões	 foi	 lançado	 para	 reter
nossas	 forças	 no	 sul,	 onde	 se	 supunha	 que	 todas	 já	 estivessem	 concentradas.	 Mas,	 nesse	 momento,	 o
dispositivo	do	Comando	de	Caça	determinado	por	Dowding	mostrou-se	notavelmente	acertado.	O	perigo
fora	previsto.	Sete	esquadrilhas	de	Hurricanes	ou	Spitfires	tinham	sido	retiradas	do	intenso	combate	no	sul
para	 ficar	baseadas	no	norte	e,	 ao	mesmo	tempo,	protegê-lo.	Haviam	sofrido	duramente,	 tinham	sentido
um	profundo	pesar	 em	deixar	 a	 batalha.	Os	 pilotos	 haviam	 respeitosamente	 protestado	 que	não	 estavam
nem	um	pouco	 cansados.	E	 então	 veio	o	 consolo	 inesperado.	Essas	 esquadrilhas	puderam	 recepcionar	 os
agressores	 quando	 eles	 transpuseram	 a	 orla	marítima.	Trinta	 aviões	 alemães	 foram	derrubados,	 a	maioria
deles	bombardeiros	pesados	(os	Heinkel	111,	com	quatro	homens	treinados	em	cada	tripulação),	para	uma
perda	inglesa	de	apenas	dois	pilotos	feridos.	A	antevisão	do	marechal	do	ar	Dowding	no	Comando	de	Caça
é	digna	dos	mais	altos	elogios,	porém	ainda	mais	notáveis	tinham	sido	sua	continência	e	sua	avaliação	precisa
de	tensões	aterradoras,	que	permitiram	reservar	uma	força	de	caças	no	norte	durante	todas	aquelas	 longas
semanas	 de	 conflito	mortal	 no	 sul.	Devemos	 considerar	 o	 dom	 de	 comando	 aí	 demonstrado	 como	 um
exemplo	de	talento	na	arte	da	guerra.	A	partir	desse	momento,	tudo	o	que	se	situava	ao	norte	do	golfo	de
Wash	ficou	em	segurança	durante	o	dia.

O	dia	15	de	agosto	assistiu	à	maior	batalha	aérea	desse	período	da	guerra;	cinco	grandes	combates	foram
travados,	 numa	 frente	 de	 quinhentas	 milhas.	 Foi	 realmente	 um	 dia	 crucial.	 No	 sul,	 todas	 as	 nossas	 22
esquadrilhas	estiveram	em	combate,	muitas	delas	por	duas	vezes,	algumas	até	por	 três,	e	as	perdas	alemãs,
somadas	às	ocorridas	no	norte,	foram	de	76	aviões	contra	34	dos	nossos.	Um	desastre	reconhecível	para	a
força	aérea	alemã.

Deve	 ter	 sido	com	ansiedade	que	os	 comandantes	da	 força	 aérea	 alemã	avaliaram	essa	derrota,	de	mau
agouro	para	o	futuro.	A	força	aérea	alemã,	en tretanto,	ainda	tinha	como	seu	maior	alvo	o	porto	de	Londres
—	 toda	 aquela	 imensa	 linha	 de	 docas,	 com	 seu	 número	 maciço	 de	 embarcações,	 e	 a	 maior	 cidade	 do
mundo,	que	não	requeria	muita	precisão	para	ser	atingida.

✩

Durante	 essas	 semanas	 de	 luta	 intensa	 e	 de	 ansiedade	 ininterrupta,	 Lord	Beaverbrook	 prestou	 serviços
notáveis.	Custasse	o	que	custasse,	as	esquadrilhas	de	caças	tinham	que	ser	repostas	com	aparelhos	confiáveis.
Não	era	hora	para	cerimônias	e	circunlóquios,	embora	estes	tenham	seu	lugar	num	sistema	bem-organizado
e	 tranquilo.	 Todas	 as	 qualidades	 singulares	 de	 Lord	 Beaverbrook	 adequavam-se	 àquela	 necessidade.	 Seu
ânimo	e	vigor	pessoais	eram	tonificantes.	Alegrou-me,	em	algumas	ocasiões,	poder	apoiar-me	nele.	Ele	não
decepcionou.	Esse	foi	seu	grande	momento.	Sua	força	e	talento	pessoais,	combinados	com	muita	persuasão
e	engenhosidade,	afastaram	inúmeros	obstáculos.	Tudo	o	que	havia	na	linha	de	abastecimento	foi	canalizado
para	a	batalha.	Aviões	novos	ou	consertados	fluíram	para	as	esquadrilhas,	radiantes,	em	quantidades	que	elas
nunca	haviam	conhecido.	Todos	os	ser viços	de	manutenção	e	reparos	foram	intensamente	impulsionados.
Senti	 a	 tal	 ponto	 o	 valor	 de	 Beaverbrook	 que,	 em	 2	 de	 agosto,	 com	 a	 aprovação	 do	 rei,	 convidei-o	 a
participar	 do	Gabinete	 de	Guerra.	Nessa	 ocasião,	 também	 seu	 filho	mais	 velho,	Max	Aitken,	 destacou-se
com	distinção	e	obteve	pelo	menos	seis	vitórias	como	piloto	de	caça.



Outro	ministro	 com	quem	me	aliei	nessa	ocasião	 foi	Ernest	Bevin,	ministro	do	Trabalho	 e	do	Serviço
Nacional,	que	 tinha	 toda	a	mão	de	obra	da	nação	para	 administrar	 e	 exortar.	Todos	os	 trabalhadores	das
fábricas	 de	 armamentos	 dispuseram-se	 a	 aceitar	 sua	 direção.	 Em	 setembro,	 também	 ele	 se	 integrou	 ao
Gabinete	 de	 Guerra.	 Os	 sindicalistas	 depuseram	 suas	 regras	 e	 privilégios,	 lentamente	 conquistados	 e
zelosamente	guardados,	no	altar	onde	riqueza,	classe,	prerrogativa	e	propriedade	já	tinham	sido	depositados.
Estive	em	grande	harmonia	com	Beaverbrook	e	Bevin	nessas	semanas	de	intensa	agitação.	Posteriormente,
eles	se	desentenderam,	o	que	foi	uma	pena,	e	provocaram	muito	atrito.	Mas,	nesse	clímax,	estivemos	todos
unidos.	Não	 consigo	 exagerar	 no	 enaltecimento	 da	 lealdade	 de	Mr.	Chamberlain	 ou	 da	 determinação	 e
eficiência	de	todos	os	meus	colegas	do	Gabinete.	Permitam-me	saudá-los.

✩

Até	o	fim	de	agosto,	Göring	não	formou	uma	opinião	desfavorável	do	conflito	aéreo.	Ele	e	seu	círculo
acreditavam	que	a	organização	em	terra	e	a	indústria	aeronáutica	inglesa,	bem	como	a	força	de	combate	da
RAF,	 já	estavam	gravemente	afetadas.	Houve	um	período	de	bom	tempo	em	setem bro	e	a	Luftwaffe	 teve
esperança	de	resultados	decisivos.	Ataques	maciços	caíram	sobre	nossas	instalações	aeronáuticas	nas	cercanias
de	Londres	 e,	na	noite	de	6	de	 setembro,	68	aviões	 atacaram	Londres,	 seguidos,	no	dia	7,	pelo	primeiro
ataque	em	 larga	escala,	com	cerca	de	 trezentas	aeronaves.	Nesse	e	nos	dias	 subsequentes,	durante	os	quais
nossos	 canhões	antiaéreos	dobraram	de	número,	houve	combates	 aéreos	muito	violentos	 e	 contínuos	nos
céus	da	capital,	e	a	Luftwaffe	continuou	confiante	a	superestimar	nossas	perdas.

De	fato,	na	batalha	entre	24	de	agosto	e	6	de	setembro,	a	balança	havia	pendido	contra	o	Comando	de
Caça.	Naqueles	 dias	 cruciais,	 os	 alemães	 haviam	utilizado	 continuamente	 suas	 forças	 poderosas	 contra	 os
campos	de	aviação	do	 sul	 e	 sudeste	da	 Inglaterra.	Seu	objetivo	era	desarticular	 a	defesa	diurna	da	capital,
feita	pelos	aviões	de	caça,	pois	estavam	impacientes	por	atacá-la.	Para	nós,	muito	mais	 importante	do	que
proteger	Londres	dos	bombardeios	de	terror	eram	o	funcionamento	e	a	articulação	desses	campos	de	aviação
e	das	esquadrilhas	que	operavam	a	partir	deles.	Na	luta	de	vida	e	morte	entre	as	duas	forças	aéreas,	essa	foi
uma	fase	decisiva.	Nunca	pensamos	na	luta	em	termos	da	defesa	de	Londres	ou	de	qualquer	outro	lugar,	mas
apenas	 em	 termos	 de	 quem	 venceria	 no	 ar.	Houve	 grande	 inquietação	 no	QG	da	Aviação	 de	Caça,	 em
Stanmore	 e,	 em	 especial,	 no	QG	do	Grupo	 de	Caça	 n°	 11,	 em	Uxbridge.	Cinco	 dos	 campos	 de	 pouso
avançados	 do	 grupo	 e	 todas	 as	 seis	 estações	 de	 controle	 de	 setor	 tinham	 sido	 grandemente	 avariados.	 A
estação	de	controle	de	Biggin	Hill,	ao	sul	de	Londres,	foi	tão	seriamente	avariada	que,	durante	uma	semana,
apenas	 uma	 esquadrilha	 de	 caças	 pôde	 operar	 a	 partir	 dela.	 Se	 o	 inimigo	houvesse	 persistido	nos	 ataques
maciços	contra	as	estações	adjacentes	e	danificado	suas	salas	de	operação	ou	suas	comunicações	telefônicas,
toda	a	complexa	organização	do	Comando	de	Caça	poderia	ter-se	desarticulado.	Isso	teria	significado	não
apenas	o	castigo	infligido	a	Londres,	mas	também,	para	nós,	a	perda	do	controle	adequado	de	nosso	espaço
aéreo	na	área	decisiva.	Fui	levado	a	visitar	várias	dessas	estações,	especialmente	Manston	(em	28	de	agosto)	e
Big gin	Hill,	 que	 fica	 bem	 perto	 de	minha	 casa.	 Elas	 vinham	 sendo	 terrivelmente	 atingidas	 e	 suas	 pistas
estavam	cheias	de	crateras.	Assim,	 foi	 com	uma	sensação	de	alívio	que	o	Comando	de	Caça	 sentiu	que	o
ataque	alemão	havia-se	voltado	para	Londres,	em	7	de	setembro,	e	concluiu	que	o	inimigo	havia	alterado
seus	planos.	Göring	certamente	deveria	ter	perseverado	contra	os	campos	de	aviação,	de	cuja	organização	e
combinação	dependia,	naquele	momento,	todo	o	poder	de	combate	de	nossa	força	aérea.	Ao	se	afastar	dos
princípios	clássicos	da	guerra,	bem	como	dos	ditames	do	senso	humanitário	até	hoje	aceitos,	ele	cometeu	um
erro	tolo.

Esse	mesmo	período	 (24	de	 agosto	 a	6	de	 setembro)	 drenou	 seriamente	 a	 força	 toda	do	Comando	de
Caça.	O	Comando	teve,	nessa	quinzena,	a	perda	de	103	pilotos	mortos	e	128	gravemente	feridos,	enquanto



466	Spitfires	e	Hurricanes	foram	destruídos	ou	seriamente	danificados.	De	um	efetivo	total	de	cerca	de	mil
pilotos,	quase	um	quarto	se	perdeu.	O	lugar	deles	só	podia	ser	preenchido	por	260	pilotos	novos	e	cheios	de
entusiasmo,	mas	inexperientes,	saídos	das	unidades	de	instrução,	em	muitos	casos	antes	da	plena	conclusão
dos	cursos.	Os	ataques	noturnos	a	Londres	durante	dez	dias,	a	partir	de	7	de	setembro,	atingiram	as	docas	e
centros	ferroviários	londrinos	e	mataram	e	feriram	muitos	civis.	Mas,	na	verdade,	foram	para	nós	uma	pausa
para	respirar,	da	qual	tínhamos	extrema	necessidade.

Devemos	tomar	15	de	setembro	como	a	data	culminante.	Nesse	dia,	a	Luftwaffe,	depois	de	dois	ataques
intensos	no	dia	14,	fez	seu	maior	esforço	concentrado,	num	novo	ataque	diurno	contra	Londres.

Foi	uma	das	batalhas	decisivas	da	guerra.	Tal	 como	a	Batalha	de	Waterloo,	ocorreu	num	domingo.	Eu
estava	 em	Chequers.	 Já	 tinha	 visitado	 o	QG	do	Grupo	de	Caça	 n°	 11	 em	 várias	 ocasiões,	 para	 assistir	 à
conduta	de	 alguma	batalha	 aérea,	 e	pouca	 coisa	havia	 acontecido.	Entretanto,	nesse	dia,	o	 tempo	parecia
apropriado	para	o	inimigo	e,	sendo	assim,	dirigi-me	a	Uxbridge	e	cheguei	ao	Grupo	de	Caça.	O	Grupo	n°
11	 compreendia	 nada	 menos	 de	 25	 esquadrilhas,	 que	 cobriam	 a	 totalidade	 de	 Essex,	 Kent,	 Sussex	 e
Hampshire,	bem	como	todas	as	rotas	de	aproximação	de	Londres	através	desses	condados.	Fazia	seis	meses
que	o	vice-marechal	do	ar	Park	comandava	esse	grupo,	do	qual	dependia,	em	grande	parte,	nosso	destino.
Desde	o	início	de	Dunquerque,	todos	os	combates	diurnos	no	sul	da	Inglaterra	já	tinham	sido	comandados
por	ele	e	todo	o	planejamento	e	preparo	haviam	atingido	o	mais	alto	grau	de	perfeição.	Minha	mulher	e	eu
fomos	conduzidos	à	sala	de	operações,	à	prova	de	bombas,	cinquenta	pés	abaixo	do	solo.	Toda	a	supremacia
dos	Hurricanes	e	Spitfires	teria	sido	infrutífera	sem	esse	sistema	subterrâneo	de	centros	de	controle	e	cabos
telefônicos,	concebido	e	construído	antes	da	guerra	pelo	Ministério	da	Aviação,	sob	a	orientação	e	o	impulso
de	Dowding.	O	Comando	Supremo	era	exercido	a	partir	do	QG	da	Aviação	de	Caça,	em	Stanmore,	mas	o
manejo	 efetivo	 da	 orientação	 das	 esquadrilhas	 fora	 sabiamente	 deixado	 a	 cargo	 do	 Grupo	 n°	 11,	 que
controlava	as	unidades	através	das	estações	de	aviões	de	caça	localizadas	em	cada	condado.

A	 sala	 de	 operações	 do	Grupo	 assemelhava-se	 a	 um	 teatrinho	de	uns	 sessenta	pés	 de	 largura,	 com	dois
pavimentos.	 Ocupamos	 os	 lugares	 do	 balcão	 nobre.	 Abaixo	 de	 nós	 ficava	 a	 mesa	 do	 mapa	 em	 escala
ampliada,	 em	 torno	 da	 qual	 se	 reuniam,	 talvez,	 vinte	 rapazes	 e	 moças	 altamente	 treinados,	 com	 seus
ajudantes	 telefônicos.	Em	frente	a	nós,	cobrindo	toda	a	parede,	no	 lugar	onde	 ficaria	a	cortina	do	palco,
havia	um	gigantesco	quadro-negro,	dividido	em	seis	 colunas	de	 lâmpadas	 elétricas	 correspondentes	 às	 seis
estações	de	aviões	de	caça,	cada	uma	de	cujas	esquadrilhas	tinha	sua	própria	subcoluna,	também	separada	das
outras	por	linhas	laterais.	Assim,	de	baixo	para	cima,	a	fileira	inferior	de	lâmpadas	mostrava,	quando	acesa,
as	esquadrilhas	que	estavam	“a	postos”	para	decolar	em	dois	minutos;	a	segunda,	as	que	estavam	“em	alerta”
de	cinco	minutos;	a	terceira,	as	“disponíveis”	em	vinte	minutos;	a	quarta,	as	que	haviam	decolado;	a	quinta,
as	que	comunicavam	ter	avistado	o	inimigo;	a	sexta	—	com	luzes	vermelhas	—	as	que	estavam	em	combate;
e	a	 fileira	 superior,	as	esquadrilhas	 já	voltando	para	a	base.	Do	 lado	esquerdo,	numa	espécie	de	cabine	de
vidro	 colocada	 no	 proscênio,	 ficavam	 os	 quatro	 ou	 cinco	 oficiais	 cujo	 dever	 era	 pesar	 e	 avaliar	 as
informações	recebidas	de	nosso	Corpo	de	Observadores,	então	composto	de	mais	de	cinquenta	mil	ho mens,
mulheres	e	jovens.	O	radar	ainda	estava	em	sua	primeira	infância,	mas	advertia	sobre	as	incursões	chegando
a	nossa	costa,	e	os	observadores,	munidos	de	binóculos	e	telefones	portáteis,	eram	nossa	principal	fonte	de
informações	sobre	os	aviões	inimigos	que	sobrevoavam	nossas	terras.	Milhares	de	mensagens	eram	recebidas
durante	 uma	 batalha.	 Várias	 salas	 repletas	 de	 gente	 experiente,	 em	 outras	 partes	 do	 posto	 de	 comando
subterrâneo,	 selecionavam-nas	 com	 grande	 rapidez	 e	 transmitiam	 os	 resultados,	 de	 minuto	 em	 minuto,
diretamente	para	os	plotadores	sentados	ao	redor	da	mesa	do	térreo	e	para	o	oficial	que	supervisionava	na
cabine	de	vidro.

À	direita,	havia	outra	cabine	de	vidro,	ocupada	por	oficiais	do	exército	que	comunicavam	a	ação	de	nossas
baterias	antiaéreas,	das	quais,	nessa	época,	havia	duzentas.	À	noite,	era	de	importância	vital	suspender	o	fogo



dessas	 baterias	 em	 algumas	 áreas	 em	 que	 nossos	 caças	 estivessem	 em	 combate	 com	 o	 inimigo.	 Eu	 não
desconhecia	 as	 linhas	 gerais	 desse	 sistema,	 posto	 que	me	 fora	 explicado	 por	 Dowding	 um	 ano	 antes	 da
guerra,	quando	eu	o	visitara	em	Stanmore.	Ele	 fora	concebido	e	aperfeiçoado	ao	 longo	de	batalhas	cons-
tantes	 e,	 a	 essa	 altura,	 tudo	 se	 fundia	 num	 instrumento	 de	 guerra	 sumamente	 complexo,	 que	 não	 tinha
similar	em	parte	alguma	do	mundo.

“Não	 sei”,	disse	Park	ao	descermos,	 “se	 acontecerá	 alguma	coisa	hoje.	No	momento,	 está	 tudo	calmo.”
Entretanto,	passados	uns	15	minutos,	os	plotadores	dos	raids	começaram	a	se	movimentar.	Comunicou-se
que	um	ataque	de	“quarenta	ou	mais”	aviões	estava	vindo	das	bases	alemãs	na	região	de	Dieppe.	As	lâmpadas
da	parte	inferior	do	painel	de	parede	começaram	a	se	acender,	à	medida	que	várias	esquadrilhas	entraram	em
“alerta”.	 Depois,	 em	 rápida	 sucessão,	 chegaram	 novos	 avisos	 de	 “vinte	 ou	 mais”	 e	 “quarenta	 ou	 mais”.
Decorridos	outros	dez	minutos,	evidenciou-se	que	uma	árdua	batalha	era	iminente.	De	ambos	os	lados,	o
espaço	aéreo	começou	a	se	encher.

Um	após	outro	chegavam	os	avisos:	“quarenta	ou	mais”,	“sessenta	ou	mais”.	Houve	até	um	de	“oitenta	ou
mais”.	Na	mesa	do	 térreo,	 abaixo	de	nós,	 a	movimentação	de	 todas	as	ondas	de	ataque	era	marcada	pelo
avan ço	de	discos,	minuto	após	minuto,	por	diferentes	linhas	de	aproximação,	enquanto,	no	quadro-negro	à
nossa	frente,	as	luzes	de	baixo	para	cima	mostravam	nossas	esquadrilhas	de	caças	alçando	voo,	até	restarem
apenas	quatro	ou	cinco	“em	alerta”.	Essas	batalhas	aéreas,	das	quais	tantas	coisas	dependiam,	duravam	pouco
mais	de	uma	hora	a	contar	do	primeiro	embate.	O	inimigo	tinha	ampla	possibilidade	de	lançar	novas	ondas
de	ataque,	e	nossas	esquadrilhas,	havendo	todas	alçado	voo,	teriam	que	reabastecer	após	setenta	ou	oitenta
minutos,	ou	pousar	para	se	rearmar	após	cinco	minutos	de	combate.	Se,	nesse	momento	de	reabastecimento
ou	 remuniciamento,	 o	 inimigo	 conseguisse	 chegar	 com	 novas	 esquadrilhas	 não	 enfrentadas,	 alguns	 dos
nossos	 caças	 poderiam	 ser	 destruídos	 no	 chão.	 Por	 conseguinte,	 um	 dos	 nossos	 objetivos	 principais	 era
orientar	 nossas	 esquadrilhas	 de	 modo	 que	 não	 houvesse	 muitas	 delas	 no	 solo,	 simultaneamente,	 sendo
reabastecidas	ou	remuniciadas	à	luz	do	dia.

Pouco	depois,	as	lâmpadas	vermelhas	mostraram	que	a	maioria	das	nossas	esquadrilhas	estava	em	combate.
Um	murmúrio	abafado	elevou-se	do	 térreo,	onde	plotadores	 atarefados	empurravam	seus	discos	para	 lá	 e
para	cá,	conforme	a	situação,	rapidamente	mutável.	O	vice-marechal	do	ar	Park	dava	instruções	gerais	para	a
disposição	de	sua	força	de	combate,	que	eram	traduzidas	em	ordens	detalhadas,	expedidas	para	cada	base	por
um	oficial	bastante	 jovem,	postado	no	centro	do	balcão	nobre,	ao	 lado	de	quem	eu	estava	sentado.	Anos
depois,	 perguntei	 seu	 nome.	 Era	 Lord	 Willoughby	 de	 Broke.	 (Encontrei-o	 pela	 segunda	 vez	 em	 1947,
quando	o	Jóquei	Clube,	do	qual	ele	era	um	dos	comissários	de	turfe,	convidou-me	para	assistir	ao	Derby.
Ele	 ficou	 surpreso	 por	 eu	 me	 lembrar	 dessa	 ocasião.)	 Esse	 oficial	 transmitia	 as	 ordens	 para	 que	 cada
esquadrilha	decolasse	em	patrulha,	conforme	o	resultado	das	últimas	informações	surgidas	na	mesa	do	mapa.
O	 próprio	 marechal	 do	 ar	 andava	 de	 um	 lado	 para	 outro	 ali	 atrás,	 observando	 com	 olhar	 atento	 cada
movimento	 da	 batalha,	 supervisionando	 seu	 auxiliar	 executivo	 imediato	 e,	 apenas	 ocasionalmente,
intervindo	com	alguma	ordem	decisiva,	em	geral	para	reforçar	alguma	área	ameaçada.	Em	pouco	tempo,
todas	as	nossas	esquadrilhas	estavam	em	combate	e	algumas	já	começavam	a	voltar	para	reabastecer.	Estavam
todas	 no	 ar.	 A	 linha	 in ferior	 de	 lâmpadas	 apagou-se.	 Não	 restava	 uma	 só	 esquadrilha	 de	 reserva.	 Nesse
momento,	Park	falou	com	Dowding,	em	Stanmore,	pedindo	que	três	esquadrilhas	do	Grupo	n°	12	fossem
colocadas	à	sua	disposição,	para	a	eventualidade	de	outro	grande	ataque	enquanto	as	suas	estivessem	sendo
rearmadas	e	 reabastecidas.	 Isso	 foi	 feito.	Elas	eram	especialmente	necessárias	para	cobrir	Londres	e	nossos
aeroportos	de	combate,	pois	o	Grupo	n°	11	já	havia	esgotado	todos	os	recursos.

O	 jovem	 oficial,	 para	 quem	 aquilo	 parecia	 uma	 rotina,	 continuava	 a	 emitir	 suas	 ordens,	 conforme	 as
instruções	 gerais	 recebidas	 de	 seu	 comandante	 de	Grupo,	 em	 tom	monocórdio,	 sereno	 e	 baixo,	 e	 as	 três
esquadrilhas	de	re forço	logo	foram	absorvidas.	Conscientizei-me	da	angústia	do	comandante,	que	então	se



postava	de	pé	atrás	da	cadeira	de	seu	subordinado.	Até	ali,	eu	havia	observado	tudo	em	silêncio.	Perguntei,
então:	“De	que	outras	reservas	dispomos?”	“Nenhuma”,	disse	o	vice-marechal	do	ar	Park.	Num	relato	que
escreveu	sobre	o	episódio	posteriormente,	ele	disse	que,	diante	disso,	assumi	“uma	expressão	grave”.	É	bem
provável.	Se	nossos	aviões	em	reabastecimento	fossem	apanhados	no	chão	por	novos	ataques	de	“quarenta
ou	 mais”	 ou	 “cinquenta	 ou	 mais”,	 que	 perdas	 não	 sofreríamos!	 As	 desvantagens	 eram	 grandes,	 nossas
margens,	pequenas,	e	os	riscos,	infinitos.

Passaram-se	mais	cinco	minutos	e	a	maioria	de	nossos	aviões	pousou	para	reabastecer.	Em	muitos	casos,
nossos	recursos	não	podiam	dar-lhes	proteção	aérea.	Então,	o	inimigo	pareceu	retirar-se.	O	movimento	dos
discos	na	mesa	mostrou	um	contínuo	movimento	dos	bombardeiros	 e	 caças	alemães	 em	direção	ao	 leste.
Não	surgiu	nenhum	novo	ataque.	Em	mais	dez	minutos,	o	combate	estava	encerrado.	Tornamos	a	subir	a
escada	que	levava	à	superfície	e,	quase	no	momento	em	que	emergíamos,	soou	o	“tudo	limpo”.

“Estamos	muito	contentes	de	que	o	senhor	tenha	visto	isso”,	disse	Park.	“É	claro	que,	nos	vinte	minutos
finais,	 ficamos	 tão	 abarrotados	 de	 informações	 que	 não	 tínhamos	 como	 manejá-las.	 Isso	 lhe	 mostra	 a
limitação	dos	nossos	recursos	atuais.	Hoje,	eles	foram	forçados	muito	além	dos	limites.”	Perguntei	se	havia
chegado	 algum	 resultado	 e	 comentei	 que	 o	 ataque	 parecia	 ter	 sido	 satisfatoriamente	 repelido.	 Park
respondeu	não	estar	convencido	de	que	houvéssemos	interceptado	tantos	aviões	agressores	quanto	ele	havia
esperado.	Era	evidente	que	o	inimigo	havia	penetrado	em	nossas	defesas	por	toda	parte.	Um	grande	número
de	bombardeiros	alemães,	com	suas	escoltas	de	caças,	tinha	sido	avistado	sobre	Londres.	Cerca	de	12	tinham
sido	 derrubados	 enquanto	 eu	 estava	 no	 subterrâneo,	 mas	 era	 impossível	 obter	 uma	 imagem	 clara	 dos
resultados	da	batalha	ou	dos	danos	ou	baixas.

Já	eram	16h30	quando	cheguei	a	Chequers	e	fui-me	deitar	imediatamen te,	para	meu	sono	da	tarde.	Devia
estar	cansado	com	o	drama	do	Grupo	n°	11,	pois	só	acordei	às	vinte	horas.	Quando	o	chamei,	John	Martin,
meu	 principal	 secretário	 particular,	 veio	 trazer-me	 o	 lote	 vespertino	 de	 notícias	 do	 mundo	 inteiro.	 Era
repulsivo.	Isto	saíra	errado	aqui,	aquilo	sofrera	um	atraso	acolá,	uma	resposta	insatisfatória	fora	recebida	de
não	 sei	 quem,	 houvera	 sérios	 afundamentos	 no	Atlântico.	 “Mas”,	 disse	Martin	 ao	 encerrar	 seu	 relatório,
“tudo	isso	foi	compensado	pela	aviação.	Derrubamos	183,	com	uma	perda	de	menos	de	quarenta.”

✩

Embora	as	informações	do	após	guerra	tenham	demonstrado	que	o	inimigo	perdeu	nesse	dia	apenas	56
aviões,	15	de	setembro	foi	o	ponto	crucial	da	Batalha	da	Inglaterra.	Naquela	mesma	noite,	nosso	Comando
de	Bombardeio	 atacou	maciçamente	 os	 navios	 nos	 portos	 de	Boulogne	 a	Antuérpia.	 Particularmente	 em
Antuérpia,	 infligiram	 baixas	 pesadas.	 Em	 17	 de	 setembro,	 como	 sabemos	 agora,	 o	 Führer	 decidiu	 adiar
indefinidamente	a	operação	Seelöwe.	Somente	em	12	de	outubro	é	que	a	 invasão	foi	 formalmente	adiada
para	 a	primavera	 seguinte.	Em	 julho	de	1941,	 tornou	a	 ser	 adiada	por	Hitler	para	 a	primavera	de	1942,
“ocasião	em	que	a	 cam panha	 russa	 estará	 concluída”.	Foi	uma	 fantasia	 inútil,	mas	 importante.	Em	13	de
fevereiro	de	1942,	o	almirante	Raeder	teve	sua	última	conversa	sobre	Seelöwe	e	 fez	Hitler	concordar	com
uma	“suspensão”	completa.	Assim	morreu	a	operação.	E	o	dia	15	de	setembro	pode	ser	declarado	como	a
data	de	seu	falecimento.

Não	 há	 dúvida	 de	 que	 sempre	 fomos	 excessivamente	 otimistas	 em	 nossas	 estimativas	 dos	 escalpos
inimigos.	No	 cômputo	 final,	 batemos	 por	 dois	 a	 um	 os	 agressores	 alemães,	 em	 vez	 de	 três	 a	 um,	 como
acreditamos	e	declaramos.	Mas	foi	o	bastante.	A	RAF,	longe	de	ser	destruída,	saiu	triunfante.	Um	vigoroso
fluxo	 de	 novos	 pilotos	 foi	 fornecido.	 As	 fábricas	 de	 aviões,	 das	 quais	 dependiam	 não	 apenas	 nossa
necessidade	imediata,	mas	também	nossa	capacidade	de	travar	uma	guerra	prolongada,	foram	avariadas,	mas
não	paralisadas.	Os	operários,	especializados	e	não	especializados,	tanto	homens	quanto	mulheres,	 ficaram



firmes	em	seus	tornos	e	operaram	as	oficinas	sob	fogo,	como	se	fossem	baterias	em	combate	—	o	que	eram
mesmo,	afinal.	No	Ministério	do	Abastecimento,	Herbert	Morrison	exortava	a	todos	em	sua	ampla	esfera.
“Vão	 em	 frente”,	 instava-os,	 e	 em	 frente	 eles	 iam.	Um	 apoio	 habilidoso	 e	 sempre	 acessível	 foi	 dado	 aos
combates	aéreos	pelo	Comando	Antiaéreo,	 sob	a	direção	do	general	Pile.	Sua	principal	contribuição	veio
mais	tarde.	O	Corpo	de	Observadores,	dedicado	e	incansável,	permaneceu	hora	após	hora	em	seus	postos.	A
organização	 cuidadosamente	 elaborada	 do	 Comando	 de	 Caça,	 sem	 a	 qual	 tudo	 poderia	 ter	 sido	 inútil,
revelou-se	à	altura	de	meses	em	tensão	constante.	Todos	cumpriram	seus	papéis.

Lá	no	alto,	a	energia	e	a	bravura	de	nossos	pilotos	de	caça	mantiveram-se	indomáveis	e	supremas.	E	assim
se	 salvou	 a	 Inglaterra.	 Bem	 pude	 eu	 dizer	 na	 Câmara	 dos	 Comuns:	 “Nunca,	 no	 campo	 dos	 conflitos
humanos,	tantos	deveram	tanto	a	tão	poucos.”
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“Londres	aguenta”

O	ataque	aéreo	alemão	à	 Inglaterra	 foi	 uma	 história	 de	 opiniões	 divididas,	 objetivos	 conflitantes	 e
planos	nunca	 inteiramente	 realizados.	Em	três	ou	quatro	ocasiões,	naqueles	meses,	o	 inimigo	abandonou
um	método	de	ataque	que	nos	estava	causando	imensa	tensão	e	se	voltou	para	alguma	coisa	nova.	Mas	todos
esses	 estágios	 se	 superpunham	 e	 é	 impossível	 distingui-los	 rapidamente	 por	 datas	 precisas.	 Cada	 qual	 se
fundia	com	o	seguinte.	As	primeiras	operações	procuraram	atrair	nossa	força	aérea	para	a	batalha	acima	do
canal	da	Mancha	e	do	litoral	sul;	em	seguida,	a	luta	continuou	sobre	nossos	condados	do	sul,	principalmente
Kent	 e	 Sussex,	 com	 o	 inimigo	 querendo	 destruir	 a	 organização	 da	 nossa	 força	 aérea;	 depois,	 ele	 se
aproximou	de	Londres	 e	 se	voltou	para	ela;	 em	seguida,	Londres	 transformou-se	no	alvo	 supremo;	e	por
fim,	quando	Londres	triunfou,	houve	uma	nova	dispersão	para	as	cidades	do	interior	e	para	nossa	única	e
vital	linha	de	abastecimento	pelo	Atlântico,	pelo	Mersey	e	o	Clyde.

Vimos	com	que	violência	eles	nos	haviam	malhado	nos	ataques	aos	campos	de	aviação	do	litoral	sul	na
última	semana	de	agosto	e	na	primeira	de	setembro.	Mas,	em	7	de	setembro,	Göring	assumiu	publicamente
o	comando	da	batalha	aérea	e	passou	dos	ataques	diurnos	para	os	noturnos	e	dos	aeródromos	de	caça	em
Kent	e	Sussex	para	as	vastas	áreas	construídas	de	Londres.	Os	pequenos	bombardeios	diurnos	continuaram
frequentes	—	a	rigor,	constantes	—	e	um	grande	ataque	à	 luz	do	dia	ainda	estava	por	vir.	Mas,	de	modo
geral,	 todo	 o	 caráter	 da	 ofensiva	 alemã	 se	 alterou.	 Durante	 57	 noites,	 o	 bombardeio	 de	 Londres	 foi
incessante.	Isso	constituiu	uma	provação	para	a	maior	cidade	do	mundo,	cujos	resultados	ninguém	era	capaz
de	avaliar	de	antemão.	Nunca	uma	extensão	tão	vasta	de	residências	fora	submetida	a	tamanho	bombardeio,
nem	tantas	famílias	tinham	sido	obrigadas	a	enfrentar	os	problemas	e	terrores	causados	por	ele.

Os	bombardeios	esporádicos	de	Londres	no	fim	de	agosto	foram	pron tamente	respondidos	por	nós	num
ataque	retaliatório	a	Berlim.	Em	vista	da	distância	que	tínhamos	de	percorrer,	isso	só	pôde	ser	feito	em	escala
muito	pequena,	comparada	aos	ataques	a	Londres,	desfechados	de	cam pos	de	aviação	próximos,	situados	na
França	 e	 na	Bélgica.	O	Gabinete	 de	Guerra	mostrou-se	muito	 disposto	 a	 revidar,	 a	 aumentar	 os	 riscos	 e
desafiar	 o	 inimigo.	 Eu	 sabia	 que	 o	 Gabinete	 tinha	 razão	 e	 acreditava	 que	 nada	 deixava	 Hitler	 tão
impressionado	ou	perturbado	quanto	reconhecer	a	ira	e	a	força	de	vontade	inglesas.	No	fundo,	ele	era	um
dos	 que	 nos	 admiravam.	 Naturalmente,	 tirou	 o	 máximo	 proveito	 de	 nossa	 represália	 contra	 Berlim	 e
anunciou	 publicamente	 a	 política	 alemã,	 já	 previamente	 acertada,	 de	 reduzir	 Londres	 e	 outras	 cidades
inglesas	 ao	 caos	 e	 à	 ruína.	 “Se	 eles	 atacarem	nossas	 cidades”,	 declarou	 em	 4	 de	 setembro,	 “simplesmente
arrasaremos	as	deles.”	E	tentou	o	melhor	que	pôde.

De	7	de	 setembro	a	3	de	novembro,	uma	média	de	duzentos	bombardeiros	alemães	atacaram	Londres
noite	após	noite.	Os	vários	ataques	preliminares	feitos	contra	nossas	cidades	das	províncias	nas	três	semanas
anteriores	haviam	levado	a	uma	considerável	dispersão	de	nossa	artilharia	antiaérea,	e	quando,	pela	primeira
vez,	Londres	 tornou-se	 o	 alvo	principal,	 havia	 apenas	 92	 canhões	 em	posição.	Achamos	melhor	deixar	 o
espaço	aéreo	 livre	para	nossos	caças	noturnos,	que	 trabalhavam	sob	o	comando	do	Grupo	n°	11.	Destes,
havia	 seis	 esquadrilhas	de	 aviões	Blenheim	e	Defiant.	As	batalhas	noturnas	 estavam	em	 seus	primórdios	 e
muito	poucas	baixas	foram	infligidas	ao	inimigo.	Assim,	nossas	baterias	permaneceram	em	silêncio	por	três
noites	seguidas.	A	técnica	dos	próprios	alemães,	nessa	época,	era	 totalmente	 falha.	Não	obstante,	em	vista



das	 deficiências	 de	 nossos	 caças	 noturnos	 e	 de	 seus	 problemas	 não	 solucionados,	 ficou	 decidido	 que	 os
artilheiros	 dos	 canhões	 antiaéreos	 teriam	 carta	 branca	 para	 disparar	 contra	 alvos	 não	 visíveis,	 usando
quaisquer	métodos	de	controle	que	lhes	aprouvessem.	Em	48	horas,	o	general	Pile,	comandando	a	artilharia
antiaérea,	mais	do	que	duplicou	o	número	de	canhões	na	capital,	 retirando-os	das	cidades	das	províncias.
Nossas	próprias	aeronaves	foram	tiradas	do	caminho	e	as	baterias	tiveram	sua	vez.

Por	 três	 noites,	 os	 londrinos	 aguardaram	 em	 suas	 casas	 ou	 em	 abrigos	 inadequados,	 suportando	 o	 que
parecia	 ser	 um	 ataque	 sem	 a	 menor	 resistência.	 Súbito,	 em	 10	 de	 setembro,	 toda	 a	 barragem	 antiaérea
disparou,	 acompanhada	pelos	 fachos	de	uma	profusão	de	holofotes	 giratórios.	Esse	 estrondoso	 canhoneio
não	 causou	 grandes	danos	 ao	 inimigo,	mas	deu	uma	 enorme	 satisfação	 à	 população.	Todos	 se	 animaram
com	o	 sentimento	 de	 que	 estávamos	 revidando.	A	 partir	 desse	momento,	 as	 baterias	 passaram	 a	 disparar
regularmente	e,	é	claro,	a	prática,	a	engenhosidade	e	a	suprema	necessidade	foram	aperfeiçoando	cada	vez
mais	 a	 pontaria.	 Um	 tributo	 progressivamente	 maior	 foi	 cobrado	 dos	 bombardeiros	 alemães.
Ocasionalmente,	as	baterias	ficavam	em	silêncio,	e	os	caças	noturnos,	cujos	métodos	também	estavam	sendo
aprimorados,	entravam	em	cena.	Os	bombardeios	noturnos	eram	acompanhados	por	ataques	diurnos	mais
ou	menos	 contínuos	 de	 pequenos	 grupos	 de	 aviões	 inimigos,	 ou	 até	 de	 aviões	 isolados,	 e	 era	 comum	 as
sirenes	 soarem	 a	 intervalos	 curtos	 durante	 cada	 período	 de	 24	 horas.	 Os	 sete	 milhões	 de	 habitantes	 de
Londres	se	acostumaram	a	essa	curiosa	existência.

✩

Na	esperança	de	que	isso	possa	amenizar	o	curso	penoso	desta	narrativa,	registro	algumas	notas	pessoais
sobre	a	“Blitz”,	sabendo	bem	quantos	milhares	de	pessoas	hão	de	ter	histórias	muito	mais	interessantes	para
contar.

Quando	começou	o	bombardeio,	a	 ideia	era	 tratá-lo	com	desdém.	No	West	End,	 todos	continuaram	a
cuidar	de	seus	afazeres	e	de	seu	lazer,	ofere cendo	jantares	e	dormindo	como	era	de	costume.	Os	teatros	se
mantiveram	cheios	e	as	 ruas,	 já	escuras,	 repletas	do	 tráfego	corriqueiro.	Tudo	 isso	 talvez	 fosse	uma	reação
sadia	 ao	 assustador	 espalhafato	 feito	 pelos	 elementos	 der rotistas	 de	Paris	 na	 ocasião	 em	que	 a	 cidade	 fora
seriamente	atacada	pela	primeira	vez,	em	maio.	Lembro-me	de	uma	noite	em	que	estava	jantando	com	um
pequeno	 grupo,	 enquanto	 ocorriam	 bombardeios	 muito	 ativos	 e	 contínuos.	 As	 grandes	 janelas	 de
Stornoway	House	davam	para	o	Green	Park,	que	tremeluzia	sob	os	clarões	dos	canhões	e,	vez	por	outra,	era
iluminado	 pelo	 brilho	 da	 explosão	 de	 uma	 bomba.	 Achei	 que	 estávamos	 correndo	 riscos	 desnecessários.
Depois	do	jantar,	fomos	para	o	prédio	da	Imperial	Chemicals,	que	domina	o	Embankment.	De	suas	altas
sacadas	de	pedra	tinha-se	uma	esplêndida	visão	do	rio.	Pelo	menos	uma	dúzia	de	incêndios	ardiam	no	lado
sul	 e,	 enquanto	 estávamos	 ali,	 caíram	 várias	 bombas	 pesadas,	 uma	 delas	 perto	 o	 bastante	 para	 que	meus
amigos	me	puxassem	para	trás	de	uma	sólida	pilastra	de	pedra.	Isso	certamente	confirmou	minha	opinião	de
que	teríamos	de	aceitar	muitas	restrições	às	amenidades	corriqueiras	da	vida.

O	grupo	de	prédios	 do	 governo	 ao	 longo	de	Whitehall	 foi	 repetidamente	 atingido.	Downing	Street	 é
formada	por	casas	de	250	anos,	sem	solidez	e	construídas	com	displicência	pelo	empreiteiro	imobiliário	que
lhe	deu	seu	nome.	Na	época	do	susto	de	Munique,	haviam-se	construído	abrigos	para	os	ocupantes	dos	nos
10	 e	 11,1	 e	 o	 teto	 das	 salas	 no	nível	 do	 jardim	 fora	 escorado	por	 um	 teto	 rebaixado	de	madeira	 e	 vigas
resistentes.	Acreditava-se	 que	 isso	 sustentaria	 os	 escombros,	 se	 o	 prédio	 fosse	 derrubado	 ou	 abalado,	mas,
evidentemente,	 nem	 essas	 salas	 nem	 os	 abrigos	 seriam	 eficazes	 contra	 um	 impacto	 direto.	 Na	 última
quinzena	de	setembro,	tomaram-se	providências	para	que	eu	transferisse	minha	residência	ministerial	para
os	escritórios	governamentais	mais	modernos	e	sólidos	que	dão	para	o	parque	St.	James	pelo	Storey’s	Gate.
Demos	 a	 essas	 instalações	 o	 nome	 de	 “o	 Anexo”.	 Ali,	 durante	 o	 resto	 da	 guerra,	 minha	 mulher	 e	 eu



moramos	 confortavelmente.	 Tínhamos	 confiança	 naquela	 sólida	 construção	 de	 pedra,	 e	 somente	 em
raríssimas	ocasiões	descemos	para	o	abrigo.	Minha	mulher	chegou	até	a	pendurar	alguns	quadros	na	sala	de
estar,	que	eu	achava	melhor	manter	despojada.	A	opinião	dela	prevaleceu	e	era	justificada	pela	situação.	Do
terraço	 junto	à	cúpula	do	Anexo	tinha-se	uma	vista	esplêndida	de	Londres	nas	noites	claras.	Construíram
um	local	para	mim	com	uma	cobertura	leve	contra	estilhaços,	onde	era	possível	andar	à	luz	da	lua	e	observar
o	foguetório.	Embaixo	ficavam	a	sala	de	guerra	e	um	certo	número	de	alojamentos	à	prova	de	bombas,	para
dormir.	Nessa	 época,	 é	 claro,	 as	 bombas	 eram	menores	 do	 que	 as	 que	 vieram	 depois.	Mesmo	 assim,	 no
intervalo	 decorrido	 até	 que	 as	 novas	 acomodações	 ficassem	 prontas,	 a	 vida	 em	 Downing	 Street	 foi
emocionante.	Foi	como	se	estivéssemos	no	posto	de	comando	de	um	batalhão	na	linha	de	frente.

Uma	noite	(17	de	outubro)	destaca-se	em	minha	lembrança.	Estávamos	jantando	na	sala	do	jardim	do	n°
10	 quando	 começou	 o	 costumeiro	 ataque	 noturno.	 Meus	 companheiros	 eram	 Archie	 Sinclair,	 Oliver
Lyttelton	e	Moore-Brabazon.	As	venezianas	de	aço	tinham	sido	fechadas.	Houve	várias	explosões	ruidosas	à
nossa	volta,	a	uma	distância	não	muito	grande,	e,	pouco	depois,	caiu	uma	bomba	a	umas	cem	jardas	dali,	no
grande	espaço	de	parada	dos	Horse	Guards,	fazendo	um	bocado	de	barulho.	De	repente,	tive	um	impulso
providencial.	A	cozinha	do	n°	10	da	Downing	Street	é	espaçosa,	com	uma	grande	janela	envidraçada	de	uns
25	pés	de	altura.	O	mordomo	e	a	copeira	continuaram	a	servir	o	jantar	com	total	impassividade,	mas	eu	me
senti	agudamente	cônscio	daquela	grande	janela,	atrás	da	qual	a	cozinheira,	Mrs.	Landemare,	e	a	ajudante
de	 cozinha,	 sem	 tomar	 conhecimento,	 con tinuavam	 trabalhando.	 Levantei-me	 abruptamente,	 fui	 até	 a
cozinha,	disse	ao	mordomo	que	pusesse	a	comida	no	réchaud	da	sala	de	jantar	e	mandei	que	a	cozinheira	e
os	outros	criados	fossem	para	o	abrigo,	por	precário	que	fosse.	Maldecorridos	três	minutos	depois	de	eu	me
sentar	outra	vez	à	mesa,	um	estrondo	realmente	muito	forte,	bem	próximo,	e	um	abalo	violento	mostraram
que	a	casa	fora	atingida.	O	detetive	meu	segurança	entrou	na	sala	e	disse	que	tinha	havido	muitos	estragos.	A
cozinha,	a	despensa	e	os	escritórios	do	lado	do	Tesouro	estavam	em	pedaços.

Fomos	à	cozinha	examinar	a	cena.	A	devastação	era	completa.	A	bomba	caíra	a	cinquenta	jardas,	sobre	o
Tesouro,	 e	 a	 explosão	 havia	 reduzido	 a	 cozinha	 ampla	 e	 impecável,	 com	 todas	 as	 suas	 caçarolas	 e	 louças
reluzentes,	 a	 um	 monte	 de	 escombros	 e	 poeira	 escura.	 A	 grande	 janela	 envidraçada	 fora	 atirada,	 em
fragmentos	 e	 estilhaços,	 para	 o	 lado	 oposto	 da	 cozinha	 e,	 obviamente,	 teria	 retalhado	 seus	 ocupantes,	 se
houvesse	algum.	Mas	meu	feliz	pressentimento,	que	eu	poderia	facilmente	ter	desprezado,	viera	na	hora	H.
O	 abrigo	 subterrâneo	do	Tesouro,	 do	 outro	 lado	do	pátio,	 fora	 destroçado	por	 um	 impacto	direto,	 e	 os
quatro	funcionários	que	estavam	de	serviço	noturno	de	vigias	pela	Home	Guard	estavam	mortos.	Todos,	no
entanto,	estavam	soterrados	por	toneladas	de	tijolos,	e	não	soubemos	quem	estava	desaparecido.

Como	o	ataque	continuasse	e	parecesse	aumentar	de	intensidade,	pusemos	nossos	capacetes	de	estanho	e
saímos	para	ver	a	cena	do	alto	do	prédio	do	Anexo.	Antes	de	fazê-lo,	porém,	não	pude	resistir	a	levar	Mrs.
Landemare	até	sua	cozinha	com	os	outros	que	estavam	no	abrigo,	para	que	a	vissem.	Eles	ficaram	revoltados
com	os	estragos,	mas,	principalmente,	com	a	bagunça	deixada!

Archie	e	eu	subimos	até	a	cúpula	do	Anexo.	Era	uma	noite	clara	e	tinha-se	uma	ampla	visão	de	Londres.	A
maior	parte	do	Pall	Mall	parecia	estar	em	chamas.	Pelo	menos	cinco	incêndios	ardiam	ali	impetuosamente,	e
havia	 outros	 na	 St.	 James’s	 Street	 e	 em	 Piccadilly.	 Atrás,	 do	 outro	 lado	 do	 rio,	 na	 direção	 oposta,	 havia
muitos	 fogaréus.	Mas	Pall	Mall	 era	 a	 imagem	viva	das	 chamas.	Aos	poucos,	 o	 ataque	 foi	 cessando	 e,	não
muito	depois,	soou	a	sirene	de	“tudo	limpo”,	deixando	apenas	as	fogueiras	flamejantes.	Descemos	para	meus
novos	aposentos	no	andar	térreo	do	Anexo	e	ali	encon tramos	o	capitão	David	Margesson,	o	whip	chefe	da
bancada	na	Câmara,	que	se	havia	acostumado	a	morar	no	Carlton	Club.	Ele	nos	disse	que	o	clube	ficara	em
escombros	e,	de	fato,	pela	localização	dos	incêndios,	havíamos	achado	que	fora	atingido.	Margesson	estava
no	 clube	 com	 cerca	 de	 250	membros	 e	 empregados.	 Caiu	 nele	 e	 explodiu	 uma	 bomba	 pesada.	 Toda	 a
fachada	 e	 a	 cumeeira	 maciça	 do	 lado	 de	 Pall	 Mall	 haviam	 desabado	 na	 rua,	 destruindo	 seu	 automóvel



estacionado	perto	da	porta	da	frente.	O	salão	de	fumantes	estava	repleto	de	membros	e	o	teto	inteiro	havia
despencado	sobre	eles.	Quando	examinei	as	ruínas	no	dia	seguinte,	pareceu-me	incrível	que	a	maioria	não
tivesse	morrido.	Contudo,	por	um	milagre,	ao	que	parece,	todos	haviam	rastejado	para	fora	da	poeira,	da
fumaça	 e	 dos	 escombros	 e,	 embora	 muitos	 estivessem	 feridos,	 nem	 uma	 só	 vida	 se	 perdera.	 Quando,
oportunamente,	esses	fatos	chegaram	ao	conhecimento	do	Gabinete,	nossos	colegas	trabalhistas	comentaram
em	tom	de	pilhéria:	“O	diabo	cuida	dos	seus.”	Mr.	Quintin	Hogg	retirara	dos	escombros	seu	próprio	pai,
um	ex-presidente	da	Câmara	dos	Lordes,	carregando-o	nos	ombros,	tal	como	fizera	Eneias	ao	retirar	seu	pai
Anquises	das	ruínas	de	Troia.	Como	Margesson	não	tinha	onde	dormir,	providenciamos	cobertores	e	uma
cama	 para	 ele	 no	 porão	 do	 anexo.	No	 cômputo	 geral,	 foi	 uma	 noite	 sinistra.	 Considerando	 os	 estragos
causados	aos	prédios,	foi	impressionante	que	não	tivesse	havido	mais	de	quinhentos	mortos	e	cerca	de	dois
mil	feridos.

Noutra	ocasião,	visitei	Ramsgate.	Sobreveio	um	ataque	aéreo	e	fui	levado	para	seu	grande	túnel,	onde	um
imenso	número	de	pessoas	estava	morando	em	caráter	permanente.	Quando	saímos,	depois	de	15	minutos,
olhamos	 para	 os	 estragos	 ainda	 envoltos	 em	 fumaça.	 Um	 pequeno	 hotel	 fora	 atingido.	 Ninguém	 ficara
ferido,	mas	o	lugar	fora	reduzido	a	uma	pilha	de	louças,	utensílios	e	móveis	quebrados.	O	proprietário,	sua
mulher	e	os	cozinheiros	e	garçonetes	estavam	em	prantos.	Onde	estava	seu	lar?	Onde	estava	seu	ganha-pão?
Eis	aqui	um	privilégio	do	poder.	Tomei	uma	decisão	imediata.	No	caminho	de	volta,	em	meu	trem,	ditei
uma	carta	para	o	ministro	das	Finanças,	Kingsley	Wood,	estabelecendo	o	princípio	de	que	todos	os	danos
resultantes	do	fogo	inimigo	ficassem	por	conta	do	estado,	e	de	que	se	pagassem	indenizações	integrais	e	em
caráter	imediato.	Assim,	o	ônus	não	recairia	apenas	sobre	aqueles	cujas	casas	ou	estabelecimentos	comerciais
fossem	atingidos,	mas	seria	equanimemente	distribuído	sobre	os	ombros	da	nação.	Naturalmente,	Kingsley
Wood	ficou	meio	preocupado	com	o	caráter	indefinido	desse	compromisso.	Mas	fiz	uma	pressão	insistente
e,	 em	 15	 dias,	 concebeu-se	 um	 plano	 de	 seguro	 que,	 posteriormente,	 veio	 a	 desempenhar	 um	 papel
importante	em	nossos	negócios	de	estado.	O	Tesouro	passou	por	emoções	variadas	no	tocante	a	esse	plano
de	 seguro.	 Primeiro,	 achou	 que	 ele	 o	 levaria	 à	 falência,	 mas	 quando,	 depois	 de	 maio	 de	 1941,	 os
bombardeios	aéreos	cessaram	por	mais	de	três	anos	e	ele	começou	a	ganhar	muito	dinheiro,	considerou-o
previdente	e	de	estadista.	Todavia,	numa	fase	posterior	da	guerra,	quando	os	doodle	bugs	—	como	chamavam
as	bombas	voadoras	V-1	—	e	os	foguetes	V-2	começaram	a	surgir,	as	contas	penderam	para	o	lado	oposto:
890	milhões	foram	prontamente	desembol sados.	Muito	me	alegra	que	isso	tenha	acontecido.

✩

Nessa	nova	fase	da	guerra,	tornou-se	importante	extrair	o	nível	ótimo	de	trabalho	não	apenas	das	fábricas,
porém,	mais	ainda,	das	repartições	 londrinas	que	ficavam	sob	frequente	bombardeio,	de	dia	e	de	noite.	A
princípio,	 sempre	que	as	 sirenes	davam	o	alarme,	 todos	os	ocupantes	de	uma	porção	de	ministérios	eram
prontamente	 reunidos	 e	 levados	 para	 os	 porões,	 por	mais	 precários	 que	 estes	 fossem.	Havia	 até	 quem	 se
orgulhasse	 da	 eficiência	 e	 minúcia	 com	 que	 essa	 providência	 era	 executada.	 Em	muitos	 casos,	 tratava-se
apenas	 de	 meia	 dúzia	 de	 aviões	 se	 aproximando	 —	 às	 vezes,	 de	 apenas	 um.	 E	 era	 frequente	 eles	 não
chegarem.	Um	bombardeio	minúsculo	podia	levar	à	paralisação,	por	mais	de	uma	hora,	de	toda	a	máquina
executiva	e	administrativa	de	Londres.

Assim,	propus	que	se	estabelecesse	no	aviso	das	sirenes	um	estágio	de	“alerta”,	diferenciado	do	“alarme”,
que	só	deveria	ser	empregado	quando	os	vigias	nos	telhados	—	os	Jim	Crows,	como	ficaram	conhecidos	—
transmitissem	 o	 sinal	 de	 “perigo	 iminente”,	 que	 significava	 que	 o	 inimigo	 estava	 realmente	 nos
sobrevoando,	 ou	 muito	 próximo	 disso.	 Criaram-se	 os	 esque mas	 pertinentes.	 O	 parlamento	 também
precisou	de	orientação	quanto	à	condução	de	seus	trabalhos	nesses	dias	de	perigo.	Os	membros	considera-



vam	 ser	 seu	 dever	 dar	 o	 exemplo.	 Tinham	 razão,	 mas	 isso	 podia	 ser	 levado	 longe	 demais;	 tive	 que
argumentar	 com	 os	 deputados	 para	 fazê-los	 observar	 medidas	 comuns	 de	 prudência	 e	 se	 conformar	 às
condições	 peculiares	 do	 momento.	 Convenci-os,	 numa	 sessão	 secreta,	 da	 necessidade	 de	 tomarem
precauções	 indispensáveis	 e	 ponderadas.	 Eles	 concordaram	 em	 que	 seus	 dias	 e	 horários	 de	 reunião	 em
plenário	 não	 fossem	 divulgados	 e	 aceitaram	 suspender	 seus	 debates	 sempre	 que	 o	 Jim	 Crow	 avisasse	 ao
presidente	da	Câmara	do	“perigo	 iminente”.	Nesse	caso,	 todos	desceriam	obedientemente	para	os	 abrigos
abarrotados	e	ineficazes	que	tinham	sido	providenciados.	Um	dado	que	sempre	há	de	contribuir	para	a	fama
do	 Parlamento	 inglês	 é	 o	 fato	 de	 seus	membros	 terem	 continuado	 a	 se	 reunir	 e	 a	 cumprir	 seus	 deveres
durante	 todo	 aquele	 período.	 Os	 deputados	 são	 muito	 suscetíveis	 nessas	 questões	 e	 seria	 fácil	 julgar
erroneamente	seu	estado	de	ânimo.	Quando	um	plenário	era	danificado,	eles	se	mudavam	para	outro,	e	fiz
o	 que	 pude	 para	 persuadi-los	 a	 seguir	 de	 bom	 grado	 os	 conselhos	 da	 sensatez.	 Foi	 também	 uma	 sorte,
quando	o	plenário	foi	destruído	alguns	meses	depois,	que	isso	ocorresse	à	noite,	quando	estava	vazio,	e	não
durante	 o	 dia,	 quando	 ficava	 repleto.	No	momento	 em	 que	 dominamos	 os	 ataques	 diurnos,	 houve	 um
considerável	alívio	na	comodidade	pessoal.	Mas,	durante	os	primeiros	meses,	nunca	deixei	de	me	angustiar
pela	 segurança	dos	membros	da	Casa.	Afinal,	um	parlamento	 livre	 e	 soberano,	 legitimamente	 eleito	pelo
sufrágio	universal,	capaz	de	derrubar	o	governo	a	qualquer	momento,	mas	orgulhoso	de	apoiá-lo	nos	dias
mais	sombrios,	era	um	dos	pontos	em	disputa	com	o	inimigo.	O	parlamento	venceu.

Duvido	que	algum	dos	ditadores	tenha	tido	tanto	poder	efetivo,	em	sua	nação	inteira,	quanto	o	Gabinete
de	Guerra	 inglês.	Quando	expressávamos	nossos	desejos,	 éramos	apoiados	pelos	 representantes	do	povo	e
calorosamente	obedecidos	por	todos.	No	entanto,	em	momento	algum	o	direito	de	crítica	foi	cerceado.	Os
críticos	 quase	 sempre	 respeitavam	 o	 interesse	 nacional.	 Nas	 ocasiões	 em	 que	 nos	 contestaram,	 foram
derrubados	pela	votação	de	maiorias	esmagadoras	nas	duas	Câmaras	—	e	isso,	em	contraste	com	os	métodos
totalitários,	 sem	 a	menor	 coerção,	 intervenção	 ou	 uso	 da	 polícia	 ou	 do	 serviço	 secreto.	 Era	 um	 orgulho
constatar	 que	 a	 democracia	 parlamentar,	 ou	 como	 quer	 que	 se	 possa	 chamar	 nossa	 vida	 pública	 inglesa,
podia	suportar,	superar	e	sobreviver	a	todas	as	provações.	Nem	mesmo	a	ameaça	de	aniquilação	intimidou
nossos	parlamentares;	felizmente,	porém,	ela	não	se	materializou.

✩

Em	meados	de	setembro,	uma	nova	e	terrível	forma	de	ataque	foi	usada	contra	nós.	Um	grande	número
de	bombas	de	ação	retardada	foi	larga	e	profusamente	lançado	sobre	nós	e	se	tornou	um	grave	problema.
Longos	 trechos	 de	 ferrovias,	 entroncamentos	 importantes,	 acessos	 a	 fábricas	 vitais,	 aeroportos	 e	 grandes
rodovias	 tinham	que	 ser	 bloqueados	dezenas	 de	 vezes,	 ficando	 inacessíveis	 em	momentos	de	necessidade.
Essas	bombas	tinham	que	ser	desenterradas	e	deflagradas	ou	desativadas.	Tratava-se	de	uma	tarefa	de	extremo
perigo,	especialmente	no	começo,	quando	todos	os	meios	e	métodos	tinham	de	ser	aprendidos,	através	de
uma	 série	 de	 experiências	 decisivas.	 Já	 relatei	 o	 drama	 da	 desmontagem	 das	minas	magnéticas,	mas	 essa
forma	 de	 dedicação	 pessoal	 transformou-se	 então	 num	 lugar-comum,	 embora	 continuasse	 sublime.	 Eu
sempre	me	interessara	pelos	detonadores	de	ação	retardada,	que	me	haviam	impressionado	pela	primeira	vez
em	1918,	quando	os	alemães	os	utilizaram	em	larga	escala	para	nos	impedir	de	usar	as	ferrovias	pelas	quais
planejávamos	penetrar	na	Alemanha.	Eu	havia	insistido	em	que	os	usássemos	na	Noruega	e	no	canal	de	Kiel
e	 no	Reno.	Trata-se,	 sem	dúvida,	 de	 um	 instrumento	muito	 eficaz	 na	 guerra,	 em	 virtude	 da	 prolongada
incerteza	que	gera.	Estávamos	prestes	a	ter,	nós	mesmos,	uma	prova	dele.	Criou-se	uma	organização	especial
para	lidar	com	esse	dispositivo.	Criaram-se	companhias	especializadas	em	todas	as	metrópoles,	municípios	e
comarcas.	Apareceram	voluntários	para	esse	 jogo	mortal.	Formaram-se	equipes,	que	tinham	sorte	ou	azar.
Algumas	 sobreviveram	 a	 essa	 fase	 de	 nossas	 provações.	 Outras	 passaram	 por	 vinte,	 trinta	 ou	 quarenta



experiências	antes	de	chegarem	à	sua	hora	fatal.	As	equipes	de	bombas	não	deflagradas	(UXB	—	unexploded
bombs)	apresentavam-se	por	onde	quer	que	eu	passasse	em	minhas	viagens.	De	algum	modo,	seus	rostos	não
se	 pareciam	 com	 os	 dos	 homens	 comuns,	 por	mais	 valentes	 e	 devotados	 que	 fossem.	 Eles	 eram	 pálidos,
magros,	com	rostos	de	expressão	tristonha,	um	brilho	reluzente	no	olhar	e	uma	compressão	excepcional	dos
lábios;	e	ainda	um	porte	perfeito.	Ao	escrevermos	sobre	nossos	tempos	difíceis,	tendemos	a	usar	em	demasia
a	palavra	“terrível”.	Ela	deveria	ser	reservada	à	missão	das	esquadras	UXB.

Lembro-me	de	uma	equipe	que	pode	ser	tomada	como	símbolo	de	muitas	outras.	Compunha-se	de	três
pessoas:	o	conde	de	Suffolk,	sua	se cretária	particular	e	seu	motorista,	já	bastante	idoso.	Eles	se	denominavam
“a	 Santíssima	 Trindade”.	 Sua	 perícia	 e	 continuada	 existência	 espalharam-se	 entre	 todos	 os	 conhecedores.
Trinta	e	quatro	bombas	não	deflagradas	foram	desativadas	por	eles,	com	polida	e	sorridente	eficiência.	Mas	a
35ª	cobrou	seu	tributo.	Lá	se	foram	o	conde	de	Suffolk	e	sua	Santíssima	Trindade	pelos	ares.	Mas	estamos
certos	de	que,	assim	como	no	caso	de	Master	Valiant-for-the-truth,	“todas	as	trombetas	soaram	para	eles	do
outro	lado”.2	Em	pouco	tempo,	mas	com	o	árduo	sacrifício	de	mui	nobres	figuras,	a	dedicação	das	equipes
de	UXB	dominou	o	perigo.

✩

É	difícil	comparar	a	provação	dos	londrinos	no	inverno	de	1940-41	com	a	dos	alemães	nos	três	últimos
anos	 da	 guerra.	 Nessa	 fase	 final,	 as	 bombas	 eram	 muito	 mais	 potentes	 e	 os	 bombardeios,	 muito	 mais
intensos.	Por	 outro	 lado,	 os	 longos	preparativos	 e	 o	 rigor	 alemão	haviam	permitido	 a	 construção	de	um
sistema	completo	de	abrigos	à	prova	de	bombas,	para	onde	todos	eram	forçados	a	ir,	seguindo	uma	rotina
férrea.	Quando	 finalmente	 entramos	 na	Alemanha,	 encontramos	 cidades	 completamente	 destruídas,	mas
também	 algumas	 construções	 sólidas	 que	 se	 mantinham	 de	 pé	 e	 espaçosas	 galerias	 subterrâneas	 onde	 os
habitantes	dormiam	noite	após	noite,	embora	suas	casas	e	suas	propriedades	fossem	destruídas	na	superfície.
Em	muitos	casos,	apenas	as	pilhas	de	escombros	eram	atingidas.	Em	Londres,	no	entanto,	embora	o	ataque
fosse	menos	 esmagador,	 os	 preparativos	 de	 segurança	 estavam	muito	menos	 desenvolvidos.	 Excetuado	 o
metrô,	não	havia	 lugares	 realmente	seguros.	Pouquíssimos	porões	ou	adegas	eram	capazes	de	suportar	um
impacto	direto.	Praticamente	toda	a	massa	da	população	londrina	morava	e	dormia	em	seus	próprios	lares
ou	 em	 abrigos	Anderson,	 embaixo	 do	 fogo	 inimigo,	 arriscando	 a	 sorte	 com	 fleuma	 inglesa	 após	 um	dia
cansativo	de	 trabalho.	Nem	 sequer	um	em	cada	mil	 tinha	qualquer	 tipo	de	proteção,	 a	não	 ser	 contra	o
deslocamento	de	ar	das	explosões	e	os	estilhaços.	Mas	houve	tão	pouco	abatimento	psicológico	quanto	dano
físico.	É	claro	que,	se	fossem	as	bombas	de	1943	usadas	contra	a	Londres	de	1940,	teríamos	chegado	a	uma
situação	que	talvez	pulverizasse	qualquer	organização	humana.	Mas	tudo	acontece	em	sua	hora	e	sua	vez,	e
ninguém	tem	o	direito	de	dizer	que	Londres,	que	certamente	não	foi	vencida,	não	era	também	invencível.

Pouco	ou	nada	 se	 fizera	 antes	da	guerra	ou	durante	o	período	passivo	para	providenciar	 fortificações	 à
prova	 de	 bombas,	 de	 onde	 fosse	 possível	 continuar	 a	 exercer	 o	 governo	 central.	 Fizeram-se	 planos
elaborados	para	mudar	 a	 sede	do	governo	para	 fora	de	Londres.	Ramos	 inteiros	de	muitos	ministérios	 já
tinham	 sido	 deslocados	 para	 Harrogate,	 Bath,	 Cheltenham	 e	 outros	 locais.	 Haviam-se	 requisitado
acomodações,	numa	vasta	área,	para	atender	a	todos	os	ministros	e	funcionários	 importantes,	na	eventua-
lidade	de	uma	evacuação	de	Londres.	Mas,	sob	o	bombardeio,	o	desejo	e	a	determinação	do	governo	e	do
parlamento	de	permanecer	em	Londres	foram	inconfundíveis,	e	eu	partilhava	plenamente	desse	sentimento.
Como	 outros,	 eu	 havia	 muitas	 vezes	 imaginado	 que	 a	 destruição	 se	 tornasse	 tão	 devastadora,	 que	 fosse
imperativo	efetuar	uma	mudança	e	dispersão	gerais.	Mas,	sob	o	impacto	dos	acontecimentos,	todas	as	nossas
reações	foram	em	sentido	contrário.



Naqueles	meses,	fazíamos	nossas	reuniões	vespertinas	do	Gabinete	na	sala	de	guerra,	no	porão	do	Anexo.
Para	chegar	até	lá,	saindo	de	Downing	Street,	era	preciso	atravessar	a	pé	o	quadrilátero	do	Foreign	Office	e
passar	com	dificuldade	por	entre	as	turmas	de	operários	que	derramavam	concreto	para	tornar	mais	seguros
a	sala	de	guerra	e	os	escritórios	do	porão.	Eu	não	me	dera	conta	do	esforço	que	isso	representava	para	Mr.
Chamberlain,	con sideradas	as	consequências	da	grande	cirurgia	que	ele	fizera.	Nada	conseguia	detê-lo,	e	ele
nunca	 esteve	 mais	 alinhado	 ou	 mais	 frio	 e	 decidido	 do	 que	 nas	 últimas	 reuniões	 do	 Gabinete	 a	 que
compareceu.

Uma	 noite,	 no	 fim	 de	 setembro	 de	 1940,	 olhei	 pela	 porta	 da	 frente	 de	 Downing	 Street	 e	 vi	 alguns
operários	 empilhando	 sacos	 de	 areia	 junto	 às	 janelas	 baixas	 do	 porão	 do	 Foreign	 Office,	 em	 frente.
Perguntei	o	que	estavam	fazendo.	Fui	informado	de	que,	desde	sua	cirurgia,	Mr.	Neville	Chamberlain	tinha
que	receber	um	tratamento	periódico	especial,	e	era	muito	embaraçoso	fazer	isso	no	abrigo	do	n°	11,	onde
pelo	menos	 vinte	pessoas	 ficavam	durante	os	bombardeios	 constantes,	 de	modo	que	um	pequeno	 espaço
particular	 estava	 sendo	 preparado	 para	 ele	 naquele	 local.	 Todos	 os	 dias,	 ele	 cumpria	 todos	 os	 seus
compromissos,	 reservado,	eficiente,	 impecavelmente	trajado.	Mas	ali	estava	o	pano	de	fundo.	Era	demais.
Usei	minha	autoridade.	Atravessei	a	passagem	entre	o	n°	10	e	o	n°	11	e	encontrei	a	senhora	Chamberlain.
Disse-lhe:	“Ele	não	deveria	estar	aqui	nessas	condições.	Você	precisa	 tirá-lo	daqui	até	que	ele	volte	a	 ficar
bem.	Mandarei	todos	os	telegramas	para	ele	diariamente.”	Ela	se	retirou	para	falar	com	o	marido.	Uma	hora
depois,	mandou-me	um	recado:	“Ele	vai	fazer	o	que	você	quer.	Partiremos	esta	noite.”	Nunca	mais	tornei	a
vê-lo.	Tenho	certeza	de	que	ele	queria	morrer	trabalhando.	Mas	não	seria	assim.

✩

O	retiro	de	Mr.	Chamberlain	 levou	a	 importantes	mudanças	ministeriais.	Mr.	Herbert	Morrison	 tinha
sido	um	eficiente	e	vigoroso	ministro	do	Abastecimento,	e	Sir	John	Anderson	havia	enfrentado	a	blitz	em
Londres	com	uma	administração	firme	e	competente.	Nos	primeiros	dias	de	outubro,	o	ataque	contínuo	à
maior	cidade	do	mundo	foi	tão	grave	e	acarretou	tantos	problemas	de	natureza	social	e	política	na	vasta	e
atormentada	 população	 londrina,	 que	 achei	 que	 seria	 útil	 ter	 um	 membro	 do	 parlamento	 de	 longa
experiência	 no	 Ministério	 do	 Interior,	 a	 essa	 altura	 também	 Ministério	 da	 Segurança	 Interna.	 Londres
estava	aguentando	o	tranco.	Herbert	Morrison	era	londrino,	versado	em	todos	os	aspectos	da	administração
metropolitana.	Tinha	 uma	 experiência	 ímpar	 no	 governo	 de	 Londres,	 tendo	 sido	 líder	 da	 assembleia	 do
condado	e	a	principal	figura	nas	questões	de	sua	alçada,	sob	muitos	aspectos.	Ao	mesmo	tempo,	eu	precisava
de	John	Anderson,	cujo	trabalho	no	Ministério	do	Interior	tinha	sido	excelente,	como	Lord	presidente	do
Privy	 Council	 na	 esfera	 mais	 ampla	 do	 comitê	 de	 assuntos	 internos,	 para	 onde	 uma	 imensa	 massa	 de
assuntos	era	encaminhada,	com	grande	alívio	para	o	Gabinete.	Isso	também	aliviava	meu	próprio	fardo	e
me	permitia	concentrar-me	na	condução	militar	da	guerra,	na	qual	meus	colegas	pareciam	cada	vez	mais
dispostos	a	me	dar	liberdade.

Assim,	 solicitei	 que	 esses	 dois	 importantes	 ministros	 trocassem	 de	 cargos.	 O	 que	 ofereci	 a	 Herbert
Morrison	 não	 era	 nenhum	 mar	 de	 rosas.	 Estas	 páginas	 decerto	 não	 têm	 meios	 de	 tentar	 descrever	 os
problemas	do	 governo	de	Londres,	 numa	 época	 em	que	 era	 comum,	noite	 após	noite,	 dez	 ou	 vinte	mil
pessoas	ficarem	desabrigadas,	e	em	que	nada	além	da	vigilância	incessante	dos	cidadãos,	como	sentinelas	do
fogo	postados	nos	telhados,	impedia	os	incêndios	incontroláveis;	numa	época	em	que	os	hospitais,	repletos
de	ho mens	e	mulheres	mutilados,	eram	atingidos,	eles	mesmos,	pelas	bombas	do	inimigo;	em	que	centenas
de	 milhares	 de	 pessoas	 extenuadas	 acotovelavam-se	 em	 abrigos	 inseguros	 e	 insalubres;	 em	 que	 as
comunicações	 rodoviárias	 e	 ferroviárias	 eram	 constantemente	 interrompidas;	 em	 que	 as	 redes	 de	 esgoto
eram	destroçadas	e	o	fornecimento	de	luz	e	força	e	de	gás	ficava	paralisado;	e	em	que,	ainda	assim,	toda	a



vida	batalhadora	e	árdua	de	Londres	tinha	que	seguir	em	frente,	e	quase	um	milhão	de	pessoas	tinham	que
se	deslocar	de	um	lado	para	outro	para	trabalhar,	todas	as	noites	e	todas	as	manhãs.	Não	sabíamos	quanto
tempo	aquilo	 ia	durar.	Não	 tínhamos	 razões	para	 supor	que	não	 fosse	continuar	piorando.	Quando	 fiz	a
proposta	 a	Mr.	Morrison,	 ele	 sabia	disso	bem	demais	para	 tratá-la	 com	displicência.	Pediu	 algumas	horas
para	pensar,	mas	em	pouco	tempo	voltou	e	disse	que	teria	orgulho	em	assumir	o	cargo.	Aprovei	com	louvor
sua	decisão	viril.

Logo	depois	das	 trocas	ministeriais,	uma	mudança	nos	métodos	do	 inimigo	afetou	nossa	política	geral.
Até	ali,	o	ataque	inimigo	restringira-se	quase	exclusivamente	a	bombas	explosivas	potentes,	mas,	na	lua	cheia
de	 15	 de	 outubro,	 quando	 caiu	 sobre	 nós	 o	 ataque	mais	 violento	 do	mês,	 os	 aviões	 alemães	 despejaram
também	setenta	mil	bombas	 incendiárias.	Até	então,	havíamos	incentivado	os	 londrinos	a	se	abrigarem,	e
todos	os	esforços	vinham	sendo	feitos	para	aperfeiçoar	sua	proteção.	Mas,	a	essa	altura,	“para	os	porões!”	teve
de	 ser	 substituído	 por	 “para	 os	 telhados!”	 Coube	 ao	 novo	 ministro	 da	 Segurança	 Interna	 instituir	 essa
política.	Criou-se	rapidamente	uma	organização	de	vigilantes	do	fogo	e	serviços	de	combate	a	incêndios,	em
escala	 gigantesca	 e	 abrangendo	 a	 totalidade	 de	 Londres	 (à	 parte	 as	 medidas	 tomadas	 nas	 cidades	 das
províncias).	A	princípio,	os	vigilantes	do	fogo	eram	voluntários,	mas	o	número	necessário	era	tão	grande,	e
tão	 intenso	 o	 sentimento	 de	 que	 todos	 os	 homens	 deveriam	 revezar-se	 no	 rol	 de	 colaboradores,	 que	 a
vigilância	contra	incêndio	logo	se	tornou	compulsória.	Essa	forma	de	serviço	surtiu	um	efeito	revigorante	e
animador	 em	 todas	 as	 classes.	 As	 mulheres	 fizeram	 pressão	 para	 assumir	 sua	 quota	 de	 participação.
Desenvolveram-se	sistemas	de	treinamento	em	grande	escala,	para	ensinar	os	vigilantes	do	fogo	a	lidar	com
os	 vários	 tipos	 de	 bombas	 incendiárias	 usados	 contra	 nós.	 Muitos	 tornaram-se	 peritos	 e	 milhares	 de
incêndios	foram	extintos	antes	de	assumirem	grandes	proporções.	A	experiência	de	permanecer	nos	telhados
noite	após	noite,	sob	bombardeio,	e	sem	nenhuma	proteção	além	de	um	capacete	de	latão,	logo	se	tornou
habitual.

Mr.	Morrison	decidiu,	pouco	depois,	consolidar	as	1.400	brigadas	de	incêndio	locais	num	único	Corpo
de	Bombeiros	Nacional,	e	suplementá-lo	com	uma	grande	guarda	de	incêndio	formada	por	civis	treinados,
que	 trabalhariam	 em	 suas	 horas	 de	 folga.	 A	 guarda	 de	 incêndio,	 como	 os	 vigilantes	 dos	 telhados,	 foi
inicialmente	recrutada	entre	voluntários,	mas,	à	semelhança	deles,	tornou-se	compulsória	por	assentimento
geral.	O	Corpo	de	Bombeiros	Nacional	deu-nos	as	vantagens	de	maior	mobilidade,	um	padrão	universal	de
treinamento	 e	 equipamentos,	 e	 graduações	 formalmente	 reconhecidas.	 As	 outras	 forças	 da	 Defesa	 Civil
produziram	colunas	de	prontidão	para	ir	a	qualquer	lugar,	mediante	um	minuto	de	aviso.	O	nome	Serviço
de	Defesa	Civil	substituiu	a	denominação	usada	antes	da	guerra,	Prevenção	contra	Ataques	Aéreos	(ARP	—
air	 raid	 precautions).	 Forneceram-se	 bons	 uniformes	 para	 um	 grande	 número	 de	 pessoas	 e	 elas	 se
conscientizaram	de	constituir	uma	quarta	força	da	Coroa.

Alegrava-me	 saber	 que,	 a	 termos	 qualquer	 de	 nossas	 cidades	 atacadas,	 o	 impacto	 maior	 recairia	 sobre
Londres.	Londres	era	uma	espécie	de	imenso	animal	pré-histórico,	capaz	de	suportar	ferimentos	terríveis,	de
ficar	mutilado	e	 sangrando	por	muitas	 feridas	e,	mesmo	assim,	preservar	 sua	vida	e	 seus	movimentos.	Os
abrigos	do	tipo	Anderson	difundiram-se	pelos	bairros	operários	de	casas	de	dois	andares	e	tudo	foi	feito	para
torná-los	habitáveis	e	para	secá-los	em	tempo	chuvoso.	Mais	tarde,	criou-se	o	abrigo	do	tipo	Morrison,	que
não	passava	de	uma	pesada	mesa	de	 cozinha,	 feita	 de	 aço	 e	 com	 fortes	 laterais	 de	 varas	 de	 aço,	 capaz	de
resistir	os	escombros	de	uma	casa	pequena	e,	com	isso,	dar	uma	certa	proteção.	Muitos	deveram	sua	vida	a
ele.	Quanto	ao	mais,	“Londres	aguentaria”.	Suportou	tudo	o	que	veio,	e	mais	teria	suportado.	Nessa	ocasião,
na	verdade,	não	víamos	outro	fim	senão	a	demolição	da	metrópole	inteira.	Mesmo	assim,	como	assinalei	na
Câmara	dos	Comuns	na	época,	a	lei	do	rendimento	decrescente	funciona	no	caso	da	demolição	de	grandes
cidades.	Em	pouco	tempo,	muitas	das	bombas	cairiam	apenas	sobre	casas	já	destruídas	e	sacudiriam	somente



o	 entulho.	 Em	 amplas	 áreas,	 não	 restaria	 mais	 nada	 para	 incendiar	 ou	 destruir	 e,	 ainda	 assim,	 os	 seres
humanos	fariam	suas	casas	aqui	e	ali	e	continuariam	seu	trabalho,	com	habilidade	e	força	infinitas.

✩

Na	noite	de	3	de	novembro,	pela	primeira	vez	em	quase	dois	meses,	nenhuma	sirene	de	alarme	soou	em
Londres.	 O	 silêncio	 pareceu	 estranhíssimo	 para	 muitos.	 Ficaram	 imaginando	 o	 que	 estaria	 havendo	 de
errado.	Na	noite	seguinte,	os	ataques	do	inimigo	espalharam-se	largamente	por	toda	a	ilha,	e	isso	continuou
por	algum	tempo.	Tinha	havido	outra	mudança	na	política	da	ofensiva	alemã.	Embora	Londres	ainda	fosse
considerada	 o	 alvo	 principal,	 fizeram	 então	 um	 grande	 esforço	 para	 danificar	 os	 centros	 industriais	 da
Inglaterra.	Esquadrilhas	especiais	 tinham	sido	 treinadas,	 com	novos	dispositivos	de	navegação,	para	atacar
centros	 fundamentais	específicos.	Por	exemplo,	uma	 formação	 foi	 treinada	exclusivamente	para	destruir	a
fábrica	 de	 motores	 aéreos	 da	 Rolls-Royce	 em	 Hillington,	 Glasgow.	 Tudo	 isso	 compunha	 um	 plano
improvisado	e	provisório.	A	 invasão	da	 Inglaterra	 fora	 temporariamente	abandonada	e	o	ataque	contra	a
Rússia	ainda	não	estava	montado,	nem	era	esperado	fora	do	círculo	 íntimo	de	Hitler.	Assim,	os	meses	de
inverno	 restantes	 seriam,	 para	 a	 força	 aérea	 alemã,	 um	período	 de	 experimentação,	 tanto	 de	 dispositivos
técnicos	 para	 bombardeio	 noturno	 quanto	 de	 ataques	 ao	 comércio	 marítimo	 inglês,	 paralelamente	 à
tentativa	de	liquidar	nossa	produção	militar	e	civil.	Melhor	teriam	feito	se	se	ativessem	a	uma	coisa	de	cada
vez,	de	modo	a	levá-la	até	o	fim.	Mas	já	estavam	desconcertados	e	momentaneamente	inseguros.

Essas	 novas	 táticas	 de	 bombardeio	 começaram	 pelo	 ataque	 a	Coventry,	 na	 noite	 de	 14	 de	 novembro.
Londres	parecia	um	alvo	grande	e	 impreciso	demais	para	a	obtenção	de	 resultados	decisivos,	mas	Göring
esperava	 que	 as	 cidades	 ou	 os	 centros	 de	 fabricação	 de	 material	 bélico	 das	 províncias	 pudessem	 ser
efetivamente	 arrasados.	 O	 ataque	 iniciou-se	 logo	 nas	 primeiras	 horas	 da	 madrugada	 do	 dia	 14	 e,	 ao
amanhecer,	 quase	 quinhentos	 aviões	 alemães	 haviam	 lançado	 seiscentas	 toneladas	 de	 altos	 explosivos	 e
milhares	de	bombas	incendiárias.	No	cômputo	geral,	esse	foi	o	ataque	mais	devastador	que	suportamos.	O
centro	de	Coventry	foi	arrasado	e,	durante	um	breve	período,	sua	vida	ficou	completamente	desestruturada.
Quatrocentas	 pessoas	 foram	 mortas	 e	 muitas	 outras,	 gravemente	 feridas.	 A	 rádio	 alemã	 proclamou	 que
outras	cidades	seriam	similarmente	“coventrizadas”.	Não	obstante,	as	importantíssimas	fábricas	de	motores
aéreos	 e	 ferramentas	 não	 foram	 paralisadas,	 nem	 tampouco	 a	 população,	 até	 então	 não	 submetida	 à
provação	 dos	 bombardeios,	 foi	 posta	 fora	 de	 combate.	 Em	 menos	 de	 uma	 semana,	 um	 comitê	 de
emergência	de	reconstrução	fez	um	esplêndido	trabalho	de	restauração	da	vida	da	cidade.

Em	15	de	novembro,	o	inimigo	desviou-se	outra	vez	para	Londres,	com	um	fortíssimo	bombardeio	em
plena	lua	cheia.	Causaram	muitos	estragos,	especialmente	em	igrejas	e	outros	monumentos.	O	alvo	seguinte
foi	Birmingham,	e	três	bombardeios	sucessivos,	entre	os	dias	19	e	22,	infligiram	muita	destruição	e	perdas
humanas.	Quase	 oitocentas	 pessoas	 foram	mortas	 e	mais	 de	 duas	mil	 feridas;	mas	 a	 vida	 e	 o	 espírito	 de
Birmingham	sobreviveram	a	esse	 suplício,	e	 seu	milhão	de	habitantes,	altamente	organizado,	consciente	e
compreensivo,	elevou-se	acima	de	seu	sofrimento	físico.	Durante	a	última	semana	de	novembro	e	o	início
de	dezembro,	o	peso	do	 ataque	deslocou-se	para	 as	 cidades	portuárias.	Bristol,	 Southampton	 e	 sobretudo
Liverpool	foram	intensamente	bombardeadas.	Depois,	Plymouth,	Sheffield,	Manchester,	Leeds,	Glasgow	e
outros	centros	de	material	bélico	passaram	impávidos	pelo	bombardeio.	Onde	quer	que	incidisse	o	impacto,
a	nação	estava	tão	firme	quanto	é	salgado	o	mar.

O	 auge	 dos	 ataques	 repentinos	 dessas	 semanas	 deu-se	 novamente	 em	 Londres,	 no	 domingo,	 29	 de
dezembro.	Toda	a	experiência	alemã,	duramente	adquirida,	expressou-se	nessa	ocasião.	Foi	um	clássico	das
bombas	 incendiárias.	 O	 peso	 do	 ataque	 concentrou-se	 na	 própria	 City	 de	 Londres.	 Foi	 marcado	 para
coincidir	com	o	horário	da	vazante	máxima.	As	tubulações	de	água	foram	rompidas	logo	de	saída,	através	de



potentíssimas	minas	de	alto	teor	explosivo,	 lançadas	de	paraquedas.	Quase	1.500	incêndios	tiveram	de	ser
combatidos.	O	prejuízo	causado	às	estações	ferroviárias	e	às	docas	foi	sério.	Oito	das	igrejas	de	Wren	foram
destruídas	ou	danificadas.	O	Guildhall,	sede	da	prefeitura,	foi	atingido	pelo	fogo	e	pelo	deslocamento	de	ar
das	explosões,	e	a	catedral	de	St.	Paul	só	foi	salva	mediante	esforços	heroicos.	Um	vazio	de	destruição	bem
no	centro	do	mundo	inglês	abriu-se	diante	de	nós,	mas,	quando	o	rei	e	a	rainha	visitaram	o	cenário,	foram
recebidos	com	um	entusiasmo	que	ultrapassou	em	muito	qualquer	festival	da	realeza.

Durante	esse	prolongado	suplício,	que	ainda	duraria	vários	meses,	o	rei	esteve	o	tempo	todo	no	palácio	de
Buckingham.	 Abrigos	 adequados	 estavam	 sendo	 construídos	 nos	 porões,	 mas	 tudo	 isso	 levava	 tempo.
Ademais,	por	diversas	vezes,	ocorreu	a	Sua	Majestade	chegar	de	Windsor	em	meio	a	um	bombardeio	aéreo.
Numa	dessas	ocasiões,	ele	e	a	rainha	escaparam	realmente	por	um	triz.	Sua	Majestade	mandou	montar	um
estande	 de	 tiro	 nos	 jardins	 do	 palácio	 de	 Buckingham,	 onde	 ele,	 outros	membros	 de	 sua	 família	 e	 seus
camaristas	exercitavam-se	assiduamente,	usando	pistolas	e	metralhadoras.	Pouco	tempo	depois,	 levei	ao	rei
uma	carabina	americana	de	pequeno	alcance,	retirada	de	algumas	que	me	tinham	sido	enviadas.	Era	uma
arma	muito	boa.

Mais	ou	menos	nessa	época,	o	rei	modificou	sua	prática	de	me	receber	numa	audiência	semanal	formal,
por	volta	das	17	horas,	que	tinha	vigorado	durante	meus	primeiros	dois	meses	de	mandato.	Acertou-se	então
que	eu	almoçaria	 com	ele	 todas	 as	 terças-feiras.	Foi,	 sem	dúvida,	um	método	muito	agradável	de	discutir
negócios	 de	 estado,	 e	 às	 vezes	 a	 rainha	 se	 fazia	 presente.	 Em	 várias	 ocasiões,	 todos	 tivemos	 que	 carregar
nossos	pratos	 e	 copos	na	mão	e	descer	 ao	 abrigo	 em	progresso	para	 terminar	nossa	 refeição.	Os	 almoços
semanais	 transformaram-se	 numa	 instituição	 regular.	Depois	 dos	 primeiros	meses,	 Sua	Majestade	 decidiu
que	todos	os	criados	fossem	dispensados	e	que	nós	mesmos	nos	servíssemos	e	servíssemos	um	ao	outro.	Nos
quatro	anos	e	meio	em	que	isso	prosseguiu,	apercebi-me	da	extraordinária	diligência	com	que	o	rei	lia	todos
os	 telegramas	 e	 documentos	 públicos	 que	 lhe	 eram	 submetidos.	 No	 sistema	 constitucional	 inglês,	 o
Soberano	tem	o	direito	de	ser	informado	de	tudo	quanto	é	da	responsabilidade	de	seus	ministros	e	dispõe	do
direito	 irrestrito	 de	 aconselhar	 seu	 governo.	 Eu	 tinha	 o	 máximo	 cuidado	 de	 fazer	 com	 que	 tudo	 fosse
submetido	 ao	 rei	 e,	 em	 nossos	 encon tros	 semanais,	 era	 frequente	 ele	 demonstrar	 que	 havia	 adquirido
perfeito	conhecimento	de	papéis	com	que	eu	ainda	não	tinha	lidado.	Foi	de	grande	ajuda	para	a	Inglaterra
contar	com	um	rei	e	uma	rainha	tão	bons	nesses	anos	 fatídicos	e,	como	defensor	convicto	da	monarquia
constitucional,	prezei	como	uma	honra	singular	a	generosa	intimidade	com	que	fui	tratado,	na	condição	de
primeiro-ministro,	 e	 que	 suponho	 não	 ter	 tido	 precedentes	 desde	 a	 época	 da	 rainha	 Anne	 e	 de
Marlborough,	durante	os	anos	em	que	ele	esteve	no	poder.

✩

Isso	nos	traz	ao	fim	do	ano	—	a	bem	da	continuidade,	adiantei-me	à	guerra	em	geral.	O	leitor	há	de	se
dar	 conta	 de	 que	 todo	 esse	 fragor	 e	 tempestade	 foram	 apenas	 um	 acompanhamento	 dos	 frios	 processos
mediante	os	quais	nosso	esforço	de	guerra	era	sustentado	e	nossa	política	e	diplomacia	eram	conduzidas.	De
fato,	 devo	 registrar	 que,	 na	 cúpula,	 esses	 danos,	 em	não	 conseguindo	 ser	mortais,	 foram	um	estimulante
positivo	para	a	clareza	de	visão,	a	camaradagem	franca	e	a	ação	criteriosa.	Seria	insensato,	no	entan to,	supor
que,	se	o	ataque	tivesse	sido	dez	ou	vinte	vezes	mais	duro	—	ou	até,	talvez,	duas	ou	três	vezes	mais	severo	—
as	reações	sadias	que	descrevi	pudessem	ter	acontecido.

1	Residências	do	primeiro-ministro	e	do	ministro	das	Finanças.	(N.T.)
2	Citação	de	“Pilgrim’s	Progress”,	John	Bunyan.	(N.T.)
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Acima	do	rugir	 e	do	estrondo	 das	 armas,	 pairava	 então	 sobre	 nós	 um	 acontecimento	mundialmente
decisivo,	de	natureza	diferente.	A	eleição	presidencial	americana	ocorreu	em	5	de	novembro.	A	despeito	da
tenacidade	e	vigor	com	que	essas	disputas	quadrienais	são	conduzidas	e	das	ríspidas	divergências	nas	questões
internas	 que	 então	 dividiam	 os	 dois	 partidos	 principais,	 a	 causa	 suprema	 fora	 respeitada	 pelos	 líderes
responsáveis,	tanto	republicanos	quanto	democratas.	Em	Cleveland,	no	dia	2	de	novembro,	Mr.	Roosevelt
dissera:	“Nossa	política	é	fornecer	toda	a	ajuda	material	possível	às	nações	que	ainda	resistem	à	agressão,	do
outro	 lado	 dos	 oceanos	 Atlântico	 e	 Pacífico.”	 Seu	 adversário,	 Mr.	 Wendell	 Willkie,	 havia	 declarado	 no
mesmo	 dia,	 no	 Madison	 Square	 Garden:	 “Todos	 nós	 —	 republicanos,	 democratas	 e	 independentes	 —
somos	favoráveis	à	prestação	de	ajuda	ao	heroico	povo	inglês.	Devemos	colocar	à	disposição	dele	o	produto
de	nossa	indústria.”

Esse	patriotismo	preservava	a	segurança	da	União	americana	e	nossa	vida.	Mesmo	assim,	foi	com	grande
ansiedade	que	aguardei	o	 resultado.	Nenhum	novato	no	poder	 teria	condições	de	possuir	ou	adquirir	 em
pouco	tempo	o	conhecimento	e	a	experiência	de	Franklin	Roosevelt.	Ninguém	poderia	 igualar	 seus	dons
excepcionais.	Meu	 próprio	 relacionamento	 com	 ele	 fora	 cultivado	 por	mim	 com	 extremo	 cuidado,	 e	 já
parecia	haver	atingido	um	grau	de	confiança	e	amizade	que	era	um	fator	vital	em	todos	os	meus	pensamen -
tos.	Encerrar	a	camaradagem	lentamente	construída,	romper	a	continuidade	de	todas	as	nossas	discussões,
recomeçar	com	uma	nova	cabeça	e	uma	nova	personalidade,	isso	me	parecia	uma	perspectiva	ruim.	Desde
Dunquerque,	eu	não	me	lembrava	de	sentir-me	tão	tenso.	Foi	com	indescritível	alívio	que	recebi	a	notícia
de	que	o	presidente	Roosevelt	fora	reeleito.

✩

Até	esse	momento,	havíamos	feito	separadamente	nossas	encomendas	de	equipamentos	bélicos	nos	EUA
ao	exército,	à	marinha	e	à	força	aérea.	O	volume	cada	vez	maior	de	nossas	várias	necessidades	levara	a	uma
superposição	 em	numerosos	pontos,	 com	a	possibilidade	de	 surgimento	de	 atritos	nos	 escalões	 inferiores,
apesar	da	boa	vontade	geral.	“Só	uma	política	unificada	de	governo	na	aquisição	para	todas	as	 finalidades
defensivas”,	 escreve	 Mr.	 Stettinius,1	 “poderia	 realizar	 a	 tremenda	 tarefa	 que	 havia	 pela	 frente.”	 Isso
significava	que	o	governo	dos	EUA	deveria	fazer	todas	as	encomendas	de	armamentos.	Três	dias	depois	de
sua	eleição,	o	presidente	anunciou	publicamente	uma	“regra	prática”	para	a	divisão	da	produção	americana
de	armas.	À	medida	que	elas	saíssem	da	linha	de	produção,	deveriam	ser	divididas,	mais	ou	menos	meio	a
meio,	 entre	 as	 forças	 americanas	 e	 as	 forças	 inglesas	 e	 canadenses.	No	mesmo	dia,	 a	 Junta	de	Prioridades
aprovou	 uma	 solicitação	 inglesa	 de	 encomendar	mais	 12	mil	 aviões	 americanos,	 além	dos	 11	mil	 que	 já
havíamos	encomendado.	Mas	como	se	pagaria	tudo	isso?

Em	meados	de	novembro,	Lord	Lothian,	que	voara	recentemente	de	Washington	para	casa,	passou	dois
dias	comigo	em	Ditchley.	Eu	fora	aconselhado	a	não	mostrar	o	hábito	de	passar	todos	os	fins	de	semana	em
Chequers,	especialmente	na	lua	cheia,	para	evitar	a	eventualidade	de	que	o	inimigo	prestasse	uma	atenção
especial	em	mim.	Mr.	Ronald	Tree	e	sua	mulher	acolheram	a	mim	e	a	minha	equipe,	muitas	vezes,	em	sua



ampla	 e	 encantadora	 casa	 nas	 imediações	 de	Oxford.	 Ditchley	 fica	 a	 apenas	 quatro	 ou	 cinco	milhas	 de
Blenheim.	Nesse	ambiente	agradável,	recebi	o	embaixador.	Ele	estava	a	par	de	todos	os	aspectos	e	detalhes	da
atitude	americana.	Granjeara	 sobretudo	boa	vontade	e	confiança	em	Washington.	Acabava	de	 sair	de	um
contato	estreito	com	o	presidente,	com	quem	havia	estabelecido	uma	calorosa	amizade	pessoal.	Sua	mente
estava	então	no	problema	do	dólar	—	e	este	era	realmente	sinistro.

A	Inglaterra	havia	entrado	em	guerra	com	reservas	de	4,5	bilhões	em	dólares	ou	em	ouro	e	investimentos
nos	 Estados	 Unidos	 transformáveis	 em	 dólares.	 A	 única	 maneira	 pela	 qual	 esses	 recursos	 poderiam	 ser
aumen tados	seria	através	da	produção	adicional	de	ouro	no	Império	Britânico	—	principalmente,	é	claro,
na	África	do	Sul	—	e	através	de	vigorosos	esforços	para	exportar	mercadorias	para	os	Estados	Unidos,	em
especial	artigos	de	luxo,	como	uísque,	tecidos	finos	de	lã	e	porcelanas.	Por	meio	destes,	mais	dois	bilhões	de
dólares	 tinham	 sido	 obtidos	 nos	 primeiros	 16	 meses	 da	 guerra.	 Durante	 o	 período	 da	 “Guerra
Imperceptível”,	ficáramos	divididos	entre	o	veemente	desejo	de	encomendar	armas	e	munições	da	América
e	o	medo	aterrador	de	reduzir	nossas	reservas.	Na	época	de	Mr.	Chamberlain,	o	ministro	das	Finanças,	Sir
John	 Simon,	 estava	 sempre	 a	 nos	 falar	 do	 estado	 lamentável	 das	 nossas	 reservas	 em	 dólar	 e	 a	 insistir	 na
necessidade	 de	 conservá-las.	 Era	 mais	 ou	 menos	 reconhecido	 que	 teríamos	 de	 enfrentar	 uma	 limitação
rigorosa	das	importações	dos	EUA.	Funcionávamos	—	como	disse	certa	vez	a	Stettinius	Mr.	Purvis,	chefe	de
nossa	 comissão	 de	 compras	 e	 homem	 de	 extraordinária	 capacidade	—	 “como	 se	 estivéssemos	 numa	 ilha
deserta	a	meia	ração,	que	teríamos	de	esticar	tanto	quanto	possível”.2

Isso	 havia	 significado	 arranjos	 complicados	 para	 fazer	 nosso	 dinheiro	 render.	 Em	 tempos	 de	 paz,
importávamos	 livremente	e	efetuávamos	os	pagamentos	a	nosso	gosto.	Quando	veio	a	guerra,	 tivemos	de
criar	 um	mecanismo	 que	 mobilizasse	 ouro	 e	 dólares	 e	 outros	 ativos	 particulares,	 que	 impedisse	 os	 mal-
intencionados	de	remeterem	seus	recursos	para	países	onde	julgassem	as	coisas	mais	seguras,	e	que	reduzisse
as	 importações	 supérfluas	 e	 outros	 gastos.	 Além	 de	 nos	 certificarmos	 de	 não	 desperdiçar	 nossa	 moeda,
tínhamos	de	 garantir	 que	 os	 outros	 continuassem	 a	 aceitá-la.	Os	países	 da	 área	 da	 libra	 esterlina	 estavam
conosco:	 adotaram	 uma	 política	 de	 controle	 cambial	 idêntica	 à	 nossa	 e	 aceitaram	 e	 conservaram	 a	 libra
esterlina	de	bom	grado.	Com	outros,	havíamos	feito	acordos	especiais,	mediante	os	quais	lhes	efetuávamos
pagamentos	em	libras,	que	podiam	ser	usadas	em	qual quer	parte	da	área	de	predomínio	do	esterlino,	e	eles
se	comprometiam	a	reter	todas	as	libras	para	as	quais	não	tivessem	uma	destinação	imediata	e	a	manter	as
transações	nas	taxas	de	câmbio	oficiais.	Esses	acordos	tinham	sido	originalmente	firmados	com	a	Argentina	e
a	Suécia,	mas	se	estenderam	a	vários	outros	países	do	continente	europeu	e	da	América	do	Sul.	Foram	feitos
depois	da	primavera	de	1940,	e	foi	uma	satisfação	—	e	um	tributo	à	libra	esterlina	—	podermos	efetuá-los	e
mantê-los,	numa	situação	de	tamanha	dificuldade.	Desse	modo,	havíamos	conseguido	continuar	a	negociar
com	a	maior	parte	do	mundo	em	esterlinos	e	a	reservar	a	maior	parte	de	nosso	precioso	ouro	e	dos	dólares
para	as	compras	vitais	nos	Estados	Unidos.

Quando	a	guerra	explodiu	numa	horrenda	realidade,	em	maio	de	1940,	reconhecemos	que	uma	nova	era
havia	despontado	nas	relações	anglo-ame ricanas.	Desde	a	época	em	que	eu	formara	o	novo	governo	e	em
que	Sir	Kingsley	Wood	se	tornara	ministro	das	Finanças,	havíamos	passado	a	adotar	um	plano	mais	simples:
encomendar	 tudo	o	que	nos	 fosse	possível,	deixando	os	 futuros	problemas	 financeiros	na	mão	da	Divina
Providência.	Lutando	pela	sobrevivência	e,	em	pouco	tempo,	sozinhos,	sob	bombardeios	incessantes	e	com
a	invasão	a	nos	espreitar	ameaçadoramente,	teria	sido	uma	falsa	economia	e	uma	prudência	mal-orientada
preocuparmo-nos	demais	com	o	que	aconteceria	quando	nossos	dólares	acabassem.	Estávamos	cônscios	das
tremendas	mudanças	que	vinham	ocorrendo	na	opinião	pública	americana	e	da	crescente	convicção,	não
apenas	em	Washington,	mas	em	toda	a	União,	de	que	o	destino	dela	estava	vinculado	ao	nosso.	Além	disso,
nessa	 ocasião,	 uma	 intensa	 onda	de	 simpatia	 e	 admiração	pela	 Inglaterra	 havia	 brotado	 em	 toda	 a	nação
americana.	Sinais	muito	amistosos	nos	tinham	sido	feitos	diretamente	de	Washington	e	também	através	do



Canadá,	 incentivando	nossa	 intrepidez	e	 indicando	que,	de	um	modo	ou	de	outro,	seria	encontrada	uma
saída.	 Na	 pessoa	 de	 Mr.	 Morgenthau,	 secretário	 do	 Tesouro,	 a	 causa	 dos	 aliados	 tinha	 um	 defensor
incansável.	Assumir	os	 contratos	 franceses,	 em	 junho,	quase	havia	duplicado	nossos	dispêndios	de	divisas.
Além	 disso,	 havíamos	 feito	 novas	 encomendas	 de	 aviões,	 tanques	 e	 navios	 mercantes	 por	 toda	 parte,	 e
promovido	a	construção	de	grandes	fábricas	novas	nos	Estados	Unidos	e	no	Canadá.

✩

Até	novembro,	havíamos	pago	 tudo	que	 tínhamos	 recebido.	 Já	havíamos	 vendido	o	 equivalente	 a	 335
milhões	de	dólares	em	ações	americanas,	con fiscadas	de	investidores	particulares	na	Inglaterra,	em	troca	de
esterlinos.	Tínhamos	pago	mais	de	4,5	bilhões	de	dólares	em	dinheiro.	Restavam-nos	apenas	dois	bilhões,	a
maior	parte	deles	em	investimentos,	muitos	dos	quais	sem	liquidez	imediata	no	mercado.	Estava	claro	que
não	poderíamos	continuar	dessa	maneira	por	muito	mais	tempo.	Mesmo	que	nos	despojássemos	de	todo	o
nosso	ouro	e	divisas,	não	conseguiríamos	pagar	nem	metade	do	que	havíamos	encomendado,	e	a	amplitude
da	guerra	tornava	necessário	dispormos	de	dez	vezes	mais.	Tínhamos	de	conservar	algo	na	mão	para	levar
adiante	nossas	transações	diárias.

Lothian	 confiava	 em	 que	 o	 presidente	 e	 seus	 assessores	 estavam	 buscando	 com	 empenho	 a	 melhor
maneira	de	nos	ajudar.	Agora	que	a	eleição	havia	terminado,	era	chegado	o	momento	de	agir.	Infindáveis
discussões	 em	 nome	 do	 nosso	 Tesouro	 prosseguiam,	 em	 Washington,	 entre	 o	 representante	 do	 próprio
Tesouro,	 Sir	 Frederick	 Phillips	 e	 Mr.	 Morgenthau.	 O	 embaixador	 instou-me	 a	 redigir	 uma	 exposição
completa	 de	 nossa	 situação	 para	 o	 presidente.	Assim,	 naquele	 domingo	 em	Ditchley,	 redigi,	 em	 consulta
com	ele,	uma	carta	pessoal.	Como	o	documento	tinha	de	ser	conferido	e	reconferido	pelos	chefes	de	estado-
maior	e	pelo	Tesouro,	além	de	aprovado	pelo	Gabinete	de	Guerra,	não	ficou	concluído	antes	do	retorno	de
Lothian	a	Washington.	Em	sua	forma	final,	recebeu	a	data	de	8	de	dezembro	e	foi	imediatamente	enviado	a
Mr.	Roosevelt.	A	carta,	que	foi	uma	das	mais	importantes	que	jamais	escrevi,	chegou	ao	nosso	grande	amigo
quando	ele	 estava	num	cruzeiro	 a	bordo	de	uma	belonave	 americana,	o	Tuscaloosa,	 sob	o	 sol	do	mar	do
Caribe.	Ao	redor	dele	estavam	apenas	os	que	lhe	eram	íntimos.	Harry	Hopkins,	que	eu	ainda	não	conhecia,
disse-me,	 posteriormente,	 que	 Mr.	 Roosevelt	 leu	 e	 releu	 essa	 carta,	 sentado	 sozinho	 em	 sua	 cadeira	 no
convés,	e	que,	durante	dois	dias,	não	pareceu	haver	chegado	a	nenhuma	conclusão	clara.	Ficou	imerso	em
intensa	reflexão	e	remoeu	suas	ideias	em	silêncio.

De	 tudo	 isso	 brotou	 uma	 decisão	 esplêndida.	 O	 presidente	 soube	 desde	 logo	 o	 que	 queria	 fazer.	 Seu
problema	 era	 como	 obter	 o	 apoio	 de	 seu	 país	 e	 como	 persuadir	 o	 Congresso	 a	 seguir	 sua	 orientação.
Segundo	 Stettinius,	 o	 presidente,	 já	 no	 fim	 do	 verão,	 havia	 mencionado,	 numa	 reunião	 da	 Co missão
Consultiva	 de	 Defesa	 sobre	 Recursos	 de	 Navegação:	 “Não	 devia	 ser	 necessário	 os	 ingleses	 usarem	 seus
próprios	fundos	e	encomendar	navios	nos	Estados	Unidos,	ou	que	lhes	emprestemos	dinheiro	para	esse	fim.
Não	há	por	que	não	pegarmos	um	navio	já	pronto	e	arrendá-lo	a	eles	enquanto	durar	a	emergência.”	Ao
que	parece,	 segundo	uma	lei	de	1892,	o	ministro	da	Guerra,	“quando,	a	seu	critério,	 isso	 for	para	o	bem
público”,	 podia	 arrendar	 bens	 do	 exército,	 caso	 eles	 não	 fossem	 necessários	 para	 utilização	 pública,	 por
períodos	não	superiores	a	cinco	anos.	Havia	registros	ocasionais	de	precedentes	do	uso	dessa	lei,	através	do
arrendamento	de	vários	artigos	do	exército.

Assim,	 a	palavra	 “lease”	 e	 a	 ideia	 de	 utilizar	 o	 princípio	 do	 arrendamento	 para	 atender	 às	 necessidades
inglesas	estivera	na	mente	do	presidente	Roosevelt	por	algum	tempo,	como	uma	alternativa	a	uma	política
de	empréstimos	indefinidos,	que	logo	superariam	de	longe	todas	as	possibilidades	de	devolução.	E	então,	de
repente,	 tudo	 isso	 eclodiu	 numa	 ação	 decisiva,	 e	 a	 gloriosa	 concepção	 do	 Lend-Lease,	 empréstimo-
arrendamento,	foi	proclamada.



O	presidente	voltou	do	Caribe	em	16	de	dezembro	e,	no	dia	seguinte,	divulgou	seu	plano	na	entrevista
coletiva	à	imprensa.	Usou	uma	ilustração	simples:	“Suponhamos	que	a	casa	de	meu	vizinho	pegue	fogo	e	eu
tenha	 uma	mangueira	 de	 jardim	 a	 uns	 quatrocentos	 ou	 quinhentos	 pés	 de	 distância.	 Se	 ele	 puder	 pegar
minha	mangueira	e	ligá-la	a	seu	hidrante,	talvez	isso	o	ajude	a	apagar	o	incêndio.	Então,	que	faço	eu?	Não
vou	lhe	dizer,	antes:	‘Vizinho,	minha	mangueira	me	custou	15	dólares;	você	tem	que	me	pagar	15	dólares
por	ela.’	Não!	Como	é	que	a	coisa	ocorre?	Eu	não	quero	15	dólares	—	quero	minha	mangueira	de	volta,
depois	que	apagar	o	 incêndio.”	E	prosseguiu:	“Não	há	absolutamente	nenhuma	dúvida,	na	mente	de	um
número	 realmente	 esmagador	 de	 americanos,	 de	 que	 a	 melhor	 defesa	 imediata	 dos	 Estados	 Unidos	 é	 o
sucesso	 da	 Inglaterra	 em	 sua	 própria	 defesa;	 e	 de	 que,	 portanto	 —	 deixando	 totalmente	 de	 lado	 nosso
interesse	histórico	e	atual	na	sobrevivência	da	democracia	no	mundo	—	é	 igualmente	 importante,	de	um
ponto	de	vista	 egoísta	 e	de	defesa	 americana,	que	 façamos	 tudo	o	que	 for	possível	para	ajudar	o	 Império
Britânico	a	se	defender.”

E,	por	último:	“Estou	tentando	eliminar	o	signo	do	dólar.”
Com	base	nisso,	o	famoso	projeto	de	lei	do	Lend-Lease	 foi	 imediatamente	preparado	para	submissão	ao

congresso.	Descrevi	 isso	 ao	 parlamento,	mais	 tarde,	 como	 “o	 ato	menos	 sórdido	 da	 história	 de	 qualquer
nação”.	Uma	vez	aprovado	pelo	congresso,	ele	 transformou	imediatamente	a	 situação	 inteira.	Deixou-nos
livres	para	elaborar,	de	comum	acordo,	planos	a	longo	prazo	e	de	amplo	alcance	para	cobrir	todas	as	nossas
necessidades.	Não	 havia	 necessidade	 de	 reservas	 para	 pagamento	 de	 empréstimos.	Não	 havia	 sequer	 uma
contabilidade	 formal,	 mantida	 em	 dólares	 ou	 libras	 esterlinas.	 O	 que	 tínhamos	 era-nos	 emprestado	 ou
arrendado,	 porque	 nossa	 resistência	 contínua	 à	 tirania	 hitlerista	 era	 julgada	 de	 interesse	 vital	 para	 aquela
grande	república.	Segundo	o	presidente	Roosevelt,	a	defesa	dos	Estados	Unidos,	e	não	os	dólares,	deveria
determinar,	dali	por	diante,	para	onde	iriam	as	armas	americanas.

✩

Nesse	momento,	ponto	alto	de	 sua	carreira	pública,	Philip	Lothian	 foi	 levado	de	nosso	convívio.	Após
voltar	 a	Washington,	 teve	uma	doença	 súbita	 e	grave.	Trabalhou	 ininterruptamente	até	o	 fim.	Em	12	de
dezembro,	 em	 plena	 maré	 de	 sucesso,	 faleceu.	 Foi	 uma	 perda	 para	 a	 nação	 e	 para	 a	 causa.	 Ele	 deixou
enlutados	 grandes	 círculos	 de	 amigos	 dos	 dois	 lados	 do	 oceano.	 Para	mim,	 que	 estivera	 em	 tão	 estreito
contato	 com	ele	15	dias	 antes,	 foi	 um	choque	pessoal.	Prestei-lhe	minha	homenagem	numa	Câmara	dos
Comuns	unida	no	profundo	respeito	por	seu	trabalho	e	sua	memória.

Tive	que	me	voltar	imediatamente	para	a	escolha	de	seu	sucessor.	Nossas	relações	com	os	Estados	Unidos,
nessa	 ocasião,	 pareciam	 requerer	 como	 embaixador	 uma	 figura	 nacional	 extraordinária	 e	 um	 diplomata
versado	em	todos	os	aspectos	da	política	mundial.	Depois	de	averiguar	com	o	presidente	se	minha	sugestão
seria	 aceitável,	 convidei	 Mr.	 Lloyd	 George	 a	 assumir	 o	 posto.	 Ele	 não	 se	 sentira	 apto	 a	 fazer	 parte	 do
Gabinete	de	Guerra	em	julho	e	não	estava	numa	situação	confortável	na	política	inglesa.	Sua	visão	da	guerra
e	dos	acontecimentos	que	haviam	conduzido	a	ela	tinha	um	ângulo	diferente	do	meu.	Não	havia	dúvida,
entretanto,	 de	que	 ele	 era	nosso	 cidadão	mais	 destacado	 e	de	que	 seus	dotes	 e	 experiência	 incomparáveis
seriam	dedicados	ao	sucesso	de	sua	missão.	Tive	uma	longa	conversa	com	ele	na	sala	do	Gabinete	e	também
no	 almoço,	 num	 segundo	 dia.	 Ele	 demonstrou	 grande	 prazer	 por	 ter	 sido	 convidado.	 “Digo	 aos	 meus
amigos”,	expressou	ele,	“que	tenho	recebido	ofertas	honrosas	do	primeiro-ministro.”	Mas	estava	convencido
de	 que,	 aos	 77	 anos,	 não	 devia	 tomar	 a	 si	 uma	 tarefa	 tão	 exigente.	 Como	 resultado	 de	 nossas	 longas
conversas,	percebi	que	ele	havia	envelhecido	durante	os	próprios	meses	decorridos	desde	que	eu	o	convidara
a	fazer	parte	do	Gabinete	de	Guerra,	e	assim,	com	pesar,	mas	também	convicção,	abandonei	meu	projeto.



Em	 seguida,	 voltei-me	 para	 Lord	 Halifax,	 cujo	 prestígio	 no	 Partido	 Con servador	 era	 grande	 e	 fora
ampliado	 por	 ele	 ocupar	 o	 Foreign	 Office.	 O	 fato	 de	 um	 ministro	 do	 Exterior	 tornar-se	 embaixador
marcava	singularmente	a	importância	da	missão.	O	caráter	elevado	de	Lord	Halifax	era	respeitado	por	toda
parte,	 mas,	 ao	 mesmo	 tempo,	 seu	 histórico	 nos	 anos	 precedentes	 à	 guerra	 e	 na	 maneira	 como	 os
acontecimentos	 tinham	 evoluído	 deixavam-no	 exposto	 a	muita	 desaprovação	 e	 até	 à	 hostilidade	 do	 lado
trabalhista	de	nossa	coalizão	nacional.	Eu	sabia	que	ele	mesmo	tinha	consciência	disso.

Quando	lhe	fiz	a	proposta,	que	decerto	não	constituía	uma	promoção	pessoal,	ele	se	limitou	a	dizer,	de
maneira	simples	e	digna,	que	serviria	onde	quer	que	fosse	considerado	mais	útil.	Para	enfatizar	ainda	mais	a
importância	de	seus	deveres,	providenciei	para	que	ele	reassumisse	sua	função	de	membro	do	Gabinete	de
Guerra	todas	as	vezes	que	voltasse	ao	país	em	licença.	Esse	arranjo	funcionou	sem	a	mínima	inconveniência,
graças	às	qualidades	 e	 à	 experiência	das	personalidades	 envolvidas,	 e,	durante	 seis	 anos	a	 contar	de	então,
tanto	na	coalizão	nacional	quanto	no	governo	trabalhista-socialista,	Halifax	desincumbiu-se	do	trabalho	de
embaixador	nos	Estados	Unidos	com	influência	e	sucesso	visíveis	e	cada	vez	maiores.

O	 presidente	 Roosevelt,	Mr.	Hull	 e	 outras	 altas	 personalidades	 de	Washington	 ficaram	 extremamente
satisfeitos	com	a	escolha	de	Lord	Halifax.	Na	verdade,	logo	vi	que	o	presidente	a	preferia	em	muito	à	minha
primeira	proposta.	A	nomeação	do	novo	embaixador	 foi	 recebida	com	plena	apro vação	na	América	e	no
plano	interno	e,	sob	todos	os	aspectos,	foi	julgada	satisfatória	e	apropriada	à	escala	dos	acontecimentos.

✩

Não	 tive	 dúvida	 quanto	 a	 quem	 deveria	 preencher	 a	 vaga	 no	 Foreign	 Office.	 Em	 todas	 as	 grandes
questões	 dos	 quatro	 anos	 anteriores,	 como	 demonstraram	 estas	 páginas,	 eu	 havia	 convivido	 em	 estreita
concordância	com	Anthony	Eden.	Descrevi	minhas	angústias	e	emoções	no	dia	em	que	ele	 rompeu	com
Mr.	Chamberlain,	na	primavera	de	1938.	Havíamos	optado	 juntos	pela	abstenção	na	votação	 referente	a
Munique.	Resistimos	 juntos	 às	pressões	partidárias	 impostas	 a	nós	 em	nossos	distritos	 eleitorais	durante	o
inverno	daquele	ano	melancólico.	Estivéramos	unidos	em	pensamento	e	sentimento	na	eclosão	da	guerra	e
como	colegas	durante	o	avanço	do	con flito.	A	maior	parte	da	vida	pública	de	Eden	fora	dedicada	ao	estudo
dos	assuntos	externos.	Ele	ocupara	o	alto	cargo	de	ministro	do	Exterior	com	distinção	e	a	ele	renunciara,
quando	 tinha	 apenas	 42	 anos	 de	 idade,	 por	motivos	 que,	 em	 retrospectiva	 e	 nessa	 época,	 eram	vistos	 de
forma	positiva	por	 todos	os	partidos	do	 estado.	Desempenhara	um	belo	papel	 como	ministro	da	Guerra
durante	 esse	 ano	 pavoroso,	 e	 sua	 condução	 dos	 assuntos	 do	 exército	 havia-nos	 aproximado	 muito
estreitamente.	Pensávamos	da	mesma	 forma,	até	 sem	nos	consultarmos,	acerca	de	um	imenso	número	de
questões	práticas,	à	medida	que	elas	iam	surgindo	de	um	dia	para	outro.	Eu	ansiava	por	uma	camaradagem
agradável	e	harmoniosa	entre	o	primeiro-ministro	e	o	ministro	do	Exterior	e,	certamente,	essa	esperança	se
concretizou	durante	os	quatro	anos	e	meio	de	guerra	e	política	que	tínhamos	pela	frente.	Eden	lamentou
deixar	o	Ministério	da	Guerra,	com	todas	as	tensões	e	agitações	nas	quais	estava	absorto,	mas	retornou	ao
Foreign	Office	como	quem	volta	para	casa.

1	Edward	R.	Stettinius,	Lend-Lease,	p.	62.
2	Stettinius,	op.	cit.,	p.	60.
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Vitória	no	deserto

Apesar	do	Armistício,	de	Oran	e	do	rompimento	de	nossas	relações	diplo máticas	com	Vichy,	para	onde	o
governo	francês	se	mudara	sob	o	comando	do	marechal	Pétain,	nunca	deixei	de	me	sentir	unido	à	França.
Quem	 não	 esteve	 sujeito	 às	 tensões	 pessoais	 que	 recaíram	 sobre	 franceses	 proeminentes	 no	 terrível
destroçamento	de	seu	país	deve	tomar	cuidado	em	seu	julgamento	sobre	os	indivíduos.	Está	fora	do	âmbito
desta	narrativa	penetrar	no	labirinto	da	política	francesa.	Mas	eu	tinha	certeza	de	que	a	nação	francesa	faria
o	 melhor	 possível	 pela	 causa	 comum,	 conforme	 os	 acontecimentos	 lhe	 fossem	 apresentados.	 Quando
disseram	 às	 massas	 que	 sua	 única	 salvação	 estava	 em	 seguir	 a	 orientação	 do	 ilustre	 marechal,	 e	 que	 a
Inglaterra,	que	lhes	dera	tão	pouca	ajuda,	logo	seria	esmagada	ou	se	renderia,	não	lhes	foi	oferecida	muita
alternativa.	Mas	eu	tinha	certeza	de	que	os	franceses	que riam	que	vencêssemos	e	de	que	nada	lhes	daria	mais
alegria	do	que	nos	ver	continuar	a	lutar	com	vigor.	Era	nosso	dever	primordial	apoiar	lealmente	o	general
de	Gaulle	em	sua	heroica	persistência.	Em	7	de	agosto,	assinei	com	ele	um	acordo	militar	que	versava	sobre
necessidades	práticas.	 Seus	discursos	 arrebatadores	 eram	 levados	 ao	 conhecimento	da	França	 e	do	mundo
pelas	transmissões	radiofônicas	inglesas.	A	pena	de	morte	a	que	o	governo	de	Pétain	o	sentenciou	glorificou
seu	nome.	Fizemos	tudo	o	que	estava	a	nosso	alcance	para	ajudá-lo	e	ampliar	seu	movimento.

Ao	mesmo	tempo,	era	necessário	manter	contato	não	apenas	com	a	França,	mas	até	com	Vichy.	Sempre
tentei	tirar	o	máximo	proveito	desse	contato.	Fiquei	muito	satisfeito	quando,	no	fim	de	1940,	os	Estados
Unidos	enviaram	a	Vichy	um	embaixador	da	influência	e	do	caráter	do	almirante	Leahy,	que	era,	por	sua
vez,	muito	próximo	ao	presidente.	Incentivei	repe tidamente	o	premier	canadense,	Mr.	Mackenzie	King,	a
manter	em	Vichy	seu	representante,	o	hábil	e	competente	M.	Dupuy.	Era,	pelo	menos,	uma	janela	aberta
para	um	pátio	ao	qual	não	tínhamos	qualquer	outro	acesso.	Em	25	de	julho,	enviei	ao	ministro	do	Exterior
um	memorando	em	que	dizia:	“Quero	promover	uma	espécie	de	trama	conspiratória	no	governo	de	Vichy,
mediante	 a	 qual	 alguns	membros	 daquele	 governo,	 talvez	 com	 o	 assentimento	 dos	 que	 ficarem,	 possam
evadir-se	para	 a	África	do	Norte,	 a	 fim	de	 conseguir	uma	negociação	mais	 favorável	 à	França	 a	partir	da
costa	norte-africana	 e	de	uma	posição	de	 independência.	Para	 esse	 fim,	 estou	disposto	 a	usar	 alimentos	 e
outros	atrativos,	além	dos	argumentos	óbvios.”	Nossa	política	sistemática	era	levar	o	governo	de	Vichy	e	seus
membros	a	sentirem	que,	no	que	nos	dizia	respeito,	nunca	seria	tarde	demais	para	re parar	as	coisas.	O	que
quer	que	houvesse	acontecido	no	passado,	a	França	era	nossa	parceira	na	adversidade	e	nada,	a	não	ser	uma
guerra	efetiva	entre	nós,	a	impediria	de	ser	nossa	parceira	na	vitória.

Esse	clima	era	doloroso	para	de	Gaulle,	que	havia	arriscado	tudo	e	man tido	a	bandeira	desfraldada,	mas
cujo	punhado	de	 seguidores	 fora	da	França	nunca	poderia	 afirmar-se	 como	um	eficiente	governo	 francês
alternativo.	 Mesmo	 assim,	 fazíamos	 o	 máximo	 para	 aumentar	 a	 influência,	 a	 autoridade	 e	 o	 poder	 do
general.	 Por	 seu	 turno,	 naturalmente,	 ele	 se	 ressentia	 de	 qualquer	 espécie	 de	 trato	 entre	 nós	 e	 Vichy,	 e
achava	que	deveríamos	ser-lhe	exclusivamente	leais.	Para	sua	posição,	ele	também	julgava	essencial	manter
diante	do	povo	francês	uma	postura	orgulhosa	e	altiva	perante	a	“pérfida	Albion”,	embora	fosse	um	exilado
que	dependia	de	nossa	proteção	e	vivia	em	nosso	meio.	Ele	tinha	de	ser	rude	com	os	ingleses	para	provar	aos
olhares	franceses	que	não	era	um	títere.	Não	há	dúvida	de	que	praticou	essa	política	com	perseverança.	Um
dia,	chegou	até	a	me	explicar	essa	técnica,	e	compreendi	plenamente	as	extraordinárias	dificuldades	de	seu



problema.	Sempre	admirei	sua	força	imponente.	O	que	quer	que	Vichy	viesse	a	fazer	de	bom	ou	de	ruim,
não	o	abandonaríamos	nem	desestimularíamos	as	adesões	ao	seu	crescente	prestígio	nas	colônias.	Acima	de
tudo,	não	deixaríamos	que	nenhuma	parcela	da	esquadra	francesa,	então	imobilizada	nos	portos	coloniais	da
França,	voltasse	para	a	terra	natal.	Houve	momentos	em	que	o	almirantado	ficou	profundamente	inquieto
com	a	ideia	de	que	a	França	nos	declarasse	guerra	e,	com	isso,	agravasse	nossas	preocupações,	já	demasiadas.
Sempre	acreditei	que,	 tão	 logo	provássemos	nossa	determinação	e	nossa	 capacidade	de	continuar	 lutando
indefinidamente,	o	espírito	do	povo	francês	jamais	permitiria	que	o	governo	de	Vichy	desse	um	passo	tão
antinatural.	De	fato,	havia	àquela	altura	um	intenso	entusiasmo	e	solidariedade	para	com	a	Inglaterra,	e	as
esperanças	francesas	cresciam	com	o	passar	dos	meses.	Isso	foi	reconhecido	até	por	M.	Laval,	quando,	pouco
depois,	ele	se	tornou	o	ministro	do	Exterior	do	governo	de	Pétain.

✩

A	 coisa	 era	 diferente	 com	 a	 Itália.	 Com	 o	 desaparecimento	 da	 França	 como	 combatente	 e	 com	 a
Inglaterra	empenhada	em	sua	luta	pela	so brevivência,	é	bem	possível	que	Mussolini	tenha	achado	que	seu
sonho	 de	 dominar	 o	 Mediterrâneo	 e	 reconstruir	 o	 antigo	 Império	 Romano	 iria	 realizar-se.	 Livre	 de
qualquer	 necessidade	 de	 se	 proteger	 dos	 franceses	 em	 Túnis,	 ele	 pôde	 reforçar	 ainda	 mais	 o	 numeroso
exército	que	havia	 reunido	para	a	 invasão	do	Egito.	No	entanto,	o	Gabinete	de	Guerra	estava	decidido	a
defender	 o	 Egito	 de	 quaisquer	 invasores,	 com	 todos	 os	 recursos	 que	 pudessem	 ser	 poupados	 da	 batalha
decisiva	 em	 casa.	 Isso	 se	 tornou	 ainda	mais	 difícil	 quando	 o	 almirantado	 se	 declarou	 impossibilitado	 até
mesmo	de	fazer	os	comboios	militares	atravessarem	o	Mediterrâneo,	em	decorrência	do	perigo	aéreo.	Tudo
tinha	que	seguir	pela	rota	do	Cabo.	Assim,	poderia	facilmente	ocorrer	desfalcarmos	a	Batalha	da	Inglaterra
sem	 contribuir	 para	 a	 Batalha	 do	 Egito.	 É	 curioso	 anotar	 que	 enquanto,	 na	 época,	 todas	 as	 pessoas
envolvidas	estavam	calmas	e	animadas,	escrever	sobre	isso	tanto	tempo	depois	dá	calafrios.

Quando	 a	 Itália	 declarou	 guerra,	 em	 10	 de	 junho	 de	 1940,	 o	 serviço	 secreto	 inglês	 calculou	 —
corretamente,	 sabemos	hoje	—	que,	 à	parte	 suas	guarnições	na	Abissínia,	na	Eritreia	 e	na	Somália,	havia
cerca	 de	 215	 mil	 soldados	 italianos	 nas	 províncias	 costeiras	 norte-africanas.	 As	 tropas	 inglesas	 no	 Egito
correspondiam,	 talvez,	 a	 cinquenta	 mil	 homens.	 Com	 estes,	 era	 preciso	 garantir	 a	 defesa	 da	 fronteira
ocidental	 e	 a	 segurança	 interna	do	Egito.	 Por	 conseguinte,	 teríamos	 grandes	 desvantagens	 em	 terra,	 e	 os
italianos	também	dispunham	de	muito	mais	aviões.

Durante	 julho	 e	 agosto,	 os	 italianos	 entraram	 em	 atividade	 em	 muitos	 pontos.	 Houve	 uma	 ameaça
partindo	de	Kassala	para	o	oeste,	em	direção	a	Khartum.	Espalhou-se	um	sobressalto	no	Quênia	pelo	medo
de	uma	expedição	italiana	que	marchasse	quatrocentas	milhas	da	Abissínia	para	o	sul,	em	direção	ao	rio	Tana
e	 a	 Nairóbi.	 Tropas	 italianas	 em	 número	 con siderável	 avançaram	 na	 Somália	 Britânica.	Mas	 todas	 essas
angústias	eram	insignificantes,	comparadas	a	uma	invasão	italiana	do	Egito,	a	qual	vinha	sendo	claramente
preparada	em	máxima	escala.	Antes	mesmo	da	guerra,	uma	estrada	magnífica	fora	construída	ao	longo	da
costa,	indo	da	base	principal,	em	Trípoli,	pela	Tripolitânia	e	pela	Cirenaica	até	a	fronteira	egípcia.	Em	toda	a
extensão	dessa	estrada,	durante	muitos	meses,	tinha	havido	um	fluxo	crescente	de	tráfego	militar.	Grandes
depósitos	 foram	 lentamente	 criados	 e	 abastecidos	 em	 Benghazi,	 Derna,	 Tobruk,	 Bardia	 e	 Sollum.	 A
extensão	dessa	estrada	ultrapassava	mil	milhas,	e	todo	esse	enxame	de	guarnições	e	depósitos	de	suprimentos
italianos	distribuía-se	ao	longo	dela	como	as	contas	num	colar.

Na	ponta	da	estrada	e	perto	da	fronteira	egípcia,	um	exército	 italiano	de	setenta	a	oitenta	mil	homens,
com	boa	quantidade	de	equipamentos	modernos,	 fora	pacientemente	reunido	e	organizado.	Diante	desse
exército	reluzia	o	prêmio	do	Egito.	Atrás	dele	estendia-se	a	longa	estrada	de	volta	a	Trípoli	e,	atrás	desta,	o
mar!	 Se	 essa	 força,	 construída	 aos	 pouquinhos	 durante	 anos,	 semana	 após	 semana,	 pudesse	 avançar



continuamente	 para	 leste,	 vencendo	 todos	 os	 que	 tentassem	 barrar-lhe	 o	 caminho,	 sua	 sorte	 seria
esplendorosa.	 Se	 conseguisse	 conquistar	 as	 regiões	 férteis	 do	 delta	 do	 Nilo,	 desapareceriam	 todas	 as
preocupações	com	o	longo	caminho	da	volta.	Por	outro	lado,	se	fosse	atingida	pelo	azar,	apenas	uns	poucos
conseguiriam	um	dia	voltar	para	casa.	No	exército	em	campanha	e	nos	grandes	depósitos	de	suprimentos
espalhados	por	toda	a	costa	havia,	no	outono,	pelo	menos	trezentos	mil	italianos,	que	só	poderiam	recuar
para	o	oeste	pela	estrada,	mesmo	que	não	fossem	molestados,	gradualmente	ou	em	pequenos	grupos.	Para
fazê-lo,	precisariam	de	muitos	meses.	E,	se	a	batalha	fosse	perdida	na	fronteira	egípcia,	se	a	frente	do	exército
fosse	rompida	e	se	não	lhes	fosse	dado	tempo,	todos	estariam	fadados	à	captura	ou	à	morte.	Entretanto,	em
julho	de	1940,	não	se	sabia	quem	venceria	a	batalha.

Nossa	posição	defensiva	mais	avançada,	na	época,	era	o	fim	da	linha	ferroviária	em	Mersa-Matruh.	Havia
uma	 boa	 estrada	 levando	 para	 oeste,	 até	 Sidi	 Barrani,	 mas,	 dali	 até	 a	 fronteira,	 em	 Sollum,	 não	 havia
nenhuma	estrada	capaz	de	suprir	por	muito	tempo	qualquer	força	considerável	perto	da	fronteira.	Formara-
se	uma	pequena	força	mecanizada	de	cobertura	com	alguns	de	nossos	melhores	soldados	regulares,	e	houve
ordem	 de	 atacar	 os	 postos	 da	 fronteira	 italiana	 tão	 logo	 a	 guerra	 eclodisse.	 Assim,	 em	 24	 horas,	 eles
atravessaram	a	fronteira,	pegaram	de	surpresa	os	italianos,	que	não	tinham	sido	informados	da	declaração	de
guerra	e	fizeram	prisioneiros.	Na	noite	seguinte,	12	de	junho,	tiveram	um	sucesso	semelhante	e,	em	14	de
junho,	 capturaram	os	 fortes	 da	 fronteira	 em	Capuzzo	 e	Madalena,	 fazendo	220	prisioneiros.	No	dia	 16,
executaram	uma	 incursão	mais	profunda	e	destruíram	12	 tanques,	 interceptaram	um	comboio	na	estrada
Tobruk-Bardia	e	capturaram	um	general.

Nessa	 guerra	 pequena	 mas	 vigorosa,	 nossos	 soldados	 sentiram	 que	 tinham	 a	 vantagem	 e	 logo	 se
imaginaram	 senhores	 do	 deserto.	 Até	 depararem	 com	 grandes	 forças	 organizadas	 ou	 postos	 fortificados,
podiam	ir	aonde	bem	entendessem,	colecionando	troféus	em	embates	acirrados.	Quando	dois	exércitos	se
aproximam,	faz	toda	a	diferença	do	mundo	saber	quem	detém	apenas	o	chão	onde	pisa	ou	dorme	e	quem
detém	todo	o	resto.	Vi	 isso	na	Guerra	dos	Bois,	quando	não	tínhamos	nada	além	das	fogueiras	de	nossos
acampamentos	e	bivaques,	enquanto	os	bois	iam	aonde	lhes	aprouvesse	por	toda	a	região.	As	baixas	italianas
divulgadas	 nos	 primeiros	 três	 meses	 atin giram	 quase	 3.500	 homens,	 dos	 quais	 setecentos	 foram	 feitos
prisioneiros.	Nossas	próprias	perdas	mal	excederam	150.	Assim,	a	fase	inicial	da	guerra	declarada	pela	Itália
ao	Império	Britânico	inaugurou-se	a	nosso	favor.

✩

Tive	 necessidade	 de	 discutir	 pessoalmente	 os	 graves	 acontecimentos	 iminentes	 no	 deserto	 líbio	 com	 o
próprio	general	Wavell.	Eu	não	conhecia	esse	destacado	oficial,	de	quem	tantas	coisas	dependiam,	e	pedi	ao
ministro	da	Guerra	que	o	convidasse	para	uma	semana	de	conversações	tão	logo	surgisse	uma	oportunidade.
Ele	chegou	em	8	de	agosto.	Trabalhou	com	os	estados-maiores	e	teve	várias	longas	conversas	comigo	e	com
Mr.	 Eden.	 O	 comando	 do	 Oriente	 Médio,	 naquela	 época,	 abrangia	 um	 extraordinário	 amálgama	 de
problemas	militares,	 políticos,	 diplomáticos	 e	 administrativos	de	 extrema	 complexidade.	Levou	quase	um
ano	de	altos	e	baixos	para	que	eu	e	meus	colegas	entendêssemos	a	necessidade	de	dividir	as	responsabilidades
no	Oriente	Médio	entre	um	comandante	em	chefe,	um	ministro	residente	e	um	intendente-geral	para	lidar
com	o	problema	dos	 suprimentos.	Embora	não	estivesse	de	pleno	acordo	com	a	utilização	que	o	general
Wavell	vinha	fazendo	dos	recursos	de	que	dispunha,	achei	melhor	deixá-lo	no	comando.	Admirei	suas	belas
qualidades	e	fiquei	impressionado	com	a	confiança	que	tanta	gente	tinha	nele.

Em	 decorrência	 das	 reuniões	 de	 estado-maior,	 Dill	 me	 escreveu,	 com	 a	 ardorosa	 aprovação	 de	 Eden,
dizendo	 que	 o	Ministério	 da	Guerra	 estava	 tomando	 providências	 para	 enviar	 ao	 Egito,	 imediatamente,
mais	de	150	tanques	e	muitos	canhões.	A	única	questão	em	aberto	era	se	deveriam	contornar	o	Cabo	ou



arriscar	a	travessia	do	Mediterrâneo.	Houve	muita	discussão	quanto	a	esse	ponto.	Entrementes,	o	Gabinete
aprovou	o	embar que	e	o	envio	da	força	blindada,	deixando	a	decisão	final	sobre	o	caminho	a	ser	feito	para	o
momento	em	que	o	comboio	se	aproximasse	de	Gibraltar.	Essa	alternativa	permaneceria	em	aberto	para	nós
até	26	de	agosto,	quando	deveríamos	saber	bem	mais	sobre	a	 iminência	de	qualquer	ataque	 italiano.	Não
houve	 perda	 de	 tempo.	 A	 decisão	 de	 fazer	 essa	 transfusão	 de	 sangue,	 enquanto	 nos	 preparávamos	 para
enfrentar	um	perigo	mortal,	foi,	ao	mesmo	tempo,	terrível	e	acertada.	Ninguém	vacilou.

✩

Até	o	colapso	francês,	o	controle	do	Mediterrâneo	estivera	repartido	entre	as	marinhas	inglesa	e	francesa.
Agora,	a	França	estava	fora	e	a	Itália	havia	entrado.	A	armada	italiana,	numericamente	poderosa,	e	a	força
aérea	italiana,	também	vigorosa,	estavam	alinhadas	contra	nós.	Tão	impressionante	se	afigurava	essa	situação
que	 as	 primeiras	 considerações	 do	 almirantado	 contemplaram	o	 abandono	 do	Mediterrâneo	 oriental	 e	 a
concentração	em	Gibraltar.	Resisti	a	essa	política,	que,	embora	justificada	no	papel	pelo	poderio	da	armada
italiana,	 não	 correspondia	 a	 minhas	 impressões	 dos	 valores	 de	 combatividade	 e	 parecia	 prenunciar	 a
destruição	de	Malta.	Eu	estava	decidido	a	travar	batalhas	nas	duas	extremidades.	O	ônus	que	recaía	sobre	o
almirantado	 nessa	 ocasião,	 entretanto,	 era	 extremamente	 pesado.	 O	 perigo	 de	 invasão	 exigia	 uma	 alta
concentração	 de	 flotilhas	 e	 navios	 de	 pequeno	 porte	 no	 canal	 da	 Mancha	 e	 no	 mar	 do	 Norte.	 Os
submarinos,	que	em	agosto	haviam	começado	a	operar	a	partir	de	portos	de	Biscaia,	estavam	cobrando	um
tributo	pesado	aos	nossos	comboios	no	Atlântico,	sem	sofrerem	muitas	perdas.	Até	então,	a	esquadra	italiana
nunca	 fora	 testada.	A	possibilidade	de	uma	declaração	de	guerra	 japonesa,	com	tudo	o	que	ela	acarretaria
para	o	nosso	Império	Oriental,	não	podia	 jamais	 ser	excluída	de	nossos	pensamentos.	Portanto,	não	é	de
estranhar	que	o	almirantado	encarasse	com	a	mais	profunda	ansiedade	deixar	quaisquer	belonaves	em	risco
no	Mediterrâneo,	 e	 se	 sentisse	 dolorosamente	 tentado	 a	 adotar	 a	mais	 rigorosa	 defensiva	 em	Gibraltar	 e
Alexandria.	Eu,	por	outro	 lado,	não	via	por	que	o	grande	número	de	navios	destinados	ao	Mediterrâneo
fosse	 poupado	 de	 desempenhar	 um	 papel	 ativo	 desde	 o	 começo.	 Malta	 tinha	 de	 ser	 reforçada	 com
esquadrilhas	 e	 soldados	 da	 força	 aérea.	 Embora	 todo	 o	 tráfego	 comercial	 tivesse	 sido	 acertadamente
suspenso,	e	todos	os	grandes	comboios	de	tropas	destinadas	ao	Egito	tivessem	que	contornar	o	Cabo,	eu	não
conseguia	 aceitar	 o	 fechamento	 completo	 do	 mar	 interior.	 A	 rigor,	 esperava	 que,	 manejando	 alguns
comboios	especiais,	pudéssemos	montar	e	provocar	uma	prova	de	força	com	a	marinha	italiana.	Eu	tinha
esperança	de	que	isso	pudesse	acontecer	e	de	que	Malta	pudesse	ser	adequadamente	guarnecida	e	equipada
com	aviões	 e	 canhões	 antiaéreos,	 antes	do	 aparecimento	—	que	 eu	 já	 temia	—	dos	 alemães	nesse	 teatro.
Durante	os	meses	de	verão	e	outono,	empenhei-me	em	discussões	amistosas,	mas	tensas,	com	o	almirantado
acerca	dessa	parte	de	nosso	esforço	de	guerra.

Mas	 não	 pude	 induzir	 o	 almirantado	 a	 enviar	 a	 força	 blindada,	 ou	 pelo	 menos	 seus	 carros,	 pelo
Mediterrâneo,	e	o	comboio	inteiro	seguiu	seu	caminho	ao	redor	do	Cabo.

Fiquei	triste	e	aborrecido	com	isso.	Na	verdade,	nenhum	desastre	grave	ocorreu	no	Egito.	Por	toda	parte,
apesar	 do	 poderio	 aéreo	 italiano,	 mantive mos	 a	 iniciativa,	 e	 Malta	 permaneceu	 no	 primeiro	 plano	 dos
acontecimentos,	 como	uma	base	avançada	para	operações	ofensivas	contra	as	comunicações	 italianas	com
suas	forças	armadas	na	África.

✩

Nossos	temores	acerca	da	invasão	italiana	do	Egito,	como	hoje	se	sabe,	eram	superados	de	longe	pelos	do
marechal	 Graziani,	 que	 a	 comandou.	 Al guns	 dias	 antes	 da	 data	 marcada	 para	 seu	 início,	 ele	 pediu	 um



adiamento	 de	 um	mês.	Mussolini	 retrucou	 que,	 se	 ele	 não	 atacasse	 na	 segunda-feira,	 seria	 substituído.	O
marechal	respondeu	que	obedeceria.	“Nunca”,	diz	Ciano,	“houve	operação	militar	tão	contra	a	vontade	dos
comandantes.”

Em	13	de	 setembro,	o	principal	 exército	 italiano	 iniciou	 seu	 tão	 esperado	 avanço	na	 fronteira	 egípcia.
Suas	 forças	 somavam	 seis	 divisões	 de	 infantaria	 e	 oito	 batalhões	 de	 tanques.	 Nossa	 tropa	 de	 cobertura
consistia	em	três	batalhões	de	infantaria,	um	de	tanques,	três	baterias	e	dois	esquadrões	de	viaturas	blindadas.
Recebeu	ordem	de	recuar	lutando,	operação	para	a	qual	tinham	qualidade	e	adaptação	ao	deserto.	O	ataque
italiano	começou	por	uma	barragem	pesada	contra	nossas	posições	próximas	da	vila	fronteiriça	de	Sollum.
Quando	 a	 poeira	 e	 a	 fumaça	 se	 dissiparam,	 as	 tropas	 italianas	 foram	 avistadas,	 numa	 ordem	 notável	 de
alinhamento.	À	frente	vinham	motociclistas,	numa	formação	precisa	de	um	flanco	ao	outro	e	da	frente	para
a	retaguarda;	atrás	deles,	tanques	leves	e	muitas	fileiras	de	veículos	motorizados.	Nas	palavras	de	um	coronel
inglês,	o	espetáculo	parecia	“uma	festa	de	aniversário	no	campo	de	manobra,	em	Aldershot”.	O	3°	Batalhão
de	 Coldstream	 Guards,	 que	 se	 viu	 ante	 essa	 formação	 imponente,	 recuou	 com	 vagar,	 e	 nossa	 artilharia
cobrou	seu	preço	dos	alvos	generosos	que	lhe	foram	oferecidos.

Mais	ao	sul,	duas	grandes	colunas	inimigas	deslocaram-se	pelo	deserto,	ao	sul	da	extensa	serrania	que	corre
paralela	ao	mar	e	só	podia	ser	cruzada	no	passo	de	Halfaya	—	o	“Fogo	do	Inferno”1	—	que	teria	um	papel	a
desempenhar	em	todas	as	nossas	batalhas	posteriores.	Cada	coluna	italiana	compunha-se	de	muitas	centenas
de	 veículos,	 com	 tanques,	 canhões	 antitanque	 e	 artilharia	 à	 frente,	 e	 com	 a	 infantaria	 transportada	 em
caminhões	no	centro.	A	essa	formação,	que	foi	adotada	diversas	vezes,	demos	o	nome	de	“Ouriço”.	Nossas
tropas	recuaram	diante	desses	grandes	ouriços,	aproveitando	todas	as	oportunidades	de	fustigar	o	inimigo,
cujos	movimentos	pareciam	erráticos	e	indecisos.	Posteriormente,	Graziani	ex plicou	que	havia	decidido,	no
último	 minuto,	 modificar	 seu	 plano	 de	 um	 movimento	 abrangente	 no	 deserto	 e	 “concentrar	 todas	 as
minhas	forças	à	esquerda,	para	fazer	um	movimento	relâmpago	ao	longo	da	costa	até	Sidi	Barrani”.	Assim,	a
grande	massa	 italiana	avançou	lentamente	pela	estrada	 litorânea,	por	duas	trilhas	paralelas.	Atacavam	com
levas	de	soldados	da	 infantaria	 transportados	em	caminhões,	que	avançavam	em	grupos	de	cinquenta.	Os
Coldstream	Guards	recuaram	habilmente	durante	quatro	dias,	conforme	sua	conveniência,	de	Sollum	para
outros	postos	sucessivos,	infligindo	ao	inimigo	um	duro	castigo	à	medida	que	retrocediam.

No	dia	17,	o	exército	italiano	chegou	a	Sidi	Barrani.	Nossas	baixas	so mavam	quarenta	mortos	e	feridos,	as
do	 inimigo	 cerca	 de	 dez	 vezes	 mais,	 incluindo	 150	 viaturas	 destruídas.	 Ali,	 com	 suas	 comunicações
estendidas	 por	 sessenta	 milhas,	 os	 italianos	 se	 instalaram	 para	 passar	 os	 três	 meses	 seguintes.	 Foram
continuamente	 fustigados	 por	 nossas	 pequenas	 colunas	 móveis	 e	 sofreram	 sérias	 dificuldades	 de
manutenção.	Mussolini,	a	princípio,	ficou	“radiante	de	alegria”.	À	medida	que	as	semanas	se	alongaram	em
meses,	sua	satisfação	diminuiu.	Em	Londres,	entretanto,	parecia-nos	certo	que,	em	dois	ou	três	meses,	um
exército	italiano	muito	maior	do	que	qualquer	um	que	pudéssemos	reunir	renovaria	a	ofensiva	para	tomar	a
região	do	Delta.	E,	ainda	por	cima,	os	alemães	sempre	poderiam	aparecer!	Não	podíamos,	claro,	esperar	a
longa	parada	que	se	seguiu	à	ofensiva	de	Graziani.	Era	razoável	supor	que	uma	grande	batalha	fosse	travada
em	Mersa-Matruh.	As	semanas	já	decorridas	haviam	permitido	que	nossos	preciosos	blindados	contornassem
o	Cabo	sem	a	demora	que,	até	então,	vinha	causando	desvantagem.

Quando	relembro	todas	essas	preocupações,	recordo-me	da	história	do	ancião	que	disse,	em	seu	leito	de
morte,	 ter	 tido	 na	 vida	 muitas	 dificuldades,	 a	 maioria	 das	 quais	 nunca	 havia,	 de	 fato,	 ocorrido.	 Isso
certamente	se	aplica	à	minha	vida	em	setembro	de	1940.	Os	alemães	foram	derrotados	na	Batalha	Aérea	da
Inglaterra.	 A	 invasão	 marítima	 da	 Inglaterra	 não	 aconte ceu.	 Na	 verdade,	 nessa	 ocasião,	 Hitler	 já	 tinha
voltado	seu	olhar	feroz	para	o	Leste.	Os	italianos	não	prosseguiram	em	seu	ataque	ao	Egito.	A	brigada	de
tanques	enviada	pela	rota	do	Cabo	chegou	em	tempo	hábil	—	não,	é	verdade,	para	uma	batalha	defensiva
em	 Mersa-Matruh	 em	 setembro,	 mas	 para	 uma	 operação	 posterior	 incomparavelmente	 mais	 vantajosa.



Achamos	 meios	 de	 reforçar	 Malta	 antes	 de	 qualquer	 ataque	 aeroterrestre	 contra	 ela,	 e	 ninguém	 jamais
tentou	um	desembarque	na	ilha-fortaleza	insular.	E	assim	passou	setembro.

✩

Irrompeu	então	no	palco	do	Mediterrâneo	uma	nova	agressão	de	Mussolini,	que,	embora	não	totalmente
inesperada,	acarretou	problemas	desconcertantes	e	muitas	consequências	para	todos	os	nossos	atormentados
assuntos.

O	Duce	tomou	a	decisão	final	de	atacar	a	Grécia	em	15	de	outubro	de	1940	e,	antes	do	alvorecer	do	dia
28,	 o	 embaixador	 italiano	 em	 Atenas	 apresentou	 um	 ultimato	 ao	 general	 Metaxas,	 premier	 da	 Grécia.
Mussolini	exigia	que	o	país	inteiro	se	abrisse	para	as	tropas	italianas.	Ao	mesmo	tempo,	o	exército	italiano	na
Albânia	invadiu	a	Grécia	em	vários	pontos.	O	governo	grego,	cujas	forças	não	estavam	nada	despreparadas
na	fronteira,	rejeitou	o	ultimato.	Invocou	também	a	garantia	dada	por	Mr.	Chamberlain	em	13	de	abril	de
1939.	 Tínhamos	 o	 compromisso	 de	 honrá-la.	 Por	 recomendação	 do	 Gabinete	 de	 Guerra	 e	 falando	 de
coração,	 Sua	Majestade	 respondeu	 ao	 rei	 dos	 helenos:	 “Sua	 causa	 é	 a	 nossa	 causa;	 lutaremos	 contra	 um
inimigo	 comum.”	 Atendi	 ao	 apelo	 do	 general	Metaxas:	 “Dar-lhe-emos	 toda	 a	 ajuda	 que	 estiver	 a	 nosso
alcance.	Combateremos	um	inimigo	comum	e	com partilharemos	uma	vitória	unida.”	Esse	compromisso	foi
mantido	durante	uma	longa	história.

Afora	 algumas	 esquadrilhas	 aéreas,	uma	missão	 inglesa	 e,	 talvez,	uns	poucos	 soldados,	nada	 tínhamos	 a
oferecer;	e	até	essas	ninharias	eram	uma	subtração	dolorosa	dos	tórridos	projetos	que	já	raiavam	no	teatro
líbio.	Uma	 realidade	 estratégica	 evidente	 saltou	 sobre	 nós	—	CRETA!	Os	 italianos	 não	 podiam	 tomá-la.
Tínhamos	 nós	 que	 tomá-la	 primeiro	—	 e	 rápido.	 Por	 sorte,	 no	momento,	Mr.	 Eden	 estava	 no	Oriente
Médio	 e,	 desse	modo,	 eu	 tinha	 no	 local	 um	 colega	 de	ministério	 com	 quem	 tratar.	Telegrafei	 a	 ele	 e,	 a
convite	do	governo	grego,	a	baía	de	Suda,	o	melhor	porto	de	Creta,	foi	ocupada	por	nossas	forças	poucos
dias	depois.

É	triste	a	história	da	baía	de	Suda.	A	tragédia	só	veio	em	1941.	Creio	que	tive	tanto	controle	direto	da
condução	 da	 guerra	 quanto	 teve	 qualquer	 homem	 público	 de	 qualquer	 país	 nessa	 ocasião.	 Os
conhecimentos	que	eu	possuía,	a	 fidelidade	e	a	ajuda	ativa	do	Gabinete	de	Guerra,	a	 lealdade	de	todos	os
meus	 companheiros,	 a	 eficiência	 cada	 vez	maior	 de	 nossa	máquina	 de	 guerra,	 tudo	 isso	 permitiu	 que	 se
conseguisse	 uma	 intensa	 convergência	 da	 autoridade	 constitucional.	 No	 entanto,	 quão	 aquém	 de	 nossas
ordens	 e	 do	 que	 todos	 desejávamos	 ficou	 a	 execução	 pelo	 Comando	 do	Oriente	Médio!	 Para	 avaliar	 as
limitações	da	ação	humana,	convém	lembrarmos	quanta	coisa	estava	acontecendo	por	todo	lado	ao	mesmo
tempo.	Mesmo	 assim,	 continua	 a	 me	 estarrecer	 que	 não	 tenhamos	 conseguido	 fazer	 da	 baía	 de	 Suda	 a
cidadela	anfíbia	da	qual	Creta	inteira	seria	a	fortaleza.

✩

A	invasão	italiana	da	Grécia	a	partir	da	Albânia	foi	outro	duro	revés	para	Mussolini.	A	primeira	ofensiva
foi	repelida	com	baixas	pesadas,	e	os	gregos	contra-atacaram	imediatamente.	O	exército	grego,	comandado
pelo	 general	 Papagos,	 demonstrou	 uma	habilidade	 superior	 na	 guerra	 nas	montanhas,	manobrando	 com
maior	 perícia	 e	 levando	 a	melhor	 sobre	 o	 inimigo.	No	 fim	 do	 ano,	 sua	 capacidade	 havia	 empurrado	 os
italianos	para	 trinta	milhas	 além	da	 fronteira	 albanesa,	 ao	 longo	de	 toda	 a	 frente	de	 combate.	A	notável
resistência	 grega	 contribuiu	 muito	 para	 animar	 os	 outros	 países	 balcânicos,	 e	 o	 prestígio	 de	 Mussolini
despencou.



Mas	viriam	outras	coisas.	Mr.	Eden	voltou	à	Inglaterra	em	8	de	novem bro	e,	na	mesma	noite,	depois	de
iniciado	o	bombardeio	habitual,	 veio	 ter	 comigo.	Trouxe	com	ele	um	segredo	cuidadosamente	guardado,
que	eu	gostaria	de	ter	conhecido	mais	cedo.	No	entanto,	não	tinha	havido	nenhum	prejuízo.	Eden	revelou
em	detalhes	consideráveis,	a	um	círculo	seleto	que	incluía	o	CIGS	e	o	general	Ismay,	o	plano	ofensivo	que	o
general	Wavell	 e	o	general	Wilson	haviam	concebido	e	preparado.	Não	mais	 iríamos	aguardar	 em	nossas
linhas	 fortificadas,	 em	 Mersa-Matruh,	 o	 ataque	 italiano	 para	 cuja	 batalha	 defensiva	 tinham	 sido	 feitos
preparativos	 tão	extensos	 e	 engenhosos.	Ao	contrário,	dentro	de	aproximadamente	um	mês,	nós	mesmos
iríamos	atacar.

Ficamos	 todos	 radiantes.	 Eu	 ronronei	 por	 seis	 gatinhos.	 Ali	 estava	 algo	 que	 valia	 a	 pena	 fazer.	 Ficou
decidido,	 naquele	momento,	 dependendo	da	 concordância	 dos	 chefes	 de	 estado-maior	 e	 do	Gabinete	 de
Guerra,	sancio nar	imediatamente	e	dar	todo	o	apoio	possível	àquela	excelente	iniciativa.	Oportunamente,	as
propostas	 foram	 submetidas	 ao	 Gabinete	 de	 Guerra.	 Eu	 estava	 preparado	 para	 defender	 a	 questão	 ou
promover	 a	defesa.	Mas,	 quando	meus	 colegas	 souberam	que	os	 generais	no	 front	 e	 os	 chefes	de	 estado-
maior	estavam	de	pleno	acordo	comigo	e	com	Mr.	Eden,	declararam	que	não	queriam	conhecer	os	detalhes
do	 plano,	 que	 quanto	 menos	 gente	 soubesse,	 melhor,	 e	 que	 aprovavam	 de	 coração	 a	 política	 geral	 de
ofensiva.	Foi	essa	a	atitude	que	o	Gabinete	de	Guerra	adotou	em	diversas	ocasiões	 importantes,	e	deixo-a
registrada	aqui	para	que	sirva	de	modelo,	na	even tualidade	de	surgirem	perigos	e	dificuldades	similares	no
futuro.

✩

Embora,	 no	 papel,	 ainda	 fôssemos	 largamente	 superados	 em	 número	 pela	 esquadra	 italiana,	 algumas
melhorias	acentuadas	já	tinham	sido	feitas	em	nossas	forças	no	Mediterrâneo.	Durante	setembro,	o	Valiant,
o	 porta-aviões	 Illustrious	 de	 convés	 blindado,	 e	 mais	 dois	 cruzadores	 antiaéreos	 haviam	 atravessado	 o
Mediterrâneo	em	segurança,	para	se	juntar	ao	almirante	Cunningham	em	Alexandria.	Até	então,	os	navios
dele	 sempre	 tinham	 sido	 avistados	 e,	 em	 geral,	 bombardeados	 pela	 força	 aérea	 italiana,	 que	 era
enormemente	 superior.	O	Illustrious,	 com	seus	caças	modernos	e	 seu	avançado	equipamento	de	 radar,	 ao
abater	 os	 aviões-patrulha	 e	 os	 bombardeiros,	 conferiu	 um	 novo	 sigilo	 aos	 nossos	movimentos.	 Foi	 uma
vantagem	oportuna.

Fazia	muito	tempo	que	o	almirante	Cunningham	ansiava	por	desferir	um	golpe	contra	a	esquadra	italiana
ancorada	em	sua	base	principal,	em	Taranto.	O	ataque	foi	desfechado	em	11	de	novembro,	como	auge	de
uma	série	de	operações	bem-planejadas.	Taranto	fica	no	salto	da	bota	italiana,	a	320	milhas	de	Malta.	Seu
ancoradouro	magnífico	era	solidamente	defendido	contra	todas	as	formas	modernas	de	ataque.	A	chegada	a
Malta	 de	 alguns	 aviões	 de	 reconhecimento	mais	 velozes	 permitiu-nos	 discernir	 nossa	 presa.	O	 Illustrious
soltou	 seus	 aviões	 pouco	 depois	 do	 escurecer,	 de	 um	 ponto	 situado	 a	 cerca	 de	 170	 milhas	 de	 Taranto.
Durante	uma	hora,	 a	batalha	 foi	 travada	 em	meio	 ao	 fogo	 e	 à	destruição	dos	navios	 italianos.	Apesar	da
intensa	 artilharia	 antiaérea,	 apenas	 dois	 de	 nossos	 aviões	 foram	 derrubados.	 Os	 demais	 retornaram	 em
segurança.

Com	 esse	 único	 ataque,	 o	 equilíbrio	 do	 poder	 naval	 no	 Mediterrâneo	 foi	 decisivamente	 alterado.	 As
fotografias	aéreas	mostraram	que	três	encouraçados,	entre	eles	o	novo	Littorio,	tinham	sido	torpedeados	e,
além	disso,	deram	parte	de	que	um	cruzador	fora	atingido	e	muitos	danos	tinham	sido	causados	ao	arsenal
da	base.	Metade	da	marinha	de	 guerra	 italiana	 foi	posta	 fora	de	 combate	pelo	menos	por	 seis	meses,	 e	 a
aviação	 naval	 pôde	 rejubilar-se	 por	 ter	 aproveitado,	 através	 de	 sua	 esplêndida	 façanha,	 uma	 das	 raras
oportunidades	que	lhe	foram	apresentadas.



Um	toque	de	ironia	se	acrescentou	a	esse	evento	pelo	fato	de	que,	nesse	mesmo	dia,	a	força	aérea	italiana,
por	desejo	expresso	de	Mussolini,	participou	do	ataque	aéreo	contra	a	Inglaterra.	Um	esquadrão	de	bombar -
deiros	italiano,	escoltado	por	cerca	de	sessenta	caças,	tentou	bombardear	os	comboios	aliados	no	Medway.
Foi	interceptado	por	nossos	caças,	sendo	derrubados	oito	bombardeiros	e	cinco	caças.	Essa	foi	sua	primeira	e
última	intervenção	em	nossos	assuntos	internos.	Teriam	achado	missão	mais	útil	defendendo	sua	esquadra
em	Taranto.

✩

Por	um	mês	ou	mais,	todas	as	tropas	a	serem	empregadas	em	nossa	ofensiva	do	deserto	exercitaram-se	nos
papéis	especiais	que	teriam	que	de sempenhar	nesse	ataque	bastante	complicado.	Apenas	um	pequeno	círculo
de	 oficiais	 conhecia	 o	 plano	 em	 toda	 a	 sua	 extensão	 e	 praticamente	 nada	 fora	 posto	 no	 papel.	 Em	6	 de
dezembro,	 nosso	 exército	—	magro,	 bronzeado,	 endurecido	 pelo	 deserto	 e	 completamente	mecanizado,
composto	de	cerca	de	25	mil	homens	—	fez	um	repentino	lance	de	mais	de	quarenta	milhas	e,	durante	todo
o	dia	seguinte,	permaneceu	imóvel	nas	areias	do	deserto,	sem	ser	avistado	pela	força	aérea	italiana.	Tornou	a
avançar	em	8	de	dezembro	e,	nessa	noite,	pela	primeira	vez,	os	soldados	foram	informados	de	que	aquilo
não	era	um	exercício.	Era	“para	valer”.	Ao	raiar	do	dia	9,	iniciou-se	a	batalha	de	Sidi	Barrani.

Não	é	meu	objetivo	descrever	os	combates	intricados	e	dispersos	que	ocuparam	os	quatro	dias	seguintes,
numa	região	do	tamanho	do	Yorkshire.	Tudo	correu	bem.	A	batalha	continuou	por	todo	o	dia	10	e,	às	dez
horas,	 o	 posto	 de	 comando	 do	 batalhão	Coldstream	 informou	 ser	 impossível	 contar	 os	 prisioneiros,	 em
função	de	 sua	quantidade,	mas	afirmou	que	“havia	uns	cinco	acres	de	oficiais	 e	duzentos	acres	das	outras
graduações”.	Em	casa,	em	Downing	Street,	traziam-me	mensagens	de	hora	em	hora	do	campo	de	batalha.
Era	difícil	compreender	exatamente	o	que	estava	acontecendo,	mas	a	impressão	geral	era	favorável.	Lembro-
me	de	 ter	 gostado	da	mensagem	do	 jovem	oficial	 de	um	 tanque	da	7a	Divisão	Blindada:	 “Chegamos	 ao
segundo	B	de	Buq	Buq.”	Sidi	Barrani	foi	capturada	na	tarde	do	dia	10.	Em	15	de	dezembro,	toda	a	força
inimiga	tinha	sido	expulsa	do	Egito.

Bardia	era	nosso	objetivo	seguinte.	Dentro	de	seu	perímetro	de	17	milhas	encontrava-se	a	maior	parte	de
outras	quatro	divisões	 italianas.	As	defesas	 incluíam	uma	vala	 antitanque	contínua	e	obstáculos	de	 arame,
com	casamatas	de	concreto	a	intervalos;	atrás	disso	havia	uma	segunda	linha	de	fortificações.	O	assalto	a	essa
fortaleza	considerável	exigia	preparação	e,	para	encerrar	este	episódio	de	vitória	no	deserto,	avançarei	pelo
ano-novo.	O	ataque	começou	nas	primeiras	horas	de	3	de	 janeiro.	Um	batalhão	australiano,	 coberto	por
uma	 intensa	 concentração	 de	 artilharia,	 tomou	 e	 segurou	 um	 bolsão	 em	 território	 inimigo,	 no	 oeste	 do
perímetro.	 Em	 sua	 retaguarda,	 a	 engenharia	 encheu	 a	 vala	 antitanque.	Duas	 brigadas	 australianas	 deram
seguimento	ao	ataque	e	avançaram	para	o	leste	e	o	sudeste.	Na	ocasião,	cantavam	uma	canção	de	um	filme
americano,	que	logo	se	popularizou	também	na	Inglaterra:

We’re	off	to	see	the	Wizard,
The	wonderful	Wizard	of	Oz.
We	hear	he	is	a	Whiz	of	a	Wiz,
If	ever	a	Wiz	there	was.

Lá	vamos	nós	ver	o	mágico
O	famoso	Mágico	de	Oz
Dizem	que	é	o	mago	dos	magos
Se	já	houve	um	assim	entre	nós.

(O	Mágico	de	Oz,	1939)

Essa	 canção	 sempre	me	 recorda	 aqueles	 dias	 animados.	Na	 tarde	 de	 4	 de	 janeiro,	 tanques	 ingleses	—
“Matildas”,	 eram	 chamados	 —,	 apoiados	 pela	 infantaria,	 entraram	 em	 Bardia	 e,	 no	 dia	 5,	 todos	 os
defensores	haviam-se	rendido.	Quarenta	e	cinco	mil	prisioneiros	foram	feitos	e	462	canhões	tomados.





No	dia	seguinte,	6	de	janeiro,	por	sua	vez,	Tobruk	fora	isolada.	Só	foi	possível	lançar	o	ataque	em	21	de
janeiro.	No	começo	da	manhã	seguinte,	toda	a	resistência	cessou.	Os	prisioneiros	somaram	quase	trinta	mil,
com	236	canhões.	Em	seis	 semanas,	o	Exército	do	Deserto	havia	avançado	mais	de	duzentas	milhas	num
território	sem	água	e	sem	comida;	tomado	de	assalto	dois	portos	marítimos	solidamente	fortificados,	com
defesas	aéreas	e	navais	permanentes;	e	feito	113	mil	prisioneiros	com	mais	de	setecentos	canhões.	O	grande
exército	 italiano	 que	 invadira	 e	 esperara	 conquistar	 o	 Egito	 mal	 existia	 como	 força	 militar,	 e	 só	 as
dificuldades	imperativas	da	distância	e	do	suprimento	retardaram	um	definitivo	avanço	inglês	para	oeste.

✩

Ao	se	aproximar	o	fim	do	ano,	suas	luzes	e	sombras	apareciam	com	nitidez	no	quadro.	Estávamos	vivos.
Havíamos	derrotado	a	força	aérea	ale mã.	Não	ocorrera	a	invasão	da	ilha.	O	exército	dentro	do	país	estava
forte.	Londres	passara	 triunfante	por	 todas	as	 suas	provações.	Tudo	o	que	se	 ligava	ao	domínio	do	espaço
aéreo	sobre	nossa	ilha	aperfeiçoava-se	velozmente.	A	difamação	pelos	comunistas	que	obedeciam	a	ordens	de
Moscou	resmun gava	sobre	uma	guerra	capitalista-imperialista.	Mas	as	fábricas	zuniam	de	atividade	e	toda	a
nação	 inglesa	 trabalhava	 noite	 e	 dia,	 reanimada	 por	 uma	 onda	 de	 alívio	 e	 orgulho.	 A	 vitória	 reluzia	 no
deserto	líbio	e,	do	outro	lado	do	Atlântico,	a	Grande	República	chegava	cada	vez	mais	perto	de	seu	dever	e
do	socorro	a	nós.

Podemos,	tenho	certeza,	classificar	esse	ano	tremendo	como	o	ano	mais	esplêndido,	tal	como	foi	o	mais
mortífero,	de	nossa	longa	história	inglesa	e	britânica.	Uma	Inglaterra	grandiosa	e	singularmente	organizada
é	 que	 havia	 destruído	 a	Armada	Espanhola.	Uma	 chama	 intensa	 de	 convicção	 e	 determinação	 fizera-nos
atravessar	 o	 conflito	 de	 25	 anos	 travado	 por	 William	 III	 e	 Marlborough	 contra	 Luís	 XIV.	 Houve	 um
período	 famoso	 com	 Chatham.	 Houve	 longa	 luta	 contra	 Napoleão,	 em	 que	 nossa	 sobrevivência	 foi
assegurada	 através	 do	 domínio	 naval	 da	 marinha	 inglesa,	 sob	 a	 clássica	 liderança	 de	 Nelson	 e	 seus
companheiros.	Um	milhão	de	ingleses	morreram	na	Primeira	Guerra	Mundial.	Mas	nada	supera	1940.	No
fim	desse	ano,	esta	pequena	e	antiga	 ilha,	com	a	devoção	de	sua	Commonwealth,	de	seus	Domínios	e	de
suas	ligações	sob	todos	os	céus	do	mundo,	tinha-se	mostrado	capaz	de	suportar	todo	o	impacto	e	o	peso	do
destino	mundial.	Não	havíamos	recuado	nem	hesitado.	Não	fracassáramos.	A	alma	do	povo	inglês	e	sua	raça
revelara-se	 invencível.	 A	 cidadela	 da	 Commonwealth	 e	 do	 Império	 fora	 impenetrável.	 Sozinhos,	 mas
enaltecidos	por	cada	batimento	generoso	do	coração	da	humanidade,	havíamos	desafiado	o	tirano	no	auge
de	seu	triunfo.



Toda	 a	nossa	 força	 latente	 estava	 viva	 a	 essa	 altura.	O	 terror	 aéreo	 fora	 avaliado.	A	 ilha	 era	 intangível,
inviolável.	 Dali	 por	 diante,	 também	 nós	 teríamos	 armas	 com	 que	 lutar.	 Dali	 por	 diante,	 também	 nós
seríamos	uma	máquina	de	guerra	altamente	organizada.	Havíamos	mostrado	ao	mundo	que	éramos	capazes
de	 resistir.	Houve	dois	 lados	na	questão	do	domínio	mundial	 de	Hitler.	A	 Inglaterra,	 que	 tantos	haviam
considerado	acabada,	ainda	estava	no	ringue,	muito	mais	forte	do	que	jamais,	e	ganhando	forças	a	cada	dia.
O	tempo,	mais	uma	vez,	se	pusera	do	nosso	lado.	E	não	apenas	do	nosso	lado	nacional.	Os	Estados	Unidos
estavam-se	armando	depressa	e	se	aproximando	cada	vez	mais	do	conflito.	A	Rússia	soviética,	que	por	um
frio	erro	de	cálculo	nos	descartara	como	inúteis	no	começo	da	guerra,	também	se	tornara	muito	mais	forte	e
garantira	 posições	 avançadas	 para	 sua	 defesa,	 comprando	 da	 Alemanha	 uma	 imunidade	 efêmera	 e	 uma
participação	na	pilhagem.	O	 Japão	parecia	momentaneamente	 intimidado	 com	a	 evidente	perspectiva	de
uma	 guerra	 mundial	 prolongada	 e,	 observando	 ansioso	 a	 Rússia	 e	 os	 Estados	 Unidos,	 meditava
profundamente	sobre	o	que	seria	inteligente	e	proveitoso	fazer.

E	agora,	essa	Inglaterra	e	sua	vasta	associação	de	estados	e	dependências,	que	pareceram	à	beira	da	ruína	e
cujo	próprio	coração	estivera	prestes	a	ser	atravessado,	concentraram-se	durante	15	meses	no	problema	da
guerra,	 treinando	seus	homens	e	dedicando	à	 luta	 todas	as	 suas	energias	 infinitamente	variadas.	Com	um
suspiro	 ofegante	 de	 assombro	 e	 alívio,	 os	 pequenos	 países	 neutros	 e	 as	 nações	 subjugadas	 viram	 que	 as
estrelas	ainda	brilhavam	no	céu.	A	esperança	e,	dentro	dela,	a	paixão	voltaram	a	se	inflamar	no	coração	de
centenas	de	milhões	de	seres	humanos.	A	boa	causa	triunfaria.	O	direito	não	seria	espezinhado.	A	bandeira
da	liberdade,	que,	nesse	momento	fatídico,	era	o	pavilhão	do	Reino	Unido,	continuaria	a	tremular	em	todos
os	ventos	que	sopravam.

Mas	a	mim	e	a	meus	fiéis	colegas,	que	considerávamos	ansiosamente	informações	precisas	desse	panorama
na	 cúpula,	 não	 faltavam	 preocupações.	 A	 sombra	 do	 bloqueio	 submarino	 já	 batia	 em	 nós,	 provocando
calafrios.	Todos	os	nossos	planos	dependiam	de	derrotar	essa	ameaça.	A	Batalha	da	França	fora	perdida.	A
Batalha	da	Inglaterra	fora	vencida.	Impunha-se	agora	travar	a	Batalha	do	Atlântico.



1	Trocadilho	com	“hellfire”.	(N.T.)
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Alastra-se	a	guerra

Com	o	ano-novo,	meus	contatos	com	o	presidente	Roosevelt	se	tornaram	mais	íntimos.	Eu	já	lhe	enviara
os	votos	de	Boas-Festas	e,	em	10	de	janeiro	de	1941,	veio	ver-me	em	Downing	Street	um	cavalheiro	com	as
mais	altas	credenciais.	Havíamos	recebido	telegramas	de	Washington	declarando	que	ele	era	o	confidente	e
agente	pessoal	mais	próximo	do	presidente.	Assim,	providenciei	para	que	fosse	recebido	por	Mr.	Brendan
Bracken	em	sua	che gada	ao	aeroporto	de	Poole	e	para	que	almoçássemos	juntos,	a	sós,	no	dia	seguinte.	Foi
assim	 que	 conheci	 Harry	 Hopkins,	 homem	 extraordinário	 que	 desempenhou	 então	 e	 ainda	 viria	 a
desempenhar	um	papel	às	vezes	decisivo	no	movimento	global	da	guerra.	Era	um	espírito	flamejante	num
corpo	 frágil	 e	 combalido.	 Um	 farol	 em	 ruínas,	 de	 onde	 brilhavam	 os	 fachos	 que	 guiavam	 as	 grandes
esquadras	para	o	porto.	Tinha	outro	dom:	um	senso	de	humor	sarcástico.	Sempre	apreciei	sua	companhia,
especialmente	 quando	 as	 coisas	 iam	mal.	 Ele	 também	 sabia	 ser	muito	 desagradável	 e	 dizer	 coisas	 duras	 e
contundentes.	Minhas	experiências	vinham-me	ensinando	a	conseguir	fazer	o	mesmo,	se	necessário.

Em	nosso	primeiro	encontro,	passamos	umas	três	horas	juntos.	Logo	compreendi	seu	dinamismo	pessoal
e	 a	 extraordinária	 importância	 de	 sua	 missão.	 Isso	 foi	 no	 auge	 do	 bombardeio	 de	 Londres,	 e	 muitas
preocupações	 locais	 nos	 eram	 impostas.	 Mas,	 para	 mim,	 ficou	 evidente	 que	 ali	 estava	 um	 enviado
presidencial	de	suma	importância	para	a	nossa	vida.	Com	o	olhar	brilhante	e	uma	paixão	sóbria	e	contida,
ele	disse:	“O	presidente	está	de terminado	a	que	vençamos	a	guerra	juntos.	Não	tenha	dúvidas	disso.	Ele	me
enviou	aqui	para	lhe	dizer	que,	a	qualquer	custo	e	por	todos	os	meios,	irá	ampará-los	até	o	fim,	não	importa
o	que	lhe	aconteça	—	não	há	o	que	ele	não	faça,	desde	que	lhe	seja	humanamente	possível.”

Todos	os	que	estiveram	em	contato	com	Harry	Hopkins	durante	a	longa	batalha	hão	de	confirmar	o	que
digo	sobre	essa	personalidade	notável.	E,	a	partir	daquele	momento,	iniciou-se	entre	nós	uma	amizade	que
cruzou,	serenamente,	terremotos	e	convulsões.	Ele	era	o	mais	fiel	e	perfeito	canal	de	comunicação	entre	o
presidente	 e	 eu.	Muito	 mais	 que	 isso,	 porém,	 foi	 também	 o	 principal	 esteio	 e	 incentivador	 do	 próprio
Roosevelt	 durante	 vários	 anos.	 Juntos,	 esses	 dois	—	 um	 deles,	 subordinado	 sem	 cargo	 público;	 o	 outro,
comandante	da	poderosa	república	—	foram	capazes	de	tomar	decisões	da	mais	alta	repercussão	sobre	toda	a
área	do	mundo	de	língua	inglesa.	Hopkins,	claro,	era	zeloso	de	sua	influência	pessoal	sobre	seu	chefe	e	não
estimulava	os	concorrentes	americanos.	Assim,	sob	certos	aspectos,	confirmava	o	verso	do	poeta	Gray:	“O
favorito	 não	 tem	 amigos.”	Mas	 isso	 não	 era	 assunto	meu.	 Lá	 estava	 ele,	 esguio,	 frágil	 e	 enfermiço,	mas
absolutamente	 brilhante	 em	 sua	 requintada	 compreensão	 da	 causa	 comum.	 Esta	 consistia	 na	 derrota,
destruição	 e	 massacre	 de	 Hitler,	 excluídos	 todos	 os	 outros	 propósitos,	 compromissos	 de	 fidelidade	 ou
objetivos.	Na	história	dos	Estados	Unidos,	poucas	chamas	arderam	com	maior	fulgor.

Harry	Hopkins	 sempre	 ia	 à	 raiz	 da	 questão.	 Estive	 presente	 em	 diver sas	 grandes	 conferências	 em	 que
vinte	 ou	mais	 importantes	 personagens	 executivos	 achavam-se	 reunidos.	Quando	 a	 discussão	 esmorecia	 e
todos	pareciam	atarantados,	era	nessas	ocasiões	que	ele	soltava	a	pergunta	fatal:	“Senhor	presidente,	este	é
exatamente	o	ponto	a	decidir.	Vamos	enfrentá-lo	ou	não?”	Era	sempre	enfrentado	e,	em	sendo	enfrentado,
resolvido.	Ele	era	um	verdadeiro	condutor	de	homens	e,	tanto	em	ardor	quanto	em	sensatez	nos	momentos
de	crise,	raras	vezes	foi	sobrepujado.	Seu	amor	pela	causa	dos	fracos	e	dos	pobres	equiparava-se	à	sua	paixão
contra	a	tirania,	especialmente	quando	a	tirania,	no	momento,	estava	triunfando.



✩

Entrementes,	 a	 blitzkrieg	 continuava.	 Mas	 com	 uma	 diferença.	 No	 fim	 de	 1940,	 Hitler	 havia-se
apercebido	de	que	a	Inglaterra	não	poderia	ser	destruída	por	ataques	aéreos	diretos.	A	Batalha	da	Inglaterra
fora	a	sua	primeira	derrota,	pois	o	bombardeio	maligno	das	cidades	não	havia	intimidado	a	nação	nem	seu
governo.	Os	preparativos	para	invadir	a	Rússia	no	começo	do	verão	de	1941	absorveram	grande	parte	do
poderio	 aéreo	 alemão.	 Os	 muitos	 ataques	 intensíssimos	 que	 sofremos	 até	 o	 fim	 de	 maio	 já	 não
representavam	 a	 plena	 força	 do	 inimigo.	 Para	 nós,	 eles	 foram	 sumamente	 deploráveis,	mas	 já	 não	 eram
expressão	do	pensamento	central	do	Alto	Comando	alemão	nem	do	Führer.	Para	Hitler,	a	continuação	dos
ataques	aéreos	à	 Inglaterra	 era	um	disfarce	necessário	e	 conveniente	para	a	 concentração	contra	a	Rússia.
Seu	calendário	otimista	partia	de	que	os	soviéticos,	como	os	franceses,	seriam	derrotados	numa	campanha	de
seis	semanas,	e	que	todas	as	forças	alemãs	ficariam	livres,	então,	para	finalmente	acabar	com	a	Inglaterra	no
outono	de	1941.	Enquanto	 isso,	 essa	nação	 teimosa	deveria	 ser	desgastada,	primeiro	pela	 combinação	do
bloqueio	 submarino	com	o	apoio	aéreo	de	 longo	alcance	e,	 segundo,	por	ataques	aéreos	a	 suas	cidades	e,
especialmente,	seus	portos.	Para	o	exército	alemão,	a	operação	Leão	Marinho	(contra	a	Inglaterra)	foi	então
substituída	pela	operação	Barbarossa	 (contra	 a	Rússia).	A	marinha	 alemã	 foi	 instruída	 a	 se	 concentrar	 em
nosso	tráfego	no	Atlântico,	e	a	força	aérea	alemã,	em	nossos	portos	e	nos	acessos	a	eles.	Esse	era	um	plano
muito	mais	letal	do	que	o	bombardeio	indiscriminado	de	Londres	e	da	população	civil	e,	para	nós,	foi	uma
sorte	não	ter	sido	levado	adiante	com	todas	as	forças	disponíveis	e	com	maior	persistência.

Durante	 janeiro	 e	 fevereiro,	 o	 inimigo	 foi	 frustrado	 pelo	 mau	 tempo.	 Excetuados	 alguns	 ataques	 a
Cardiff,	 Portsmouth	 e	 Swansea,	 nossa	 Defesa	 Civil	 teve	 uma	merecida	 pausa	 para	 respirar,	 da	 qual	 não
deixou	 de	 tirar	 proveito.	Mas,	 quando	 veio	 o	 bom	 tempo,	 a	 blitz	 recomeçou	 para	 valer.	O	 que	 se	 tem
chamado	“a	ronda	dos	portos	pela	Luftwaffe”	começou	no	início	de	março.	Consistiu	em	ataques	isolados
ou	dobrados,	 que,	 apesar	 de	 sérios,	 não	 conseguiram	 inutilizar	 nossos	 portos.	No	dia	 8	 e	 por	 três	 noites
sucessivas,	Portsmouth	foi	 intensamente	bombardeada	e	as	docas	muito	danificadas.	Manchester	e	Salford
foram	atacadas	no	dia	11.	Nas	noites	seguintes,	foi	a	vez	do	Merseyside.	Nos	dias	13	e	14,	a	Luftwaffe	caiu
com	vigor	 sobre	o	Clyde	pela	primeira	vez,	matando	ou	 ferindo	mais	de	duas	mil	pessoas	 e	deixando	os
estaleiros	 fora	 de	 ação,	 alguns	 até	 junho	 e	 outros	 até	 novembro.	Os	 golpes	mais	 violentos	 só	 vieram	 em
abril.	No	 dia	 8,	 a	 concentração	 deu-se	 em	Coventry;	 no	 resto	 do	 país,	 o	 impacto	mais	 violento	 atingiu
Portsmouth.	Londres	sofreu	ataques	maciços	nos	dias	16	e	17;	mais	de	2.300	pessoas	foram	mortas	e	mais	de
três	mil,	 gravemente	 feridas.	O	 inimigo	 continuou	 tentando	destruir	 nossos	 portos	 principais,	 através	 de
ataques	 que,	 em	 alguns	 casos,	 prolongaram-se	 por	mais	 de	 uma	 semana.	 Bristol	 foi	 duramente	 atingida.
Plymouth	 foi	atacada	de	21	a	29	de	abril	 e,	 embora	os	 incêndios	 falsos	que	 serviam	de	chamariz	 tenham
ajudado	 a	 salvar	 as	 docas,	 isso	 só	 foi	 obtido	 à	 custa	 da	 cidade.	 O	 clímax	 veio	 em	 1º	 de	 maio,	 quando
Liverpool	e	o	Mersey	foram	atacados	por	sete	noites	sucessivas	e	76	mil	pessoas	ficaram	desabrigadas	e	três
mil	foram	mortas	ou	feridas.	Sessenta	e	nove	dentre	144	pontos	de	atracação	foram	inutilizados	e,	durante
algum	 tempo,	 a	 tonelagem	 desembarcada	 ficou	 reduzida	 à	 sua	 quarta	 parte.	 Se	 o	 inimigo	 houvesse
persistido,	a	Batalha	do	Atlântico	teria	sido	ainda	mais	apertada	do	que	foi.	Mas,	como	de	hábito,	ele	mudou
sua	linha	de	ação.	Por	duas	noites,	castigou	duramente	Hull,	onde	quarenta	mil	pessoas	tiveram	suas	casas
destruídas.	 Os	 depósitos	 de	 alimentos	 foram	 destroçados	 e	 as	 oficinas	 de	 engenharia	 naval	 ficaram
paralisadas	por	quase	dois	meses.	Nesse	mês,	tornaram	a	atacar	Belfast,	já	bombardeada	duas	vezes.

O	 pior	 ataque	 foi	 o	 último.	 Em	 10	 de	maio,	 o	 inimigo	 voltou	 a	 Lon dres	 com	 bombas	 incendiárias.
Causou	mais	de	dois	mil	incêndios	e,	com	a	destruição	de	quase	150	grandes	encanamentos	d’água,	aliada	à
vazante	do	Tâmisa,	 impediu-nos	de	 extingui-los.	Às	 seis	horas	da	manhã	 seguinte,	 centenas	deles	 estavam
fora	de	controle	e,	na	noite	de	13	de	maio,	ainda	havia	quatro	queimando.	Foi	o	ataque	mais	destruidor	de



toda	 a	 blitz	 noturna.	 Cinco	 docas	 e	 71	 pontos-chave,	metade	 dos	 quais	 eram	 fábricas,	 foram	 atingidos.
Todas	 as	 principais	 estações	 ferroviárias,	 com	 exceção	 de	 uma,	 ficaram	bloqueadas	 durante	 semanas,	 e	 as
rodovias	 mestras	 só	 foram	 inteiramente	 liberadas	 no	 começo	 de	 junho.	Mais	 de	 três	 mil	 pessoas	 foram
mortas	 ou	 feridas.	 Também	 sob	 outros	 aspectos	 esse	 ataque	 foi	 histórico.	 Ele	 destruiu	 a	 Câmara	 dos
Comuns.	Uma	única	bomba	criou	uma	ruína	por	anos.	Mas	foi	uma	bênção	o	fato	de	a	Câmara	estar	vazia
naquele	 momento.	 Por	 outro	 lado,	 nossas	 baterias	 e	 caças	 noturnos	 destruíram	 16	 aviões	 inimigos,	 o
máximo	até	então	atingido	por	nós	em	combates	noturnos.

Embora	não	o	soubéssemos,	era	o	ataque	de	despedida	do	inimigo.	Em	22	de	maio,	Kesselring	deslocou	o
QG	de	sua	força	aérea	para	Posen	e,	no	começo	de	junho,	a	força	inteira	mudou-se	para	o	Leste.	Quase	três
anos	se	passariam	antes	de	nossa	organização	de	Defesa	Civil	em	Londres	ter	que	lidar	com	a	“baby	blitz”	de
fevereiro	de	1944	e	com	a	investida	ulterior	das	bombas	voadoras	e	dos	foguetes.	Nos	doze	meses	decorridos
entre	 junho	de	1940	e	 junho	de	1941,	nossas	baixas	 civis	 foram	de	43.381	mortos	e	50.856	gravemente
feridos,	um	total	de	94.237	pessoas.

✩

É	impossível,	numa	grande	guerra,	separar	assuntos	militares	e	assuntos	políticos.	Na	cúpula,	eles	são	uma
coisa	só.	É	natural	que	os	soldados	en carem	os	aspectos	militares	como	únicos	e	supremos,	e	até	que	falem
das	considerações	políticas	com	certa	dose	de	desprezo.	Além	disso,	a	palavra	“política”	tem	sido	confundida
e	até	manchada	por	sua	associação	com	a	política	partidária.	Assim,	grande	parte	da	literatura	deste	século
trágico	tem	sido	deturpada	pela	ideia	de	que,	na	guerra,	só	as	considerações	militares	são	importantes,	e	de
que	 os	militares	 são	 obstruídos	 em	 sua	 visão	 clara	 e	 profissional	 pela	 intromissão	 dos	 políticos,	 que,	 em
nome	 de	 vantagens	 pessoais	 ou	 partidárias,	 fazem	 pender	 a	 pavorosa	 balança	 da	 batalha.	 Os	 contatos
extremamente	estreitos	e	íntimos	que	prevaleceram	entre	o	Gabinete	de	Guerra,	os	chefes	de	estado-maior	e
eu,	 bem	 como	 a	 total	 ausência	 de	 sentimentos	 partidários	 na	 Inglaterra,	 nessa	 época,	 reduziu	 essas
discordâncias	a	um	mínimo.

Enquanto	 a	 guerra	 com	 os	 italianos	 no	 nordeste	 da	 África	 continuava	 e	 os	 gregos	 combatiam
valentemente	 na	 Albânia,	 todas	 as	 notícias	 que	 rece bíamos	 sobre	 os	 movimentos	 e	 intenções	 alemães
mostravam,	cada	dia	com	mais	clareza,	que	Hitler	estava	prestes	a	intervir	em	larga	escala	nos	Bálcãs	e	no
Mediterrâneo.	Desde	o	início	de	janeiro,	eu	vinha	percebendo	a	chegada	da	força	aérea	alemã	à	Sicília,	com
a	 consequente	 ameaça	 a	Malta	 e	 a	 todas	 as	nossas	 esperanças	de	 retomar	o	 tráfego	pelo	mar	 interno.	Eu
também	temia	um	deslocamento	de	tropas	alemãs,	presumivelmente	blindadas,	para	Trípoli.	Não	tínhamos
dúvida	de	que	progrediam	planos	de	criar	uma	passagem	norte-sul	através	da	Itália	para	a	África,	e	de,	ao
mesmo	 tempo	 e	mediante	 as	mesmas	 providências,	 interromper	 toda	nossa	movimentação	 leste-oeste	 no
Mediterrâneo.

Superpondo-se	a	isso,	veio	então	a	ameaça	de	que	os	países	balcânicos,	inclusive	Grécia	e	Turquia,	fossem
atraídos	 ou	 coagidos	 a	 participar	 do	 império	 de	 Hitler,	 ou	 conquistados	 se	 não	 concordassem.	 Iria
reproduzir-se	no	sudeste	da	Europa	o	mesmo	horrendo	processo	que	havíamos	testemunhado	na	Noruega,
na	Dinamarca,	na	Holanda,	na	Bélgica	e	na	França?	Seriam	todas	as	nações	balcânicas,	 inclusive	a	Grécia
heroica,	subjugadas	uma	a	uma,	e	viria	a	Turquia,	 isolada,	a	ver-se	forçada	a	abrir	para	as	 legiões	alemãs	o
caminho	para	a	Palestina,	o	Egito,	o	Iraque	e	o	Irã?	Não	haveria	alguma	possibilidade	de	se	criar	uma	união
e	uma	frente	balcânicas	que	tornassem	essa	nova	agressão	alemã	cara	demais	para	valer	a	pena?	Não	po deria
a	 realidade	 da	 resistência	 balcânica	 à	 Alemanha	 produzir	 reações	 sérias	 e	 úteis	 na	 Rússia	 soviética?
Certamente,	 essa	 era	uma	 esfera	 em	que	os	 estados	 balcânicos	 eram	 afetados	pelo	 interesse	 e,	 até	 onde	o
permitissem	 influir	 em	 suas	 deliberações,	 pelo	 sentimento.	 Partindo	 de	 nossos	 recursos	 restritos	 mas



crescentes,	 teríamos	nós	 a	possibilidade	de	descobrir	 a	 contribuição	 externa	 adicional	 capaz	de	 galvanizar
todas	essas	nações,	cujos	 interesses	eram	essencialmente	os	mesmos,	 levando-as	a	entrar	em	ação	por	uma
causa	comum?	Ou,	ao	contrário,	para	cuidar	da	nossa	vida	e	transformar	num	sucesso	nossa	campanha	no
nordeste	da	África,	deveríamos	deixar	que	a	Grécia,	os	Bálcãs	e	talvez	a	Turquia	e	todo	o	resto	do	Oriente
Médio	deslizassem	para	o	precipício?

Teria	sido	um	grande	alívio	mental	tomar	uma	decisão	tão	clara	assim,	e	ela	tem	encontrado	seus	adeptos
nos	livros	de	vários	oficiais	que	ocupavam	posições	secundárias	e	que	nos	deram	suas	opiniões.	Esses	autores
contam,	certamente,	com	a	vantagem	de	apontar	para	os	reveses	que	tivemos	de	suportar,	mas	não	tinham	o
conhecimento	 para	 considerar	 suficientemente	 quais	 teriam	 sido	 os	 resultados	 da	 política	 inversa.	 Se,
praticamente	sem	luta,	Hitler	tivesse	conseguido	pôr	a	Grécia	de	joelhos	e	trazer	a	totalidade	dos	Bálcãs	para
seu	 sistema,	 obrigando	 então	 a	Turquia	 a	 permitir	 a	 passagem	de	 seus	 exércitos	 para	 o	 sul	 e	 o	 leste,	 não
poderia	ele	ter	feito	um	acordo	com	os	soviéticos	sobre	a	conquista	e	a	divisão	dessas	vastas	regiões,	e	adiado
sua	briga	final	e	inevitável	com	eles	para	um	momento	posterior	de	seu	programa?	Ou	então,	como	é	mais
provável,	 não	 teria	 ele	 conse guido	 atacar	 a	 Rússia	 com	 uma	 força	 ainda	 maior	 e	 mais	 cedo?	 A	 questão
principal	que	os	capítulos	seguintes	vão	examinar	e	expor	é	se	o	governo	de	Sua	Majestade,	através	de	seus
atos,	influenciou	de	maneira	decisiva	ou	apreciável	os	movimentos	de	Hitler	no	sudeste	europeu,	e	se,	além
disso,	esses	atos	não	produziram	consequências,	primeiro,	no	comportamento	da	Rússia,	e	depois,	em	seu
destino.

✩

Durante	 janeiro	 e	 fevereiro,	 continuaram	 a	 nos	 chegar	 boas	 notícias	 do	 Oriente	 Médio.	 Malta	 fora
reforçada	 e	 havia	 sobrevivido	 por	 um	 triz	 ao	 primeiro	 ataque	 furioso	 da	 força	 aérea	 alemã	 da	 Sicília.	 A
conquista	 do	 Império	 Italiano	 na	 Eritreia,	 na	 Somália	 e	 na	 Abissínia	 estava	 em	 fase	 de	 conclusão.	 O
Exército	do	Deserto	havia	avançado	quinhentas	milhas	em	dois	meses,	destruído	um	exército	italiano	com
mais	 de	 nove	 divisões	 e	 tomado	 Benghazi	 e	 toda	 a	 Cirenaica.	 Mas,	 apesar	 dessas	 vitórias,	 tão	 graves	 e
complexas	eram	as	questões	diplomáticas	e	militares	em	jogo,	e	o	general	Wavell	tinha	tanta	coisa	em	suas
mãos,	que,	na	reunião	do	Comitê	de	Defesa	de	11	de	fevereiro,	decidimos	enviar	o	ministro	do	Exterior	e	o
CIGS,	general	Dill,	a	um	encontro	com	ele	no	Cairo.	Dali,	acompanhado	por	Wavell,	Dill	e	outros	oficiais,
Eden	voou	para	Atenas,	a	 fim	de	conferenciar	com	o	rei	e	o	governo	gregos.	Nessa	 reunião,	o	primeiro-
ministro,	M.	Korysis,	 leu	para	Eden	uma	declaração	que	 expunha	o	 resultado	das	discussões	do	 gabinete
grego	um	ou	dois	dias	antes.	Como	essa	declaração	constituiu	a	base	de	nossos	atos,	apresento	na	íntegra	sua
parte	essencial:

Desejo	 repetir,	 da	maneira	mais	 categórica,	 que	 a	Grécia,	 aliada	 fiel,	 está	decidida	 a	 continuar	 lutando
com	todas	as	suas	forças	até	a	vitória	final.	Essa	determinação	não	se	limita	ao	caso	da	Itália,	aplica-se	a
qualquer	 agressão	 alemã	 (...)	 seja	 qual	 for	 o	 resultado	 e	 tenha	 a	Grécia	 ou	 não	 qualquer	 esperança	 de
repelir	o	inimigo	na	Macedônia,	ela	defenderá	seu	território	nacional,	ainda	que	só	possa	contar	com	as
próprias	forças.

O	governo	grego	deixou	claro	que	sua	decisão	fora	tomada	antes	de	saber	se	poderíamos	ou	não	dar-lhe
alguma	ajuda.	Mr.	Eden	explicou	então	que,	em	Londres,	de	pleno	acordo	com	os	comandantes	no	Oriente
Médio,	 estávamos	 decididos	 a	 dar	 à	Grécia	 a	máxima	 ajuda	 que	 estivesse	 a	 nosso	 alcance.	 Realizaram-se
conferências	 militares	 e	 reuniões	 de	 estado-maior	 durante	 toda	 a	 noite	 e	 o	 dia	 seguintes	 e,	 em	 24	 de
fevereiro,	Eden	enviou-nos	os	seguintes	telegramas	de	suma	importância:



Ficamos	todos	impressionados	com	a	franqueza	e	a	lisura	dos	represen tantes	gregos	em	todos	os	assuntos
discutidos.	Tenho	plena	certeza	de	que	a	determinação	deles	é	de	resistir	até	o	limite	de	suas	forças,	e	de
que	 o	 governo	 de	 Sua	 Majestade	 não	 tem	 outra	 alternativa	 senão	 apoiá-los,	 sejam	 quais	 forem	 as
consequências	finais.	(...)
Todos	estamos	convencidos	de	haver	 tomado	o	caminho	certo	e,	 como	está	para	bater	 a	hora	decisiva,
tínhamos	 certeza	 de	 que	 o	 senhor	 não	 desejaria	 que	 nos	 demorássemos	 pedindo	 para	 casa	 aprovações
detalhadas.	Os	riscos	são	grandes,	mas	há	uma	possibilidade	de	sucesso.	(...)

Com	base	nessas	mensagens	referendadas	por	Dill	e	Wavell,	decidiu-se	no	Gabinete	apoiar	plenamente	as
propostas.

Mr.	 Eden	 seguiu	 então	 para	 Ancara	 e	 teve	 longas	 reuniões	 com	 os	 turcos.	 Seu	 relatório	 não	 foi
encorajador.	 Eles	 tinham	 uma	 consciência	 tão	 aguda	 de	 seus	 problemas	 quanto	 nós,	 mas	 estavam
convencidos	 de	 que	 as	 forças	 que	 lhes	 poderíamos	 oferecer	 não	 seriam	 suficientes	 para	 fazer	 qualquer
diferença	numa	batalha	decisiva.	Como	não	dispunham	de	poder	ofensivo,	eles	consideravam	que	a	Turquia
serviria	melhor	à	causa	comum	permanecendo	fora	da	guerra,	até	que	suas	deficiências	fossem	remediadas	e
ela	 pudesse	 ser	 engajada	 com	 máximo	 efeito.	 Atacada,	 é	 claro,	 ela	 entraria	 em	 guerra.	 Compreendi
perfeitamente	 quão	 perigosa	 se	 tornara	 a	 situação	 da	 Turquia.	 Obviamente,	 era	 impossível	 considerar	 o
tratado	 que	 firmáramos	 com	 ela	 antes	 da	 guerra	 como	 algo	 que	 a	 comprometesse	 nessa	 nova	 situação.
Quando	da	eclosão	da	guerra,	em	1939,	os	turcos	haviam	mobilizado	seu	forte,	bom	e	valente	exército.	Mas
isso	fora	baseado	nas	condições	da	Primeira	Guerra	Mundial.	A	infantaria	turca	continuava	tão	esplêndida
quanto	 sempre	 fora	 e	 sua	 artilharia	de	 campanha	 era	 razoável.	Mas	 eles	não	dispunham	de	nenhuma	das
armas	modernas	que,	a	partir	de	maio	de	1940,	haviam-se	revelado	decisivas.	A	aviação	era	lamentavelmente
fraca	 e	 primária.	Não	 tinham	 carros	 de	 combate	 nem	 viaturas	 blindadas,	 nem	 tampouco	 indústria	 para
produzi-los	 e	 mantê-los,	 ou	 homens	 e	 equipes	 treinados	 para	 operá-los.	 Mal	 dispunham	 de	 artilharia
antiaérea	 ou	 antitanque.	 Seu	 serviço	 de	 comunicações	 era	 rudimentar.	O	 radar	 era	 desconhecido.	E	 suas
qualidades	guerreiras	tampouco	incluíam	aptidão	para	todos	esses	avanços	modernos.

Por	outro	lado,	a	Bulgária	fora	amplamente	armada	pela	Alemanha,	com	base	na	imensa	quantidade	de
toda	sorte	de	equipamento	tirado	da	França	e	dos	Países	Baixos	em	decorrência	das	batalhas	de	1940.	Assim,
os	alemães	dispunham	de	uma	profusão	de	armas	modernas	com	que	abastecer	seus	aliados.	Do	nosso	lado,
depois	 de	 havermos	 perdido	 tanta	 coisa	 em	Dunquerque,	 e	 tendo	 que	 aprimorar	 nosso	 exército	 interno
contra	a	 invasão	e	 enfrentar	 toda	a	contínua	pressão	da	blitz	 sobre	nossas	 cidades,	bem	como	sustentar	a
guerra	 no	Oriente	Médio,	 só	 podíamos	 fornecer	 armamentos	 com	muita	 parcimônia	 e	 em	 prejuízo	 de
outras	 necessidades	 clamorosas.	 O	 exército	 turco	 na	 Trácia,	 nessas	 condições,	 estava	 em	 séria	 e	 quase
desoladora	 desvantagem,	 comparado	 ao	 dos	 búlgaros.	 Se	 a	 esse	 perigo	 se	 somassem	 até	 mesmo
destacamentos	 modestos	 de	 aviões	 e	 blindados	 alemães,	 o	 peso	 sobre	 a	 Turquia	 bem	 poderia	 mostrar-se
insuportável.

Durante	 toda	 essa	 fase	da	guerra	que	 se	 alastrava	 cada	vez	mais,	 a	única	política	ou	esperança	 consistia
num	plano	organizado	de	unir	as	 forças	de	Iugoslávia,	Grécia	e	Turquia.	Foi	o	que	tentamos	fazer.	Nossa
ajuda	à	Grécia	havia-se	limitado,	a	princípio,	ao	pequeno	número	de	esquadrilhas	aéreas	mandadas	do	Egito
quando	Mussolini	a	atacara	pela	primeira	vez.	A	etapa	seguinte	consistira	numa	oferta	de	unidades	técnicas,
mas	 os	 gregos	 haviam	 declinado	 dela	 com	 base	 em	 argumentos	 bastante	 razoáveis.	 Chegamos	 então	 à
terceira	fase,	onde	pareceu	possível	criar	um	flanco	seguro	e	bem-guardado	no	deserto,	em	Benghazi	e	um
pouco	além,	e	concentrar	no	Egito	o	maior	exército	de	manobra	ou	reserva	possível.

Até	 esse	 momento,	 não	 havíamos	 tomado	 outra	 providência	 além	 de	 concentrar	 a	 maior	 reserva
estratégica	 possível	 na	 região	 do	 Delta	 do	 Nilo	 e	 de	 fazer	 planos	 e	 preparativos	 de	 embarque	 para



transportar	um	exército	para	a	Grécia.	Se	a	situação	se	modificasse,	por	uma	reviravolta	na	política	grega	ou
por	qualquer	outro	acontecimento,	estaríamos	na	melhor	posição	para	lidar	com	ela.	Era	agradável,	depois
de	havermos	sofrido	tanta	pressão,	poder	encerrar	a	contento	as	campanhas	da	Abissínia,	Somália	e	Eritreia
e	levar	forças	substanciais	para	nossa	“massa	de	manobra”	no	Egito.	Embora	nem	as	intenções	do	inimigo
nem	a	reação	dos	países	amigos	e	neutros	pudessem	ser	adivinhadas	ou	previstas,	parecíamos	dispor	de	várias
alternativas	importantes.	O	futuro	continuava	inescrutável,	mas	nenhuma	divisão	fora	ainda	movimentada
e,	nesse	meio-tempo,	não	perdêramos	um	único	dia	de	preparativos.
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A	batalha	do	Atlântico

Durante	 a	 guerra,	 a	 única	 coisa	 que	 sempre	 me	 assustou	 realmente	 foi	 o	 perigo	 dos	 submarinos.	 A
invasão,	achava	eu	antes	mesmo	da	batalha	aérea,	 fracassaria.	Depois	da	vitória	aérea,	seria	uma	briga	boa
para	nós.	Era	o	 tipo	de	combate	que,	nas	 condições	 cruéis	da	guerra,	poderia	 ser	 travado	com	satisfação.
Mas,	nesse	momento,	nossa	linha	vital,	inclusive	através	dos	vastos	oceanos,	mas	especialmente	nos	acessos	à
Ilha,	estava	em	perigo.	Essa	batalha	angustiou-me	ainda	mais	do	que	o	glorioso	combate	aéreo	denominado
de	Batalha	da	Inglaterra.

O	 almirantado,	 com	o	 qual	 eu	 convivia	 na	mais	 estreita	 amizade	 e	 contato,	 partilhava	 desses	 temores,
ainda	mais	que	era	sua	responsabilidade	suprema	proteger	nossas	praias	da	invasão	e	manter	abertas	as	linhas
vitais	de	abastecimento	que	nos	ligavam	ao	mundo	lá	fora.	Isso	sempre	fora	aceito	pela	marinha	como	seu
dever	maior,	sagrado	e	inevitável.	Assim,	ponderávamos	e	refletíamos	juntos	sobre	esse	problema.	Ele	não
assumia	a	forma	de	batalhas	fulgurantes	e	feitos	gloriosos.	Manifestava-se	através	de	estatísticas,	diagramas	e
curvas	desconhecidos	pela	nação	e	incompreensíveis	para	o	público.

Em	quanto	iria	a	guerra	submarina	reduzir	nossas	 importações	e	nossas	cargas?	Chegaria,	algum	dia,	ao
ponto	de	nos	tirar	a	vida?	Não	era	campo	para	grandes	gestos	ou	sensações;	apenas	o	lento	e	frio	traçado	de
linhas	em	gráficos	que	mostravam	o	estrangulamento	potencial.	Comparado	a	isso,	não	havia	nenhum	valor
em	exércitos	corajosos	prontos	para	saltar	sobre	o	invasor,	ou	num	bom	plano	para	a	guerra	no	deserto.	O
espírito	 elevado	 e	 confiante	 do	 povo	 não	 tinha	 a	 menor	 importância	 nesse	 campo	 tenebro so.	 Ou	 os
alimentos,	suprimentos	e	armas	do	Novo	Mundo	e	do	Império	Britânico	chegavam	pelos	oceanos,	ou	não
chegavam.	Com	toda	a	orla	marítima	francesa	em	suas	mãos,	de	Dunquerque	a	Bordeaux,	os	alemães	não
perderam	 tempo	 em	 construir	 bases	 para	 seus	 submarinos	 e	 aeronaves	 de	 apoio	 no	 território	 tomado.	A
partir	de	julho,	fomos	obrigados	a	desviar	nossos	navios	dos	acessos	pelo	sul	da	Irlanda,	onde,	é	claro,	não
tínhamos	permissão	de	basear	aviões	de	caça.	Tudo	 tinha	de	entrar	contornando	a	 Irlanda	do	Norte.	Ali,
com	a	graça	de	Deus,	Ulster	 era	uma	 sentinela	de	 confiança.	O	Mersey	 e	o	Clyde	 eram	os	pulmões	por
onde	respirávamos.	Na	costa	leste	e	no	canal	da	Mancha,	pequenas	embarcações	continuavam	a	navegar	sob
ataque	crescente	dos	 aviões,	dos	E-boats	 (pequenos	navios	 costeiros	 alemães)	 e	 das	minas,	 e	 a	 travessia	 de
cada	comboio	entre	o	Forth	e	Londres	assemelhava-se,	dia	após	dia,	a	um	verdadeiro	combate.

As	 perdas	 impostas	 à	 nossa	 navegação	 mercante	 mostraram	 sua	 gravidade	 máxima	 nos	 12	 meses
decorridos	entre	julho	de	1940	e	julho	de	1941,	quando,	enfim,	pudemos	afirmar	que	a	Batalha	Inglesa	do
Atlântico	 fora	 vencida.	 A	 semana	 encerrada	 em	 22	 de	 setembro	 de	 1940	 foi	 a	 pior	 desde	 o	 começo	 da
guerra,	e	houve	mais	afundamentos	do	que	em	qualquer	pe ríodo	semelhante	em	1917.	A	pressão	aumentava
sem	 parar.	 Nossas	 perdas	 estavam	 assustadoramente	 acima	 das	 novas	 construções.	 Os	 vastos	 recursos
americanos	vinham	entrando	em	ação	com	muito	vagar.	Não	podíamos	esperar	por	nenhuma	outra	grande
leva	de	navios	caídos	do	céu,	como	as	que	se	haviam	seguido	à	 tomada	da	Noruega,	da	Dinamarca	e	dos
Países	 Baixos,	 na	 primavera	 de	 1940.	 Vinte	 e	 sete	 navios	 foram	 afundados,	muitos	 deles	 num	 comboio
vindo	 de	 Halifax,	 e,	 em	 outubro,	 outro	 comboio	 do	 Atlântico	 foi	 massacrado	 por	 submarinos,	 sendo
afundados	vinte	dos	34	navios.	No	decorrer	de	novembro	e	dezembro,	as	entradas	e	estuários	do	Mersey	e
do	Clyde	ultrapassaram	em	muito,	em	matéria	de	significado	mortal,	todos	os	outros	fatores	da	guerra.	É



claro	que	poderíamos,	nessa	ocasião,	ter	desembarcado	na	Irlanda	de	De	Valera	e	retomado	os	portos	do	sul
pela	força	das	armas	modernas.	Mas	eu	sempre	havia	declarado	que	nada,	a	não	ser	a	autopreservação,	me
levaria	 a	 isso.	E	 até	 essa	 dura	medida	 teria	 trazido	 apenas	 um	 alívio.	O	único	 remédio	 seguro	 estava	 em
garantir	a	saída	e	a	entrada	livres	no	Mersey	e	no	Clyde.	Todos	os	dias,	ao	se	encontrarem,	os	poucos	que
estavam	 a	 par	 da	 situação	 se	 entreolhavam.	Qualquer	 um	 compreende	 a	 situação	 do	mergulhador,	 bem
fundo	no	mar,	que	depende	minuto	a	minuto	de	seu	tubo	de	ar.	Como	se	sentiria	ele,	se	visse	um	cardume
cada	vez	maior	de	 tubarões	mordendo	o	 tubo?	Ainda	mais	não	havendo	possibilidade	de	 ser	 içado	para	a
superfície!	 Para	 nós,	 não	 havia	 superfície.	O	mergulhador	 eram	 os	 46	milhões	 de	 habitantes,	 numa	 ilha
superpovoada,	 levando	 adiante	 uma	 vasta	 empreitada	 de	 guerra	 pelo	 mundo	 inteiro	 e	 ancorado	 pela
natureza	e	pela	gravidade	no	 fundo	do	mar.	Que	poderiam	os	 tubarões	 fazer	com	seu	tubo	de	ar?	Como
poderia	o	mergulhador	espantá-los	ou	destruí-los?

Havia	 outro	 aspecto	 no	 ataque	 dos	 submarinos.	 No	 começo,	 como	 era	 natural,	 o	 almirantado	 havia
pensado	em	trazer	os	navios	em	segurança	até	os	portos	e	avaliava	o	sucesso	de	cada	empreitada	pelo	menor
número	possível	de	afundamentos.	Mas	esse	já	não	era	o	teste.	Todos	reconhecíamos	que	a	vida	e	o	esforço
de	guerra	do	país	dependiam	também	do	volume	de	importações	desembarcadas	em	segurança.	Na	semana
terminada	em	8	de	junho,	durante	o	auge	da	Batalha	na	França,	havíamos	trazido	para	o	país	cerca	de	1,25
milhão	de	toneladas	de	carga,	fora	o	petróleo.	Dessa	cifra	máxima,	as	importações	haviam	caído,	no	fim	de
julho,	para	menos	de	750	mil	 toneladas	por	 semana.	Embora	obtivéssemos	uma	melhora	 substancial	 em
agosto,	 a	média	 semanal	 voltou	 a	 cair	 e,	 nos	 últimos	 três	meses	 do	 ano,	 contamos	 com	 pouco	mais	 de
oitocentas	 mil	 toneladas.	 Comecei	 a	 me	 preocupar	 cada	 vez	 mais	 com	 essa	 queda	 agourenta	 nas
importações.	“Vejo”,	escrevi	numa	nota	ao	primeiro	Lord	em	meados	de	fevereiro	de	1941,	“que	a	entrada	de
navios	com	carga	em	janeiro	foi	inferior	à	metade	do	volume	de	janeiro	do	ano	passado.”

A	própria	magnitude	e	sofisticação	de	nossas	medidas	de	proteção	—	comboios,	desvios,	desmagnetização,
varredura	de	minas,	abandono	do	Mediterrâneo	—,	o	alongamento	da	maioria	das	viagens	no	tempo	e	no
espaço	e	as	retenções	nos	portos	em	decorrência	de	bombardeios	e	blecautes,	tudo	isso	reduzia	a	capacidade
operacional	de	nossos	navios,	num	grau	mais	sério	ainda	do	que	as	perdas	efetivas.	A	cada	semana,	nossos
portos	ficavam	mais	congestionados	e	nosso	atraso	aumentava.	No	começo	de	março,	mais	de	2,6	milhões
de	 toneladas	 de	 navios	 avariados	 haviam-se	 acumulado,	 sendo	 mais	 da	 metade	 deles	 imobilizada	 pela
necessidade	de	reparos.

Ao	 flagelo	 dos	 submarinos	 logo	 veio	 somar-se	 o	 ataque	 aéreo	 em	 águas	 oceânicas	 por	 aviões	 de	 longo
alcance.	Dentre	estes,	o	Focke-Wulf	200,	conhecido	como	Condor,	era	o	mais	impressionante,	embora,	a
princípio,	 felizmente,	 existisse	 em	 pequeno	 número.	 Esses	 aviões	 podiam	 decolar	 de	 Brest	 ou	Bordeaux,
fazer	um	voo	contornando	as	Ilhas	Inglesas,	reabastecer	na	Noruega	e,	no	dia	seguinte,	fazer	a	viagem	de
volta.	No	caminho,	viam	lá	embaixo	os	enormes	comboios	de	quarenta	ou	cinquenta	embarcações,	a	que	a
escassez	 de	 navios	 de	 escolta	 nos	 obrigara	 a	 recorrer,	 deslocando-se	 para	 terra	 ou	 para	 alto-mar	 em	 suas
viagens.	Os	aviões	podiam	bombardear	esses	comboios	ou	navios	isolados,	ou	ainda	indicar	as	posições	para
onde	deveriam	dirigir-se	os	submarinos	que	estavam	à	espera,	para	que	fizessem	a	interceptação.

Havia	poderosos	cruzadores	alemães	em	ação.	O	Scheer	 estava	no	Atlântico	 sul	nessa	época,	navegando
para	o	oceano	Índico.	Em	três	meses,	destruiu	dez	navios,	uma	capacidade	total	de	sessenta	mil	toneladas,	e
depois	conseguiu	abrir	caminho	de	volta	para	a	Alemanha.	O	Hipper	estava	abrigado	em	Brest.	No	fim	de
janeiro,	os	cruzadores	pesados	Scharnhorst	 e	Gneisenau,	depois	de	 finalmente	 reparadas	as	avarias	que	 lhes
tinham	sido	infligidas	na	Noruega,	receberam	ordem	de	fazer	uma	investida	no	Atlântico	norte,	enquanto	o
Hipper	 atacava	 a	 rota	 proveniente	 de	 Serra	 Leoa.	 Num	 cruzeiro	 de	 dois	 meses,	 eles	 afundaram	 ou
capturaram	22	navios,	num	total	de	115	mil	toneladas.	O	Hipper	deparou,	perto	do	arquipélago	de	Açores,
com	um	comboio	que	regressava	e	ainda	não	se	havia	encontrado	com	sua	escolta,	e,	num	ataque	selvagem



com	 duração	 de	 uma	 hora,	 destruiu	 sete	 dos	 19	 navios,	 sem	 fazer	 qualquer	 tentativa	 de	 resgatar	 os
sobreviventes.	Voltou	a	Brest	dois	dias	depois.	Por	causa	desses	navios	portentosos,	quase	todos	os	navios	de
primeira	classe	ingleses	disponíveis	eram	usados	no	serviço	de	escolta	aos	comboios.	Houve	um	período	em
que	o	comandante	em	chefe	da	Home	Fleet	ficou	com	apenas	um	encouraçado	nas	mãos.

O	Bismarck	ainda	não	estava	na	lista	ativa.	O	almirantado	alemão	de veria	ter	esperado	por	sua	conclusão
e	 pela	 de	 seu	 consorte,	 o	 Tirpitz.	 Não	 havia	 melhor	 meio	 de	 Hitler	 usar	 eficazmente	 esses	 seus	 dois
encouraçados	gigantescos	do	que	mantendo-os	 inteiramente	prontos	no	Báltico	e,	de	 tempos	em	tempos,
deixando	 escapar	 rumores	 de	 uma	 ofensiva	 iminente.	 Desse	 modo,	 teríamos	 sido	 obrigados	 a	 manter
concentrados	 em	 Scapa	 Flow1	 ou	 em	 suas	 imediações	 praticamente	 todos	 os	 novos	 navios	 de	 que
dispuséssemos,	e	ele	 teria	 tido	todas	as	vantagens	da	escolha	do	momento,	sem	a	tensão	de	ficar	sempre	a
postos.	Como	os	navios	têm	que	ser	periodicamente	reequipados,	ficaria	quase	além	de	nossas	possibilidades
manter	uma	margem	razoável	de	superioridade,	e	qualquer	acidente	grave	a	destruiria.

✩

Meus	pensamentos	haviam-se	voltado	dia	e	noite	para	esse	problema	agoniante.	Nessa	época,	minha	única
e	certeira	esperança	de	vitória	dependia	de	nossa	capacidade	de	travar	uma	guerra	prolongada	e	indefinida,
até	 que	 uma	 esmagadora	 superioridade	 aérea	 fosse	 conquistada	 e,	 provavelmente,	 até	 que	 outras	 grandes
potências	 fossem	 atraídas	 para	 o	 nosso	 lado.	 Mas	 o	 perigo	 mortal	 que	 ameaçava	 nossas	 linhas	 vitais	 de
abastecimento	 corroía	 minhas	 entranhas.	 No	 começo	 de	 março,	 afundamentos	 excepcionalmente
numerosos	 foram	comunicados	pelo	almirante	Pound	ao	Gabinete	de	Guer ra.	Eu	 já	vira	as	cifras	e,	 após
nossa	reunião,	 realizada	na	sala	do	primeiro-ministro	na	Câmara	dos	Comuns,	disse	a	Pound:	“Temos	de
elevar	essa	questão	ao	plano	mais	alto,	acima	de	tudo	o	mais.	Vou	anunciar	a	Batalha	do	Atlântico.”	Isso,	tal
como	o	anúncio	da	Batalha	da	Inglaterra	nove	meses	antes,	era	um	sinal	que	visava	a	fazer	com	que	todas	as
mentes	e	setores	se	concentrassem	na	guerra	submarina.

Para	 acompanhar	 esse	 assunto	 com	 a	 mais	 rigorosa	 atenção	 pessoal	 e	 dar	 instruções	 oportunas,	 que
eliminassem	 as	 dificuldades	 e	 obstruções	 e	 pusessem	 em	 ação	 o	 grande	 número	 de	ministérios	 e	 setores
implicados,	criei	o	Comitê	da	Batalha	do	Atlântico.	As	reuniões	desse	comitê	realizavam-se	semanalmente	e
a	elas	compareciam	todos	os	ministros	e	altos	funcionários	envolvidos,	tanto	das	forças	armadas	quanto	do
lado	civil.	Em	geral,	elas	não	duravam	menos	de	duas	horas	e	meia.	Toda	a	questão	era	discutida	e	fazia-se
uma	triagem	de	todos	os	problemas;	nada	ficava	parado	por	falta	de	decisão.	Nos	vastos	círculos	de	nossa
máquina	de	guerra,	que	compreendiam	milhares	de	homens	competentes	e	dedicados,	instituiu-se	um	novo
senso	de	proporção	e,	de	uma	centena	de	ângulos	diferentes,	os	olhares	perscrutadores	passaram	a	convergir.

Os	 submarinos	 começaram	 então	 a	 usar	 novos	 métodos,	 que	 ficaram	 conhecidos	 como	 “tática	 da
alcateia”.	Consistia	em	ataques	vindos	de	direções	diferentes,	feitos	por	vários	submarinos	trabalhando	em
conjunto.	 Na	 ocasião,	 eles	 costumavam	 ser	 desferidos	 à	 noite,	 com	 os	 submarinos	 à	 tona	 e	 a	 toda	 a
velocidade.	 Somente	 os	 contratorpedeiros	 eram	 capazes	 de	 alcançá-los,	 e	 o	 Asdic	 era	 praticamente
impotente.	A	solução	estava	não	apenas	na	multiplicação	de	navios-escolta	velozes,	porém,	mais	ainda,	no
desenvolvimento	 de	 um	 radar	 eficaz,	 que	 nos	 advertisse	 da	 aproximação.	 Os	 cientistas,	 navegadores	 e
aviadores	deram	o	melhor	de	si,	mas	os	resultados	foram	lentos.	Também	precisávamos	de	uma	arma	aérea
capaz	de	liquidar	os	submarinos	que	viessem	à	tona,	e	precisávamos	de	tempo	para	treinar	nossas	forças	em
seu	 emprego.	 Quando	 esses	 dois	 problemas	 foram	 final mente	 resolvidos,	 os	 submarinos	 voltaram	 a	 ser
empurrados	 para	 o	 ataque	 submerso,	 no	 qual	 era	 possível	 lidar	 com	 eles	 pelos	 métodos	 antigos	 e	 já
comprovados.	Isso	só	foi	conseguido	dois	anos	depois.



Entrementes,	a	tática	da	alcateia,	inspirada	pelo	almirante	Doenitz,	comandante	da	arma	de	submarinos
e,	ele	mesmo,	comandante	de	um	submarino	na	guerra	anterior,	foi	vigorosamente	empregada	pelo	temível
Prien	e	pelos	outros	comandantes	de	primeira	linha	dos	submarinos.	Mas	a	retaliação	não	tardou.	No	dia	8
de	março,	o	U-47	de	Prien	foi	afundado	com	ele	e	toda	sua	tripulação	pelo	destróier	Wolverine	e,	nove	dias
depois,	o	U-99	e	o	U-100	foram	afundados	quando	estavam	num	ataque	conjunto	a	um	comboio.	Os	dois
eram	comandados	por	oficiais	excelentes,	e	a	eliminação	desses	três	homens	altamente	qualificados	teve	um
efeito	marcante	na	continuação	da	luta.	Poucos	dos	comandantes	de	submarinos	que	se	seguiram	igualaram-
se	a	eles	em	habilidade	implacável	e	intrepidez.	Cinco	submarinos	foram	afundados	em	março	nos	acessos
ocidentais	e,	embora	houvéssemos	sofrido	perdas	lamentáveis	—	que	somaram	243	mil	toneladas	destruídas
por	submarinos	e	outras	113	mil	destruídas	por	ataques	aéreos	—	pode-se	dizer	que	a	primeira	rodada	da
Batalha	do	Atlântico	havia	ter minado	empate.

Achando	 os	 acessos	 ocidentais	 agitados	 demais,	 os	 submarinos	 deslocaram-se	 mais	 para	 o	 oeste,
penetrando	em	águas	onde,	uma	vez	que	os	portos	da	Irlanda	do	Sul	nos	eram	inacessíveis,	apenas	alguns
dos	navios-escolta	 de	nossas	 flotilhas	 conseguiam	 alcançá-los,	 e	 onde	 a	 cobertura	 aérea	 era	 impossível.	As
escoltas	que	partiam	da	Inglaterra	só	conseguiam	proteger	nossos	comboios	por	cerca	de	um	quarto	da	rota
para	Halifax.	No	começo	de	abril,	uma	“alcateia”	atacou	um	comboio	na	longitude	28°	oeste,	antes	que	a
escolta	chegasse	a	ele.	Dez	dos	22	navios	foram	afundados,	em	troca	da	destruição	de	um	único	submarino.
Tínhamos	de	encontrar	um	modo	de	ampliar	nosso	alcance,	ou	nossos	dias	estariam	contados.

Entre	o	Canadá	e	a	Inglaterra	ficam	as	ilhas	de	Terra	Nova,	Groenlândia	e	Islândia.	Todas	situam-se	perto
do	flanco	da	rota	mais	curta,	o	grande	círculo,	entre	Halifax	e	a	Escócia.	Forças	baseadas	nessas	“alpondras”
poderiam	con trolar	setorialmente	a	rota	inteira.	A	Groenlândia	era	totalmente	desprovida	de	recursos,	mas
as	outras	duas	 ilhas	poderiam	ser	 rapidamente	aproveitadas.	Alguém	 já	disse	que	“quem	possuir	a	 Islândia
terá	uma	pistola	firmemente	apontada	para	a	Inglaterra,	a	América	e	o	Canadá”.	Pautados	nessa	ideia	e	com
a	 concordância	 da	 população	 local,	 havíamos	 ocupado	 a	 Islândia	 na	 época	 em	 que	 a	 Dinamarca	 fora
invadida,	em	1940,	e	ali	estabelecemos	bases,	em	abril	de	1941,	para	nossos	grupos	de	escolta	e	aviões.	Dali
estendemos	o	alcance	das	escoltas	de	superfície	até	35°	oeste.	Mesmo	assim,	restava	uma	lacuna	tenebrosa	a
oeste,	que	não	podia	ser	preenchida	naquele	momento.	Em	maio,	um	comboio	de	Halifax	foi	maciçamente
atacado	a	41°	oeste	e	perdeu	nove	navios	antes	que	a	ajuda	conseguisse	chegar.

Ficou	claro	que	precisávamos	mesmo	de	uma	escolta	de	ponta	a	ponta,	do	Canadá	à	Inglaterra.	Em	23	de
maio,	o	 almirantado	 solicitou	 aos	governos	do	Canadá	 e	Terra	Nova	que	usassem	a	base	de	St.	 John,	na
Terra	Nova,	como	base	avançada	para	nossas	forças	conjuntas	de	escolta.	A	resposta	foi	imediata	e,	no	fim
do	mês,	 finalmente	 conseguimos	 uma	 escolta	 ao	 longo	 de	 toda	 a	 rota.	 A	 partir	 desse	momento,	 a	 Real
Marinha	 Canadense	 con cordou	 em	 se	 responsabilizar,	 com	 seus	 próprios	 recursos,	 pela	 proteção	 dos
comboios	 no	 setor	 ocidental	 da	 rota	 oceânica.	A	partir	 da	 Inglaterra	 e	 da	 Islândia	 conseguimos	 cobrir	 o
restante	 da	 travessia.	 Mesmo	 assim,	 nossa	 força	 disponível	 continuava	 perigosamente	 pequena	 e	 nossas
perdas	mostravam	 uma	 escalada	 vertiginosa.	No	 trimestre	 encerrado	 em	maio,	 os	 submarinos,	 sozinhos,
afundaram	142	navios	(num	total	de	818	mil	toneladas),	99	dos	quais	eram	ingleses.

✩

Nessa	 crescente	 tensão,	 o	 presidente,	 agindo	 com	 todos	 os	 poderes	 que	 lhe	 eram	 conferidos	 como
comandante	em	chefe	das	forças	armadas	e	pro tegido	pela	constituição	americana,	começou	a	nos	fornecer
ajuda	 armada.	 Ele	 decidiu	 não	 permitir	 que	 a	 guerra	 submarina	 e	 aérea	 alemã	 se	 aproximasse	 da	 costa
americana	e	se	certificar	de	que	os	armamentos	que	estava	mandando	para	a	Inglaterra	fizessem	pelo	menos
metade	da	travessia.	De	planos	concebidos	muito	tempo	antes	emergiu	então	a	concepção	geral	da	defesa



conjunta	 do	 oceano	 Atlântico	 pelas	 duas	 potências	 de	 língua	 inglesa.	 Assim	 como	 havíamos	 julgado
necessário	estabelecer	bases	na	Islândia,	Mr.	Roosevelt	tomou	providências	para	construir	sua	própria	base
aérea	na	Groen lândia.	Sabia-se	que	os	alemães	já	haviam	instalado	estações	meteorológicas	na	costa	leste	e
em	frente	à	 Islândia.	Assim,	a	medida	que	ele	 tomou	foi	oportuna.	Mediante	outras	decisões,	não	apenas
nossos	 navios	 mercantes,	 mas	 também	 nossos	 navios	 de	 guerra,	 avariados	 em	 combates	 acirrados	 no
Mediterrâneo	e	em	outros	locais,	passaram	a	poder	ser	consertados	em	estaleiros	americanos,	o	que	trouxe
um	alívio	instantâneo	e	muito	necessário	para	nossos	ocupadíssimos	recursos	internos.

Chegaram	grandes	notícias	no	 começo	de	 abril.	O	presidente	 telegrafou-me	no	dia	11,	dizendo	que	o
governo	americano	estenderia	sua	zona	de	segurança	e	suas	áreas	de	patrulhamento,	que	tinham	estado	em
vigor	desde	o	início	da	guerra,	até	uma	linha	abrangendo	todas	as	águas	do	Atlântico	norte	situadas	a	oeste
de	aproximadamente	26°	de	longitude	oeste.	Para	esse	fim,	propunha	usar	aviões	e	navios	operando	a	partir
da	 Groenlândia,	 Terra	 Nova,	 Nova	 Escócia,	 Estados	 Unidos,	 Bermudas	 e	 Antilhas,	 possivel mente	 com
extensão	 posterior	 até	 o	 Brasil.	 Pediu-nos	 que	 o	 informássemos,	 com	 extremo	 sigilo,	 de	 toda	 a
movimentação	 de	 nossos	 comboios,	 “para	 que	 nossas	 unidades	 de	 patrulhamento	 possam	 tentar	 detectar
quaisquer	 navios	 ou	 aviões	 de	 nações	 agressoras	 que	 estejam	operando	 a	 oeste	 da	 nova	 linha	 da	 zona	 de
segurança”.	 Os	 americanos,	 por	 sua	 vez,	 informariam	 a	 posição	 de	 possíveis	 navios	 ou	 aviões	 agressores
localizados	 na	 área	 de	 patrulhamento	 americana.	 Transmiti	 esse	 telegrama	 ao	 almirantado	 com	 um
profundo	sentimento	de	alívio.

No	 dia	 18,	 o	 governo	 americano	 anunciou	 a	 linha	 de	 demarcação	 entre	 os	 hemisférios	 oriental	 e
ocidental	a	que	o	presidente	se	havia	referido	em	sua	mensagem	de	11	de	abril.	Essa	linha	transformou-se,	a
partir	 de	 então,	 praticamente	 na	 fronteira	marítima	 dos	 Estados	Unidos.	 Ela	 incluiu	 na	 esfera	 dos	 EUA
todos	 os	 territórios	 ingleses	 situados	 no	 continente	 ame ricano	 ou	 próximos	 dele,	 a	 Groenlândia	 e	 o
arquipélago	de	Açores,	 sendo	 logo	depois	 estendida	para	 leste,	 com	 isso	 incluindo	a	 Islândia.	Nos	 termos
dessa	 declaração,	 os	 navios	 de	 guerra	 americanos	 patrulhariam	 as	 águas	 do	 hemisfério	 ocidental	 e,
incidentalmente,	 manter-nos-iam	 informados	 de	 qualquer	 atividade	 inimiga	 que	 houvesse.	 Os	 Estados
Unidos,	no	entanto,	continuaram	não	beligerantes	e,	nesse	estágio,	não	poderiam	oferecer	prote ção	direta
aos	nossos	comboios.	Isso	continuou	a	ser	uma	responsabilidade	exclusivamente	inglesa	ao	longo	de	toda	a
rota.

O	efeito	da	política	do	presidente	foi	importante.	Continuamos	em	nossa	luta	com	uma	grande	parcela
do	 fardo	 retirada	 de	 nossos	 ombros	 pelas	 marinhas	 canadense	 e	 americana.	 Os	 Estados	 Unidos
aproximavam-se	cada	vez	mais	da	guerra.	Essa	tendência	foi	ainda	mais	acelerada	pela	irrupção	do	Bismarck
no	Atlântico,	quase	no	fim	de	maio.	Numa	transmissão	radio fônica	de	27	de	maio,	exatamente	o	dia	em
que	o	Bismarck	 foi	 afundado,	 o	 presidente	 declarou:	 “Seria	 um	 suicídio	 esperar	 até	 que	 eles	 [o	 inimigo]
estejam	 em	 nosso	 jardim	 da	 frente.	 (...)	 Por	 conseguinte,	 ampliamos	 nosso	 patrulhamento	 nas	 águas	 do
Atlântico	norte	e	sul.”	No	encerramento	desse	discurso,	Mr.	Roosevelt	declarou	um	estado	de	“Emergência
Nacional	Ilimitada”.

Há	 fartos	 indícios	 de	 que	 os	 alemães	 ficaram	 imensamente	 perturbados	 com	 tudo	 isso.	Os	 almirantes
Raeder	 e	 Doenitz	 pediram	 ao	 Führer	 para	 que	 concedesse	 maior	 raio	 de	 ação	 aos	 submarinos	 e	 lhes
permitisse	 operar	 em	 direção	 à	 costa	 americana	 e	 contra	 os	 navios	 americanos,	 caso	 eles	 escoltassem
comboios	 ou	 navegassem	 às	 escuras.	 Hitler,	 no	 entanto,	 permaneceu	 inflexível.	 Ele	 sempre	 temera	 as
consequências	de	uma	guerra	com	os	Estados	Unidos	e	 insistiu	em	que	as	 forças	alemãs	evitassem	atos	de
provocação.

A	ampliação	do	esforço	do	inimigo	também	trouxe	correspondentes	limitações.	Em	junho,	sem	contar	os
que	 estavam	 em	 treinamento,	 ele	 tinha	 cerca	 de	 35	 submarinos	 no	 mar.	 Mas	 as	 novas	 embarcações
produzidas	 ultrapassavam	 os	 recursos	 em	 termos	 de	 tripulações	 bem-treinadas	 e,	 acima	 de	 tudo,	 de



comandantes	experientes.	As	tripulações	dos	novos	submarinos,	predominantemente	compostas	de	homens
jovens	e	sem	prática,	demonstraram	menos	pertinácia	e	habilidade,	e	o	alargamento	do	campo	de	batalha
para	 as	 regiões	mais	 remotas	do	oceano	desarticulou	 a	perigosa	 combinação	de	 submarinos	 e	 aviões.	Um
grande	número	de	aviões	alemães	não	fora	equipado	nem	treinado	para	operações	no	mar.	Mesmo	assim,
nos	mesmos	três	meses	de	março,	abril	e	maio,	179	navios,	somando	545	mil	toneladas,	foram	afundados
por	eles,	principalmente	nas	regiões	costeiras.	Desse	to tal,	quarenta	mil	toneladas	foram	destruídas	em	dois
ataques	ferozes	ao	porto	de	Liverpool,	em	maio.	Dei	graças	pelo	fato	de	os	alemães	não	perseverarem	nesse
alvo	 atormentado.	Durante	 todo	 esse	 tempo,	 a	 ameaça	 sorrateira	 e	 insidiosa	 das	minas	magnéticas	 havia
prosseguido	ao	redor	da	nossa	costa,	com	sucesso	variável	mas	decrescente.	Construímos	e	ampliamos	nossas
bases	 no	 Canadá	 e	 na	 Islândia	 com	 a	 máxima	 velocidade	 possível	 e	 planejamos	 nossos	 comboios	 em
consonância	 com	 isso.	 Aumentamos	 a	 capacidade	 de	 combustível	 de	 nossos	 destróieres	 mais	 antigos	 e,
consequentemente,	seu	raio	de	ação.	O	recém-formado	QG	Combinado	em	Liverpool	lançou-se	de	corpo	e
alma	 nessa	 luta.	 À	 medida	 que	 mais	 navios-escolta	 entravam	 em	 serviço	 e	 o	 pessoal	 ia	 adquirindo
experiência,	o	almirante	Noble	os	reunia	em	grupos	permanentes,	sob	as	ordens	de	comandantes	de	grupo.
O	 espírito	 de	 equipe	 foi	 fomentado	 e	 os	 homens	 se	 acostumaram	 a	 trabalhar	 em	 uníssono,	 com	 clara
compreensão	dos	métodos	de	seus	comandantes.	Os	grupos	de	escolta	tornaram-se	cada	vez	mais	eficientes
e,	à	medida	que	seu	poderio	aumentava,	o	dos	submarinos	ia	declinando.

Em	 junho,	 começamos	 novamente	 a	 levar	 a	 melhor.	 Fazia-se	 o	 máximo	 esforço	 para	 aprimorar	 a
organização	de	nossas	escoltas	dos	comboios	e	para	desenvolver	novas	armas	e	equipamentos.	As	principais
necessidades	 eram	 de	 escoltas	 mais	 numerosas	 e	 velozes,	 com	 maior	 autonomia	 de	 combustível,	 mais
aeronaves	de	longo	alcance	e,	acima	de	tudo,	bons	radares.	Sozinhos,	os	aviões	baseados	em	terra	não	eram
suficientes,	 e	 todos	 os	 comboios	 precisavam	 de	 forças	 aeronavais	 que	 detectassem	 qualquer	 submarino	 à
distância	 de	 tiro,	 à	 luz	 do	 dia,	 e	 o	 forçassem	 a	 submergir,	 impedindo-o	 de	 entrar	 em	 combate	 ou	 de
transmitir	mensagens	que	atraíssem	outros	para	o	local.	Os	aviões	de	caça	lançados	de	catapultas	montadas
em	 navios	 mercantes	 co muns,	 bem	 como	 em	 navios	 convertidos	 tripulados	 pela	 Marinha	 Real,	 logo
enfrentaram	 o	 impacto	 dos	 Focke-Wulfs.	 A	 princípio,	 a	 vida	 dos	 pilotos	 de	 caça,	 depois	 de	 eles	 serem
lançados	como	falcões	contra	suas	presas,	dependia	de	serem	resgatados	do	mar	por	um	dos	navios-escolta.
Gradualmente,	 os	 Focke-Wulfs	 tornaram-se	 a	 caça,	 em	 vez	 do	 caçador.	 A	 invasão	 da	 Rússia	 por	 Hitler
obrigou-o	a	reposicionar	maciçamente	seus	aparelhos	e,	a	partir	de	um	pico	de	quase	trezentas	mil	toneladas
em	abril,	nossas	perdas	caíram,	em	meados	do	verão,	para	cerca	de	um	quinto	desse	volume.

O	presidente	fez,	então,	outro	gesto	importante.	Resolveu	estabelecer	uma	base	na	Islândia.	Combinou-se
que	forças	americanas	substituiriam	a	guarnição	inglesa.	Elas	chegaram	à	Islândia	em	7	de	julho,	e	essa	ilha
foi	incluída	no	sistema	de	defesa	do	hemisfério	ocidental.	A	partir	daí,	com boios	americanos	escoltados	por
navios	de	guerra	americanos	passaram	a	percorrer	regularmente	a	rota	para	Reikjavik	e,	embora	os	Estados
Unidos	ainda	não	estivessem	em	guerra,	eles	aceitavam	navios	estrangeiros	sob	a	proteção	de	seus	comboios.

✩

No	auge	dessa	 luta,	 fiz	 uma	das	nomeações	mais	 importantes	 e	 felizes	 de	meu	governo	de	 guerra.	Em
1930,	 quando	 estava	 fora	 do	 governo,	 eu	 havia	 aceitado	 um	 cargo	 de	 conselho	 de	 administração,	 pela
primeira	e	única	vez	em	minha	vida.	Fora	numa	das	companhias	subsidiárias	da	organização	das	linhas	de
navegação	peninsulares	e	orientais	de	Lord	 Inchcape,	que	 se	espalhavam	por	extensas	áreas.	Durante	oito
anos,	 eu	 comparecera	 regularmente	 às	 reuniões	 mensais	 do	 board	 e	 desempenhara	 meus	 deveres	 com
critério.	Nessas	reuniões,	havia	reparado,	pouco	a	pouco,	num	homem	realmente	no tável.	Ele	presidia	trinta
ou	quarenta	 empresas,	 das	quais	 a	 companhia	 a	que	 eu	 estava	 ligado	 era	uma	pequena	unidade.	Eu	 logo



percebera	que	Frederick	Leathers	era	o	cérebro	e	o	poder	controlador	daquele	conglomerado.	Ele	conhecia
tudo	e	inspirava	uma	confiança	absoluta.	Ano	após	ano,	de	minha	pequena	posição,	eu	o	havia	observado	de
perto.	E	dissera	a	mim	mesmo:	“Se	algum	dia	houver	outra	guerra,	esse	é	um	homem	que	desempenhará	o
mesmo	tipo	de	papel	dos	grandes	líderes	empresariais	que	trabalharam	sob	meu	comando	no	Ministério	do
Material	Bélico	em	1917	e	1918.”

Leathers	havia	oferecido	seus	serviços	voluntários	ao	Ministério	da	Navegação	na	eclosão	da	guerra,	em
1939.	Não	tínhamos	mantido	muito	contato	enquanto	eu	estava	no	almirantado,	porque	suas	funções	eram
especializadas	e	subordinadas.	Mas	nesse	momento,	em	1941,	em	meio	às	tensões	da	Batalha	do	Atlântico	e
à	 necessidade	 de	 combinar	 a	 administração	 de	 nossa	 marinha	 mercante	 com	 toda	 a	 movimentação	 dos
suprimentos	que	saíam	por	ferrovias	e	rodovias	de	nossos	portos	atormentados,	ele	me	vinha	cada	vez	mais	à
lembrança.	 Em	 8	 de	 maio,	 apelei	 para	 ele.	 Depois	 de	 muita	 discussão,	 reestruturei	 os	 ministérios	 da
Navegação	e	dos	Transportes,	 transformando-os	numa	só	máquina	 integrada.	E	coloquei	Leathers	à	 testa.
Para	lhe	dar	a	autoridade	necessária,	criei	o	cargo	de	ministro	dos	Transportes	de	Guerra.	Sempre	relutei	em
levar	à	Câmara	dos	Comuns	pessoas	nomeadas	para	altos	cargos	ministeriais	que	não	fossem	crias	da	casa	de
longa	data.	Os	deputados	experientes	e	 sem	cargo	no	governo	podem	atormentar	o	recém-chegado,	e	ele
fica	sempre	desnecessariamente	preocupado	com	os	discursos	que	tem	de	preparar	e	proferir.	Assim,	submeti
à	Coroa	um	pedido	de	que	o	título	de	Par	do	Reino	fosse	concedido	ao	novo	ministro.

Desde	essa	ocasião	até	o	 fim	da	guerra,	Lord	Leathers	manteve	o	controle	completo	do	Ministério	dos
Transportes	de	Guerra,	e	sua	reputação	aumen tou	a	cada	um	dos	quatro	anos	que	passaram.	Ele	conquistou
a	 confiança	dos	 chefes	 de	 estado-maior	 e	 de	 todos	 os	ministérios	 do	país	 e	 estabeleceu	 relações	 íntimas	 e
excelentes	 com	os	 americanos	mais	destacados	nessa	 esfera	 vital.	Com	nenhum	deles	harmonizou-se	mais
estreitamente	 do	 que	 com	Mr.	 Lewis	Douglas,	 da	 junta	 de	 navegação	 americana,	 depois	 embaixador	 em
Londres.	Leathers	foi	de	imensa	ajuda	para	mim	na	condução	da	guerra.	Era	muito	raro	ele	não	conseguir
executar	 as	 duras	 tarefas	 que	 eu	 ordenava.	 Por	 várias	 vezes,	 quando	 todos	 os	 procedimentos	 militares	 e
ministeriais	haviam	falhado	na	resolução	dos	problemas	de	deslocar	uma	divisão	extra,	ou	de	transladá-la	de
navios	ingleses	para	navios	americanos,	ou	de	atender	a	alguma	outra	necessidade,	eu	fazia	um	apelo	pessoal
a	Leathers	e	as	dificuldades	pareciam	desaparecer	como	que	por	encanto.

Durante	 esses	 meses	 críticos,	 os	 dois	 cruzadores	 pesados	 alemães,	 o	 Scharnhorst	 e	 o	 Gneisenau,
continuaram	 fundeados	 em	 Brest.	 Poderiam	 irromper	 novamente	 no	 Atlântico	 a	 qualquer	 momento.
Deveu-se	 à	 RAF	 o	 fato	 de	 haverem	 continuado	 inativos.	Houve	 repetidos	 ataques	 aéreos	 contra	 eles	 no
porto,	com	efeitos	tão	bons	que	eles	permaneceram	ociosos	o	ano	inteiro.	A	preocupação	do	inimigo	logo	se
transformou	em	 levá-los	para	casa,	mas	até	 isso	ele	 só	pôde	 fazer	em	1942.	Oportunamente,	veremos	até
que	ponto	a	marinha	e	o	comando	costeiro	da	RAF	tiveram	sucesso,	como	foi	que	nos	tornamos	senhores
dos	estuários,	e	como	os	Heinkel	111	foram	derrubados	por	nossos	caças,	e	os	submarinos,	sufocados	nos
mesmos	mares	 em	 que	 haviam	 procurado	 sufocar-nos,	 até	 que,	mais	 uma	 vez,	 com	 o	 brilho	 das	 armas,
liberamos	todos	os	acessos	à	ilha.

1	A	base	norte	da	Grande	Esquadra	Inglesa,	nas	ilhas	Orkney.	(N.T.)



	40	

Iugoslávia	e	Grécia

Chegara,	pois,	o	momento	em	que	foi	preciso	tomar	a	decisão	irrevogável	de	enviar	ou	não	o	exército	do
Egito	 para	 a	 Grécia.	 Esse	 grave	 passo	 era	 necessário	 não	 apenas	 para	 ajudar	 a	 Grécia	 em	 seu	 perigo	 e
tormento,	mas	também	para	formar,	contra	o	ataque	alemão	iminente,	uma	frente	balcânica	que	abrangesse
a	Iugoslávia,	a	Grécia	e	a	Turquia,	exercendo	sobre	a	Rússia	soviética	efeitos	que	éramos	incapazes	de	avaliar.
Eles,	decerto,	teriam	sido	de	suma	importância,	se	os	líderes	soviéticos	se	houvessem	apercebido	do	que	lhes
estava	reservado.	O	que	nós	podíamos	enviar	não	conseguiria,	por	si	só,	decidir	a	questão	balcânica.	Nossa
esperança	limitada	era	instigar	e	organizar	uma	ação	conjunta.	Se,	a	um	aceno	de	nosso	bastão,	a	Iugoslávia,
a	 Grécia	 e	 a	 Turquia	 agissem	 em	 conjunto,	 parecia-nos	 que	 Hitler	 poderia	 deixar	 os	 Bálcãs
momentaneamente	 de	 lado,	 ou	 ficar	 densamente	 engajado	 num	 combate	 com	 nossas	 forças	 somadas	 a
ponto	 de	 criar	 um	 grande	 front	 naquele	 teatro.	Não	 sabíamos,	 na	 ocasião,	 que	 ele	 já	 estava	 firmemente
resol vido	 a	 desencadear	 sua	 gigantesca	 operação	 contra	 a	 Rússia.	 Se	 soubéssemos,	 teríamos	 sentido	mais
confiança	no	sucesso	de	nossa	política.	Teríamos	visto	que	ele	corria	o	risco	de	fracassar,	pela	impossibilidade
de	escolher	entre	duas	alternativas,	e	que	poderia	facilmente	prejudicar	sua	iniciativa	suprema	devido	a	uma
preliminar	nos	Bálcãs.	 Foi	 o	 que	 efetivamente	 aconteceu,	mas	não	 tínhamos	 como	 saber	 disso	na	 época.
Alguns	 talvez	 achem	que	 plane jamos	 com	 acerto;	 pelo	menos,	 planejamos	melhor	 do	 que	 sabíamos.	 Era
nosso	 propósito	 incentivar	 e	 congregar	 a	 Iugoslávia,	 a	 Grécia	 e	 a	 Turquia.	 Nosso	 dever,	 tanto	 quanto
possível,	 era	 ajudar	 os	 gregos.	 Para	 todos	 esses	 fins,	 nossas	 quatro	 divisões	 estavam	 bem-posicionadas	 no
Delta	do	Nilo.

✩

Em	1°	de	março,	o	exército	alemão	começou	a	se	deslocar	para	a	Bulgária.	O	exército	búlgaro	mobilizou-
se	e	tomou	posição	ao	longo	da	fronteira	grega.	Uma	movimentação	geral	das	forças	alemãs	em	direção	ao
sul	 estava	 em	 andamento,	 ajudada	 em	 todos	 os	 aspectos	 pelos	 búlgaros.	No	 dia	 se guinte,	Mr.	 Eden	 e	 o
marechal	Dill	retomaram	suas	conversações	militares	em	Atenas.	Em	decorrência	destas,	Mr.	Eden	enviou
uma	mensagem	muito	grave	e	houve	uma	mudança	acentuada	em	nossas	opiniões	em	Londres.	O	almirante
Cunningham,	embora	convencido	do	acerto	de	nossa	política,	não	nos	deixou	nenhuma	dúvida	quanto	aos
consideráveis	 riscos	 navais	 no	Mediterrâneo.	Os	 chefes	 de	 estado-maior	 assinalaram	os	 vários	 fatores	 que
evoluíam	desfavoravelmente	à	nossa	política	balcânica	e,	em	especial,	ao	envio	de	um	exército	para	a	Grécia.
“Os	riscos	da	operação”,	informaram,	“aumentaram	consideravelmente.”	Contudo,	eles	não	acharam	que	já
pudessem	 questionar	 as	 recomendações	militares	 dos	 que	 estavam	 no	 local,	 e	 que	 descreviam	 a	 situação
como	não	sendo	de	modo	algum	desesperadora.

Depois	de	refletir	sozinho	em	Chequers,	na	noite	de	domingo,	sobre	a	tendência	da	discussão	na	reunião
do	Gabinete	de	Guerra	daquela	manhã,	enviei	a	mensagem	abaixo	a	Mr.	Eden,	que	partira	de	Atenas	em
direção	ao	Cairo.	Ela,	por	certo,	teve	um	tom	diferente,	de	minha	parte.	Mas	assumo	plena	responsabilidade
pela	decisão	que	acabou	 sendo	 tomada,	pois	 tenho	certeza	de	que	poderia	 ter	 impedido	 tudo,	 se	 estivesse
convencido.	É	muito	mais	fácil	suspender	do	que	fazer.



(...)	 Fizemos	 o	 melhor	 possível	 para	 promover	 uma	 aliança	 dos	 Bálcãs	 contra	 a	 Alemanha.	 Devemos
acautelar-nos	para	não	pressionar	a	Grécia,	con trariando	seu	próprio	discernimento,	a	empreender	uma
inútil	resistência	solitária,	quando	só	dispomos	de	um	punhado	de	soldados	capazes	de	chegar	ao	local	em
tempo	hábil.	Há	 graves	 questões	 imperiais	 implicadas	 no	 comprometimento	 de	 tropas	 neozelandesas	 e
australianas	numa	em preitada	que,	como	você	diz,	tornou-se	ainda	mais	arriscada.	(...)	Devemos	liberar
os	gregos	da	obrigação	de	 rejeitarem	um	ultimato	alemão.	Se,	por	conta	própria,	 eles	 resolverem	 lutar,
devemos	 partilhar	 em	 certa	 medida	 de	 sua	 provação.	 Mas	 um	 rápido	 avanço	 alemão	 provavelmente
impedirá	quaisquer	forças	do	Império	Britânico	de	participarem	do	combate.
A	 perda	 da	Grécia	 e	 dos	 Bálcãs	 não	 é,	 de	modo	 algum,	 uma	 grande	 catástrofe	 para	 nós,	 desde	 que	 a
Turquia	 permaneça	 sinceramente	 neutra.	 Poderíamos	 tomar	 Rhodes	 e	 examinar	 planos	 para	 um
desembarque	 na	 Sicília	 ou	 em	 Trípoli.	 Somos	 alertados	 por	 muitos	 setores	 de	 que	 nossa	 expulsão
ignominiosa	da	Grécia	nos	causaria	mais	prejuízos	na	Espanha	e	em	Vichy	do	que	a	submissão	dos	Bálcãs,
que,	contando	apenas	com	nossas	forças	escassas,	nunca	se	esperou	que	impedíssemos.	(...)

Anexo	seguiu	o	grave	comentário	dos	chefes	de	estado-maior.
Tão	 logo	meu	 telegrama	de	advertência	 foi	 lido	por	nosso	embaixador	em	Atenas,	 ele	 teve	um	 intenso

mal-estar,	telegrafando	ao	ministro	do	Exterior:

Como	 é	 possível	 abandonarmos	 o	 rei	 da	 Grécia,	 depois	 das	 garantias	 que	 lhe	 foram	 dadas	 pelo
comandante	em	chefe	e	CIGS	quanto	às	probabilidades	 razoáveis	de	êxito?	 Isso	me	parece	 impensável.
Seremos	expostos	ao	ridículo	pelos	gregos	e	pelo	mundo	em	geral	como	descumpridores	de	nossa	palavra.
Não	 há	 como	 “liberar	 os	 gregos	 da	 obrigação	 de	 rejeitarem	 o	 ultimato”.	 Eles	 decidiram	 combater	 a
Alemanha	sozinhos,	se	necessário.	A	questão	é	se	vamos	ajudá-los	ou	abandoná-los.

O	Gabinete	de	Guerra	 resolveu	não	 tomar	nenhuma	decisão,	 até	 que	 rece bêssemos	de	Mr.	Eden	uma
resposta	a	tudo	isso.	A	resposta	chegou	no	dia	seguinte.	Seu	trecho	essencial	dizia:

(...)	 O	 colapso	 da	 Grécia,	 sem	 um	 esforço	 adicional	 de	 nossa	 parte	 para	 salvá-la	 mediante	 uma
intervenção	 em	 terra,	 depois	 que	 as	 vitórias	 na	 Líbia,	 como	 o	 mundo	 inteiro	 sabe,	 deixaram	 forças
disponíveis,	seria	a	pior	calamidade.	A	Iugoslávia	certamente	estaria	perdida,	e	tampouco	podemos	confiar
em	 que	 a	Turquia	 tivesse	 forças	 para	 se	manter	 firme,	 caso	 os	 alemães	 e	 italianos	 se	 estabelecessem	na
Grécia	sem	nenhum	esforço	nosso	de	lhes	opor	resistência.	Sem	dúvida,	perderemos	prestígio	se	formos
ignominiosamente	 expulsos,	 mas,	 de	 qualquer	 modo,	 ter	 combatido	 e	 sofrido	 na	 Grécia	 seria	 menos
prejudicial	 para	 nós	 do	 que	 tê-la	 deixado	 entregue	 à	 própria	 sorte.	 (...)	 Na	 situação	 existente,	 todos
concordamos	em	que	a	linha	de	ação	proposta	deve	ser	seguida.	Devemos	ajudar	a	Grécia.

Acompanhado	 pelos	 chefes	 de	 estado-maior,	 submeti	 a	 questão	 ao	 Gabinete	 de	 Guerra,	 que	 estava
plenamente	 a	 par	 de	 tudo	 o	 que	 vinha	 acontecendo,	 para	 uma	 decisão	 final.	 Embora	 não	 pudéssemos
mandar	mais	 aviões	 do	 que	 já	 havíamos	 ordenado	 e	 que	 já	 estavam	 a	 caminho,	 não	 houve	 hesitação	 ou
dissensão	 entre	 nós.	 Pessoalmente,	 eu	 achava	 que	 os	 homens	 que	 estavam	 no	 local	 tinham	 sido
rigorosamente	testados.	Não	havia	dúvida	de	que	suas	mãos	não	tinham	sido	forçadas	de	maneira	alguma
por	pressões	políticas	vindas	de	casa.	Smuts,	com	todo	o	seu	conhecimento,	e	raciocinando	por	um	prisma
separado	 e	 uma	 visão	 diferente,	 havia	 concordado.	 Ninguém	 tampouco	 poderia	 insinuar	 que	 nos
houvéssemos	imposto	à	Grécia	contra	a	vontade	dela.	Ninguém	fora	catequizado.	Certamente,	tínhamos	a
mais	alta	autoridade	especializada,	agindo	com	total	liberdade	e	com	pleno	conhecimento	dos	homens	e	do
cenário.	 Meus	 colegas,	 endurecidos	 pelos	 muitos	 riscos	 que	 corrêramos	 com	 sucesso,	 haviam	 chegado
independentemente	às	mesmas	conclusões.	Mr.	Menzies,	sobre	quem	recaía	uma	responsabilidade	especial,



estava	cheio	de	coragem.	Havia	uma	animação	intensa	em	favor	da	ação.	A	reunião	do	Gabinete	foi	curta;	a
decisão,	final;	e	a	resposta,	breve:

Os	chefes	de	estado-maior	informaram	que,	em	vista	da	opinião	firme mente	expressa	pelos	comandantes
em	 chefe	 no	 local,	 pelo	 CIGS	 e	 pelos	 comandantes	 das	 forças	 a	 serem	 empregadas,	 seria	 acertado
prosseguir.	 O	 Gabinete	 decidiu	 autorizá-lo	 a	 prosseguir	 com	 a	 operação	 e,	 assim	 fazendo,	 o	 Gabinete
assume	a	mais	completa	responsabilidade	por	isso.1

Entraremos	em	contato	com	os	governos	da	Austrália	e	da	Nova	Zelândia	nesse	sentido.

✩

Cabe	agora	descrever	o	destino	da	Iugoslávia.	Toda	a	defesa	de	Salonika	dependia	de	ela	entrar	em	guerra,
e	era	vital	saber	o	que	ela	faria.	Em	2	de	março,	Mr.	Campbell,	nosso	embaixador	em	Belgrado,	reuniu-se
com	 Mr.	 Eden	 em	 Atenas.	 Disse	 que	 os	 iugoslavos	 estavam	 com	 medo	 da	 Alemanha	 e	 internamente
perturbados	 por	 dificuldades	 políticas.	 Entretanto,	 havia	 uma	 possibilidade	 de	 que,	 se	 tomassem
conhecimento	de	nossos	planos	de	ajuda	à	Grécia,	eles	pudessem	dispor-se	a	ajudar.	No	dia	5,	o	ministro	do
Exterior	 enviou	Mr.	 Campbell	 de	 volta	 a	 Belgrado	 com	 uma	 carta	 confidencial	 ende reçada	 ao	 regente,
príncipe	Paul.	Nela,	retratou	o	destino	da	Iugoslávia	em	poder	dos	alemães	e	disse	que,	se	atacadas,	a	Grécia
e	 a	 Turquia	 pretendiam	 lutar.	 Nesse	 caso,	 a	 Iugoslávia	 deveria	 juntar-se	 a	 nós.	 O	 regente	 deveria	 ser
verbalmente	 informado	de	que	os	 ingleses	haviam	decidido	ajudar	a	Grécia	com	forças	terrestres	e	aéreas,
tão	vigorosa	 e	 rapidamente	quanto	possível,	 e	de	que,	 se	 fosse	possível	 enviar	um	oficial	do	estado-maior
iugoslavo	a	Atenas,	ele	seria	incluído	em	nossas	discussões.

Nesse	 clima,	 muito	 dependeu	 da	 atitude	 do	 regente.	 O	 príncipe	 Paul	 era	 um	 personagem	 amável	 e
talentoso,	mas	fazia	muito	tempo	que	o	prestígio	da	monarquia	estava	em	declínio	e,	a	essa	altura,	ele	levava
a	 extremos	 a	 política	 da	 neutralidade.	Temia,	 em	particular,	 que	 qualquer	 gesto	 da	 Iugoslávia	 ou	 de	 seus
vizinhos	pudesse	incitar	os	alemães	a	um	avanço	para	o	sul,	penetrando	nos	Bálcãs.	Ele	declinou	da	visita	de
Mr.	 Eden	 que	 lhe	 foi	 proposta.	O	medo	 imperava.	Os	ministros	 e	 os	 principais	 líderes	 políticos	 não	 se
atreviam	 a	 externar	 suas	 ideias.	Mas	 havia	 uma	 exceção.	 Um	 general	 da	 força	 aérea,	 de	 nome	 Simovic,
representava	 os	 elementos	 nacionalistas	 do	 oficialato	 das	 forças	 armadas.	 Desde	 dezembro,	 sua	 sala	 se
transformara	 num	 centro	 clandestino	 de	 oposição	 à	 entrada	 alemã	 nos	 Bálcãs	 e	 à	 inércia	 do	 governo
iugoslavo.

Em	 4	 de	março,	 o	 príncipe	 Paul	 deixou	 Belgrado	 numa	 visita	 secreta	 a	 Berchtesgaden	 e,	 sob	 terrível
pressão,	prometeu	verbalmente	que	a	Iugoslávia	seguiria	o	exemplo	da	Bulgária.	Ao	voltar,	numa	reunião	do
Conselho	Real	e	em	discussões	separadas	com	líderes	políticos	e	militares,	deparou	com	opiniões	contrárias.
O	debate	foi	violento,	mas	o	ultimato	alemão	era	real.	O	general	Simovic,	quando	convocado	ao	Palácio
Branco,	residência	do	príncipe	Paul	nas	colinas	que	dominam	Belgrado,	opôs-se	firmemente	à	capitulação.
A	Sérvia	não	 aceitaria	 essa	decisão	 e	 a	dinastia	 correria	perigo.	Mas	o	príncipe	Paul,	na	 verdade,	 já	havia
comprometido	seu	país.

Na	madrugada	 de	 20	 de	março,	 numa	 reunião	 do	ministério,	 o	 governo	 iugoslavo	 resolveu	 aderir	 ao
Pacto	Tripartite.	Diante	disso,	porém,	três	ministros	renunciaram.	Em	24	de	março,	o	primeiro-ministro	e
o	 ministro	 do	 Exterior	 deixaram	 Belgrado	 às	 escondidas,	 por	 uma	 estação	 ferroviária	 nos	 subúrbios,	 e
tomaram	o	trem	para	Viena.	No	dia	seguinte,	assinaram	o	pacto	com	Hitler	em	Viena,	e	a	cerimônia	foi
transmitida	 pela	 rádio	 de	 Belgrado.	 Os	 boatos	 sobre	 um	 desastre	 iminente	 espalharam-se	 pelos	 cafés	 e
reuniões	da	capital	iugoslava.



Fazia	 alguns	 meses	 que	 a	 ação	 direta,	 caso	 o	 governo	 capitulasse	 diante	 da	 Alemanha,	 vinha	 sendo
discutida	 no	 pequeno	 círculo	 de	 oficiais	 que	 cercavam	 Simovic.	 Quando,	 durante	 o	 dia	 26	 de	 março,
começou	a	circular	em	Belgrado	a	notícia	do	retorno	dos	ministros	iugoslavos	de	Viena,	os	conspiradores
decidiram	 entrar	 em	 ação.	 Poucas	 revoluções	 transcorreram	 com	 maior	 tranquilidade.	 Não	 houve
derramamento	de	sangue.	Alguns	oficiais	mais	antigos	receberam	ordem	de	prisão.	O	primeiro-ministro	foi
levado	 pela	 polícia	 ao	QG	de	 Simovic	 e	 obrigado	 a	 assinar	 uma	 carta	 de	 demissão.	O	 príncipe	 Paul	 foi
informado	de	que	Simovic	havia	tomado	o	poder	em	nome	do	rei	e	de	que	o	Conselho	de	Regência	fora
dissolvido.	 Foi	 escoltado	 até	 o	 gabinete	 do	 general	 Simovic.	 Junto	 com	 os	 outros	 dois	 regentes,	 assinou
então	 o	 documento	 de	 abdicação.	 Foram-lhe	 concedidas	 algumas	 horas	 para	 recolher	 seus	 pertences	 e,
naquela	noite,	em	companhia	da	família,	ele	deixou	o	país,	rumando	para	a	Grécia.

O	plano	fora	formulado	e	executado	por	um	grupo	unido	de	oficiais	nacionalistas	sérvios,	que	se	haviam
identificado	 com	 o	 verdadeiro	 sentimento	 da	 população.	 Seu	 gesto	 desencadeou	 uma	 explosão	 de
entusiasmo	popular.	As	ruas	de	Belgrado	logo	ficaram	repletas	de	sérvios	bradando:	“Antes	a	guerra	do	que	o
pacto,	antes	a	morte	do	que	a	escravidão.”	Houve	dança	nas	praças;	bandeiras	inglesas	e	francesas	surgiram
por	 toda	 parte;	 o	 hino	 nacional	 sérvio	 foi	 entoado	 com	 entusiástica	 rebeldia	 por	 multidões	 valentes	 e
desamparadas.	Em	28	de	março,	o	rei	Peter,	que,	descendo	por	uma	tubulação	de	escoamento	de	água,	havia
escapado	da	tutela	da	Regên cia,	compareceu	ao	serviço	religioso	celebrado	na	catedral	de	Belgrado,	em	meio
a	uma	fervorosa	aclamação.	O	embaixador	alemão	foi	publicamente	insultado	e	a	multidão	cuspiu	em	seu
carro.	A	façanha	militar	despertou	uma	onda	de	vitalidade	nacional.	Um	povo	paralisado	na	ação,	até	então
malgovernado	e	malconduzido,	longamente	atormentado	pelo	sentimento	de	estar	preso	numa	armadilha,
lançou	 seu	desafio	heroico	 e	 imprudente	 ao	 tirano	 e	 conquistador,	 no	momento	 em	que	 ele	 detinha	 seu
maior	poder.

Hitler	 foi	 picado	 no	 ponto	 mais	 dolorido.	 Teve	 uma	 explosão	 da	 raiva	 convulsiva	 que	 embotava
momentaneamente	seu	raciocínio	e	que	às	vezes	o	impelia	em	suas	mais	horrendas	aventuras.	Num	acesso
de	ira,	convocou	o	Alto	Comando	alemão.	Göring,	Keitel	e	Jodl	compareceram,	Ribbentrop	chegou	depois.
Hitler	disse	que	a	Iugoslávia	era	um	fator	de	incerteza	na	ação	vindoura	contra	a	Grécia	e,	mais	ainda,	na
operação	Barbarossa	 contra	 a	Rússia,	posteriormente.	Considerou	uma	 sorte	os	 iugoslavos	 terem	 reve lado
suas	 inclinações	 antes	do	 lançamento	de	Barbarossa.	A	Iugoslávia	deve	 ser	 liquidada,	 “militarmente	 e	 como
unidade	 nacional”.	 O	 golpe	 deveria	 ser	 desferido	 com	 dureza	 implacável.	 Os	 generais	 passaram	 a	 noite
rascunhando	as	ordens	da	operação.	Keitel	confirma	nossa	opinião	de	que	o	maior	perigo	para	a	Alemanha
era	“um	ataque	ao	exército	italiano	pela	retaguarda”.

“A	 decisão	 de	 atacar	 a	 Iugoslávia	 significou	 uma	 desarticulação	 completa	 de	 todos	 os	 movimentos	 e
arranjos	militares	 feitos	 até	 então.	 A	 invasão	 da	Grécia	 teve	 que	 ser	 completamente	 reformulada.	Novas
tropas	tiveram	que	ser	trazidas	do	norte	pela	Hungria.	Tudo	teve	de	ser	improvisado.”

A	Hungria	 foi	direta	 e	 imediatamente	 afetada.	Embora	 a	principal	ofen siva	 alemã	contra	os	 iugoslavos
devesse	claramente	passar	pela	Romênia,	todas	as	linhas	de	comunicação	atravessavam	o	território	húngaro.
A	ime diata	reação	do	governo	alemão	aos	acontecimentos	de	Belgrado	foi	enviar	o	embaixador	húngaro	em
Berlim	a	Budapeste,	de	avião,	levando	uma	mensagem	urgente	para	o	regente	húngaro,	o	almirante	Horthy:

A	 Iugoslávia	 será	 aniquilada,	 pois	 acaba	 de	 renunciar	 publicamente	 à	 política	 de	 entendimento	 com	o
Eixo.	A	maior	parte	das	forças	armadas	alemãs	terá	que	passar	pela	Hungria.	Mas	o	ataque	principal	não
será	 feito	no	 setor	húngaro.	Nele,	o	 exército	húngaro	deverá	 intervir	 e,	 em	 troca	de	 sua	 cooperação,	 a
Hungria	poderá	reocupar	todos	os	territórios	anteriores,	que	um	dia	foi	forçada	a	ceder	à	Iugoslávia.	O
assunto	é	urgente.	Pede-se	uma	resposta	imediata	e	afirmativa.2



A	Hungria	estava	comprometida	com	a	Iugoslávia	por	um	pacto	de	amizade	assinado	ainda	em	dezembro
de	 1940.	Mas	 a	 franca	 oposição	 às	 exigências	 alemãs	 só	 poderia	 levar	 à	 ocupação	 alemã	 da	Hungria,	 no
decorrer	das	operações	militares	iminentes.	Havia	também	a	tentação	de	recuperar	os	territórios	da	fronteira
sul,	que	a	Hungria	perdera	para	a	Iugoslávia	de pois	da	Primeira	Guerra	Mundial.	O	premier	húngaro,	conde
Teleki,	vinha	trabalhando	sistematicamente	pela	preservação	de	uma	certa	 liberdade	de	ação	para	seu	país.
Não	estava	nada	convencido	de	que	a	Alemanha	ven ceria.	Na	época	da	assinatura	do	Pacto	Tripartite,	teve
pouca	confiança	na	independência	da	Itália	como	parceiro	do	Eixo.	O	ultimato	de	Hitler	exigia	a	quebra	de
seu	 próprio	 acordo	 húngaro	 com	 a	 Iugoslávia.	 Entretanto,	 a	 iniciativa	 foi	 arrancada	 de	 suas	 mãos	 pelo
estado-maior	húngaro,	cujo	chefe,	o	general	Werth,	de	origem	alemã,	fez	seus	próprios	acordos	com	o	Alto
Comando	alemão	pelas	costas	do	governo	húngaro.

Teleki	denunciou	prontamente	a	ação	de	Werth	como	traição.	Na	noite	de	2	de	abril	de	1941,	recebeu
um	telegrama	do	embaixador	húngaro	em	Londres,	dizendo	que	o	Foreign	Office	 lhe	havia	comunicado
formalmente	que,	se	a	Hungria	participasse	de	qualquer	ação	alemã	contra	a	Iugoslávia,	deveria	esperar	uma
declaração	de	guerra	da	 Inglaterra.	Assim,	a	alternativa	da	Hungria	era	uma	vã	 resistência	à	passagem	das
tropas	 alemãs	 ou	 o	 franco	 alinhamento	 contra	 os	 aliados	 e	 a	 traição	 à	 Iugoslávia.	Nessa	 cruel	 posição,	 o
conde	 Teleki	 viu	 apenas	 um	 meio	 de	 salvar	 sua	 honra	 pessoal.	 Pouco	 depois	 das	 21	 horas,	 deixou	 o
Ministério	das	Relações	Exteriores	húngaro	e	 se	 recolheu	a	 seus	aposentos	no	palácio	Sandor.	Ali	 recebeu
um	telefonema.	Acredita-se	que	essa	mensagem	tenha	informado	que	os	exércitos	alemães	já	haviam	cruzado
a	fronteira	húngara.	Pouco	depois,	matou-se	com	um	tiro.	Seu	suicídio	foi	um	sacrifício	para	absolver	a	si
mesmo	e	ao	seu	povo	da	culpa	pelo	ataque	alemão	à	Iugoslávia.	Limpou	o	nome	de	Teleki	perante	a	história.
Mas	não	pôde	deter	o	avanço	dos	exércitos	alemães,	nem	tampouco	suas	consequências.

✩

Entrementes,	o	deslocamento	das	nossas	tropas	para	a	Grécia	havia	co meçado.	Por	ordem	de	embarque,
ela	compreendia	a	1ª	Brigada	Blindada	inglesa,	a	Divisão	da	Nova	Zelândia	e	a	6ª	Divisão	australiana.	Todas
comple tamente	 equipadas	 à	 custa	 de	 outras	 formações	 no	 Oriente	 Médio.	 Deveriam	 ser	 seguidas	 pela
Brigada	polonesa	e	pela	7ª	Divisão	australiana.	O	plano	era	manter	a	linha	de	Aliákmon,	que	ia	da	foz	do
rio	desse	nome	até	a	fronteira	iugoslava,	passando	por	Véria	e	Edessa.	Nossas	tropas	deveriam	juntar-se	aos
soldados	gregos	dispostos	nesse	front,	que	equivaliam	nominalmente	a	sete	divisões	e	deveriam	ficar	sob	o
comando	do	general	Wilson.

Os	soldados	gregos	eram	em	número	muito	menor	do	que	o	general	Papagos	prometera	originalmente.3

A	grande	maioria	do	exército	grego,	composto	de	15	divisões,	estava	na	Albânia.	O	restante	achava-se	na
Macedônia,	de	onde	Papagos	se	recusou	a	retirá-lo	e	onde,	após	quatro	dias	de	combate,	quando	os	alemães
atacaram,	 deixou	 de	 ser	 uma	 força	militar.	Nossa	 força	 aérea	 somava	 apenas	 oitenta	 aviões	 operacionais,
contra	um	poderio	aéreo	alemão	mais	de	dez	vezes	maior.	O	ponto	fraco	da	posição	em	Aliákmon	estava
em	 seu	 flanco	 esquerdo,	 que	 poderia	 ser	 contornado	 por	 uma	 ofensiva	 alemã	 passando	 pelo	 sul	 da
Iugoslávia.	Tinha	 havido	 poucos	 contatos	 com	o	 estado-maior	 iugoslavo,	 cujo	 plano	 de	 defesa	 e	 grau	 de
prontidão	não	eram	conhecidos	pelos	gregos	ou	por	nós.	Esperava-se,	entretanto,	que	os	iugoslavos	fossem
capazes	de,	 pelo	menos,	 impor	um	atraso	 considerável	 ao	 inimigo,	 quando	 este	 atravessasse	 aquela	difícil
região.	Essa	esperança	se	revelaria	infundada.	O	general	Papagos	não	considerou	que	a	retirada	da	Albânia
para	enfrentar	esse	movimento	de	contorno	fosse	uma	operação	viável.	Não	apenas	ela	afetaria	seriamente	o
moral,	como	também	o	exército	grego	estava	tão	mal-equipado	em	matéria	de	transporte	e	as	comunicações
eram	tão	ruins,	que	uma	retirada	geral	frente	ao	inimigo	seria	impossível.	Sem	dúvida,	ele	havia	retardado



demais	a	decisão.	Nessas	circunstâncias,	nossa	1ª	Brigada	Blindada	chegou	à	área	avançada	em	27	de	março,
a	ela	indo	reunir-se,	dias	depois,	a	Divisão	da	Nova	Zelândia.

A	notícia	da	revolução	em	Belgrado,	naturalmente,	nos	trouxe	grande	satisfação.	Ali	estava,	pelo	menos,
um	resultado	palpável	de	nossos	esfor ços	desesperados	para	formar	uma	frente	aliada	nos	Bálcãs	e	impedir
que	tudo	caísse,	pouco	a	pouco,	em	poder	de	Hitler.	Combinou-se	que	Eden	continuaria	em	Atenas	para
negociar	com	a	Turquia,	e	que	o	general	Dill	seguiria	para	Belgrado.	Qualquer	um	podia	ver	que	a	situação
da	Iugoslávia	era	desesperadora,	a	menos	que	uma	frente	comum	fosse	imediatamente	formada	por	todos	os
países	 envolvidos.	Contudo,	 estava	 ao	alcance	da	 Iugoslávia	 a	 já	mencionada	possibilidade	de	desferir	um
golpe	mortal	 contra	 a	 retaguarda	 desprotegida	 dos	 desorganizados	 exércitos	 italianos	 na	 Albânia.	 Se	 eles
agissem	com	rapidez,	poderiam	realizar	um	grande	feito	militar	e,	enquanto	seu	país	 fosse	devastado	pelo
norte,	poderiam	prover-se	da	massa	de	armas	e	equipamentos	que	lhes	dariam	a	capacidade	de	conduzir	a
guer rilha	 em	 suas	montanhas,	 o	que,	 àquela	 altura,	 era	 sua	única	 esperança.	Teria	 sido	um	grande	golpe,
com	repercussões	em	todo	o	panorama	balcânico.	Em	nosso	círculo,	em	Londres,	todos	percebíamos	isso	(o
diagrama	mostra	o	movimento	que	era	considerado	viável).

Mas	 erros	 de	 anos	 não	 podem	 ser	 remediados	 em	horas.	Quando	 a	 excitação	 geral	 amainou,	 todos	 se
aperceberam,	em	Belgrado,	de	que	a	desgraça	e	a	morte	se	aproximavam	e	de	que	pouco	podiam	fazer	para
evitar	 seu	 destino.	O	 alto	 comando	 podia,	 finalmente,	mobilizar	 seus	 exércitos.	Mas	 não	 havia	 nenhum
plano	 estratégico.	Dill	 encontrou	 apenas	 confusão	 e	 paralisia.	O	 governo	 iugoslavo,	 principalmente	 por
medo	do	efeito	disso	na	situação	interna,	estava	decidido	a	não	tomar	nenhuma	providência	que	pudesse	ser
considerada	 uma	 provocação	 à	 Alemanha.	 Naquele	 momento,	 todo	 o	 poderio	 disponível	 da	 Alemanha
estava	descendo	sobre	eles	como	uma	avalanche.	Dir-se-ia,	pelo	estado	de	ânimo	e	pela	visão	dos	ministros
iugoslavos,	que	eles	dispunham	de	meses	para	tomar	uma	decisão	sobre	a	paz	ou	a	guerra	com	a	Alemanha.
Na	verdade,	dispunham	apenas	de	72	horas	antes	que	o	furioso	ataque	se	abatesse	sobre	eles.



Na	manhã	de	6	de	abril,	bombardeiros	alemães	surgiram	nos	céus	de	Bel grado	e,	em	revezamento	a	partir
de	aeroportos	ocupados	na	Romênia,	eles	desfecharam	um	ataque	metódico,	com	duração	de	três	dias,	sobre
a	capital	iugoslava.	Voando	à	altura	dos	telhados	e	sem	temer	qualquer	resistência,	eles	explodiram	a	cidade
implacavelmente,	 na	 chamada	 “operação	 Castigo”.	 Quando,	 enfim,	 o	 silêncio	 se	 fez,	 mais	 de	 17	 mil
cidadãos	de	Belgrado	jaziam	mortos	nas	ruas	ou	sob	os	escombros.	Do	pesadelo	de	fumaça	e	fogo	saíam	os
animais	enlouquecidos,	libertos	de	suas	jaulas	despedaçadas	no	jardim	zoológico.	Uma	cegonha	ferida	passou
coxeando	pelo	 hotel	 principal,	 que	 era	 uma	massa	 de	 chamas.	Um	urso,	 atordoado	 e	 sem	perceber	mais
nada,	arrastou-se	em	passadas	lentas	e	sem	jeito	pelo	inferno	em	direção	ao	Danúbio.	Ele	não	foi	o	único
urso	a	não	compreender	nada.

Simultaneamente	ao	bombardeio	 feroz	de	Belgrado,	os	 exércitos	 alemães	 convergentes,	 já	posicionados
nas	fronteiras,	invadiram	a	Iugoslávia	de	várias	direções.	O	estado-maior	iugoslavo	não	tentou	desferir	seu
único	golpe	mortal	contra	a	retaguarda	italiana.	Imaginou	ter	o	compromisso	de	não	abandonar	a	Croácia	e
a	Eslovênia	e,	por	conseguinte,	foi	forçado	a	tentar	defender	toda	a	linha	de	fronteira.	Os	quatro	corpos	de
exército	 iugoslavo,	 ao	 norte,	 foram	 rápida	 e	 irresistivelmente	 empurrados	 para	 o	 interior	 pelas	 colunas
blindadas	alemãs,	apoiadas	pelos	soldados	húngaros	que	cruzaram	o	Danúbio	e	por	tropas	alemãs	e	italianas
que	avançavam	em	direção	a	Zagreb.	Assim,	as	principais	forças	 iugoslavas	foram	impelidas	para	o	sul	em
debandada	e,	em	13	de	abril,	os	alemães	penetraram	em	Belgrado.	En quanto	isso,	o	XII	Exército	alemão,
concentrado	na	Bulgária,	deslocara-se	para	a	Sérvia	e	a	Macedônia.	Havia	entrado	em	Monastir	e	Yannina
no	dia	10	e,	com	isso,	impedido	qualquer	contato	entre	os	iugoslavos	e	os	gregos	e	desmantelado	as	forças
iugoslavas	no	sul.

Sete	dias	depois,	a	Iugoslávia	capitulou.
Esse	colapso	repentino	destruiu	a	principal	esperança	dos	gregos.	Foi	outro	exemplo	do	“um	de	cada	vez”.

Tínhamos	 feito	 o	 máximo	 para	 pro mover	 uma	 ação	 conjunta,	 mas,	 não	 por	 falha	 nossa,	 havíamos
fracassado.	Uma	perspectiva	sinistra	descortinou-se	então	diante	de	nós.	Cinco	divisões	alemãs,	inclusive	três
blindadas,	 participaram	 da	 ofensiva	 para	 o	 sul	 em	 direção	 a	 Atenas.	 Em	 8	 de	 abril,	 ficou	 claro	 que	 a
resistência	 iugoslava	no	 sul	 estava	cedendo	e	que	o	 flanco	esquerdo	das	 forças	posicionadas	em	Aliákmon
logo	seria	ameaçado;	em	10	de	abril,	começou	o	ataque	à	guarda	de	nosso	flanco.	Ele	foi	detido	durante	dois
dias	de	combates	ferrenhos,	em	meio	ao	tempo	inclemente.

Mais	a	oeste,	havia	apenas	uma	divisão	grega	de	cavalaria	que	se	mantinha	em	contato	com	as	tropas	na
Albânia,	 e	 o	 general	 Wilson	 decidiu	 que	 esse	 flanco	 esquerdo,	 muito	 pressionado,	 fosse	 recuado.	 O
movimento	 foi	 concluído	 no	 dia	 13	 de	 abril,	 mas,	 nesse	 processo,	 as	 divisões	 gregas	 come çaram	 a	 se
desintegrar.	Dali	por	diante,	nossa	força	expedicionária	ficou	sozinha.	Wilson,	ainda	ameaçado	pelo	flanco
esquerdo,	 resolveu	 recuar	para	 as	Termópilas.	 Submeteu	 essa	 ideia	 a	Papagos,	que	 a	 aprovou	 e	que,	nesse
estágio,	sugeriu	pessoalmente	a	retirada	inglesa	da	Grécia.	Os	dias	que	se	seguiram	foram	decisivos.	Wavell
telegrafou	no	dia	16,	dizendo	que	o	general	Wilson	tivera	uma	conversa	com	Papagos,	que	havia	descrito	o
exército	 grego	 como	 estando	 sob	 intensa	 pressão	 e	 começando	 a	 ter	 dificuldades	 administrativas,	 em
decorrência	 dos	 ataques	 aéreos.	 As	 instruções	 de	 Wavell	 a	 Wilson	 foram	 para	 prosseguir	 na	 luta,	 em
cooperação	com	os	gregos,	enquanto	eles	conseguissem	resistir,	mas	autorizaram	qualquer	outro	recuo	que
fosse	 julgado	 necessário.	 Haviam-se	 expedido	 ordens	 para	 que	 todos	 os	 navios	 a	 caminho	 da	 Grécia
invertessem	 o	 curso,	 para	 que	 nenhum	 outro	 navio	 fosse	 carregado,	 e	 para	 que	 os	 já	 carregados	 ou	 em
processo	de	carregamento	fossem	esvaziados.





Ante	essa	notícia	grave,	mas	não	inesperada,	retruquei	prontamente	que	não	poderíamos	permanecer	na
Grécia	 contra	 a	 vontade	do	comandante	 em	chefe	grego,	 assim	expondo	o	país	 à	devastação,	 e	que,	 se	o
governo	 grego	 concordasse,	 a	 evacuação	deveria	 prosseguir.	 “Creta”,	 acrescentei,	 “deve	 ser	 vigorosamente
defendida.”

No	dia	17,	o	general	Wilson	 foi	de	Tebas	 até	o	palácio	de	Tatoi,	 onde	 se	 reuniu	 com	o	 rei,	 o	 general
Papagos	e	nosso	embaixador.	Admitiu-se	que	a	retirada	para	a	linha	das	Termópilas	seria	a	única	manobra
possível.	O	general	Wilson	 estava	 confiante	 em	poder	defender	 essa	 linha	por	 algum	 tempo.	A	discussão
principal	foi	quanto	ao	método	e	à	ordem	da	retirada.	O	governo	grego	não	partiria,	pelo	menos	por	mais
uma	semana.

O	primeiro-ministro	grego,	Mr.	Korysis,	já	foi	mencionado.	Ele	fora	escolhido	para	preencher	a	lacuna
deixada	pela	morte	de	Metaxas.	Não	tinha	outro	mérito	para	o	exercício	de	cargos	públicos	senão	uma	vida
particular	impecável	e	convicções	claras	e	resolutas.	Parecia	incapaz	de	sobreviver	à	destruição	de	seu	país	ou
de	suportar	por	mais	tempo	suas	responsabilidades.	Como	o	conde	Teleki	na	Hungria,	decidiu	pagar	com	a
vida.	No	dia	18,	cometeu	suicídio.	Sua	memória	deve	ser	respeitada.

✩

O	 recuo	 para	 as	 Termópilas	 foi	 manobra	 difícil,	 mas	 os	 combates	 obstinados	 e	 hábeis	 na	 retaguarda
retardaram	o	impetuoso	avanço	alemão,	impondo	graves	baixas.	Em	20	de	abril,	a	posição	das	Termópilas
estava	 concluída.	 À	 frente,	 ela	 era	 sólida,	 mas	 nossas	 tropas	 estavam	 desgastadas.	 Os	 alemães	 avançaram
lentamente	 e	 a	posição	nunca	 foi	 submetida	a	graves	 testes.	No	mesmo	dia,	os	 exércitos	gregos	na	 frente
albanesa	renderam-se.	Em	21	de	abril,	o	rei	disse	ao	general	Wavell	que	o	tempo	impossibilitava	qualquer
força	grega	organizada	de	apoiar	o	flanco	esquerdo	inglês	antes	que	o	 inimigo	atacasse.	Wavell	respondeu
que,	 nesse	 caso,	 julgava	 ser	 seu	 dever	 tomar	 providências	 imediatas	 para	 o	 reembarque	 da	 parte	 de	 seu
exército	 que	 conseguisse	 salvar.	O	 rei	 concordou	 inteiramente,	 parecendo	haver	 esperado	por	 isso.	 Falou
com	profundo	pesar	de	ter	sido	o	instrumento	da	colocação	das	forças	inglesas	nessa	situação.	Prometeu	a
ajuda	de	que	dispusesse.	Mas	foi	tudo	em	vão.	A	rendição	final	da	Grécia	ao	esmagador	poderio	alemão	foi
firmada	em	24	de	abril.

Confrontava-nos	agora	outra	daquelas	evacuações	por	mar	que	havíamos	suportado	em	1940.	A	retirada
organizada	de	mais	de	cinquenta	mil	homens	da	Grécia,	nas	condições	vigentes,	bem	poderia	parecer	uma
tarefa	quase	sem	esperança.	Em	Dunquerque,	de	modo	geral,	tínhamos	contado	com	o	domínio	aéreo.	Na
Grécia,	os	alemães	detinham	o	completo	e	incontestável	controle	do	ar	e	podiam	sustentar	um	ataque	quase
ininterrupto	 contra	 os	 portos	 e	 o	 exército	 em	 retirada.	Era	 óbvio	que	o	 embarque	 só	poderia	 ser	 feito	 à
noite	e,	além	disso,	que	os	soldados	deveriam	evitar	ser	vistos	perto	das	praias	à	luz	do	dia.	Foi	uma	repetição
da	Noruega,	e	em	escala	dez	vezes	maior.

O	 almirante	 Cunningham	 jogou	 nessa	 tarefa	 a	 quase	 totalidade	 de	 sua	 força	 ligeira,	 incluindo	 seis
cruzadores	e	19	contratorpedeiros.	Operando	a	partir	dos	pequenos	ancoradouros	e	praias	ao	sul	da	Grécia,
juntando	 navios-transporte,	 navios	 de	 ataque	 e	 muitas	 embarcações	 menores,	 o	 trabalho	 de	 resgate	 foi
iniciado	na	noite	de	24	de	abril.

Durante	cinco	noites	sucessivas,	o	trabalho	prosseguiu.	No	dia	26,	o	inimigo	capturou	a	ponte	vital	sobre
o	 canal	 de	Corinto,	 através	 de	 um	 ataque	 de	 paraquedistas,	 e	 desde	 então	 os	 soldados	 alemães	 entraram
profusamente	no	Peloponeso,	acossando	nossos	soldados	já	sob	pressão	que	lutavam	para	chegar	às	praias	do
sul.	Em	Náuplia,	foi	um	desastre.	O	navio-transporte	Slamat,	num	esforço	heroico	porém	mal-orientado	de
embarcar	o	máximo	possível	de	soldados,	demorou-se	demais	no	ancoradouro.	Pouco	depois	do	amanhecer,
quando	se	afastava	da	costa,	foi	atacado	e	afundado	por	bom bardeiros	de	mergulho.	Dois	contratorpedeiros,



que	resgataram	a	maioria	dos	setecentos	homens	a	bordo,	foram,	por	sua	vez,	afundados	por	ataques	aéreos
algumas	horas	depois.	Houve	apenas	cinquenta	sobreviventes	desses	três	navios.

Nos	dias	28	e	29,	dois	cruzadores	e	seis	contratorpedeiros	resgataram	oito	mil	soldados	e	1.400	refugiados
iugoslavos	das	praias	próximas	de	Kalamata.	Um	destróier	precursor	deparou	com	o	inimigo	já	de	posse	da
cidade	com	grandes	incêndios,	e	a	operação	teve	de	ser	abandonada.	Um	contra-ataque	rechaçou	os	alemães
da	cidade,	mas	apenas	cerca	de	450	homens	foram	resgatados	das	praias	a	leste	por	quatro	contratorpedeiros,
usando	 seus	 pró prios	 barcos.	 Esses	 acontecimentos	 marcaram	 o	 fim	 da	 evacuação	 principal.	 Pequenos
grupos	 isolados	 foram	 apanhados	 em	 várias	 ilhas	 ou	 no	 mar,	 em	 embarcações	 pequenas,	 nos	 dois	 dias
seguintes,	 e	 1.400	oficiais	 e	 soldados,	 auxiliados	 por	 gregos	 que	 corriam	um	perigo	mortal,	 chegaram	de
volta	ao	Egito	independentemente,	nos	meses	que	se	seguiram.

Ao	 todo,	 mais	 de	 11	 mil	 de	 nossos	 soldados	 se	 perderam	 e	 50.662	 foram	 retirados	 em	 segurança,
incluindo	 homens	 da	 RAF	 e	 vários	 milhares	 de	 cipriotas,	 palestinos,	 gregos	 e	 iugoslavos.	 Esse	 número
representou	 cerca	de	80%	das	 forças	originalmente	 enviadas	para	 a	Grécia.	Os	 resultados	 só	 se	 tornaram
possíveis	pela	determinação	e	habilidade	dos	marinheiros	da	Marinha	Real	e	da	marinha	mercante	aliada,
que	nunca	vacilaram	ante	os	mais	implacáveis	esforços	do	inimigo	de	impedir	seu	trabalho.	De	21	de	abril
até	 o	 fim	 da	 evacuação,	 26	 navios	 foram	 perdidos	 em	 função	 de	 ataques	 aéreos.	 A	 RAF,	 com	 um
contingente	 aeronaval	 proveniente	 de	Creta,	 fez	 o	 possível	 para	 ajudar,	mas	 foi	 largamente	 superada	 em
número.	Mesmo	 assim,	 desde	 novembro,	 nossas	 poucas	 esquadrilhas	 vinham	prestando	 um	belo	 serviço.
Infligiram	ao	inimigo	perdas	confirmadas	de	231	aviões	e	lançaram	quinhentas	toneladas	de	bombas.	Suas
próprias	perdas	de	209	aparelhos,	dentre	os	quais	72	em	combate,	foram	duras,	e	seu	histórico	foi	exemplar.

A	 pequena	 mas	 eficiente	 marinha	 grega	 passou	 então	 para	 o	 controle	 inglês.	 Um	 cruzador,	 seis
contratorpedeiros	modernos	 e	 quatro	 submarinos	 escaparam	 para	 Alexandria,	 onde	 chegaram	 em	 25	 de
abril.	Dali	em	dian te,	a	marinha	grega	fez-se	representar	com	distinção	em	muitas	de	nossas	operações	no
Mediterrâneo.

Se,	 na	 narrativa	 dessa	 história	 de	 tragédia,	 fica	 a	 impressão	 de	 que	 as	 forças	 imperiais	 e	 inglesas	 não
receberam	nenhuma	assistência	militar	efetiva	de	seus	aliados	gregos,	convém	lembrar	que	essas	três	semanas
de	luta	em	abril,	com	desvantagens	desesperadoras,	foram,	para	os	gregos,	a	culminação	de	uma	árdua	luta
de	cinco	meses	contra	a	Itália,	na	qual	eles	haviam	despendido	quase	toda	a	força	vital	do	país.	Atacados	sem
aviso	prévio,	em	outubro	de	1940,	por	pelo	menos	o	dobro	de	suas	forças,	eles	 inicialmente	repeliram	os
invasores	 e,	 depois,	 num	 contra-ataque,	 jogaram-nos	 de	 volta	 por	 quarenta	 milhas	 dentro	 da	 Albânia.
Durante	 todo	 o	 rigoroso	 inverno	 nas	montanhas,	 tinham	 estado	 em	 luta	 quase	 corpo	 a	 corpo	 com	 um
inimigo	 mais	 numeroso	 e	 mais	 bem-equipado.	 O	 exército	 grego	 do	 noroeste	 não	 dispusera	 nem	 do
transporte	 nem	 das	 estradas	 para	 uma	manobra	 rápida,	 a	 fim	 de	 enfrentar	 no	 último	minuto	 o	 novo	 e
esmagador	ataque	alemão	que	atingiu	seu	flanco	e	sua	retaguarda.	Suas	forças	já	se	haviam	esgotado	quase
até	o	limite,	numa	longa	e	corajosa	defesa	da	pátria.

Não	houve	 recriminações.	A	amizade	 e	 a	 ajuda	que	os	gregos	haviam	 tão	 lealmente	oferecido	a	nossos
soldados	mantiveram-se	com	igual	nobreza	até	o	fim.	O	povo	de	Atenas	e	de	outros	pontos	de	evacuação
parecia	mais	preocupado	com	a	segurança	de	seus	pretensos	salvadores	do	que	com	seu	próprio	destino.	A
honra	guerreira	da	Grécia	mantém-se	imaculada.

Numa	 transmissão	pelo	 rádio,	 tentei	não	apenas	 expressar	os	 sentimentos	do	mundo	de	 língua	 inglesa,
mas	expor	os	fatos	preponderantes	que	regiam	nosso	destino.

Embora,	naturalmente,	vejamos	com	tristeza	e	angústia	muito	do	que	vem	acontecendo	na	Europa	e	na
África,	 e	 que	pode	 acontecer	 na	Ásia,	 não	devemos	perder	 nosso	 senso	de	 equilíbrio	 e,	 com	 isso,	 ficar
desanimados	ou	alarmados.	Ao	fitarmos	com	olhar	firme	as	dificuldades	à	nossa	frente,	podemos	retirar



uma	 confiança	 renovada	 da	 lembrança	 das	 que	 já	 superamos.	 Nada	 do	 que	 está	 ocorrendo	 agora	 é
comparável,	em	sua	gravidade,	aos	perigos	que	atravessamos	no	ano	passado.	Nada	do	que	possa	acontecer
no	Oriente	é	comparável	ao	que	está	acontecendo	no	Ocidente.
Tenho	alguns	versos	que	parecem	justos	e	apropriados	aos	nossos	fados	esta	noite,	e	creio	que	eles	assim
serão	julgados,	onde	quer	que	se	fale	a	língua	inglesa	ou	tremule	a	bandeira	da	liberdade:

For	while	the	tired	waves,	vainly	breaking,
Seem	here	no	painful	inch	to	gain,
Far	back,	through	creeks	and	inlets	making,
Comes	silent,	flooding	in,	the	main.

And	not	by	eastern	windows	only,
When	daylight	comes,	comes	in	the	light;
In	front	the	sun	climbs	slow,	how	slowly!
But	westward,	look,	the	land	is	bright.

Pois	se	as	ondas	cansadas	batem	vãs
Sem	ganhar	um	só	doloroso	centímetro
Lá	de	trás,	pelos	regatos,	criando	passagens
Vem	silenciosa,	rolando,	a	massa	d’água.

E	não	é	só	das	janelas	de	leste	que
Quando	o	dia	nasce	vem	a	luz.
Você	olha	e	vem	o	sol,	lento,	como	é	lento,
Mas	para	oeste,	olhe!,	a	terra	brilha.

(Estrofes	de	“Say	Not	the	Struggle	Naught	Availeth”,
Arthur	Hugh	Clough,	1819-1861)

1	Destaques	meus,	posteriores.	w.s.c.
2	Ullein-Reviczy,	Guerre	Allemande:	Paix	Russe,	p.	89.
3	Posteriormente,	Papagos	alegou	que	 seu	primeiro	acordo	quanto	à	manutenção	da	 linha	de	Aliákmon	dependia	de	um	esclarecimento	da
situação	com	o	governo	da	Iugoslávia,	que	nunca	foi	obtido.
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O	flanco	do	deserto.	Rommel.	Tobruk

Todo	o	nosso	esforço	por	uma	frente	nos	Bálcãs	baseava-se	na	existência	segura	do	flanco	do	deserto,	na
África	do	Norte.	Este	flanco	poderia	ter	sido	fixado	em	Tobruk,	mas	o	rápido	avanço	de	Wavell	para	oeste	e
a	captura	de	Benghazi	 tinham-nos	dado	toda	a	Cirenaica.	O	canto	de	mar	de	El	Agheila	era	o	portão	de
entrada	da	Cirenaica.	Houve	consenso	entre	todas	as	autoridades	de	Londres	e	do	Cairo	de	que	ela	deveria
ser	 preservada	 a	 qualquer	 preço,	 com	 prioridade	 sobre	 qualquer	 outro	 empreendimento.	 A	 completa
destruição	das	forças	italianas	na	Cirenaica	e	as	longas	distâncias	rodoviárias	a	serem	percorridas	para	que	o
inimigo	pudesse	concentrar	um	novo	exército	levaram	Wavell	a	acreditar	que,	por	algum	tempo,	ele	poderia
guardar	esse	flanco	essencial	de	oeste	com	tropas	de	porte	médio	e	substituir	seus	soldados	experientes	por
outros	 menos	 treinados.	 O	 flanco	 do	 deserto	 era	 o	 pino	 do	 qual	 pendia	 tudo	 o	 mais,	 e	 não	 havia	 em
nenhum	setor	a	ideia	de	perdê-lo	ou	de	arriscá-lo	em	benefício	da	Grécia	ou	de	qualquer	coisa	nos	Bálcãs.

Nesse	 momento,	 porém,	 novo	 personagem	 irrompeu	 no	 cenário	 mundial,	 um	 guerreiro	 que	 há	 de
guardar	seu	lugar	nos	anais	militares	da	Alemanha.	Erwin	Rommel	nascera	em	Heidenheim,	Württemberg,
em	novembro	de	1891.	Havia	lutado	na	Primeira	Guerra	Mundial	na	região	de	Argonne,	na	Romênia	e	na
Itália,	sendo	ferido	duas	vezes	e	condecorado	com	a	mais	alta	classe	da	Cruz	de	Ferro	e	de	Pour	de	Mérite.
Ao	 eclodir	 a	 Segunda	Guerra	Mundial,	 fora	 nomeado	 comandante	 do	QG	 de	 campanha	 do	 Führer	 na
campanha	polonesa	e,	em	seguida,	 recebera	o	comando	da	7ª	Divisão	Panzer	do	15°	Corpo	de	Exército.
Essa	divisão,	apelidada	de	“os	Fantasmas”,	formara	a	ponta	de	lança	da	ofensiva	alemã	pelo	Meuse.	Rommel
escapara	 da	 captura	 por	 um	 triz,	 quando	os	 ingleses	 contra-atacaram	 em	Arras	 em	21	de	maio	de	 1940.
Comandou	a	vanguarda	que	cruzou	o	Somme	e	avançou	para	o	Sena	em	direção	a	Rouen,	empurrando	a
ala	esquerda	francesa	e	aprisionando	numerosas	tropas	francesas	e	inglesas	ao	redor	de	St.	Valéry.	Sua	divisão
entrara	 em	Cherbourg	 logo	depois	de	nossa	 retirada	 final.	Rommel	 aceitara	 a	 rendição	do	porto	 e	 fizera
trinta	mil	prisioneiros.

Esses	muitos	serviços	e	distinções	levaram	à	sua	nomeação,	logo	no	início	de	1941,	para	o	comando	da
tropa	alemã	enviada	à	Líbia.	Nessa	ocasião,	as	esperanças	alemãs	limitavam-se	a	conservar	a	Tripolitânia,	e
Rommel	 comandava	 o	 crescente	 contingente	 alemão	 e	 ficou	 sob	 comando	 italiano.	 Empenhou-se
imediatamente	em	executar	uma	campanha	ofensiva.	Quan do,	no	início	de	abril,	o	comandante	em	chefe
italiano	tentou	persuadi-lo	de	que	o	Afrika	Korps	alemão	não	deveria	avançar	sem	permissão	dele,	Rommel
protestou	que,	“como	general	alemão,	tinha	de	dar	ordens	de	acordo	com	o	que	a	situação	exigisse”.

Durante	 toda	 a	 campanha	 africana,	 Rommel	 revelou-se	 um	mestre	 no	manejo	 de	 formações	móveis,
especialmente	 no	 reagrupamento	 rápido	 após	 uma	 operação,	 de	 modo	 a	 explorar	 o	 êxito.	 Era	 um
esplêndido	 jogador	 militar,	 que	 dominava	 o	 problema	 dos	 suprimentos	 e	 desdenhava	 a	 oposição.	 A
princípio,	o	alto	comando	alemão,	tendo-lhe	dado	rédea	solta,	 ficou	atônito	com	seus	sucessos	e	se	sentiu
inclinado	a	contê-lo.	Seu	ardor	e	intrepidez	infligiram-nos	desastres	lastimáveis,	mas	ele	merece	a	saudação
que	lhe	fiz	—	não	sem	uma	certa	recriminação	do	público	—	na	Câmara	dos	Comuns	em	janeiro	de	1942,
quando	disse	a	seu	respeito:	“Temos	contra	nós	um	oponente	muito	arrojado	e	hábil	e,	permitam-me	dizê-lo
em	meio	à	devastação	da	guerra,	um	grande	general.”	Ele	também	merece	nosso	respeito	porque,	embora



fosse	um	leal	soldado	alemão,	veio	a	detestar	Hitler	e	todas	as	suas	obras	e	participou	da	conspiração	de	1944
para	resgatar	a	Alemanha,	afastando	o	maníaco	e	tirano.	Por	esse	ato,	pagou	com	a	vida.

✩

O	desfiladeiro	de	El	Agheila	era	o	cerne	da	situação.	Se	o	inimigo	pe netrasse	até	Agedabia,	estariam	em
perigo	Benghazi	 e	 tudo	 o	 que	 ficasse	 a	 oeste	 de	Tobruk.	 Ele	 poderia	 escolher	 entre	 tomar	 a	 boa	 estrada
costeira	que	passava	por	Benghazi	e	seguir	adiante,	ou	usar	as	trilhas	que	levavam	diretamente	a	Mechili	e
Tobruk,	cortando	a	saliência	desértica	de	duzentas	milhas	de	comprimento	por	cem	de	largura.	Tomando
esta	última	rota	em	fevereiro,	havíamos	cortado	e	capturado	muitos	milhares	de	italianos	que	se	retiravam
através	de	Benghazi.	Não	seria	surpresa	para	nós	que	Rommel	também	escolhesse	a	rota	do	deserto	para	nos
aplicar	o	mesmo	golpe.	En tretanto,	enquanto	conservássemos	a	garganta	de	El	Agheila,	o	inimigo	não	teria
a	oportunidade	de	nos	confundir	dessa	maneira.

Tudo	isso	dependia	de	um	conhecimento	não	apenas	do	terreno,	mas	das	condições	da	guerra	no	deserto.
Uma	superioridade	em	matéria	de	blindados	e	de	qualidade,	em	vez	de	quantidade,	e	um	razoável	equilíbrio
aéreo	permitiriam	que	 a	 força	melhor	 e	mais	 enérgica	 saísse	 vencedora	na	 luta	no	deserto,	mesmo	que	 a
passagem	fosse	perdida.	Nenhuma	dessas	condições	fora	criada	pelas	providências	tomadas;	éramos	inferiores
no	ar	e	nossos	blindados,	por	motivos	que	aparecerão	mais	adiante,	eram	sumamente	 inadequados,	como
também	o	eram	o	treinamento	e	o	equipamento	das	tropas	a	oeste	de	Tobruk.

O	ataque	de	Rommel	a	El	Agheila	começou	em	31	de	março.	Nossa	divisão	blindada,	a	rigor,	apenas	uma
brigada	blindada	e	seu	grupo	de	apoio,	recuou	lentamente	nos	dois	dias	seguintes.	No	ar,	o	inimigo	revelou-
se	altamente	superior.	A	força	aérea	 italiana	ainda	tinha	pouca	 importância,	mas	havia	cerca	de	cem	caças
alemães	e	cem	bombardeiros	e	bombardeiros	de	mer gulho.	Nossas	forças	blindadas	desorganizaram-se	frente
ao	ataque	alemão	e	houve	sérias	perdas.	De	um	só	golpe	e	quase	num	único	dia,	o	flanco	do	deserto,	do	qual
dependiam	todas	as	nossas	decisões,	desmoronou.

Evacuação	 de	Benghazi	 foi	 a	 ordem	 e,	 na	 noite	 de	 6	 de	 abril,	 a	 retirada	 estava	 em	pleno	 andamento.
Tobruk	 foi	 reforçada,	mas	o	QG	da	2ª	Divisão	Blindada	 e	 dois	 regimentos	motorizados	 indianos	 foram
cercados.	Muitos	homens	abriram	caminho	lutando	e	trouxeram	com	eles	cem	prisioneiros	ale mães,	porém
a	grande	maioria	 foi	obrigada	a	se	render.	O	inimigo	continuou	avançando	à	toda	para	Bardia	e	Sollum,
com	veículos	blindados	pesados	 e	 infantaria	motorizada.	Outras	 tropas	 atacaram	as	defesas	 de	Tobruk.	A
guarnição	rechaçou	dois	ataques,	destruindo	vários	tanques	inimigos,	e,	durante	algum	tempo,	a	situação	ali
e	na	fronteira	egípcia	ficou	estabilizada.

✩

A	 surra	 que	 tomamos	 em	 nosso	 flanco	 do	 deserto,	 enquanto	 nos	 desdobrávamos	 inteiramente	 na
aventura	 grega,	 foi	 um	desastre	 de	 primeira	 grandeza.	 Por	 algum	 tempo,	 fiquei	 completamente	 aturdido
quanto	à	sua	causa	e,	assim	que	houve	uma	trégua	momentânea,	vi-me	forçado	a	pedir	ao	general	Wavell
uma	explicação	sobre	o	que	havia	acontecido.	Como	era	característico,	ele	tomou	a	si	a	responsabilidade.1	O
desastre	o	havia	despojado	quase	completamente	de	seus	blindados.

Domingo,	20	de	abril,	estava	eu	passando	o	fim	de	semana	em	Ditchley	e	trabalhando	na	cama	quando
recebi	 dois	 telegramas	 do	 general	 Wavell	 para	 o	 CIGS,	 que	 revelavam	 toda	 a	 gravidade	 de	 sua	 terrível
posição.	Descreviam	detalhadamente	a	situação	de	seus	tanques,	e	o	quadro	era	sombrio:	“Notar	que	apenas
dois	 regimentos	 de	 tanques	 pesados	 são	 esperados	 no	 Egito	 no	 fim	 de	 maio	 e	 nenhuma	 reserva	 para
substituir	as	perdas,	ao	passo	que	há	hoje	no	Egito,	 treinado,	pessoal	excelente	para	 seis	 regimentos	de	 tanques.



Considero	 vital	 o	 fornecimento	 de	 tanques	 pesados,	 além	 de	 tanques	 de	 infantaria,	 aos	 quais	 faltam
velocidade	e	raio	de	ação	para	operações	no	deserto.	Queira	dar	sua	ajuda	pessoal.”

Ao	 ler	 essas	mensagens	 alarmantes,	 resolvi	 não	mais	me	deixar	 reger	 pela	 relutância	 do	 almirantado,	 e
enviar	um	comboio	pelo	Mediterrâneo	diretamente	até	Alexandria,	carregando	todos	os	tanques	de	que	o
general	 Wavell	 precisava.	 Tínhamos	 um	 comboio	 com	 grande	 quantidade	 de	 blindados	 zarpando	 para
contornar	o	Cabo.	Decidi	que	os	navios	velozes	de	transporte	de	tanques	desse	comboio	deveriam	mudar	de
curso	 em	Gibraltar	 e	 seguir	 pelo	 atalho,	 assim	 economizando	quase	 quarenta	 dias.	O	 general	 Ismay,	 que
estava	 hospedado	 nas	 imediações,	 foi	 ter	 comigo	 ao	meio-dia.	 Preparei	 um	memorando	 pessoal	 para	 os
chefes	de	estado-maior.	Pedi-lhe	que	o	levasse	imediatamente	a	Londres	e	deixasse	claro	que	eu	atribuía	suma
importância	à	execução	dessa	providência.

Os	chefes	de	estado-maior	estavam	reunidos	quando	Ismay	chegou	a	Londres.	Discutiram	minha	minuta
até	altas	horas	da	madrugada.	Suas	primeiras	reações	à	proposta	foram	desfavoráveis.	As	chances	de	fazer	os
navios-transporte	de	equipamento	motorizado	atravessarem	ilesos	o	Mediterrâneo	central	não	eram	julgadas
muito	 altas,	 já	 que,	 na	 véspera	 de	 entrarem	no	 estreito	 e	 na	manhã	 seguinte	 à	 passagem	por	Malta,	 eles
ficariam	sujeitos	a	bombardeiros	de	mergulho	 fora	do	alcance	dos	nossos	caças	baseados	em	terra.	Houve
também	 a	 opinião	 de	 que	 estávamos	 perigosamente	 enfraque cidos	 em	 matéria	 de	 tanques	 no	 país	 e,	 se
sofrêssemos	nessa	ocasião	grandes	perdas	no	exterior,	haveria	uma	demanda	de	reposição	desses	tanques	e,
consequentemente,	um	desvio	adicional	de	tanques	das	forças	internas.

Entretanto,	 quando	 o	 Comitê	 de	 Defesa	 se	 reuniu	 no	 dia	 seguinte,	 o	 almirante	 Pound,	 para	 minha
grande	 satisfação,	 apoiou-me	 e	 concordou	 em	 fazer	 o	 comboio	 atravessar	 o	 Mediterrâneo.	 O	 chefe	 do
Estado-Maior	da	RAF,	marechal	do	ar	Portal,	disse	que	tentaria	conseguir	uma	esquadrilha	de	Beaufighters
para	dar	proteção	adicional	a	partir	de	Malta.	Pedi	então	ao	comitê	que	considerasse	o	envio	de	mais	cem
tanques	 pesados	 no	 com boio.	O	 general	Dill	 opôs-se	 ao	 despacho	 desses	 tanques	 adicionais	 em	 vista	 da
escassez	para	a	defesa	interna.	Considerando	aquilo	com	que	havíamos	concordado	dez	meses	antes,	quando
enviáramos	metade	de	nossos	poucos	tanques	pela	rota	do	Cabo	até	o	Oriente	Médio,	em	julho	de	1940,
não	me	foi	possível	achar	que	essa	razão	fosse	válida	nesse	momento.	Como	sabe	o	leitor,	eu	não	encarava	a
invasão	como	um	grande	perigo	em	abril	de	1941,	já	que	se	haviam	feito	preparativos	adequados	contra	ela.
Sabemos	hoje	que	essa	visão	estava	certa.	Ficou	acertado	que	essa	operação,	que	denominei	de	Tiger,	deveria
prosseguir.

✩

Enquanto	tudo	isso	era	providenciado,	Tobruk	pesava	em	nossa	mente.	Todos	os	Hurricanes	que	estavam
na	Grécia	tinham	sido	perdidos	e	muitos	em	Tobruk	destruídos	ou	avariados.	O	marechal	do	ar	Longmore
julgou	que	qualquer	nova	tentativa	de	manter	uma	esquadrilha	de	caças	em	Tobruk	resultaria	tão	somente
em	baixas	pesadas	 sem	nenhum	propósito.	Assim,	o	 inimigo	 teria	 completa	 superioridade	 aérea	 acima	de
Tobruk,	até	que	fosse	possível	compormos	uma	nova	força	de	aviões	de	combate.	Entretanto,	a	guarnição
havia	repelido	um	ataque	pouco	antes,	causando	sérias	baixas	ao	inimigo	e	fazendo	150	prisioneiros.

O	general	Wavell	 logo	nos	enviou	mais	 informações	 inquietantes	 sobre	os	 reforços	de	Rommel,	que	se
aproximavam.	O	desembarque	da	15ª	Divisão	Blindada	alemã	provavelmente	estaria	concluído	em	21	de
abril.	 Havia	 sinais	 de	 que	 Benghazi	 vinha	 sendo	 regularmente	 usada	 e,	 embora	 fossem	 necessários	 pelo
menos	15	dias	para	reunir	suprimentos,	parecia	provável	que	a	Divisão	Blindada,	a	5ª	Divisão	Motorizada
Ligeira	e	as	divisões	de	Aríete	e	Trento	pudessem	avançar	depois	de	meados	de	junho.	Em	casa,	deixou-nos
muito	insatisfeitos	o	fato	de	Benghazi	—	que	não	havíamos	conseguido	transformar	numa	base	eficiente	—
já	estivesse	desempenhando	um	papel	tão	importante,	agora	que	estava	na	mão	dos	alemães.



✩

Durante	a	quinzena	seguinte,	minha	atenção	aguçada	e	minhas	angústias	giraram	em	torno	do	destino	da
operação	Tiger.	Eu	não	subestimava	os	riscos	que	o	primeiro	Lord	do	mar	se	dispusera	a	aceitar	e	sabia	que
havia	muitos	receios	no	almirantado.	O	comboio,	que	consistia	em	cinco	navios	de	15	nós,	escoltados	pela
Força	H	do	almirante	Somerville	 (Renown,	Malaya,	Ark	Royal	 e	Sheffield),	 passou	por	Gibraltar	 em	6	de
maio.	Com	ele	 seguiam	 também	os	 reforços	para	 a	 esquadra	do	Mediterrâneo,	 compreen dendo	o	Queen
Elizabeth	 e	 os	 cruzadores	Naiad	 e	 Fiji.	 Os	 ataques	 aéreos	 de	 8	 de	 maio	 foram	 rechaçados	 sem	 danos.
Durante	essa	noite,	porém,	dois	navios	do	comboio	esbarraram	em	minas	ao	se	aproximarem	do	estreito.
Um	deles	pegou	fogo	e	afundou	depois	de	uma	explosão;	o	outro	pôde	seguir	com	o	comboio.	Ao	chegar	à
entrada	do	canal	de	Skerki,	o	almirante	Somerville	separou-se	do	grupo	e	retornou	a	Gibraltar.	Na	tarde	de
9	de	maio,	o	almirante	Cunningham,	que	aproveitara	a	oportunidade	para	levar	um	comboio	para	Malta,
foi	ao	encontro	do	comboio	da	Tiger	com	sua	esquadra,	cinquenta	milhas	ao	sul	de	Malta.	Todas	as	forças
rumaram	então	para	Alexandria,	onde	chegaram	sem	maiores	baixas	ou	avarias.

Enquanto	isso	pendia	na	balança,	meu	pensamento	voltou-se	para	Creta.	A	essa	altura,	tínhamos	certeza
de	 que	 era	 iminente	 um	 pesado	 ataque	 aeroterrestre	 contra	 a	 ilha.	 Parecia-me	 que,	 se	 os	 alemães
conseguissem	 capturar	 e	 usar	 os	 seus	 campos	 de	 aviação,	 teriam	 o	 poder	 de	 enviar	 reforços	 quase
indefinidamente,	 e	 achei	 que	 até	 uma	dúzia	 de	 tanques	 de	 infantaria	 poderia	 ter	 um	papel	 decisivo	 para
impedir	que	o	fizessem.	Assim,	pedi	aos	chefes	de	estado-maior	que	considerassem	a	hipótese	de	desviar	um
navio	da	Tiger	para	que	descarregasse	alguns	desses	tanques	em	Creta,	em	sua	passagem	por	lá.	Meus	colegas
militares,	embora	concordando	em	que	os	tanques	seriam	de	especial	valia	para	a	finalidade	que	eu	tinha	em
mente,	julgaram	desaconselhável	pôr	o	restante	da	valiosa	carga	do	navio	em	perigo	em	função	desse	desvio.
Assim,	em	9	de	maio,	sugeri-lhes	que,	se	fosse	“considerado	perigoso	demais	levar	o	Clan	Lamont	até	Suda,
ele	 ou	 algum	 outro	 navio	 [deveria]	 levar	 12	 tanques	 para	 lá,	 logo	 após	 o	 desembarque	 de	 sua	 carga	 em
Alexandria”.	Expediram-se	ordens	nesse	 sentido.	Wavell	 informou-nos,	no	dia	10	de	maio,	que	 “já	havia
providenciado	o	envio	de	seis	 tanques	de	 infantaria	e	15	tanques	 ligeiros	para	Creta”,	e	que	eles	“deverão
chegar	em	poucos	dias,	se	tudo	correr	bem”.	Mas	só	nos	restavam	pouquíssimos	dias.

1	 Esse	 primeiro	 ataque	 de	 Rommel,	 com	 seus	 frutos	 consequentes,	 foi	 uma	 grande	 surpresa	 tanto	 para	 nós	 quanto	 para	 seus	 próprios
superiores,	como	conta	Desmond	Young	em	seu	livro	Rommel.
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Creta

A	importância	estratégica	de	Creta	em	todas	as	nossas	questões	no	Me diterrâneo	já	 foi	explicada	por
argumentos	 e	 acontecimentos.	 Os	 navios	 de	 guerra	 ingleses	 fundeados	 na	 baía	 de	 Suda,	 ou	 com	 a
possibilidade	 de	 se	 reabastecer	 ali,	 podiam	dar	 uma	 proteção	 importantíssima	 a	Malta.	 Se	 nossa	 base	 em
Creta	 fosse	 bem-defendida	 contra	 ataques	 aéreos,	 o	 poderio	 naval	 superior	 entraria	 em	 jogo	 e	 rechaçaria
qualquer	 expedição	 marítima.	 Con tudo,	 a	 apenas	 cem	 milhas	 de	 distância	 ficava	 a	 fortaleza	 italiana	 de
Rhodes,	 com	seus	 amplos	 aeródromos	 e	 suas	 instalações	bem-montadas,	 enquanto,	 em	Creta,	 tudo	vinha
andando	por	etapas.	Eu	dera	ordens	reiteradas	para	que	a	baía	de	Suda	fosse	reforçada.	Chegara	até	a	usar	a
expressão	“uma	segunda	Scapa	Flow”.	Fazia	quase	seis	meses	que	a	ilha	estava	em	nosso	poder,	mas	só	seria
possível	equipar	o	porto	com	um	sistema	mais	potente	de	canhões	antiaéreos	à	custa	de	outras	necessidades
ainda	mais	urgentes.	O	Comando	do	Oriente	Médio	tampouco	conseguira	encontrar	mão	de	obra,	local	ou
não,	para	construir	os	campos	de	aviação.	Enquanto	a	Grécia	continuasse	em	poder	dos	aliados	não	havia
razão	 para	 enviar	 uma	 grande	 guarnição	 a	 Creta,	 ou	 para	 basear	 forças	 poderosas	 da	 RAF	 em	 seus
aeroportos.	Mas	tudo	deveria	estar	pronto	para	receber	reforços,	caso	eles	ficassem	disponíveis	ou	surgisse	a
necessidade.	 A	 responsabilidade	 pelo	 estudo	 deficiente	 do	 problema	 e	 a	 precária	 execução	 das	 instruções
fornecidas	deve	ser	dividida	entre	o	Cairo	e	Whitehall.	Só	depois	de	ocorridos	os	desastres	da	Cirenaica,	de
Creta	 e	 do	 deserto	 foi	 que	me	 dei	 conta	 de	 quão	 sobrecarregada	 e	mal-apoiada	 estava	 a	 organização	 do
general	Wavell.	Ele	fez	o	que	pôde,	mas	a	máquina	de	comando	colocada	a	sua	disposição	era	fraca	demais
para	 lhe	 permitir	 lidar	 com	 a	 vasta	 massa	 de	 providências	 que	 lhe	 era	 imposta	 por	 quatro	 ou	 cinco
campanhas	simultâneas.

✩

Em	momento	 algum	da	guerra	nosso	 sistema	de	 inteligência	 esteve	 informado	 com	 tamanha	 certeza	 e
precisão.	Na	exultante	confusão	de	sua	tomada	de	Atenas,	os	comandantes	alemães	guardaram	menos	sigilo
do	que	lhes	era	costumeiro,	e	nossos	agentes	na	Grécia	eram	ativos	e	ousados.	Na	última	semana	de	abril,
obtivemos	de	fontes	fidedignas	boas	informações	sobre	o	ataque	alemão	que	viria	a	seguir.	A	movimentação
e	a	agitação	do	11°	Corpo	Aeroterrestre	alemão,	bem	como	a	frenética	concentração	de	navios	de	pequeno
porte	 nos	 ancoradouros	 gregos,	 não	 podiam	 ser	 escon didas	 de	 olhos	 e	 ouvidos	 atentos.	 Em	 nenhuma
operação	 esforcei-me	 mais	 pessoalmente	 por	 estudar	 e	 avaliar	 os	 dados,	 ou	 por	 me	 certificar	 de	 que	 a
magnitude	do	ataque	iminente	fosse	transmitida	aos	comandantes	em	chefe	e	comunicada	ao	general	que	se
encontrava	no	teatro	de	operações.

Eu	havia	sugerido	ao	CIGS	que	o	general	Freyberg	fosse	colocado	no	comando	em	Creta	e	ele	propusera
isso	a	Wavell,	que	havia	concordado	prontamente.	Bernard	Freyberg	e	eu	tínhamos	sido	amigos	por	muitos
anos.	A	Victoria	Cross	e	a	DSO	com	duas	barras	haviam	marcado	seus	serviços	insuperáveis	e,	tal	como	seu
único	par,	Carton	de	Wiart,	ele	merecia	o	título	de	“Salamandra”	com	que	eu	os	havia	aclamado.	Os	dois	se
excediam	sob	fogo	e	tinham	literalmente	perdido	pedaços	sem	que	fossem	física	ou	espiritualmente	afetados.
No	início	da	guerra,	ninguém	mais	adequado	para	comandar	a	Divisão	da	Nova	Zelândia,	para	a	qual	ele



fora	selecionado.	Em	setembro	de	1940,	eu	havia	considerado	a	ideia	de	lhe	dar	um	posto	com	âmbito	de
ação	muito	maior.	Agora,	finalmente,	esse	comando	pessoal	decisivo	chegara	a	suas	mãos.

Freyberg	 e	 Wavell	 não	 tinham	 ilusões.	 A	 geografia	 de	 Creta	 dificultava	 sua	 defesa.	 Havia	 uma	 única
estrada	ao	longo	do	litoral	norte,	na	qual	estavam	enfileirados	todos	os	pontos	vulneráveis	da	ilha.	Cada	um
deles	 tinha	que	 ser	autônomo.	Não	poderia	haver	uma	reserva	central,	 com	 liberdade	de	 se	deslocar	para
algum	ponto	 ameaçado,	 a	partir	 do	momento	 em	que	 essa	 estrada	 fosse	 cortada	 e	 firmemente	defendida
pelo	inimigo.	Apenas	al gumas	trilhas,	impróprias	para	o	transporte	motorizado,	corriam	do	litoral	sul	para	o
norte.	 À	 medida	 que	 o	 perigo	 iminente	 começou	 a	 dominar	 a	 atenção	 do	 comando,	 tentou-se
vigorosamente	mandar	 para	 a	 ilha	 reforços	 e	 suprimentos	 de	 armas,	 especialmente	 de	 artilharia,	mas	 era
tarde	 demais.	Durante	 a	 segunda	 semana	 de	maio,	 a	 força	 aérea	 alemã	na	Grécia	 e	 no	Egeu	 estabeleceu
praticamente	um	bloqueio	diurno	e	cobrou	seu	tributo	de	todo	o	tráfego,	especialmente	no	litoral	norte,	o
único	 onde	 havia	 ancoradouros.	Das	 27	mil	 toneladas	 de	 armamentos	 vitais	 enviadas	 nas	 primeiras	 três
semanas	de	maio,	menos	de	 três	mil	conseguiram	ser	desembarcadas,	e	o	 restante	 teve	de	 retornar.	Nossa
força,	 em	matéria	 de	 armas	 antiaéreas,	 consistia	 em	 cinquenta	 canhões	 e	 24	 projetores	 giratórios.	Havia
apenas	25	tanques	 ligeiros	 já	bem	gastos.	Nossas	forças	de	defesa	estavam	distribuídas	principalmente	para
proteger	os	campos	de	pouso,	e	o	total	das	tropas	imperiais	que	participavam	da	defesa	correspondia	a	cerca
de	28.600	soldados.

Mas,	evidentemente,	foi	nossa	fraqueza	aérea	que	possibilitou	o	ataque	alemão.	O	contingente	da	RAF	no
início	de	maio	correspondia	a	36	aviões,	dos	quais	apenas	metade	estava	em	boas	condições	de	uso.	Eles	se
distribuíam	entre	Retimo,	Maleme	e	Heraklion	e	eram	insignificantes,	comparados	ao	poderio	aéreo	maciço
que	 estava	 prestes	 a	 ser	 lançado	 sobre	 a	 ilha.	Nossa	 inferioridade	 no	 ar	 era	 plenamente	 reconhecida	 por
todos	os	envolvidos	e,	em	19	de	maio,	véspera	do	ataque,	todos	os	aviões	restantes	foram	evacuados	para	o
Egito.	 No	 Gabinete	 de	 Guerra,	 entre	 os	 chefes	 de	 estado-maior	 e	 entre	 os	 comandantes	 em	 chefe	 no
Oriente	Médio,	sabia-se	que	a	única	alternativa	era	combater	nessa	desvantagem	aterradora	ou	deixar	a	ilha
às	pressas,	como	talvez	fosse	possível	nos	primeiros	dias	de	maio.	Mas	não	havia	divergências	entre	quaisquer
de	nós	quanto	a	enfrentar	o	ataque;	e	quando,	à	luz	dos	conhecimentos	posteriores,	verificamos	quão	perto
estivemos	de	vencer,	apesar	de	todas	as	nossas	deficiências,	e	quão	amplas	foram	as	van tagens	até	mesmo	de
nossa	derrota,	devemos	dar-nos	por	muito	satisfeitos	com	os	riscos	que	corremos	e	o	preço	que	pagamos.



A	 batalha	 começou	 na	 manhã	 de	 20	 de	 maio,	 e	 nunca	 um	 ataque	 mais	 atordoante	 e	 impiedoso	 foi
lançado	pelos	alemães.	Sob	muitos	de	seus	aspec tos,	ele	foi	único	na	época.	Nunca	se	vira	nada	semelhante.
Foi	 o	 primeiro	 ataque	 pelo	 ar	 em	 larga	 escala	 nos	 anais	 da	 guerra.	 O	 Corpo	 Aeroterrestre	 alemão
representava	 a	 paixão	 do	Movimento	da	 Juventude	Hitlerista	 e	 era	 uma	 ardorosa	 encarnação	 do	 espírito
teutônico	 de	 vingança	 pela	 derrota	 de	 1918.	A	 nata	 da	 virilidade	 alemã	 expressava-se	 naquelas	 tropas	 de
paraquedistas	nazis	valentes,	altamente	treinados	e	completamente	dedicados.	Depositavam	sua	vida	no	altar
da	glória	alemã,	e	o	poder	mundial	era	sua	meta	apaixonada.	Estavam	destinados	a	deparar	com	soldados
orgulhosos,	muitos	dos	quais	haviam	percorrido	todo	o	caminho	desde	o	outro	lado	do	mundo	para	lutar
como	voluntários,	em	nome	da	pátria	e	do	que	conside ravam	ser	a	causa	do	direito	e	da	liberdade.

Os	alemães	empregaram	toda	a	força	que	puderam	arrebanhar.	Essa	viria	a	ser	a	prodigiosa	façanha	aérea
de	Göring.	Poderia	 ter	 sido	desfechada	 contra	 a	 Inglaterra	 em	1940,	 se	 a	RAF	 se	houvesse	desarticulado.
Mas	tal	expectativa	não	se	realizara.	Poderia	ter	sido	lançada	sobre	Malta.	Mas	esse	ataque	nos	foi	poupado.
A	 força	aérea	alemã	havia	esperado	mais	de	 sete	meses	para	desfechar	 seu	golpe	e	provar	 seu	brio.	Agora,
finalmente,	Göring	podia	dar-lhe	o	tão	esperado	sinal.	Quando	a	batalha	se	iniciou,	não	sabíamos	qual	era	o
total	de	recursos	da	Alemanha	em	tropas	de	paraquedistas.	O	11°	Corpo	Aeroterrestre	poderia	 ser	apenas
uma	de	meia	dúzia	dessas	unidades.	Só	muitos	meses	depois	é	que	tivemos	certeza	de	que	era	a	única.	Na
verdade,	era	a	ponta	da	lança	do	assalto	alemão.	E	aqui	está	a	história	de	como	triunfou	e	foi	quebrada.

Em	Maleme,	o	grosso	de	nossa	artilharia	antiaérea	foi	posto	fora	de	com bate	quase	imediatamente.	Antes
de	 terminado	 o	 bombardeio,	 os	 planadores	 começaram	 a	 pousar	 a	 oeste	 do	 aeroporto.	 Onde	 quer	 que
nossos	 soldados	 fossem	 avistados,	 eram	 submetidos	 a	 um	 bombardeio	 tremendo.	 Contra-ataques	 eram
impossíveis	 à	 luz	do	dia.	Os	planadores	ou	aviões	de	 transporte	de	 tropas	pousavam	ou	despencavam	nas
praias	e	nos	campos	de	ve getação	rala,	ou	no	aeródromo	varrido	pelo	fogo.	Ao	todo,	entre	Maleme	e	Canea
e	em	seus	arredores,	mais	de	cinco	mil	alemães	atingiram	o	 solo	no	primeiro	dia.	Sofreram	baixas	muito
pesadas,	em	decorrência	da	artilharia	e	da	feroz	luta	corpo	a	corpo	com	os	neozelandeses.	No	fim	do	dia,
ainda	estávamos	de	posse	do	aeroporto,	mas,	naquela	noite,	os	poucos	que	restavam	do	batalhão	recuaram
para	suas	tropas	de	apoio.

Retimo	 e	Heraklion	 foram	 submetidas	 a	 um	 intenso	 bombardeio	 aéreo	 naquela	manhã,	 seguido	 pela
descida	 de	 paraquedistas	 à	 tarde.	 Seguiu-se	 um	 combate	 violento	 mas,	 ao	 anoitecer,	 continuávamos
firmemente	de	posse	dos	dois	campos	de	aviação.	O	resultado	desse	primeiro	dia	de	batalha,	portanto,	foi
bastante	 satisfatório,	 exceto	 em	 Maleme;	 mas,	 em	 todos	 os	 setores,	 grupos	 de	 homens	 bem-armados	 já
estavam	à	solta.	A	força	dos	ataques	superou	em	muito	as	expectativas	do	comando	inglês,	e	a	fúria	de	nossa
resistência	assombrou	o	inimigo.

A	violenta	investida	continuou	no	segundo	dia,	quando	voltaram	a	aparecer	aviões	transportando	tropas.
Embora	 o	 aeroporto	 de	Maleme	 con tinuasse	 sob	 fogo	 cerrado	 de	 nossa	 artilharia	 e	 nossos	morteiros,	 os
aviões	de	transporte	de	tropas	continuaram	a	aterrissar	nele	e	no	solo	 irregular	a	oeste.	O	Alto	Comando
alemão	parecia	indiferente	às	baixas,	e	pelo	menos	cem	aviões	se	espatifaram	em	aterrissagens	forçadas	nessa
área.	Mesmo	assim,	a	invasão	continuou.	Um	contra-ataque	realizado	naquela	noite	chegou	aos	limites	do
aeroporto,	 mas,	 com	 o	 amanhecer,	 a	 força	 aérea	 alemã	 ressurgiu	 e	 o	 terreno	 conquistado	 não	 pôde	 ser
mantido.

No	terceiro	dia,	Maleme	transformou-se	num	aeroporto	operacional	efetivo	para	o	inimigo.	Os	aviões	de
transporte	de	tropas	continuaram	a	chegar,	à	razão	de	mais	de	vinte	por	hora.	Ainda	mais	decisivo	foi	o	fato
de	eles	poderem	também	retornar	para	buscar	reforços.	Ao	todo,	calcula-se	que,	nesse	e	nos	dias	seguintes,
mais	de	seiscentos	aviões	de	transporte	tenham	pousado	ou	feito	aterrissagens	forçadas	mais	ou	menos	bem-
sucedidas	no	aeroporto.	Sob	a	pressão	crescente,	a	brigada	neozelandesa	foi	cedendo	ter reno	aos	poucos,	até
ficar	 a	 quase	 dez	 milhas	 de	 Maleme.	 Em	 Canea	 e	 Suda	 não	 houve	 alteração,	 e	 em	 Retimo	 a	 situação



continuou	bem-controlada.	Em	Heraklion,	o	inimigo	vinha	pousando	a	leste	do	aeroporto	e	ali	se	iniciou	e
foi	crescendo	uma	posição	inimiga	eficaz.

Na	noite	 seguinte,	 nossos	 soldados	 exaustos	 viram,	 ao	 norte,	 toda	 a	 linha	 do	 horizonte	 iluminada	 por
clarões	e	souberam	que	a	Royal	Navy	estava	em	ação.	O	primeiro	comboio	marítimo	alemão	iniciara	sua
missão	desesperada.	Por	duas	horas	e	meia,	os	navios	ingleses	perseguiram	sua	caça,	afundando	nada	menos
de	12	barcos	e	três	navios	a	vapor,	todos	repletos	de	soldados	inimigos.	Calcula-se	que	cerca	de	quatro	mil
homens	 tenham-se	 afogado	 nessa	 noite.	 Enquanto	 isso,	 o	 almirante	King,	 com	 quatro	 cruzadores	 e	 três
contratorpedeiros,	passara	a	noite	de	21	de	maio	patrulhando	a	costa	de	Heraklion	e,	ao	amanhecer	de	22,
começou	a	se	deslocar	para	o	norte.	Um	único	barco	repleto	de	soldados	foi	destruído	e,	por	volta	das	dez
horas,	a	esquadra	se	aproximava	da	ilha	de	Milos.	Poucos	minutos	depois,	um	destróier	inimigo	com	cinco
pequenas	embarcações	foi	avistado	ao	norte	e	imediatamente	atacado.	Outro	destróier	foi	avistado	lançando
uma	 cortina	 de	 fumaça,	 por	 trás	 da	 qual	 havia	 grande	 número	 de	 barcos.	 Na	 verdade,	 tínhamos
interceptado	 outro	 importante	 comboio,	 abarrotado	 de	 soldados.	 Nosso	 reconhecimento	 aéreo	 havia
comunicado	 esse	 fato	 ao	 almirante	 Cunningham,	 mas	 a	 notícia	 levara	 mais	 de	 uma	 hora	 para	 ser
confirmada	ao	almirante	King.	Seus	navios	tinham	estado	sob	ataque	aéreo	incessante	desde	o	alvorecer	e,
embora	 não	 tivessem	 sofrido	 nenhuma	 avaria	 até	 então,	 todos	 estavam	 começando	 a	 ficar	 sem	munição
antiaérea.	O	contra-almirante,	sem	se	aperceber	plenamente	do	prêmio	que	estava	quase	ao	alcance	de	sua
mão,	achou	que	prosseguir	 em	direção	ao	norte	poria	 em	risco	 sua	esquadra	 inteira	 e	ordenou	um	recuo
para	o	oeste.	Tão	logo	essa	mensagem	foi	decodificada	pelo	comandante	em	chefe,	ele	transmitiu	a	seguinte
ordem:	“Aguente	firme.	Mantenha	distância	de	contato	visual.	Exército	não	pode	desembarcar	em	Creta.	É
essencial	que	nenhuma	força	inimiga	transportada	por	mar	desembarque	em	Creta.”

Mas	já	era	tarde	demais	para	destruir	o	comboio,	que	fizera	meia-volta	e	se	dispersara	por	todas	as	direções
entre	 as	 inúmeras	 ilhas.	 Assim,	 pelo	 menos	 cinco	 mil	 soldados	 alemães	 escaparam	 da	 sorte	 de	 seus
companheiros.	 A	 audácia	 das	 autoridades	 alemãs,	 ao	 ordenarem	 a	 travessia	 desses	 comboios	 de	 tropas
praticamente	indefesos	por	águas	cujo	domínio	naval	elas	não	possuíam	da	mesma	forma	como	possuíam	do
ar,	são	uma	amostra	do	que	poderia	ter	acontecido,	em	escala	gigantesca,	no	mar	do	Norte	e	no	canal	da
Mancha	em	setembro	de	1940.	Isso	mostra	a	falta	de	compreensão	alemã	do	poder	naval	contra	as	forças	de
invasão,	 e	 também	 o	 preço	 que	 pode	 ser	 cobrado	 em	 vidas	 humanas	 como	 punição	 por	 esse	 tipo	 de
ignorância.

Inflexivelmente	 decidido,	 fosse	 a	 que	 custo	 fosse,	 a	 destruir	 todos	 os	 in vasores	 trazidos	 por	 mar,	 o
almirante	Cunningham	jogou	tudo	na	balança.	É	claro	que,	durante	todo	o	decorrer	dessas	operações,	ele
não	hesitou,	para	esse	fim,	em	arriscar	não	somente	seus	navios	mais	preciosos,	como	todo	o	comando	naval
do	 Mediterrâneo	 Oriental.	 Sua	 conduta	 nessa	 situação	 foi	 altamente	 apreciada	 pelo	 almirantado.	 Nessa
batalha	 sinistra,	 o	 comando	 alemão	 não	 foi	 o	 único	 a	 arriscar	 as	 cartadas	mais	 altas.	Os	 acontecimen tos
dessas	 48	 horas	 de	 batalha	 naval	 convenceram	 o	 inimigo,	 e	 não	 houve	 nenhuma	 outra	 tentativa	 de
desembarque	por	mar	enquanto	o	destino	de	Creta	não	ficou	decidido.

Mas	os	dias	22	e	23	de	maio	custaram	caro	à	marinha.	Dois	cruzadores	e	 três	contratorpedeiros	 foram
afundados,	um	encouraçado,	o	Warspite,	foi	posto	fora	de	combate	por	muito	tempo,	e	o	Valiant	e	muitos
outros	navios	foram	consideravelmente	avariados.	Ainda	assim,	a	guarda	marítima	de	Creta	foi	mantida.	A
marinha	não	falhou.	Nem	um	único	alemão	desembarcou	em	Creta	por	mar	até	acabar	a	batalha	pela	ilha.

O	dia	26	de	maio	 foi	decisivo.	Nossos	 soldados	 tinham	estado	 sob	pressão	cada	vez	maior	durante	 seis
dias.	 Finalmente,	 não	 conseguiram	mais	 aguentar.	 Tarde	 da	 noite,	 tomou-se	 a	 decisão	 de	 evacuar	Creta.
Tivemos	de	enfrentar	novamente	uma	tarefa	amarga	e	desoladora	e	a	certeza	de	baixas	pesadas.	A	esquadra,
atormentada	e	fatigada,	teve	de	realizar	o	embarque	de	aproximadamente	22	mil	homens,	a	maioria	saindo
da	praia	desprotegida	de	Sphakia,	e	atravessar	350	milhas	de	águas	dominadas	pela	força	aérea	inimiga.	Era



preciso	que	os	soldados	se	escondessem	perto	da	orla	até	serem	chamados	a	embarcar.	Pelo	menos	15	mil
homens	ficaram	escondidos	no	terreno	acidentado	perto	de	Sphakia,	e	a	retaguarda	de	Freyberg	esteve	em
combates	constantes.

Uma	tragédia	esperava	a	expedição	concomitante	do	almirante	Rawlings,	que	fora	resgatar	a	guarnição	de
Heraklion.	 Chegando	 antes	 da	 meia-noite,	 os	 contratorpedeiros	 transportaram	 os	 soldados	 para	 os
cruzadores	 que	 esperavam	 ao	 largo.	Às	 3h20,	 o	 trabalho	 foi	 concluído.	Quatro	mil	 homens	 tinham	 sido
embarcados	e	se	iniciou	a	viagem	de	volta.	Havia-se	providenciado	uma	proteção	de	aviões	de	caça,	mas,	em
parte	 em	 virtude	 de	 uma	 diferença	 de	 hora,	 os	 aviões	 não	 localizaram	os	 navios.	O	 temido	 bombardeio
começou	às	 seis	horas	 e	 continuou	até	 as	15	horas,	 quando	a	 esquadra	 estava	 a	menos	de	 cem	milhas	de
Alexandria.	 O	 destróier	Hereward	 foi	 a	 primeira	 baixa.	 Às	 6h25,	 foi	 atingido	 por	 uma	 bomba	 e	 não
conseguiu	 mais	 acompanhar	 o	 comboio.	 O	 almirante	 decidiu,	 acertadamente,	 deixar	 o	 navio	 atingido
entregue	 à	 sua	 sorte.	A	última	 vez	que	 ele	 foi	 visto,	 estava	 se	 aproximando	da	 costa	de	Creta.	Os	que	 se
achavam	a	bordo	sobreviveram	em	grande	parte,	embora	como	prisioneiros	de	guerra.	Mas	havia	coisa	pior
por	vir.	Nas	quatro	horas	seguintes,	os	cruzadores	Dido	e	Orion	e	o	contratorpedeiro	Decoy	foram	atingidos.
A	 velocidade	 da	 esquadra	 caiu	 para	 21	 nós,	mas	 todos	mantive ram-se	 juntos	 no	 rumo	 sul.	No	Orion,	 a
situação	 foi	 estarrecedora.	 Além	 de	 sua	 própria	 tripulação,	 ele	 levava	 1.100	 soldados	 a	 bordo.	 Em	 seu
refeitório	 superlotado,	 uns	 260	 homens	 foram	mortos	 e	 280,	 feridos	 por	 uma	 bomba	 que	 atravessou	 o
passadiço.	O	comandante	G.R.B.	Back	também	foi	morto,	o	navio	ficou	seriamente	avariado	e	pegou	fogo.
Ao	meio-dia,	 surgiram	dois	 aviões	Fulmar	da	 aviação	naval	 e,	 a	 partir	 desse	momento,	 trouxeram	algum
alívio.	Os	 caças	da	RAF,	 a	despeito	de	 todos	os	 esforços,	não	 conseguiram	 localizar	 a	 esquadra	 torturada,
embora	tenham	travado	diversos	combates	e	destruído	pelo	menos	dois	aviões.	Quando	a	esquadra	chegou	a
Alexandria,	às	vinte	horas	do	dia	29,	constatou-se	que	um	quinto	da	guarnição	resgatada	de	Heraklion	fora
morta,	ferida	ou	capturada.

✩

Depois	 dessas	 experiências,	 o	 general	 Wavell	 e	 seus	 colegas	 tiveram	 que	 decidir	 até	 quando	 deveria
prosseguir	o	esforço	de	retirar	nossas	tropas	de	Creta.	O	exército	estava	em	perigo	mortal,	a	aviação	pouco
podia	 fazer	 e,	mais	 uma	 vez,	 a	 tarefa	 recaiu	 sobre	 a	marinha,	 exausta	 e	 dilacerada	 pelas	 bombas.	 Para	 o
almirante	 Cunningham,	 era	 contrário	 a	 toda	 a	 tradição	 abandonar	 o	 exército	 em	 semelhante	 crise.	 Ele
declarou:	“A	marinha	leva	três	anos	para	construir	um	novo	navio.	Levará	trezentos	anos	para	construir	uma
nova	 tradição.	A	 evacuação	 [i.e.,	 o	 resgate]	 continuará.”	Na	manhã	 do	 dia	 29,	 quase	 cinco	mil	 homens
tinham	sido	retirados,	mas	um	imenso	número	aguardava	escondido	em	todos	os	acessos	a	Sphakia,	sendo
bombardeado	todas	as	vezes	que	se	expunha	à	luz	do	dia.	A	decisão	de	arriscar	outras	perdas	navais	ilimitadas
foi	justificada,	não	apenas	em	seu	impulso,	mas	pelos	resultados	obtidos.

Na	noite	de	28	de	maio,	o	almirante	King	zarpara	rumo	a	Sphakia.	Na	noite	seguinte,	cerca	de	seis	mil
homens	 foram	 embarcados	 sem	 interferência	 e,	 apesar	 de	 atacados	 por	 três	 vezes	 no	 dia	 30,	 chegaram	 a
Alexandria	 em	 segurança.	 Essa	 boa	 sorte	 deveu-se	 aos	 caças	 da	 RAF,	 que,	 apesar	 de	 pouco	 numerosos,
desarticularam	mais	de	um	ataque	antes	que	ele	atingisse	o	alvo.	Na	manhã	do	dia	30,	o	comandante	Arliss
zarpou	mais	 uma	 vez	 para	 Sphakia,	 acompanhado	 por	 quatro	 contratorpedeiros.	Dois	 deles	 tiveram	que
voltar,	mas	ele	prosseguiu	com	o	outro	par	e	embarcou	com	êxito	mais	de	1.500	soldados.	Os	dois	navios
foram	avariados	por	bombas	que	 caíram	muito	perto	na	 viagem	de	volta,	mas	 chegaram	em	 segurança	 a
Alexandria.	 O	 rei	 da	 Grécia,	 depois	 de	 muitos	 perigos,	 fora	 retirado	 dias	 antes	 em	 com panhia	 do
embaixador	 inglês.	 Nessa	 noite,	 também	 o	 general	 Freyberg	 foi	 resgatado	 de	 avião,	 por	 instrução	 do
comandante	em	chefe.



Em	 30	 de	 maio,	 ordenou-se	 um	 último	 esforço	 para	 retirar	 as	 tropas	 restantes.	 Acreditava-se	 que	 o
número	 em	 Sphakia,	 àquela	 altura,	 não	 ultrapassasse	 três	 mil	 soldados,	 mas	 informações	 posteriores
mostraram	que	havia	mais	do	dobro	desse	 total.	O	almirante	King	tornou	a	zarpar	na	manhã	do	dia	31.
Não	 tinha	 esperança	 de	 transportar	 todos,	 mas	 o	 almirante	 Cunningham	 mandou	 que	 os	 navios
acomodassem	o	máximo	de	soldados.	Ao	mesmo	tempo,	o	almirantado	foi	 informado	de	que	essa	 seria	a
última	 noite	 da	 retirada.	O	 embarque	 correu	 bem	 e	 os	 navios	 tornaram	 a	 zarpar	 às	 três	 horas	 de	 1º	 de
junho,	levando	quase	quatro	mil	soldados	em	segurança	para	Alexandria.

Mais	de	cinco	mil	soldados	ingleses	e	do	Império	foram	deixados	em	algum	lugar	de	Creta	e	autorizados
pelo	 general	Wavell	 a	 capitular.	Muitos	 indivíduos,	 entretanto,	 dispersaram-se	 pela	 ilha	montanhosa,	 que
tem	 160	 milhas	 de	 comprimento.	 Eles	 e	 os	 soldados	 gregos	 foram	 socorridos	 pelos	 aldeões	 e	 pelos
camponeses,	 que	 eram	 implacavelmente	 punidos	 todas	 as	 vezes	 que	 eram	 descobertos.	Houve	 represálias
bárbaras	contra	camponeses	inocentes	ou	corajosos,	que	foram	fuzilados	em	grupos	de	vinte	ou	trinta.	Foi
por	essa	razão	que,	três	anos	depois,	em	1944,	propus	ao	Conselho	Supremo	de	Guerra	que	os	crimes	locais
fossem	 julgados	 in	 loco	 e	 que	 os	 acusados	 fossem	 recambiados	 para	 julgamento	 nas	mesmas	 regiões.	 Esse
princípio	foi	aceito	e	algumas	das	dívidas	vencidas	foram	pagas.

✩

Dezesseis	 mil	 e	 quinhentos	 homens	 foram	 trazidos	 em	 segurança	 para	 o	 Egito.	 Eram,	 em	 sua	 quase
totalidade,	 soldados	 ingleses	 e	 do	 Império	 Britânico.	 Quase	 outros	 mil	 foram	 ajudados	 a	 escapar,
posteriormente,	por	vários	destacamentos	de	comandos.	Nossas	baixas	foram	de	aproximadamente	13	mil
mortos,	 feridos	e	capturados.	A	elas	acrescentem-se	quase	duas	mil	baixas	navais.	Desde	a	guerra,	mais	de
quatro	mil	túmulos	alemães	foram	contados	perto	de	Maleme	e	da	baía	de	Suda,	e	outros	mil	em	Retimo	e
Heraklion.	Além	deles,	houve	o	número	enorme	mas	desconhecido	dos	que	se	afogaram	e	dos	que	vieram	a
morrer	posteriormente	na	Grécia,	em	decorrência	de	seus	ferimentos.	No	total,	o	inimigo	deve	ter	sofrido
baixas	bem	superiores	a	15	mil	mortos	e	feridos.	Cerca	de	170	aviões-transporte	de	tropas	foram	derrubados
ou	 seriamente	 avariados.	 Mas	 o	 preço	 que	 eles	 pagaram	 por	 sua	 vitória	 não	 pode	 ser	 medido	 pelo
morticínio.

A	 Batalha	 de	Creta	 foi	 um	 exemplo	 dos	 resultados	 decisivos	 que	 podem	 brotar	 dos	 combates	 duros	 e
contínuos,	 afora	 as	 manobras	 por	 posições	 estratégicas.	 Não	 sabíamos	 quantas	 divisões	 de	 paraquedistas
tinham	 os	 alemães.	Mas,	 na	 verdade,	 a	 7ª	Divisão	 Aeroterrestre	 era	 a	 única	 de	Göring.	 Essa	 divisão	 foi
destruída	 na	 Batalha	 de	 Creta.	 Mais	 de	 cinco	 mil	 de	 seus	 ho mens	 mais	 intrépidos	 foram	 mortos,	 e	 a
estrutura	inteira	da	organização	ficou	irremediavelmente	desarticulada.	Ela	nunca	mais	ressurgiu	em	forma
efetiva.	Os	neozelandeses	e	os	outros	soldados	ingleses,	imperiais	e	gregos	que	lutaram	nessa	batalha	confusa,
desanimadora	 e	 inútil	 por	 Creta	 fiquem	 certos	 de	 que	 desempenharam	 um	 papel	 decisivo	 num
acontecimento	que	nos	trouxe	um	alívio	de	grandes	consequências,	num	momento	crucial.

As	perdas	alemãs	de	seus	mais	qualificados	combatentes	retiraram	uma	portentosa	arma	aerotransportada
e	paraquedista	de	qualquer	participação	adicional	nos	acontecimentos	imediatos	no	Oriente	Médio.	Göring
obteve	uma	vitória	de	Pirro	em	Creta,	pois	as	 forças	que	despendeu	ali	poderiam	facilmente	 ter-lhe	dado
Chipre,	o	Iraque,	a	Síria	e	talvez	até	a	Pérsia.	Era	tropa	exatamente	do	tipo	necessário	para	invadir	grandes
regiões	oscilantes,	onde	não	havia	nenhuma	resistência	séria.	Foi	tolice	desperdiçar	essas	opor tunidades	quase
incomensuráveis	e	essas	forças	insubstituíveis	numa	luta	mortal,	amiúde	corpo	a	corpo,	com	os	guerreiros	do
Império	Britânico.

Dispomos	 agora	 do	 “relatório	 de	 combate”	 do	 11°	 Corpo	 Aeroterrestre,	 do	 qual	 a	 7ª	 Divisão
Aeroterrestre	 fazia	 parte.	 Ao	 recordarmos	 as	 duras	 críticas	 e	 autocríticas	 a	 que	 nossas	 medidas	 foram



submetidas,	é	interessante	ler	o	outro	lado.

As	 forças	 terrestres	 inglesas	 em	 Creta	 tinham	 aproximadamente	 o	 triplo	 da	 força	 que	 havíamos
presumido.	A	área	de	operações	na	ilha	fora	pre parada	para	a	defesa	com	extremo	cuidado	e	por	todos	os
meios	 possíveis.	 (...)	 Todas	 as	 construções	 foram	 camufladas	 com	 grande	 habilidade.	 (...)	 A
impossibilidade	de	avaliar	corretamente	a	 situação	 inimiga,	em	virtude	da	 falta	de	 informações,	pôs	em
risco	o	ataque	do	XI	Corpo	Aeroterrestre	e	resultou	em	perdas	excepcionalmente	elevadas	e	sangrentas.

A	 situação	naval	 no	Mediterrâneo,	 pelo	menos	 no	 papel,	 foi	 gravemente	 afetada	 por	 nossas	 perdas	 na
batalha	e	na	evacuação	de	Creta.	A	Batalha	de	Matapan,	em	28	de	março,	havia	repelido	momentaneamente
a	esquadra	italiana	para	seus	portos.	Agora,	no	entanto,	novas	e	pesadas	baixas	tinham	sido	impostas	à	nossa
esquadra.	 Depois	 de	 Creta,	 o	 almirante	 Cunningham	 contava	 com	 apenas	 dois	 encouraçados,	 três
cruzadores	e	17	contratorpedeiros	prontos	para	a	ação.	Nove	outros	cruzadores	e	contratorpedeiros	estavam
em	 reparos	 no	 Egito,	 mas	 os	 encouraçados	Warspite	 e	 Barham,	 bem	 como	 seu	 único	 porta-aviões,	 o
Formidable,	além	de	vários	outros	navios,	teriam	que	deixar	Alexandria	para	ser	reparados	em	outros	locais.
Três	 cruzadores	 e	 seis	 destróieres	 tinham	 sido	 perdidos.	 Era	 preciso	 enviar	 reforços	 sem	 demora	 para
restabelecer	o	equilíbrio.	Mas,	como	será	relatado	dentro	em	pouco,	havia	outros	infortúnios	à	nossa	espera.
O	período	 que	 estávamos	 prestes	 a	 enfrentar	 ofereceu	 ao	 inimigo	 sua	melhor	 oportunidade	 de	 contestar
nosso	dúbio	controle	do	Mediterrâneo	e	do	Oriente	Médio,	com	tudo	o	que	isso	implicava.	Não	tínhamos
como	saber	que	ele	não	iria	aproveitá-la.



	43	

O	último	esforço	do	general	Wavell

Enquanto	a	luta	em	Creta	e	no	deserto	ocidental	caminhava	para	um	clímax	e	o	Bismarck	era	perseguido
e	destruído	no	oceano	Atlântico,	perigos	menos	sangrentos	mas	não	menos	graves	ameaçavam-nos	na	Síria	e
no	Iraque.	Nosso	tratado	de	1930	com	o	Iraque	previa	que,	em	tempos	de	paz,	a	Inglaterra,	entre	outras
coisas,	manteria	bases	aéreas	perto	de	Basra	e	em	Habbaniya	e	teria	direito	de	trânsito	para	forças	militares	e
suprimentos	 em	qualquer	ocasião.	Previa	 também	que,	 em	tempo	de	guerra,	 teríamos	 todas	as	 facilidades
possíveis,	 inclusive	o	uso	de	 ferrovias,	 rios,	portos	e	aeroportos	para	a	passagem	de	nossas	 forças	armadas.
Quando	 eclodiu	 a	 guerra,	 o	 Iraque	 rompeu	 relações	 diplomáticas	 com	 a	 Alemanha,	 mas	 não	 declarou
guerra.	Quando	 a	 Itália	 entrou	 no	 conflito,	 o	 Iraque	 nem	 sequer	 cortou	 suas	 relações	 diplomáticas,	 e	 a
embaixada	italiana	em	Bagdá	tornou-se	o	principal	centro	de	propaganda	do	Eixo,	fomentando	sentimentos
antibritânicos.	Foi	nisso	ajudada	pelo	mufti	de	Jerusalém,	que	escapou	da	Palestina	pouco	antes	de	estourar	a
guerra	e,	posteriormente,	obteve	asilo	em	Bagdá.	Com	a	queda	da	França,	o	prestígio	inglês	baixou	muito,	e
a	 situação	nos	 causou	 grande	 ansiedade.	Mas,	 como	 ação	militar	 estava	 fora	 de	 possibilidade,	 tivemos	 de
seguir	adiante	da	melhor	forma	possível.

Em	março	de	1941,	houve	uma	mudança	para	pior.	Rashid	Ali,	que	vinha	trabalhando	com	os	alemães,
tornou-se	 primeiro-ministro,	 e	 o	 regente	 pró-inglês,	 emir	Abdul	 Ilah,	 fugiu.	Tornou-se	 essencial	 garantir
Basra,	 o	 principal	 porto	 do	 Iraque	 no	 golfo	 Pérsico,	 e	 uma	 brigada	 enviada	 pelo	 general	 Auchinleck,
comandante	em	chefe	na	Índia,	ali	desembarcou	sem	oposição	em	18	de	abril.	Com	isso,	Rashid	Ali,	que
vinha	contando	com	a	assistência	dos	aviões	alemães	e	até	de	tropas	alemãs	aerotransportadas,	foi	forçado	a
entrar	em	combate.

Seu	primeiro	movimento	foi	atacar	Habbaniya,	nossa	base	de	treinamento	da	força	aérea	no	deserto	do
Iraque.	O	 acantonamento	 alojava	 pouco	mais	 de	 2.200	militares	 e	 nada	menos	 de	 nove	mil	 civis,	 e	 sua
escola	de	pilotagem	tornou-se	um	ponto	de	grande	importância.	O	vice-marechal	do	ar	Smart,	que	estava
no	comando,	tomou	precauções	ousadas	e	oportunas.	Ante riormente,	a	escola	tivera	apenas	aviões	obsoletos
ou	de	treinamento,	mas	alguns	caças	Gladiator	haviam	chegado	do	Egito	e	82	aviões	de	todos	os	modelos
foram	improvisados	em	quatro	esquadrilhas.	Um	batalhão	inglês	proveniente	da	Índia	chegou	no	dia	29.	A
defesa	terrestre	do	perímetro	de	sete	milhas,	com	sua	solitária	cerca	de	arame,	era	realmente	escassa.	No	dia
30,	 tropas	 iraquianas	 vindas	 de	 Bagdá	 apareceram	 a	 apenas	 uma	 milha	 do	 planalto	 que	 dominava	 o
aeroporto	e	a	base.	Em	pouco	tempo,	elas	foram	reforçadas	até	atingir	o	total	de	cerca	de	nove	mil	homens
e	cinquenta	canhões.	Os	dois	dias	subsequentes	foram	gastos	em	conversações	infrutíferas.	No	alvorecer	de	2
de	maio,	a	batalha	começou.

Na	Síria,	 a	 ameaça	 era	não	menos	 iminente	 e	nossos	 recursos	não	menos	 escassos.	Era	um	dos	muitos
territórios	 ultramarinos	 do	 Império	 Francês	 que	 se	 consideravam	 comprometidos	 com	 a	 rendição	 do
governo	 francês,	e	as	autoridades	de	Vichy	 tinham	feito	o	máximo	para	 impedir	que	qualquer	militar	do
exército	 francês	 no	 Levante	 cruzasse	 a	 fronteira	 da	 Palestina	 para	 se	 juntar	 a	 nós.	 Em	 agosto	 de	 1940,
aparecera	uma	co missão	 italiana	do	 armistício	 e	 agentes	 alemães,	presos	desde	 a	 eclosão	da	guerra,	 foram
libertados	e	entraram	em	atividade.	No	fim	do	ano,	muitos	outros	alemães	haviam	chegado	e,	dispondo	de
fartas	 verbas,	 tratavam	 de	 despertar	 sentimentos	 antibritânicos	 e	 antissionistas	 entre	 os	 povos	 árabes	 do



Levante.	No	momento	em	que	Rashid	Ali	 tomou	o	poder	no	Iraque,	a	Síria	 impôs-se	à	nossa	atenção.	A
Luftwaffe	 já	 vinha	atacando	o	 canal	de	Suez	 a	partir	de	bases	no	Dodecaneso	 e,	obviamente,	 se	quisesse,
poderia	agir	contra	a	Síria,	especialmente	com	tropas	aerotransportadas.	Se	algum	dia	os	alemães	assumissem
o	controle	desse	país,	o	Egito,	a	zona	do	canal	e	a	refinaria	de	petróleo	de	Abadan	ficariam	sob	a	ameaça
direta	de	ataques	aéreos	contínuos.	Nossas	comunicações	por	terra	entre	a	Palestina	e	o	Iraque	ficariam	em
perigo.	Era	bem	possível	que	houvesse	repercussões	políticas	no	Egito,	e	nossa	reputação	na	Turquia	e	em
todo	o	Oriente	Médio	ficaria	muito	abalada.

Logo	depois	 que	Rashid	Ali	 apelou	para	 o	Führer,	 pedindo-lhe	 apoio	 armado	 contra	nós	no	 Iraque,	 o
almirante	Darlan	negociou	um	acordo	preliminar	com	os	alemães	 sobre	a	Síria.	Três	quartos	do	material
bélico	reunido	sob	o	controle	da	comissão	italiana	do	armistício	deveriam	ser	transportados	para	o	Iraque,	e
a	força	aérea	alemã	deveria	ter	permissão	de	desem barque.	O	general	Dentz,	alto	comissário	e	comandante
em	chefe	de	Vick,	foi	instruído	a	acatar	essas	ordens	e,	no	fim	de	maio,	cerca	de	cem	aviões	alemães	e	vinte
italianos	aterrissaram	nos	aeroportos	sírios.

✩

Desde	o	início	desses	novos	perigos,	o	general	Wavell	mostrou-se	sumamente	relutante	em	assumir	novas
responsabilidades.	Na	Síria,	tudo	o	que	poderia	administrar	seria	uma	única	brigada.	Ele	declarou	que	faria
movimentos	para	dar	a	impressão	de	que	havia	uma	grande	força	preparando-se	para	combater	a	partir	da
Palestina,	o	que	talvez	surtisse	algum	efeito	no	governo	iraquiano,	mas	disse	que	tudo	o	que	lhe	era	possível
enviar	seria	insuficiente	e	tardio.	Isso	deixaria	a	Palestina	perigosamente	enfraquecida	e	já	havia	incitações	à
revolta	 ocorrendo	 no	 local.	 Ele	 telegrafou:	 “Tenho-vos	 alertado	 reiteradamente	 que	 nenhuma	 assistência
pode	 ser	dada	 ao	 Iraque	 a	partir	da	Palestina,	na	 situação	 atual,	 e	 sempre	 recomendei	que	 se	 evitasse	um
comprometimento	no	Iraque.	(...)	Minhas	forças	estão	sendo	exigidas	até	o	limite	máximo	por	toda	parte,	e
simplesmente	não	posso	me	dar	o	luxo	de	arriscar	parte	delas	em	operações	que	não	surtam	efeito.”

O	general	Auchinleck,	por	outro	lado,	continuou	a	oferecer	ao	Iraque	reforços	de	até	cinco	brigadas	de
infantaria	 e	 tropa	 de	 apoio,	 se	 o	 transpor te	 pudesse	 ser	 fornecido.	 Ficamos	 satisfeitos	 com	 seu	 espírito
animado.	O	 general	Wavell	 só	 obedeceu	 sob	 protesto.	 Em	 5	 de	maio,	 telegrafou:	 “Julgo	 ser	meu	 dever
advertir-vos	 nos	 termos	mais	 graves	 de	 que	 considero	 que	 o	 prolongamento	 da	 luta	 no	 Iraque	 colocará



seriamente	em	risco	a	defesa	da	Palestina	e	do	Egito.	As	repercussões	políticas	serão	incalculáveis	e	poderão
resultar	no	que	passei	quase	dois	anos	tentando	evitar,	ou	seja,	graves	distúrbios	 internos	em	nossas	bases.
Portanto,	insisto	vigorosamente	em	que	se	negocie	um	acordo	o	mais	depressa	possível.”

Não	fiquei	satisfeito	com	isso	e,	apoiado	pelos	chefes	de	estado-maior,	levantei	o	problema	no	Comitê	de
Defesa	em	sua	reunião	do	dia	seguinte,	ao	meio-dia.	O	estado	de	ânimo	vigente	era	resoluto.	As	seguintes
ordens	foram	enviadas	ao	general	Wavell,	por	instrução	do	Comitê:

(...)	 O	 acordo	 mediante	 negociação	 não	 pode	 ser	 considerado,	 a	 não	 ser	 com	 base	 num	 recuo	 dos
iraquianos,	 com	 salvaguardas	 contra	 as	 futuras	 intenções	do	Eixo	 em	 relação	 ao	 Iraque.	A	 realidade	da
situação	é	que	Rashid	Ali	sempre	foi	ligadíssimo	com	as	potências	do	Eixo	e	estava	apenas	esperando	que
elas	 pudessem	 apoiá-lo	 para	 jogar	 sua	 cartada.	Nossa	 chegada	 a	Basra	 forçou-o	 a	 agir	 prematuramente,
antes	que	o	Eixo	estivesse	pronto.	Assim,	há	uma	excelente	probabilidade	de	recuperar	a	situação	através
de	medidas	arrojadas,	se	elas	não	sofrerem	atraso.

Por	 conseguinte,	 os	 chefes	 de	 estado-maior	 informaram	 ao	 Comitê	 de	 Defesa	 que	 estão	 dispostos	 a
assumir	a	responsabilidade	pelo	envio	da	força	especificada	em	vosso	telegrama	na	primeira	oportunidade.
O	 Comitê	 de	 Defesa	 determinou	 que	 o	 vice-marechal	 do	 ar	 Smart	 seja	 informado	 de	 que	 receberá
assistência	 e	 de	 que,	 nesse	meio-tempo,	 é	 dever	 dele	 defen der	Habbaniya	 até	 o	 fim.	 Ressalvando-se	 a
manutenção	da	defesa	do	Egito,	o	máximo	apoio	aéreo	possível	deverá	ser	dado	às	operações	no	Iraque.

Enquanto	 isso,	 as	 esquadrilhas	 da	 escola	 de	 pilotagem	 de	 Habbaniya,	 junto	 com	 os	 bombardeiros
Wellington	de	 Shaiba,	 na	 extremidade	 do	 golfo	Pérsico,	 atacaram	 as	 tropas	 iraquianas	 no	 planalto.	Estas
revidaram	 com	 artilharia	 bombardeando	 a	 base,	 com	 o	 auxílio	 das	 bombas	 e	 metralhadoras	 de	 suas
aeronaves.	Mais	de	quarenta	dos	nossos	homens	foram	mortos	ou	feridos	no	primeiro	dia,	e	22	aviões	foram
destruídos	ou	avariados.	Apesar	dos	riscos	envolvidos	em	decolagens	sob	fogo	da	artilharia	próxima,	nossos
pilotos	perseveraram.	Não	houve	ataque	da	infantaria	inimiga	e,	pouco	a	pouco,	suas	baterias	foram	sendo
dominadas.	Verificou-se	que	os	artilheiros	inimigos	não	se	mantinham	a	postos	em	seus	canhões	sob	ataque
aéreo,	 nem	 tampouco	 quando	 nossas	 aeronaves	 eram	 avistadas	 sobrevoando	 a	 região.	 Tirou-se	 plena
vantagem	de	seu	nervosismo	e,	depois	do	segundo	dia,	pudemos	desviar	parte	de	nosso	esforço	aéreo	e	voltá-
lo	contra	a	força	aérea	iraquiana	e	suas	bases.	Nas	noites	de	3	e	4	de	maio,	algumas	patrulhas	se	deslocaram
para	atacar	as	 linhas	 inimigas	e,	no	dia	5,	após	quatro	dias	de	bombardeio	da	RAF,	o	 inimigo	se	deu	por
vencido.	Naquela	noite,	retirou-se	do	planalto.	Foi	perseguido,	e	um	combate	muito	bem-sucedido	resultou
na	 captura	de	quatrocentos	prisioneiros,	12	 canhões,	 sessenta	metralhadoras	 e	dez	 carros	blindados.	Uma
coluna	 de	 reforços	 foi	 apanhada	na	 estrada	 e	 destruída	 por	 nossos	 aviões.	 Em	7	 de	maio,	 o	 cerco	 estava
encerrado	e,	no	dia	18,	a	vanguarda	das	tropas	de	revezamento	chegou	da	Palestina.

A	essa	altura,	os	iraquianos	não	eram	o	único	inimigo.	Os	primeiros	aviões	alemães	estabeleceram-se	no
aeroporto	de	Mosul	em	13	de	maio	e,	a	partir	de	então,	a	tarefa	principal	da	RAF	consistiu	em	atacá-los	e
impedir	que	fossem	abastecidos	por	ferrovia	através	da	Síria.	Passados	alguns	dias,	conseguimos	esmagá-los.
Depois	 apareceu	 uma	 esquadrilha	 italiana	 de	 caças,	 que	 não	 obteve	 qualquer	 sucesso.	 O	 oficial	 alemão
encarregado	 de	 coordenar	 o	 ataque	 das	 esquadrilhas	 aéreas	 do	 Eixo	 com	 as	 forças	 iraquianas,	 filho	 do
marechal	Blomberg,	 aterrissou	 em	Bagdá	 com	uma	bala	na	 cabeça,	 graças	 ao	 tiroteio	 equivocado	de	 seus
aliados.	Seu	 sucessor,	 apesar	de	 ter	mais	 sorte	na	aterrissagem,	nada	pôde	 fazer,	 e	 toda	a	probabilidade	de
uma	intervenção	proveitosa	do	Eixo	chegou	ao	fim.

Nossas	 tropas	 avançadas	 chegaram	 aos	 arredores	 de	 Bagdá	 em	 30	 de	 maio.	 Embora	 somassem	 um
pequeno	número	e	houvesse	uma	divisão	iraquiana	na	cidade,	sua	presença	foi	demais	para	Rashid	Ali	e	seus



com panheiros,	 que	 fugiram	 imediatamente	 para	 a	 Pérsia,	 acompanhados	 pelos	 embaixadores	 alemão	 e
italiano	e	pelo	ex-mufti	de	Jerusalém.	Assinou-se	um	armistício	no	dia	seguinte.	O	regente	foi	reinstaurado
no	poder,	um	novo	governo	tomou	posse	e	logo	ocupamos	todos	os	pontos	importantes	do	país.

Assim,	 o	 plano	 alemão	 de	 provocar	 uma	 rebelião	 no	 Iraque	 e	 dominar	 aquela	 ampla	 área	 a	 um	 custo
reduzido	frustrou-se	por	um	triz.	Eles	tinham	ao	seu	dispor,	é	claro,	uma	força	aerotransportada	que,	nessa
ocasião,	ter-lhes-ia	dado	a	Síria,	o	Iraque	e	o	Irã,	com	seus	preciosos	campos	petrolífe ros.	A	mão	de	Hitler
poderia	ter-se	estendido	até	muito	longe,	atingindo	a	Índia	e	acenando	para	o	Japão.	Mas,	como	vimos,	ele
optou	 por	 empregar	 e	 gastar	 sua	 organização	 aérea	 de	 elite	 em	 outro	 lugar.	 Sem	 dúvida,	 desper diçou	 a
oportunidade	de	capturar	uma	grande	presa,	por	um	custo	baixo,	no	Oriente	Médio.

✩

A	amarga	necessidade	de	deter	os	alemães	na	Síria	também	nos	obrigou	a	exercer	uma	dura	pressão	sobre
Wavell.	Ele	disse	ter	a	esperança	de	não	ser	cumulado	com	uma	campanha	na	Síria,	a	menos	que	ela	fosse
abso lutamente	 essencial.	 Os	 chefes	 de	 estado-maior	 retrucaram	 que	 não	 havia	 outra	 alternativa	 senão
improvisar	a	maior	força	que	lhe	fosse	possível,	sem	prejudicar	a	segurança	do	deserto	ocidental,	e,	em	21	de
maio	—	no	momento	do	ataque	alemão	a	Creta	—	Wavell	instruiu	o	general	Maitland	Wilson	a	se	preparar
para	uma	expedição.

Auxiliada	 por	 tropas	 da	 França	 Livre,	 esta	 teve	 início	 em	 8	 de	 junho	 e,	 a	 princípio,	 encontrou	 pouca
oposição.	Ninguém	sabia	dizer	até	que	ponto	Vichy	lutaria.	Embora	não	conseguíssemos	a	surpresa,	houve
quem	achasse	que	o	inimigo	ofereceria	apenas	uma	resistência	simbólica.	Mas,	quando	ele	percebeu	como
éramos	fracos,	sentiu-se	animado	e	reagiu	vigorosamente,	nem	que	fosse	apenas	por	honra	das	armas.	Após
uma	semana	de	combate,	 ficou	claro	para	Wavell	que	havia	necessidade	de	 reforços.	Com	muito	esforço,
conseguiu	reunir	mais	algumas	unidades,	inclusive	parte	da	força	que	havia	capturado	Bagdá.	Damasco	foi
tomada	pelos	australianos	em	21	de	maio,	depois	de	três	dias	de	luta	acirrada.	Seu	avanço	foi	auxiliado	por
um	ataque	 intrépido	 e	 caro	do	Comando	n°	 11,	 que	desembarcou	por	mar	 atrás	 das	 linhas	 inimigas.	O
general	Dentz	percebeu	que	havia	chegado	ao	seu	limite.	Ainda	dispunha	de	cerca	de	24	mil	homens,	mas
não	tinha	esperança	de	oferecer	uma	resistência	contínua.	Mal	lhe	restava	um	quinto	de	sua	força	aérea.	Às
8h30	de	12	de	julho,	chegaram	enviados	de	Vichy	para	propor	um	armistício.	Ele	foi	concedido,	assinou-se
um	 acordo	 e	 a	 Síria	 passou	 para	 a	 ocupação	 aliada.	Nossas	 baixas,	 entre	mortos	 e	 feridos,	 ultrapassaram
4.600	homens;	as	do	inimigo	foram	de	uns	6.500.	Restou	um	incidente	desagradável.	Os	soldados	ingleses
feitos	 prisioneiros	 durante	 a	 batalha	 tinham	 sido	 embarcados	 às	 pressas	 para	 a	 França	 de	 Vichy,	 onde
certamente	passariam	para	a	custódia	alemã.	Quando	se	descobriu	isso,	o	general	Dentz	e	outros	oficiais	de
alta	patente	foram	tomados	como	reféns,	até	que	nossos	homens	fossem	devolvidos.

✩

As	boas	campanhas	na	Síria	e	no	Iraque	melhoraram	enormemente	nossa	posição	estratégica	no	Oriente
Médio.	 Fecharam	 as	 portas	 a	 qualquer	 nova	 tentativa	 de	 penetração	 do	 inimigo	 no	 Oriente	 pelo
Mediterrâneo,	estende ram	nossa	defesa	do	canal	de	Suez	por	mais	250	milhas	ao	norte	e	livraram	a	Turquia
dos	temores	por	sua	fronteira	sul.	A	Turquia,	a	partir	de	então,	pôde	contar	com	a	garantia	da	ajuda	de	uma
nação	amiga,	se	fosse	atacada.	A	batalha	de	Creta,	que	nos	custara	tão	caro,	destruíra	o	poder	de	ataque	das
tropas	 alemãs	 aerotransportadas.	 A	 rebelião	 do	 Iraque	 foi	 finalmente	 sufocada	 e,	 com	 uma	 força
deploravelmente	pequena	e	improvisada,	recuperamos	o	domínio	das	vastas	regiões	que	estavam	em	jogo.	A
ocupação	e	conquista	da	Síria,	empreendidas	para	enfrentar	uma	necessidade	desesperadora,	acabaram	para



sempre,	como	depois	se	constatou,	com	o	avanço	alemão	em	direção	ao	golfo	Pérsico	e	à	Índia.	Se,	diante
de	todas	as	tentações	da	prudência,	o	Gabinete	de	Guerra	e	os	chefes	de	estado-maior	não	tivessem	feito	de
cada	 longínquo	 posto	 um	 posto	 vencedor,	 impondo	 sua	 vontade	 a	 todos	 os	 co mandantes,	 ter-nos-iam
restado	 apenas	 as	 perdas	 sofridas	 em	Creta,	 sem	 que	 colhêssemos	 as	 recompensas	 decorrentes	 da	 árdua	 e
gloriosa	batalha	havida	ali.	Se	o	general	Wavell,	mesmo	exausto,	houvesse	sucumbido	à	extrema	tensão	a	que
foi	submetido	pelos	acontecimentos	e	por	nossas	ordens,	todo	o	futuro	da	guerra	e	da	Turquia	poderiam	ter-
se	alterado	de	maneira	 fatal.	Há	 sempre	muito	a	dizer	 em	favor	de	não	arriscar	mais	do	que	o	possível	 e
transformar	em	certeza	aquilo	que	se	arrisca.	Mas	esse	princípio,	como	outros	na	vida	e	na	guerra,	tem	suas
exceções.

Convém	 lembrar	 que	 a	 revolta	 no	 Iraque	 e	 o	 avanço	 para	 a	 Síria	 constituíram	 apenas	 uma	 pequena
parcela	 da	 imensa	 pressão,	 no	 Oriente	 Médio,	 que	 atingiu	 o	 general	 Wavell	 por	 todos	 os	 lados	 e
simultaneamente.	Do	mesmo	modo,	 todo	o	 cenário	do	Mediterrâneo,	 visto	de	Londres,	 era	 apenas	uma
parte	secundária	do	nosso	problema	mundial.	A	ameaça	de	invasão,	a	guerra	submarina	e	a	atitude	do	Japão
eram	aspectos	preponderantes.	Somente	a	força	e	a	coesão	do	Gabinete	de	Guerra,	as	relações	de	respeito
mútuo	e	harmonia	de	opiniões	entre	os	 líderes	políticos	e	militares,	e	o	perfeito	 funcionamento	de	nossa
máquina	de	guerra	permitiram-nos	superar,	ainda	que	dolorosamente	mutilados,	essas	provações	e	perigos.
Resta	ainda	descrever	mais	uma	operação,	a	batalha	no	deserto	ocidental,	que	foi	de	suma	importância	para
mim	e	para	os	chefes	de	estado-maior.	E	esta,	embora	não	tenha	tido	sucesso,	deixou	Rommel	paralisado
por	quase	cinco	meses.

✩

Nessa	 época,	 tínhamos	 um	 espião	 em	 estreito	 contato	 com	 o	 QG	 de	 Rommel.	 Ele	 nos	 fornecia
informações	 exatas	 sobre	 as	 terríveis	dificuldades	que	o	 inimigo	enfrentava.	Sabíamos	como	era	 estreita	 a
margem	com	que	Rommel	esperava	manter-se	e	sabíamos	também	das	ordens	veementes	e	rigorosas	do	Alto
Comando	alemão,	no	sentido	de	que	ele	não	desperdiçasse	suas	vitórias	contando	demais	com	a	sorte.

Wavell,	que	dispunha	de	todas	as	nossas	 informações,	 tentou	por	 iniciativa	própria,	mesmo	no	advento
iminente	de	Creta,	deter	Rommel	 antes	que	 a	 temida	15a	Divisão	Panzer	 chegasse	 com	plena	 força	pela
longa	estrada	que	vinha	de	Trípoli,	e	antes	que	Benghazi	fosse	efetivamente	aberta	como	um	atalho	para	o
suprimento	do	inimigo.	Ele	queria	atacar	antes	mesmo	que	os	tanques	entregues	pela	operação	Tiger	—	os
“filhotes	 de	 tigre”,	 como	Wavell	 e	 eu	 os	 chamávamos	 em	nossa	 correspondência	—	pudessem	 entrar	 em
ação.	Uma	pequena	força	comandada	pelo	general	Gott	tentou	fazer	isso,	mas	a	tentativa	fracassou	e,	em	20
de	maio,	a	oportunidade	de	derrotar	Rommel	antes	que	ele	conseguisse	reforços	estava	perdida.

A	 despeito	 dos	 preparativos	 feitos	 de	 antemão,	 foram	 graves	 os	 atrasos	 na	 descarga,	 remontagem	 e
adaptação	 dos	 “filhotes	 de	 tigre”	 às	 condições	 do	 deserto.	 Verificou-se	 que,	 na	 chegada,	 as	 condições
mecânicas	 de	muitos	 dos	 tanques	 de	 infantaria	 eram	 deploráveis.	 E	 logo	 vieram	 os	 problemas.	 Rommel
dispôs	 a	 maior	 parte	 da	 15a	 Divisão	 Panzer	 e	 se	 concentrou	 na	 fronteira	 entre	 Capuzzo	 e	 Sidi	 Omar.
Esperava	um	ataque	vigoroso	para	libertar	Tobruk	e	estava	decidido	a	reconquistar	e	defender	Halfaya	a	fim
de	 torná-lo	 mais	 difícil.	 Esse	 famoso	 desfiladeiro	 era	 defendido	 pelo	 3°	 Batalhão	 dos	 Guardas	 de
Coldstream,	por	um	regimento	de	artilharia	de	campanha	e	dois	esquadrões	de	tanques.	O	inimigo	avançou
em	26	de	maio	e,	nessa	noite,	capturou	uma	faixa	a	noroeste	que	lhe	dava	um	bom	ponto	de	observação	de
toda	a	posição	defendida	pelos	Coldstreamers.	Na	manhã	seguinte,	depois	de	um	canhoneio	pesado,	uma
ofensiva	conjunta	de	pelo	menos	dois	batalhões	e	sessenta	tanques	colocou-nos	em	grande	perigo.	As	tropas
de	apoio	estavam	longe	demais	para	poder	intervir	e	só	nos	restou	retirar	a	força	sem	maiores	delongas.	Isso
foi	 feito,	mas	as	baixas	 foram	pesadas;	apenas	dois	de	nossos	 tanques	continuaram	em	operação.	Rommel



havia	 alcançado	 seu	 objetivo	 e	 tratou	 de	 se	 instalar	 firmemente	 em	Halfaya.	 Como	 havia	 esperado,	 sua
ocupação	dessa	posição	iria	revelar-se	um	considerável	obstáculo	para	nós,	três	semanas	depois.

✩

Os	preparativos	para	nossa	ofensiva	principal,	 cujo	 código	era	Battleaxe,	 prosseguiram	ativamente;	mas
houve	 um	 lado	 mais	 difícil.	 Em	 31	 de	 maio,	 Wavell	 comunicou	 as	 dificuldades	 técnicas	 que	 estava
enfrentando	na	pre paração	da	7ª	Divisão	Blindada.	A	primeira	data	em	que	poderia	lançar	a	Battleaxe	seria
15	de	junho.	Embora	reconhecesse	os	perigos	do	adiamento,	com	o	risco	dos	reforços	aéreos	do	inimigo	e
de	um	ataque	maciço	a	Tobruk,	ele	achou	que,	como	a	batalha	vindoura	seria	essencialmente	um	combate
de	 tanques,	 cabia-lhe	 dar	 todas	 as	 chances	 à	 divisão	 blindada.	 Os	 dias	 adicionais	 obtidos	 pela	 espera
“duplicariam	as	possibilidades	de	êxito”.

Fiquei	então,	com	intensa	esperança	e	medo,	à	espera	de	nosso	ataque	no	deserto,	que	poderia	modificar	a
nosso	favor	todo	o	curso	da	campanha.	Num	inquietante	contraste	com	o	nosso	próprio	desempenho	no
início	daquele	ano,	os	alemães	haviam	rapidamente	posto	Benghazi	em	uso,	e	era	provável	que	o	grosso	de
suas	forças	já	estivesse	sendo	suprido,	em	larga	medida,	através	daquele	porto.	Sabemos	agora	que	os	alemães
haviam	 conseguido	 concentrar	 em	 pontos	 avançados	 uma	 grande	 parte	 de	 seus	 blindados,	 sem	 que
tomássemos	conhecimento	disso.	Na	verdade,	puseram	bem	mais	de	duzentos	tanques	em	ação,	contra	os
nossos	180.

A	Battleaxe	 começou	 nas	 primeiras	 horas	 de	 15	 de	 junho.	 As	 coisas	 correram	 razoavelmente	 bem	 no
início,	mas,	no	terceiro	dia,	17	de	junho,	tudo	saiu	errado.	Ficou	claro	que	nossa	ofensiva	havia	fracassado.
A	retirada	da	 força	 inteira	 transcorreu	ordeiramente,	protegida	por	nossos	aviões	de	caça.	O	 inimigo	não
nos	perseguiu,	em	parte,	sem	dúvida,	porque	seus	blin dados	foram	duramente	atacados	pelos	bombardeiros
da	RAF.	É	provável,	 porém,	que	 tenha	havido	outra	 razão.	Como	 sabemos	 agora,	 as	 ordens	de	Rommel
eram	para	 agir	puramente	na	defensiva	 e	 acumular	 recursos	para	novas	operações	no	outono.	Enredar-se
numa	perseguição	intensa	através	da	fronteira,	sofrendo	perdas,	contrariaria	diretamente	suas	ordens.

Embora	esse	combate	possa	afigurar-se	pequeno,	comparado	à	escala	da	guerra	do	Mediterrâneo	em	todas
as	 suas	 diversas	 campanhas,	 seu	 fracasso,	 para	mim,	 foi	 um	 golpe	 duríssimo.	O	 sucesso	 no	 deserto	 teria
significado	a	destruição	da	audaciosa	 força	de	Rommel.	Teríamos	 levantado	o	 sítio	de	Tobruk,	e	era	bem
possível	que	o	recuo	do	inimigo	o	levasse	de	volta	para	além	de	Benghazi,	com	a	mesma	rapidez	com	que	ele
havia	chegado.	Fora	em	nome	desse	objetivo	supremo,	tal	como	eu	o	avaliava,	que	se	haviam	corrido	todos
os	riscos	da	operação	Tiger.	Eu	não	recebera	nenhuma	notícia	dos	acontecimentos	até	o	dia	17	e,	sabendo
que	o	 resultado	 logo	deveria	chegar,	 fui	para	Chartwell,	que	estava	 fechada,	desejoso	de	 ficar	 sozinho.	Ali
recebi	os	relatórios	sobre	o	que	havia	ocorrido.	Vaguei	desconsolado	pelo	vale	durante	horas.

✩

O	leitor	que	acompanhou	esta	narrativa	há	de	estar	mentalmente	pre parado,	agora,	para	a	decisão	que
tomei	nos	últimos	dez	dias	de	junho	de	1941.	Em	casa,	tínhamos	a	sensação	de	que	Wavell	era	um	homem
cansado.	 Bem	 poderíamos	 dizer	 que	 o	 havíamos	 esfalfado	 a	 ponto	 de	 imobilizá-lo.	 A	 extraordinária
convergência,	num	único	comandante	em	chefe,	de	cinco	ou	seis	teatros	diferentes,	com	todos	os	seus	altos
e	 baixos	—	 especialmente	 baixos	—	 era	 uma	 tensão	 a	 que	 poucos	militares	 tinham	 sido	 submetidos.	 Eu
estava	insatisfeito	com	as	providências	de	Wavell	para	a	defesa	de	Creta	e,	em	especial,	com	o	fato	de	não
terem	 sido	 enviados	 mais	 alguns	 tanques.	 Os	 chefes	 de	 estado-maior	 haviam	 rejeitado	 sua	 opinião	 e
aprovado	a	incursão	pequena	mas	sumamente	exitosa	no	Iraque,	que	resultara	na	libertação	de	Habbaniya	e



num	completo	 sucesso	 local.	 Por	 fim,	havia	 a	Battleaxe,	 que	Wavell	 tinha	 empreendido	 por	 lealdade	 aos
riscos	 que	 eu	 havia	 corrido	 com	 sucesso	 ao	 enviar	 os	 “filhotes	 de	 tigre”.	 Eu	 estava	 insatisfeito	 com	 as
providências	tomadas	pelo	QG	do	Oriente	Médio	para	o	recebimento	dos	filhotes	de	tigre,	levados	em	seu
socorro	através	do	mortífero	Mediterrâneo	com	tamanhos	riscos	e	tanta	sorte.	Eu	admirava	o	ânimo	com
que	Wavell	travara	essa	pequena	batalha,	que	poderia	ter	sido	tão	importante,	e	sua	ex trema	indiferença	a
todos	 os	 riscos	 pessoais,	 voando	 de	 um	 lado	 para	 outro	 no	 vasto	 e	 confuso	 campo	 de	 batalha.	 Mas	 a
operação	parecera	malplanejada,	especialmente	pela	incapacidade	de	se	fazer	uma	sortida	preliminar	a	partir
da	porta	de	ataque	da	sitiada	Tobruk.

Acima	 disso	 tudo,	 pairava	 a	 realidade	 da	 ruptura	 de	 nosso	 flanco	 do	 deserto	 por	 Rommel,	 que	 havia
solapado	e	derrubado	todos	os	projetos	gregos	em	que	havíamos	embarcado,	com	todos	os	sombrios	perigos
e	os	esplêndidos	prêmios	do	que	era,	para	nós,	a	mais	alta	esfera	da	guerra	balcânica.	Lem bro-me	de	haver
comentado:	“Rommel	arrancou	da	cabeça	de	Wavell	os	louros	recém-conquistados	e	os	jogou	na	areia.”	Essa
não	 foi	 uma	 avaliação	 correta,	 apenas	 uma	 dor	 passageira.	 Tudo	 isso	 só	 pode	 ser	 julgado	 à	 luz	 dos
documentos	autênticos	 redigidos	na	época	e	 também,	sem	dúvida,	de	muitas	outras	provas	valiosas	que	o
futuro	 venha	 a	 revelar.	Mas	 persiste	 o	 fato	 de	 que,	 depois	 da	Battleaxe,	 cheguei	 à	 conclusão	 de	 que	 era
preciso	mudar.

O	 general	 Auchinleck,	 a	 essa	 altura,	 era	 comandante	 em	 chefe	 na	 Índia.	 Sua	 atitude	 na	 campanha
norueguesa	 de	Narvik	 não	me	 agradara	 de	 todo.	 Ele	me	 parecera	 inclinado	 a	 levar	 demasiadamente	 em
conta	a	segurança	e	a	certeza,	nenhuma	das	quais	existe	na	guerra,	e	a	se	contentar	em	subor dinar	tudo	ao
atendimento	do	que	julgava	serem	os	requisitos	mínimos.	Entretanto,	eu	ficara	muito	impressionado	com
suas	 qualidades	 pessoais,	 sua	 presença	 e	 seu	 elevado	 caráter.	 Quando,	 depois	 de	 Narvik,	 ele	 assumira	 o
Comando	do	sul	da	Inglaterra,	eu	havia	recebido	de	muitas	fontes,	oficiais	e	particulares,	depoimentos	sobre
o	vigor	e	a	estrutura	que	ele	havia	introduzido	nessa	importante	região.	Sua	nomeação	como	comandante
em	chefe	na	Índia	havia	recebido	aprovação	geral.	Vimos	com	que	presteza	ele	se	dispusera	a	mandar	forças
indianas	para	Basra	e	com	que	ardor	se	empenhara	em	eliminar	a	revolta	no	Iraque.	Eu	tinha	a	convicção	de
que,	com	Auchinleck,	estaria	 introduzindo	um	novo	e	revigorante	personagem	para	suportar	as	múltiplas
tensões	do	Oriente	Médio.	No	grande	comando	indiano,	Wavell,	por	outro	lado,	encontraria	tempo	para
recuperar	suas	for ças,	antes	da	chegada	dos	novos,	mas	iminentes,	desafios	e	oportunidades.	Constatei	que
minhas	 opiniões	 não	 encontravam	 nenhuma	 resistência	 em	 nossos	 círculos	 ministeriais	 e	 militares	 em
Londres.	O	leitor	não	deve	se	esquecer	de	que	nunca	exerci	poderes	autocráticos	e	sempre	tive	de	agir	de
acordo	 com	 a	 opinião	 política	 e	 militar,	 canalizando-a.	 Em	 21	 de	 junho,	 enviei	 um	 telegrama	 em
consonância	 com	 ela.	Wavell	 acatou	 a	 decisão	 com	 compostura	 e	 dignidade.	Na	 ocasião,	 estava	 prestes	 a
fazer	um	voo	extre mamente	perigoso	à	Abissínia.	Seu	biógrafo	registrou	que,	ao	ler	minha	mensagem,	ele
disse:	 “O	primeiro-ministro	 tem	 toda	 razão.	Tem	que	haver	 uma	nova	 visão	 e	 um	novo	 comando	neste
teatro.”

✩

Também	 fazia	 vários	meses	 que	 eu	 estava	 extremamente	 aflito	 com	 a	 aparente	 inadequação	do	 estado-
maior	do	Cairo	 e	me	 apercebia	 cada	 vez	mais	do	 fardo	 indevido,	de	 tantos	 tipos	diferentes,	 deposto	nos
ombros	de	nosso	esforçado	comandante	em	chefe.	O	próprio	Wavell,	juntamente	com	os	outros	chefes	do
comando,	havia-me	solicitado,	já	em	18	de	abril,	algumas	substituições	e	ajuda.	Sua	opinião	fora	endossada
por	seus	dois	colegas	militares.	Durante	a	visita	de	Mr.	Eden,	os	comandantes	em	chefe	haviam	reconhecido
a	 conveniência	de	 ter	 à	mão	uma	 alta	 autoridade	política.	Tinham-se	 conscientizado	de	um	vazio	 após	 a
partida	dele.



Meu	 filho	 Randolph,	 que	 havia	 partido	 com	 os	 comandos,	 a	 essa	 altura	meio	 dispersos,	 achava-se	 no
deserto	 nessa	 ocasião.	 Ele	 era	 membro	 do	 parlamento	 e	 tinha	 contatos	 consideráveis.	 Não	 costumava
mandar-me	notícias	abundantes	ou	frequentes,	mas,	no	dia	7	de	junho,	eu	recebera	pelo	Foreign	Office	o
seguinte	telegrama,	que	ele	me	enviou	do	Cairo	com	o	conhecimento	e	o	incentivo	de	nosso	embaixador,
Sir	Miles	Lampson:

Não	 vejo	 como	 possamos	 começar	 a	 vencer	 a	 guerra	 aqui	 enquanto	 não	 tivermos	 no	 local	 um	 civil
competente,	 para	 dar	 orientação	 política	 e	 estratégica	 no	 dia	 a	 dia.	 Por	 que	 não	mandar	 para	 cá	 um
membro	do	Gabinete	de	Guerra,	para	coordenar	 todo	o	esforço	de	guerra?	Afora	uma	pequena	equipe
pessoal,	 ele	 precisaria	 de	 dois	 homens	 de	 peso	 para	 coordenar	 o	 abastecimento	 e	 dirigir	 a	 censura,	 o
serviço	de	 inteligência	e	a	propaganda.	A	maioria	das	pessoas	sensatas	daqui	reconhece	a	necessidade	de
uma	 re forma	 radical	 nesses	 moldes.	 O	 simples	 remanejamento	 de	 pessoal	 não	 será	 suficiente,	 e	 o
momento	atual	parece	particularmente	propício	e	favorável	a	uma	mudança	do	sistema.	Queira	perdoar-
me	por	incomodá-lo,	mas	considero	deplorável	a	situação	atual	e	julgo	que	essas	medidas	urgentes	serão
vitais	para	qualquer	perspectiva	de	êxito.

O	 fato	 é	 que	 isso	 decidiu	 a	 questão	 em	minha	mente.	 Respondi-lhe	 15	 dias	 depois:	 “Tenho	 pensado
bastante	há	algum	tempo,	dentro	da	linha	de	orientação	de	seu	telegrama,	útil	e	bem-concebido.”	E	tratei	de
tomar	providências.

Eu	havia	introduzido	o	capitão	Oliver	Lyttelton	no	governo,	como	ministro	do	Comércio,	em	outubro
de	1940.	Conhecia-o	desde	sua	infância.	Ele	servira	nos	Granadeiros	durante	os	combates	mais	árduos	da
Primeira	Guerra	Mundial,	tendo	sido	ferido	e	condecorado	várias	vezes.	Ao	deixar	o	exército,	ingressara	no
mundo	dos	negócios	e	se	tornara	diretor	executivo	de	uma	grande	empresa	metalúrgica.	Conhecendo	suas
notáveis	 qualidades	 pessoais,	 eu	 não	 hesitara	 em	 introduzi-lo	 no	 parlamento,	 num	 cargo	 elevado.	 Sua
administração	havia	 conquistado	o	 respeito	de	 todos	os	partidos	 em	nosso	 governo	de	 coalizão	nacional.
Suas	propostas	de	1941	sobre	cupons	de	vestuário	não	tinham	sido	do	meu	agrado,	mas	eu	havia	constatado
que	os	cupons	foram	favoravelmente	recebidos	pelo	Gabinete	e	pela	Câmara	dos	Comuns;	não	havia	dúvida
de	que	eram	necessários	naquele	momento.	Lyttelton	era	um	total	homem	de	ação	e,	nessa	ocasião,	pareceu-
me	que	 se	adequava	 sob	 todos	os	aspectos	ao	posto	novo	e	 inédito	de	ministro	 residente	do	Gabinete	de
Guerra	 no	Oriente	Médio.	 Isso	 retiraria	 outra	 grande	 fatia	 de	 trabalho	 dos	 ombros	 dos	 chefes	militares.
Constatei	que	a	ideia	foi	pron tamente	aceita	por	meus	colegas	de	todos	os	partidos.	Por	conseguinte,	ele	foi
nomeado,	 com	o	 dever	 primordial	 de	 “liberar	 o	Alto	Comando	 de	 todas	 as	 responsabilidades	 externas	 e
resolver	prontamente,	no	local,	de	acordo	com	a	política	do	governo	de	Sua	Majestade,	muitas	das	questões
afetas	 a	 diversos	 departamentos	 ou	 autoridades	 que,	 até	 o	 presente,	 necessitaram	de	 consulta	 ao	 governo
central”.

Todos	 esses	 novos	 arranjos,	 com	 suas	 consequentes	 repercussões	 administrativas,	 ajustaram-se	 e	 foram
apropriados	à	mudança	introduzida	no	comando	do	Oriente	Médio.



	44	

A	nêmesis	dos	soviéticos

Nêmesis	 é	 “a	deusa	executora	da	punição	dos	deuses,	 que	 lança	 por	 terra	 toda	 boa	 sorte	 descabida,
refreia	a	presunção	dos	mortais	(...)	e	vinga	os	crimes	extraordinários”.1	Devemos	agora	deixar	às	claras	o
erro	e	a	vaidade	do	frio	calculismo	do	governo	soviético	e	da	 imensa	máquina	comunista,	bem	como	sua
espantosa	ignorância	sobre	sua	própria	situação.	Eles	haviam	demonstrado	total	indiferença	pelo	destino	das
Potências	 Ocidentais,	 embora	 isso	 significasse	 a	 destruição	 da	 “Segunda	 Frente”	 pela	 qual	 haveriam	 de
clamar	muito	 em	breve.	 Pareciam	não	 ter	 a	mínima	 ideia	 de	 que,	mais	 de	 seis	meses	 antes,	Hitler	 havia
decidido	destruí-los.	 Se	 seu	 serviço	de	 inteligência	 os	 informou	da	 vasta	 articulação	 alemã	 em	direção	 ao
Leste,	que	a	essa	altura	aumentava	dia	a	dia,	eles	foram	omissos	no	tocante	a	muitas	providências	necessárias
para	 enfrentá-la.	 Assim,	 permitiram	 que	 a	 totalidade	 dos	 Bálcãs	 fosse	 dominada	 pela	 Alemanha.	 Eles
odiavam	e	desprezavam	as	democracias	do	Ocidente;	mas	os	quatro	países	—	Turquia,	Romênia,	Bulgária	e
Iugoslávia	—	que	 eram	de	 interesse	 vital	 para	 sua	 própria	 segurança	 poderiam	 ter	 sido	 congregados	 pelo
governo	soviético,	em	janeiro,	com	uma	ativa	ajuda	inglesa,	para	formar	uma	frente	balcânica	contra	Hitler.
Os	russos	deixaram	que	todos	mergulhassem	na	confusão	e,	com	exceção	da	Turquia,	todos	foram	varridos,
um	a	um.	A	guerra	é,	acima	de	tudo,	um	catálogo	de	asneiras,	mas	é	duvidoso	que	algum	erro	na	história
tenha-se	equiparado	ao	erro	crasso	de	que	Stalin	e	os	 líderes	comunistas	 foram	culpados,	ao	 jo garem	fora
todas	as	possibilidades	nos	Bálcãs	e	aguardarem	passivamente,	ou	serem	incapazes	de	reconhecer,	a	pavorosa
ofensiva	 iminente	 contra	 a	 Rússia.	 Até	 então,	 nós	 os	 havíamos	 classificado	 de	 calculistas	 egoístas.	 Nesse
período,	também	se	revelaram	simplórios.	A	força,	a	massa,	a	bravura	e	a	resistência	da	Mãe	Rússia	ainda
teriam	que	ser	jogadas	na	balança.	Mas,	até	onde	estratégia,	política,	visão	e	competência	podem	servir	de
árbitros,	Stalin	e	seus	comissários	mostraram-se,	nessa	ocasião,	os	trapalhões	mais	completamente	tapeados
da	Segunda	Guerra	Mundial.

✩

A	 diretriz	 de	 Hitler	 sobre	 a	 Operação	 Barbarossa,	 datada	 de	 18	 de	 de zembro	 de	 1940,	 estipulara	 o
grupamento	geral	e	as	missões	principais	das	forças	a	serem	concentradas	contra	a	Rússia.	Naquela	data,	o
total	da	força	alemã	na	frente	oriental	era	de	34	divisões.	Multiplicar	esse	número	por	mais	de	três	foi	um
imenso	processo	de	planejamento	e	preparação,	que	ocupou	inteiramente	os	primeiros	meses	de	1941.	Em
janeiro	e	 fevereiro,	a	aventura	balcânica	para	a	qual	o	Führer	deixou-se	arrastar	drenou	cinco	divisões	do
leste	para	o	sul,	três	das	quais	blindadas.	Em	maio,	o	dispositivo	alemão	no	Leste	subiu	para	87	divisões,	e
havia	nada	menos	de	25	absorvidas	nos	Bálcãs.	Considerando	a	magnitude	e	os	perigos	da	invasão	da	Rússia,
foi	imprevidente	perturbar	a	concentração	no	Leste	para	fazer	uma	diversão	tão	expressiva.	Veremos	agora
como	um	atraso	de	cinco	semanas	foi	imposto	à	operação	suprema,	em	decorrência	da	nossa	resistência	nos
Bálcãs	e,	especialmente,	da	revolução	iugoslava.	Ninguém	pode	avaliar	com	exatidão	que	consequências	teve
isto	 antes	 de	 o	 inverno	 se	 abater	 sobre	 a	 sorte	 da	 campanha	 alemã	 na	 Rússia.	 É	 razoável	 presumir	 que
Moscou	 tenha	 sido	 salva	 por	 isso.	 Durante	 maio	 e	 o	 começo	 de	 junho,	 muitas	 das	 mais	 bem-treinadas
divisões	alemãs	e	todos	os	blindados	foram	deslocados	dos	Bálcãs	para	a	frente	oriental	e,	no	momento	da



ofensiva,	os	alemães	atacaram	com	120	divisões,	17	das	quais	eram	blindadas	e	12,	motorizadas.	Seis	divisões
romenas	também	foram	incluídas	no	Grupo	de	Exércitos	do	Sul.	Na	reserva	geral,	mais	26	divisões	estavam
concentradas	ou	em	processo	de	concentração;	de	modo	que,	no	início	de	julho,	o	Alto	Comando	alemão
podia	 contar	 com	 pelo	 menos	 150	 divisões,	 apoiadas	 pela	 força	 de	 ataque	 principal	 de	 sua	 força	 aérea,
composta	por	cerca	de	2.700	aviões.

✩

Até	o	fim	de	março,	eu	não	estava	convencido	de	que	Hitler	se	houvesse	decidido	por	uma	guerra	mortal
com	a	Rússia,	nem	de	quão	próxima	ela	estava.	Nossos	relatórios	de	inteligência	revelaram	com	detalhes	a
extensa	movimentação	 de	 tropas	 alemãs	 em	 direção	 aos	 estados	 balcânicos	 e	 no	 in terior	 deles	 que	 havia
caracterizado	os	primeiros	três	meses	de	1941.	Nossos	agentes	conseguiam	mover-se	com	bastante	liberdade
nesses	 países	 quase	 neutros	 e	 puderam	 manter-nos	 bem	 ao	 corrente	 do	 maciço	 deslocamento	 de	 forças
alemãs	 para	 o	 sudeste	 por	 ferrovias	 ou	 rodovias.	Mas	 nada	 disso	 implicava	 necessariamente	 a	 invasão	 da
Rússia,	 sendo	 tudo	 facilmente	 explicável	 pelos	 interesses	 e	 pela	 política	 dos	 alemães	 na	 Romênia	 e	 na
Bulgária,	por	suas	intenções	em	relação	à	Grécia	e	por	arranjos	feitos	com	a	Iugoslávia	e	a	Hungria.	Muito
mais	difícil	era	obter	informações	sobre	a	imensa	movimentação	que	estava	ocorrendo	em	toda	a	Alemanha
em	direção	à	 frente	russa,	que	se	estendia	da	Romênia	até	o	Báltico.	A	 ideia	de	que	a	Alemanha,	naquele
estágio,	 e	 antes	 de	 resolver	 o	 panorama	balcânico,	 iniciasse	 outra	 grande	 guerra,	 dessa	 vez	 com	 a	Rússia,
parecia-me	boa	demais	para	ser	verdade.

Não	havia	sinal	de	redução	das	forças	alemãs	que	se	opunham	a	nós	do	outro	lado	do	Canal.	Os	ataques
aéreos	 alemães	 à	 Inglaterra	 continuavam	 intensos.	 O	 modo	 como	 a	 concentração	 de	 tropas	 alemãs	 na
Romênia	 e	na	Bulgária	 foi	 explicado	 e	 aparentemente	 aceito	pelo	 governo	 soviético,	 a	 com provação	que
tínhamos	 da	 remessa	 de	 grandes	 e	 valiosíssimos	 suprimentos	 da	 Rússia	 para	 a	 Alemanha,	 a	 evidente
comunhão	de	interesses	entre	esses	dois	países	no	domínio	e	divisão	do	Império	Britânico	no	Oriente,	tudo
isso	tornava	mais	provável	que	Hitler	e	Stalin	fechassem	um	bom	negócio	à	nossa	custa,	em	vez	de	travarem
uma	guerra	entre	si.	Esse	negócio,	hoje	sabemos,	era,	dentro	de	amplos	limites,	o	objetivo	de	Stalin.

Essas	impressões	eram	partilhadas	por	nosso	comitê	conjunto	de	inteligência.	Em	7	de	abril,	ele	informou
que	circulavam	pela	Europa	informes	sobre	um	plano	alemão	de	atacar	a	Rússia.	Embora	a	Alemanha,	no
dizer	do	comitê,	dispusesse	de	forças	consideráveis	no	Leste	e	esperasse	lutar	com	a	Rússia	num	ou	noutro
momento,	era	improvável	que	ela	optasse	por	abrir	de	imediato	outra	grande	frente	de	guerra.	Seu	principal
objetivo	 em	 1941,	 segundo	 o	 comitê,	 continuaria	 a	 ser	 a	 derrota	 da	 Inglaterra.	 Já	 em	 23	 de	maio,	 esse
comitê,	 formado	 pelas	 três	 forças	 armadas,	 comunicou	 que	 se	 haviam	 atenuado	 os	 boatos	 de	 um	 ataque
iminente	à	Rússia,	e	que	havia	informações	de	que	um	novo	acordo	entre	os	dois	países	estava	prestes	a	ser
firmado.

Nossos	 chefes	 de	 estado-maior	 estavam	 à	 frente	 de	 seus	 informantes.	 E	 foram	mais	 explícitos.	 “Temos
sólidos	 indícios”,	 advertiram	 ao	Comando	 do	Oriente	Médio	 em	 31	 de	maio,	 “de	 que	 os	 alemães	 estão
concentrando	grandes	forças	do	exército	e	da	força	aérea	contra	a	Rússia.	Por	meio	dessa	ameaça,	é	provável
que	exijam	concessões	sumamente	lesivas	para	nós.	Se	os	russos	as	recusarem,	os	alemães	avançarão.”

Somente	em	5	de	junho	foi	que	o	comitê	conjunto	de	inteligência	in formou	que	a	escala	dos	preparativos
militares	alemães	no	Leste	Europeu	parecia	indicar	que	estava	em	jogo	alguma	questão	mais	vital	do	que	um
acordo	 econômico.	 Era	 possível	 que	 a	 Alemanha	 desejasse	 eliminar	 de	 sua	 fronteira	 oriental	 a	 ameaça
potencial	 das	 forças	 soviéticas,	 cada	 vez	mais	 poderosas.	O	 comitê	 ainda	 julgava	 impossível	 dizer	 se	 isso
resultaria	numa	guerra	ou	num	acordo.



Eu	 não	 estava	 satisfeito	 com	 essa	 forma	 de	 avaliação	 coletiva	 e	 preferia	 examinar	 as	 informações
pessoalmente.	Assim,	já	no	verão	de	1940,	havia	providenciado	para	que	o	major	Desmond	Morton	fizesse
uma	seleção	diária	de	trechos	das	informações,	que	eu	sempre	lia,	formando	minha	própria	opinião,	às	vezes
com	grande	antecipação.

Assim,	foi	com	alívio	e	excitação	que,	no	fim	de	março	de	1941,	li	um	relatório	de	inteligência,	recebido
de	uma	de	nossas	fontes	mais	confiáveis,	sobre	a	movimentação	nos	dois	sentidos	de	blindados	alemães	na
ferrovia	de	Bucareste	a	Cracóvia.	Ele	mostrava	que,	tão	logo	os	ministros	 iugoslavos	haviam-se	submetido
em	Viena,	 três	das	cinco	divisões	Panzer	que	se	haviam	deslocado	para	o	sul	pela	Romênia,	em	direção	à
Grécia	e	 à	 Iugoslávia,	 tinham	sido	mandadas	de	volta	para	Cracóvia,	no	norte,	 e,	 em	segundo	 lugar,	que
todo	esse	transporte	se	invertera	depois	da	revolução	de	Belgrado,	sendo	as	três	divisões	Panzer	novamente
mandadas	 para	 a	 Romênia.	 Tinha	 sido	 impossível	 esconder	 de	 nossos	 agentes	 locais	 essas	 baldeações	 e
mudanças	de	direção	de	cerca	de	sessenta	trens.

Para	 mim,	 isso	 iluminou	 todo	 o	 cenário	 do	 leste	 como	 um	 relâmpago.	 O	 súbito	 deslocamento	 para
Cracóvia	 de	 tantos	 blindados	 necessários	 na	 esfera	 balcânica	 só	 podia	 significar	 a	 intenção	 de	Hitler	 de
invadir	 a	 Rússia	 em	maio.	 A	 partir	 daí,	 esse	me	 pareceu,	 sem	 sombra	 de	 dúvida,	 constituir	 seu	 objetivo
principal.	 O	 fato	 de	 a	 revolução	 de	 Belgrado	 ter	 exigido	 o	 retorno	 das	 divisões	 para	 a	 Romênia	 talvez
implicasse	um	atraso	de	maio	para	junho.	Pus-me	a	imaginar	um	meio	de	advertir	Stalin	e,	despertando-o
para	 o	 pe rigo,	 estabelecer	 com	 ele	 contatos	 semelhantes	 aos	 que	 eu	 havia	 instaurado	 com	 o	 presidente
Roosevelt.	Redigi	uma	mensagem	curta	e	enigmática,	na	esperança	de	que	precisamente	isso,	e	mais	o	fato
de	se	tratar	da	primeira	mensagem	que	eu	lhe	enviava	desde	meu	telegrama	formal	de	25	de	junho	de	1940,
apresentando	 elogiosamente	 Sir	 Stafford	 Cripps	 como	 embaixador,	 chamasse	 sua	 atenção	 e	 o	 levasse	 a
refletir.

Do	primeiro-ministro	para	Sir	Stafford	Cripps,	3	de	abril	de	1941

Para	M.	Stalin,	desde	que	possa	ser	pessoalmente	entregue	pelo	senhor.

Tenho	a	informação	segura,	vinda	de	um	agente	de	confiança,	de	que,	quando	os	alemães	julgaram	ter	a
Iugoslávia	na	rede	—	portanto,	depois	de	20	de	março	—	começaram	a	deslocar	três	das	cinco	divisões
Panzer	da	Romênia	para	o	sul	da	Polônia.	No	momento	em	que	tiveram	notícia	da	revolução	sérvia,	essa
movimentação	recebeu	contraordem.	Vossa	Excelência	há	de	apreciar	logo	a	importância	desses	fatos.

O	 embaixador	 inglês	 não	 respondeu	 até	 12	 de	 abril,	 quando	 disse	 que,	 pouco	 antes	 de	 receber	 meu
telegrama,	 ele	 mesmo	 havia	 remetido	 a	 Vyshinsky	 uma	 longa	 carta	 pessoal,	 recapitulando	 a	 sucessão	 de
falhas	do	governo	soviético	em	se	contrapor	às	invasões	alemãs	nos	Bálcãs	e	insistindo	vigorosamente	que	a
URSS,	no	seu	próprio	interesse,	optasse	por	uma	política	imediata	e	vigorosa	de	cooperação	com	os	países
que	 ainda	 se	opunham	ao	Eixo	naquela	 área.	 “Se	 agora”,	disse	 ele,	 “eu	 transmitisse	 através	de	Molotov	 a
mensagem	 do	 primeiro-ministro,	 que	 expressa	 a	 mesma	 tese,	 sob	 forma	muito	mais	 abreviada	 e	 menos
enfática,	 temo	 que	 o	 único	 efeito	 consistisse,	 provavelmente,	 em	 enfraquecer	 a	 impressão	 já	 causada	 em
Vyshinsky	por	minha	carta...”

Fiquei	irritado	com	isso	e	com	a	demora	ocorrida.	Essa	foi	a	única	mensagem	que	enviei	diretamente	a
Stalin	antes	do	ataque.	Sua	brevidade,	o	caráter	excepcional	da	comunicação,	o	fato	de	ela	provir	do	chefe
do	governo	e	de	ter	que	ser	entregue	pessoalmente	ao	chefe	do	governo	russo	pelo	embaixador,	tudo	isso
tencionava	dar-lhe	um	significado	especial	e	chamar	a	atenção	de	Stalin.	Eventualmente,	fiquei	sabendo	que
Sir	Stafford	a	entregou	a	Vyshinsky	em	19	de	abril	 e	que	Vyshinsky	 lhe	 informou	por	escrito,	em	23	de
abril,	havê-la	transmitido	a	Stalin.



Não	 tenho	 como	 julgar	 em	 termos	 definitivos	 se	 minha	 mensagem,	 caso	 fosse	 entregue	 com	 toda	 a
presteza	e	cerimônia	recomendadas,	teria	alterado	o	curso	dos	acontecimentos.	Não	obstante,	ainda	lamento
que	minhas	 instruções	 não	 tenham	 sido	 eficientemente	 cumpridas.	 Se	 eu	 tivesse	mantido	 algum	 contato
direto	com	Stalin,	talvez	pudesse	ter	impedido	que	ele	deixasse	uma	parcela	tão	grande	de	sua	força	aérea	ser
destruída	no	chão.

✩

Hoje	 sabemos	que	a	diretiva	de	Hitler	de	18	de	dezembro	havia	marcado	15	de	maio	como	a	data	de
invasão	da	Rússia,	e	que,	em	sua	fúria	diante	da	revolução	de	Belgrado,	ela	 fora	protelada	por	um	mês	e,
posteriormente,	 adiada	para	22	de	 junho.	Até	meados	de	março,	 a	movimentação	de	 tropas	ao	norte,	na
principal	frente	russa,	não	fora	de	natureza	a	exigir	medidas	especiais	de	ocultamento	pelos	alemães.	Em	13
de	março,	 entretanto,	 Ber lim	 expedira	 ordens	 de	 que	 se	 encerrasse	 o	 trabalho	 das	 delegações	 russas	 que
estavam	trabalhando	em	território	alemão	e	de	que	elas	fossem	man dadas	para	casa.	A	presença	dos	russos
nessa	parte	da	Alemanha	só	seria	permitida	até	25	de	março.	Durante	esse	período,	as	120	divisões	alemãs
mais	 qualificadas	 reuniram-se	 em	 seus	 três	 grupos	 de	 exército	 ao	 longo	 da	 frente	 russa.	 O	 Grupo	 de
Exércitos	 do	 Sul,	 sob	 as	 ordens	 de	Rundstedt,	 pelas	 razões	 já	 explicadas,	 estava	muito	 longe	 de	 ter	 uma
posição	 sólida	 em	 matéria	 de	 blindados.	 Não	 era	 só	 que	 suas	 divisões	 Panzer	 tivessem	 recentemente
retornado	 da	Grécia	 e	 da	 Iugoslávia.	 Apesar	 do	 adiamento	 do	 ataque	 para	 22	 de	 junho,	 elas	 precisavam
muito	de	descanso	e	de	reparos,	depois	de	seu	desgaste	mecânico	nos	Bálcãs.

Em	13	de	abril,	Schulenburg	viajou	de	Moscou	para	Berlim.	Hitler	o	recebeu	em	28	de	abril	e	brindou
seu	embaixador	com	uma	longa	diatribe	contra	a	Rússia.	Schulenburg	insistiu	no	tema	que	havia	dominado
todos	os	seus	relatórios.	“Estou	convencido	de	que	Stalin	está	disposto	a	nos	fazer	concessões	ainda	maiores.
Já	 houve	 uma	 indicação	 a	 nossos	 negociadores	 econômicos	 de	 que	 (se	 fizermos	 a	 solicitação	 em	 tempo
hábil)	 a	 Rússia	 poderá	 fornecer-nos	 até	 cinco	 milhões	 de	 toneladas	 de	 grãos	 por	 ano.”2	 Schulenburg
retornou	a	Moscou	em	30	de	abril,	profundamente	decepcionado	com	sua	entrevista	 com	Hitler.	Teve	a
clara	 impressão	de	 que	Hitler	 estava	decidido	 à	 guerra.	Ao	que	parece,	 tentou	 até	 advertir	 o	 embaixador
russo	em	Berlim,	Dekanosov,	nesse	sentido.	E	lutou	persistentemente,	nas	horas	finais,	por	sua	política	de
entendimento	entre	a	Alemanha	e	a	URSS.

Weizsächer,	 o	 funcionário-chefe	 do	 Ministério	 do	 Exterior	 alemão,	 era	 um	 servidor	 sumamente
competente,	 do	 tipo	 encontrado	nos	 órgãos	 gover namentais	 de	muitos	 países.	Não	 era	 um	político	 com
poder	 executivo	 e,	 segundo	 o	 costume	 inglês,	 não	 poderia	 ser	 responsabilizado	pela	 política	 do	 governo.
Não	obstante,	foi	condenado	a	sete	anos	de	prisão	com	trabalhos	forçados	por	sentença	dos	tribunais	criados
pelos	 vencedores.	 Embora,	 por	 conseguinte,	 ele	 seja	 classificado	 como	 criminoso	 de	 guerra,	 é	 certo	 que
apresentou	bons	conselhos	a	 seus	 superiores.	Alegra-nos	que	não	 tenham	aceito.	Assim	comentou	ele	 essa
entrevista:

Posso	resumir	numa	frase	minha	visão	sobre	um	conflito	alemão-soviético.	Se	cada	cidade	russa	reduzida	a
cinzas	fosse	tão	valiosa	para	nós	quanto	um	encouraçado	inglês	afundado,	eu	defenderia	a	guerra	alemã-
soviética	neste	verão;	mas	creio	que	só	sairíamos	vencedores	na	Rússia	no	sentido	militar	e	que,	por	outro
lado,	teríamos	a	perder	no	sentido	econômico.
Talvez	se	possa	considerar	atraente	a	perspectiva	de	desferir	contra	o	sistema	comunista	um	golpe	mortal,
e	talvez	também	se	possa	dizer	que	é	inerente	à	lógica	das	coisas	mobilizar	o	continente	eurasiano	contra
o	 reinado	 anglo-saxão	 e	 seus	 seguidores.	Mas	 o	 único	 fator	 decisivo	 é	 saber	 se	 esse	 projeto	 apressará	 a
queda	da	Inglaterra.	(...)



Um	ataque	alemão	à	Rússia	apenas	daria	aos	ingleses	uma	nova	força	moral.	Seria	interpretado,	ali,	como
uma	incerteza	alemã	quanto	ao	sucesso	de	nossa	luta	contra	a	Inglaterra.	Com	isso,	não	apenas	estaríamos
admitindo	que	a	guerra	ainda	duraria	muito	tempo,	como	também,	dessa	maneira,	talvez	efetivamente	a
prolongássemos,	em	vez	de	abreviá-la.

Em	7	de	maio,	Schulenburg	comunicou,	esperançoso,	que	Stalin	havia	assumido	a	presidência	do	Soviet
de	 Comissários	 do	 Povo	 no	 lugar	 de	Molotov	 e,	 desse	 modo,	 tornara-se	 o	 chefe	 de	 governo	 da	 União
Soviética:	 “Estou	 convencido	 de	 que	 Stalin	 usará	 seu	 novo	 cargo	 para	 participar	 pessoalmente	 da
manutenção	e	ampliação	de	boas	relações	entre	os	soviéticos	e	a	Alemanha.”

O	adido	naval	alemão,	num	memorando	enviado	de	Moscou,	expressou	o	mesmo	ponto	de	vista,	com
estas	palavras:	“Stalin	é	o	pivô	da	colaboração	germano-soviética.”	Os	exemplos	do	apaziguamento	russo	em
relação	à	Alemanha	aumentaram.	Em	3	de	maio,	a	Rússia	havia	reconhecido	oficial mente	o	governo	pró-
germânico	de	Rashid	Ali,	no	Iraque.	Em	7	de	maio,	os	representantes	diplomáticos	da	Bélgica	e	da	Noruega
foram	 expulsos	 da	 Rússia.	 Até	 o	 embaixador	 iugoslavo	 foi	 despachado.	 No	 início	 de	 junho,	 a	 missão
diplomática	grega	foi	banida	de	Moscou.	Como	escreveu	poste riormente	o	general	Thomas,	chefe	da	seção
de	 economia	 do	Ministério	 da	Guerra	 alemão,	 em	 seu	 artigo	 sobre	 a	 economia	 de	 guerra	 do	Reich,	 “os
russos	 efetuaram	 suas	 entregas	 até	 a	 véspera	 do	 ataque	 e,	 nos	 últimos	 dias,	 o	 transporte	 de	 borracha	 do
Extremo	Oriente	foi	feito	por	trens	expressos”.

✩

Não	 tínhamos	 informações	 completas,	 é	 claro,	 sobre	 os	 ânimos	 em	 Moscou,	 mas	 o	 objetivo	 alemão
parecia	 simples	 e	 compreensível.	 Em	 16	 de	 maio,	 telegrafei	 ao	 general	 Smuts:	 “Parece	 que	 Hitler	 se
concentra	 em	massa	 contra	 a	Rússia.	Uma	movimentação	 incessante	de	 tropas,	 forças	blindadas	 e	 aviões,
partindo	dos	Bálcãs	para	o	norte	e	da	França	e	da	Alemanha	para	o	leste,	está	em	andamento.”	Stalin	deve
ter	feito	um	grande	esforço	para	preservar	suas	ilusões	sobre	a	política	de	Hitler.	Depois	de	mais	um	mês	de
intenso	desdobramento	de	 tropas	alemãs,	Schulenburg	 telegrafou	ao	Ministério	do	Exterior	da	Alemanha
em	13	de	junho:

O	comissário	do	povo	Molotov	acaba	de	dar-me	o	seguinte	texto	de	um	comunicado	da	Tass,	que	será
transmitido	hoje	à	noite	e	publicado	nos	jornais	de	amanhã:
Antes	 mesmo	 do	 retorno	 do	 embaixador	 inglês	 Cripps	 para	 Londres,	 mas	 especialmente	 desde	 seu
retorno,	têm-se	divulgado	rumores	sobre	uma	guerra	iminente	entre	a	URSS	e	a	Alemanha	na	imprensa
inglesa	e	estrangeira.	(...)
Apesar	do	evidente	absurdo	desses	boatos,	os	círculos	responsáveis	de	Moscou	julgaram	necessário	declarar
que	constituem	uma	desastrada	manobra	de	propaganda	das	forças	alinhadas	contra	a	União	Soviética	e	a
Alemanha,	que	estão	interessadas	na	propagação	e	intensificação	da	guerra.

Hitler	 tinha	 toda	 razão	de	estar	 contente	com	o	 sucesso	de	 suas	medidas	de	dissimulação	e	cobertura	e
com	o	estado	de	ânimo	de	sua	vítima.

O	 absurdo	 final	 de	 Molotov	 é	 digno	 de	 registro.	 Em	 22	 de	 junho,	 à	 1h17,	 Schulenburg	 tornou	 a
telegrafar	ao	Ministério	das	Relações	Exteriores	alemão:

Molotov	 chamou-me	 ao	 seu	 gabinete	 esta	 noite	 às	 21h30.	Depois	 de	mencionar	 as	 supostas	 repetidas
violações	da	fronteira	por	aviões	alemães,	(...)	Molotov	declarou	o	seguinte:



Havia	 vários	 indícios	 de	 que	 o	 governo	 alemão	 estava	 insatisfeito	 com	 o	 governo	 soviético.	 Eram	 até
correntes	rumores	de	uma	guerra	 iminente	entre	a	Alemanha	e	a	União	Soviética.	O	governo	soviético
não	conseguia	compreender	as	razões	da	insatisfação	da	Alemanha.	(...)	Ele	apreciaria	que	eu	lhe	dissesse	o
que	teria	acarretado	a	presente	situação	das	relações	entre	a	Alemanha	e	a	Rússia	soviética.
Retruquei	que	não	podia	responder	à	sua	pergunta,	já	que	me	faltava	a	informação	pertinente,	mas	que
transmitiria	sua	comunicação	a	Berlim.

A	 hora	 havia	 soado.	 Às	 quatro	 horas	 desse	 mesmo	 22	 de	 junho	 de	 1941,	 Ribbentrop	 entregou	 uma
declaração	formal	de	guerra	ao	embaixador	russo	em	Berlim.	Ao	raiar	do	dia,	Schulenburg	apresentou-se	a
Molotov	 no	 Kremlin.	 Este	 ouviu	 em	 silêncio	 a	 declaração	 lida	 pelo	 embaixador	 alemão,	 e	 em	 seguida
comentou:	 “É	 a	 guerra.	Vossos	 aviões	 acabaram	de	bombardear	umas	dez	 aldeias	desprotegidas.	O	 senhor
acha	que	nós	merecíamos	isso?”3

✩

Diante	 da	 transmissão	 da	 Tass,	 era	 inútil	 insistirmos	 nas	 várias	 advertên cias	 feitas	 por	 Mr.	 Eden	 ao
embaixador	soviético	em	Londres,	ou	num	novo	esforço	pessoal	meu	de	despertar	Stalin	para	o	perigo	que
corria.	 Informações	 ainda	mais	 precisas	 tinham	 sido	 constantemente	 enviadas	 ao	 governo	 soviético	 pelos
Estados	Unidos.	Nada	que	qualquer	um	de	nós	pudesse	fazer	conseguia	penetrar	no	obtuso	preconceito	e
nas	 ideias	 fixas	 que	 Stalin	 havia	 erguido	 entre	 ele	 mesmo	 e	 a	 terrível	 verdade.	 Embora,	 segundo	 as
estimativas	alemãs,	186	divisões	russas	estivessem	em	posição	atrás	das	fronteiras	sovié ticas,	119	delas	diante
da	 frente	 alemã,	 os	 exércitos	 russos	 foram,	 em	 grande	 parte,	 apanhados	 de	 surpresa.	 Os	 alemães	 não
encontraram	 nenhum	 sinal	 de	 preparativos	 ofensivos	 na	 zona	 avançada,	 e	 as	 tropas	 russas	 de	 cobertura
foram	rapidamente	dominadas.	Algo	parecido	com	o	desastre	que	se	abatera	sobre	a	força	aérea	polonesa	em
1°	de	 setembro	de	1939	 ia	 se	 repetir,	 em	escala	muito	maior,	nos	aeródromos	 russos:	muitas	 centenas	de
aviões	foram	surpreendidos	de	madrugada	e	destruídos	antes	que	conseguissem	decolar.	Assim,	o	frenesi	de
ódio	à	Inglaterra	e	aos	Estados	Unidos,	que	a	máquina	de	propaganda	soviética	pusera	no	ar	à	meia-noite,
foi	abafado,	ao	amanhecer,	pelo	canhoneio	alemão.	Os	perversos	nem	sempre	são	espertos,	e	os	ditadores
nem	sempre	têm	razão.

É	impossível	concluir	este	relato	sem	fazer	referência	a	uma	terrível	decisão	política	adotada	por	Hitler	em
relação	aos	seus	novos	inimigos,	e	posta	em	prática	sob	toda	a	pressão	da	luta	mortal,	em	vastas	áreas	de	terra
estéril	ou	arruinada	e	em	meio	aos	horrores	do	inverno.	Numa	conferência	em	14	de	junho	de	1941,	ele
deu	ordens	 verbais	que	 regeram,	 em	 larga	medida,	 a	 conduta	do	 exército	 alemão	para	 com	as	 tropas	 e	o
povo	russos,	e	que	levaram	a	muitos	atos	bárbaros	e	implacáveis.	Segundo	os	documentos	de	Nuremberg,	o
general	Halder	declarou:

Antes	do	ataque	à	Rússia,	o	Führer	convocou	uma	conferência	de	todos	os	comandantes	e	pessoal	ligado
ao	Supremo	Comando	sobre	a	questão	do	próximo	ataque	à	Rússia.	Não	me	lembro	da	data	exata	dessa
conferência.	 (...)	Na	 conferência,	o	Führer	declarou	que	os	métodos	usados	na	guerra	 contra	os	 russos
teriam	 que	 ser	 diferentes	 dos	 usados	 contra	 o	 Ocidente.	 (...)	 Ele	 disse	 que	 a	 luta	 entre	 a	 Rússia	 e	 a
Alemanha	era	uma	 luta	 russa.	Declarou	que,	não	 sendo	os	 russos	 signatários	da	Convenção	de	Haia,	o
tratamento	de	 seus	prisioneiros	de	 guerra	não	 teria	que	 seguir	 as	disposições	da	Convenção.	 (...)	Disse
[também]	que	os	chamados	“Comissários”	não	deveriam	ser	considerados	prisioneiros	de	guerra.4

E,	segundo	Keitel:



O	tema	principal	de	Hitler	foi	que	aquela	era	a	batalha	decisiva	entre	as	duas	ideologias,	e	que	esse	fato
tornava	 impossível	 usarmos	 nessa	 guerra	 [com	 a	 Rússia]	 métodos	 como	 os	 que	 nós,	 militares,
conhecíamos,	e	que	eram	considerados	os	únicos	métodos	corretos	nos	termos	da	lei	internacional.5

✩

Na	noite	de	sexta-feira,	20	de	junho,	rumei	para	Chequers	sozinho.	Eu	sabia	que	o	ataque	alemão	à	Rússia
era	uma	questão	de	dias	ou,	 talvez,	de	horas.	Havia	 tomado	providências	para	 fazer	um	pronunciamento
pelo	 rádio	 na	 noite	 de	 sábado,	 abordando	 esse	 acontecimento.	 Naturalmente,	 teria	 que	 ser	 em	 termos
cautelosos.	Além	disso,	naquele	momento,	o	governo	soviético,	ao	mesmo	tempo	altivo	e	obtuso,	encarava
todas	as	advertências	que	fazíamos	como	uma	mera	tentativa	de	homens	derrotados	de	arrastar	outros	para	a
desgraça.	Em	decorrência	de	minhas	reflexões	no	carro,	adiei	o	pronunciamento	para	a	noite	de	domingo,
quando	achei	que	tudo	estaria	esclarecido.	Assim,	o	sábado	transcorreu	em	sua	faina	habitual.

Quando	acordei	na	manhã	de	domingo,	dia	22,	deram-me	a	notícia	da	invasão	da	Rússia	por	Hitler.	Isso
mudava	a	convicção	em	certeza.	Eu	não	tinha	a	menor	dúvida	de	onde	estavam	nosso	dever	e	nossa	política.
Nem	 tampouco	 sobre	 o	 que	 dizer.	 Restava	 apenas	 a	 tarefa	 de	 compor	 o	 texto.	 Pedi	 que	 se	 noticiasse
imediatamente	 que	 eu	 faria	 um	pronunciamento	 às	 21	horas.	 Pouco	depois,	 o	 general	Dill,	 que	 viera	 às
pressas	de	Londres,	entrou	em	meu	quarto	com	notícias	detalhadas.	Os	alemães	tinham	invadido	a	Rússia
numa	frente	imensa,	haviam	surpreendido	grande	parte	da	força	aérea	soviética	pousada	nos	aeródromos	e
pareciam	 estar	 avançando	 com	 grande	 rapidez	 e	 violência.	 O	 CIGS	 acrescentou:	 “Acho	 que	 eles	 serão
aprisionados	como	num	curral,	em	hordas.”

Passei	o	dia	compondo	meu	discurso.	Não	havia	tempo	para	consultar	o	Gabinete	de	Guerra,	nem	isso
era	necessário.	Eu	sabia	que	todos	sentíamos	o	mesmo	sobre	essa	questão.	Mr.	Eden,	Lord	Beaverbrook	e	Sir
Stafford	Cripps	—	que	deixara	Moscou	no	dia	10	—	também	estiveram	comigo	durante	o	dia.	No	discurso
pelo	rádio,	eu	disse:

“O	regime	nazi	é	 indistinguível	dos	piores	aspectos	do	comunismo.	É	desprovido	de	qualquer	 tema	ou
princípio	além	da	ganância	e	da	dominação	racial.	Supera	todas	as	formas	de	maldade	humana	na	eficiência
de	sua	crueldade	e	em	sua	agressão	feroz.	Ninguém	tem	sido	um	opositor	do	comunismo	mais	consistente
do	que	eu,	nos	últimos	25	anos.	Não	desdigo	uma	só	palavra	que	proferi	a	respeito	dele.	Mas	tudo	isso	se
extingue	diante	do	espetáculo	que	agora	 começa.	O	passado,	 com	seus	 crimes,	 loucuras	 e	 tragédias,	 some
num	 lampejo.	Vejo	 os	 soldados	 russos	 à	 porta	 da	 pátria,	 guardando	 os	 campos	 que	 os	 pais	 araram	desde
tempos	imemoriais.	Vejo-os	na	guarda	de	suas	casas,	onde	mães	e	esposas	rezam	—	ah!	sim,	pois	há	hora	em
que	 todos	 rezam	—	pela	 segurança	de	 seus	 amados,	 pelo	 retorno	daquele	 que	 garante	o	 sustento,	de	 seu
defensor,	 seu	 protetor.	 Vejo	 as	 dez	 mil	 aldeias	 da	 Rússia,	 onde	 os	 meios	 de	 existência	 são	 arduamente
arrancados	 do	 solo,	mas	 onde	 ainda	 há	 alegrias	 humanas	 primordiais,	 onde	 as	moças	 riem	 e	 as	 crianças
brincam.	 Vejo,	 avançando	 sobre	 tudo	 isso	 em	 horrenda	 investida,	 a	 máquina	 de	 guerra	 nazi,	 com	 seus
oficiais	 prussianos	 vociferantes,	 pedantes,	 batendo	 os	 calcanhares,	 e	 com	 seus	matreiros	 agentes	 especiais,
recém-saídos	 da	 intimidação	 e	 manietação	 de	 uma	 dúzia	 de	 países.	 Vejo	 também	 as	 massas	 insensíveis,
adestradas,	submissas	e	embrutecidas	da	soldadesca	bárbara	dos	hunos,	avançando	lentamente	qual	massa	de
gafanhotos	a	se	arrastar.	Vejo	os	bombardeiros	e	caças	alemães	no	céu,	ainda	doloridos	de	muitas	chicotadas
inglesas,	encantados	por	acharem	o	que	lhes	parece	ser	uma	presa	mais	fácil	e	mais	segura.

“Por	trás	de	todo	esse	aparato	ofuscante,	por	trás	de	toda	essa	tempestade,	vejo	aquele	grupelho	de	vilões
que	planejam,	preparam	e	despejam	essa	catadupa	de	horrores	sobre	a	humanidade.	(...)



“Tenho	que	declarar	a	decisão	do	governo	de	Sua	Majestade	—	e	estou	certo	de	que	é	uma	decisão	a	que
os	grandes	Domínios	darão	seu	concurso	no	devido	tem po	—,	pois	devemos	falar	agora,	de	imediato,	sem
um	dia	de	espera.	Cabe-me	fazer	a	declaração,	mas	acaso	alguém	duvida	de	qual	será	nossa	política?	Temos
apenas	um	objetivo	e	um	único	e	irrevogável	propósito.	Estamos	determinados	a	destruir	Hitler	e	qualquer
vestígio	do	regime	nazi.	Disso,	nada	nos	desviará	—	nada.	Jamais	conversaremos,	jamais	negociaremos	com
Hitler	 ou	 com	 qualquer	 um	 de	 sua	 quadrilha.	 Vamos	 combatê-lo	 no	 chão,	 vamos	 combatê-lo	 no	 mar,
vamos	combatê-lo	no	ar,	até	que,	com	a	ajuda	de	Deus,	tenhamos	livrado	a	Terra	de	sua	sombra	e	libertado
os	povos	de	seu	jugo.	Qualquer	homem	ou	nação	que	esteja	em	luta	contra	o	domínio	dos	nazis	terá	nossa
ajuda.	Qualquer	homem	ou	nação	que	marcha	com	Hitler	é	nosso	inimigo.	(...)	É	essa	a	nossa	política	e	é
essa	a	nossa	declaração.	Portanto,	daremos	toda	a	ajuda	que	pudermos	à	Rússia	e	ao	povo	russo.	Apelaremos
a	todos	os	nossos	amigos	e	aliados	em	todas	as	partes	do	mundo,	para	que	adotem	a	mesma	orientação	e	a
sigam,	como	seguiremos	nós,	fiel	e	firmemente,	até	o	fim.	(...)

“Esta	não	é	uma	guerra	de	classes,	é	uma	guerra	em	que	todo	o	Império	Britânico	e	a	Commonwealth
Britânica	de	Nações	estão	empenhados,	sem	distinção	de	raça,	credo	ou	partido.	Não	cabe	a	mim	falar	da
ação	dos	Estados	Unidos,	mas	isto	eu	afirmo:	se	Hitler	imagina	que	seu	ataque	à	Rússia	soviética	provocará	a
menor	 divergência	 de	 objetivos	 ou	 a	 menor	 redução	 do	 empenho	 das	 grandes	 democracias	 que	 estão
decididas	por	sua	condenação,	ele	está	deploravelmente	enganado.	Ao	contrário,	seremos	reforçados	e	esti-
mulados	no	empenho	em	resgatar	a	humanidade	de	sua	tirania.	Ficaremos	mais	fortes,	e	não	mais	fracos,	na
determinação	e	nos	recursos.

“Não	é	momento	de	discursos	moralistas	sobre	os	desatinos	dos	países	e	governos	que	se	permitiram	ser
derrubados	um	a	um,	quando,	através	da	ação	conjunta,	poderiam	ter	poupado	a	si	mesmos	e	ao	mundo
dessa	catástrofe.	Mas,	quando	me	referi,	minutos	atrás,	à	sede	de	sangue	e	aos	apetites	odiosos	de	Hitler,	que
o	impeliram	ou	o	atraíram	para	sua	aventura	russa,	afirmei	que	havia	uma	motivação	mais	profunda	por	trás
desse	ultraje.	Ele	quer	destruir	o	poderio	russo	porque	tem	a	esperança,	se	lograr	êxito	nisso,	de	poder	trazer
de	volta	do	leste	a	força	principal	de	seu	exército	e	sua	força	aérea	e	lançá-los	sobre	esta	Ilha,	que	ele	sabe	que
terá	de	vencer,	ou	então	sofrer	o	castigo	por	seus	crimes.	Sua	invasão	da	Rússia	não	passa	de	um	prelúdio	à
tentativa	 de	 invasão	 das	 Ilhas	 Inglesas.	Ele	 espera,	 sem	dúvida,	 que	 tudo	 isso	 possa	 consumar-se	 antes	 da
chegada	 do	 inverno,	 e	 que	 consiga	 subjugar	 a	Grã-Bretanha	 antes	 que	 a	 esquadra	 e	 o	 poderio	 aéreo	 dos
Estados	Unidos	possam	intervir.	Espera	poder	repetir	novamente,	em	escala	maior	do	que	nunca,	o	processo
de	destruição	de	seus	 inimigos	um	por	um,	no	qual	tem	vicejado	e	prosperado	por	tanto	tempo,	e	espera
que,	depois	disso,	o	cenário	fique	livre	para	o	último	ato,	sem	o	qual	todas	as	suas	conquistas	seriam	inúteis
—	a	subjugação	do	Hemisfério	Ocidental	a	sua	vontade	e	seu	sistema.

“O	perigo	russo	é,	pois,	o	nosso	perigo	e	o	perigo	dos	Estados	Unidos,	assim	como	a	causa	de	qualquer
russo	que	se	bate	por	sua	família	e	seu	lar	é	a	causa	dos	homens	livres	e	dos	povos	livres	em	todas	as	partes	do
globo.	Aprendamos	a	 lição	 já	ensinada	por	 tão	cruel	experiência.	Redobremos	nosso	esforço	e	ataquemos
com	a	força	da	união,	enquanto	nos	restarem	vida	e	poder.”

1	Definição	do	Oxford	English	Dictionary.
2	Nazi-Soviet	Relations,	1939-1941,	publicado	em	1948	pelo	Departamento	de	Estado,	Washington,	p.	332.
3	 Esse	 foi	 o	 último	 ato	 da	 carreira	 diplomática	 do	 conde	 Schulenburg.	 No	 final	 de	 1943,	 seu	 nome	 aparece	 nos	 círculos	 secretos	 de
conspiração	 contra	 Hitler,	 na	 Alemanha,	 como	 possível	 ministro	 do	 Exterior	 de	 um	 governo	 sucessor	 do	 regime	 nazi,	 em	 vista	 de	 sua
qualificação	 especial	 para	negociar	 uma	paz	 em	 separado	 com	Stalin.	Ele	 foi	 preso	pelos	 nazis	 após	 o	 atentado	 contra	Hitler,	 em	 julho	de
1944,	e	encarcerado	nas	celas	da	Gestapo.	Em	10	de	novembro,	foi	executado.
4	Nuremberg	Documents,	parte	VI,	p.	310	e	seg.
5	Ibid.,	parte	XI,	p.	16.
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