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Arnn está também numa posição perfeita para escrever esta investigação contundente
e inteligente sobre o que Churchill ainda nos pode ensinar sobre política, guerra e vida.
64#&7<+&1214 Raquel Duque
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ma das frases mais
famosas do cânone
de Churchill resulta
da sexta-feira, 10 de
maio de 1940, quando o Rei Jorge VI
tinha acabado de nomear Winston Churchill como primeiro-ministro da Grã-Bretanha — o mesmo dia em que Adolf
Hitler tinha desencadeado o Blitzkrieg no
Ocidente. “Eu senti-me como se estivesse
a andar com o destino”, recordou ele oito
anos mais tarde, “e que toda a minha vida
passada tivesse sido apenas uma preparação para esta hora e para este julgamento.”
Ao descobrir que Larry Arnn, presidente do Hillsdale College, tinha intitulado o seu livro de Churchill’s Trial,
presumi que ele se referisse àquela frase, e assim era, mas só em parte. Porque ao terminá-lo, os leitores vão reconhecer que Churchill foi posto em
julgamento por historiadores revisionistas da Direita e da Esquerda e que
este livro é um argumento apaixonado e
profundamente articulado para a defesa, conduzido por alguém que, estando
precisamente na sucessão apostólica de
Churchill é a certa para a montar.
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Arnn era um investigador assistente do falecido Sir Martin Gilbert (que
morreu em fevereiro último e a quem
este livro é dedicado), que conduziu a
redação da biograﬁa oﬁcial de Randolph Churchill (que morreu em 1968),
o único ﬁlho do próprio Sir Winston
Churchill. Como redator-chefe e editor da série monumental de Hillsdale,
The Churchill Documents, que se espera que chegue a 23 volumes e abrangendo, praticamente, cada palavra
que Churchill escreveu, Arnn encontra-se também também numa posição
perfeita para escrever esta investigação contundente e inteligente sobre o
que Churchill ainda nos pode ensinar
sobre política, guerra e vida.
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Mas não é a posição apostólica de
Arnn que mais o prepara para entender
Churchill e para ajudar esta e futuras
gerações a compreendê-lo. É a educação que Arnn teve e o que dela fez. Ele
foi um dos fundadores do Claremont
Institute for the Study of Statesmanship
and Political Philosophy, porque era, e
é, um estudante do estadismo e da ﬁlosoﬁa política. A sua abordagem ao
estudo da política e da ﬁlosoﬁa é uma
alternativa e remédio autoconsciente à
forma de estudar estes grandes temas,
que têm sido deﬁnidos há um século ou
mais. A forma estabelecida de estudar
política é partir do pressuposto de que
não existe justiça ou injustiça nem nenhuma distinção objetiva entre tirania e
liberdade ou grandeza e mediocridade;
a forma estabelecida de seguir a ﬁlosoﬁa
é partir do princípio de que não existe
verdade. É pelo facto de questionar estas
visões convencionais que Arnn é capaz
de compreender Churchill como ele se
compreendeu a si mesmo, e entender o
que Churchill pode ter para nos ensinar.
A grande recompensa para nós é o aviso poderoso de que também podemos, e
devemos, fazer escolhas momentâneas,
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que há escolhas melhores e piores a serem feitas, que alguns dos nossos julgamentos irão pedir grandeza e que essa
grandeza, embora rara, é possível.

cação para o autogoverno”, observa
Arnn, “e ele aﬁrmou em muitos lugares que os indianos eram certamente
capazes disso em princípio.”

****

****

A tese de Arnn neste livro é simples: os
pensamentos e as ações de Winston Churchill são de uso prático hoje e contêm informações importantes para nós, mesmo
meio século depois da sua morte, e, além
disso, que nós, na era presente, estamos
em perigo de os ignorarmos ou esquecermos. Os críticos de Churchill declaram
— de fato, eles até têm argumentado em
reuniões recentes do International Churchill Center — que o tempo de Churchill
era tão diferente do nosso que já não há
quaisquer lições a serem aprendidas da
sua vida e tempo. Eles alegam que os perigos enfrentados pelas sociedades ocidentais estão tão distantes daqueles do
período de 1900-1955, quando Churchill
estava no Parlamento, que as suas experiências são estritamente para os livros de
história em vez de terem alguma relevância para os assuntos atuais. Além disso, os
antecedentes cronológicos e de classe de
um aristocrata imperialista Vitoriano tornam a história da sua vida tão racialmente
parcial e atávica que é melhor varrer para
debaixo do tapete como um embaraçoso
retrocesso a uma era há muito morta.
Arnn não concorda com nada disto.
Sobre a questão preocupante do racismo de Churchill, ele aponta os buracos
na teoria da conspiração de que o principal motivo para início da guerra, — a
luta para manter os japoneses fora do
nordeste da Índia — abriu as portas e
pontenciou a terrível Fome de Bengala
em 1943 que matou milhões de indianos. Da mesma forma, ele salienta nas
notas ﬁnais a ocasião na qual Churchill
perguntou ao representante de Mahatma Gandhi na sua casa de campo,
Chartwell em Kent, em 1935, e disse-lhe que “o Sr. Gandhi subiu muito na
minha consideração desde que defendeu os intocáveis.” Arnn coloca a oposição de Churchill ao autogoverno indiano no seu contexto histórico apropriado, e destaca que muitas das coisas
para que Churchill alertou que poderiam acontecer no caso da Índia ganhar
a independência — como os massacres
no Punjab — vieram a acontecer. “Em
nenhuma circunstância Churchill diz
que a raça ou a cor eram uma qualiﬁ-

Este livro tem tido uma longa gestação
e é o resultado de uma vida do pensamento de Arnn sobre Churchill. Uma
das suas controvérsias — que é vigorosamente contestada pela Esquerda
e por todos aqueles que acreditam no
determinismo — é que grandes homens
e mulheres realmente têm importância
na História. Quando caminhamos ao
redor do campus de Hillsdale encontramos estátuas, maiores do que o tamanho real, de pessoas como George Washington, Thomas Jeﬀerson, Abraham
Lincoln, Winston Churchill, Ronald
Reagan e Margaret Thatcher, que eloquentemente sublinham no bronze o
ponto que o presidente do colégio espera fazer neste livro: grandes homens
e mulheres importam tanto como “as
forças impessoais e vastas” da História.
Não há melhor exemplo da validade da teoria da história do Grande
Homem que possa ser encontrado na
era moderna do que as discussões do
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governo britânico sobre a questão da
abertura das negociações de paz no ﬁnal de maio de 1940, que é muito bem
analisada por Arnn. Várias descrições
destas séries de debates vitais no seio
do Gabinete de Guerra deturpam a posição tomada pelo então Ministro dos
Negócios Estrangeiros, Lord Halifax,
cuja biograﬁa eu escrevi em 1991, e que
é muitas vezes erroneamente retratado como defensor da rendição cobarde
às exigências de Hitler. Na verdade, as
questões em causa e as posições tomadas pelos protagonistas eram muito
mais subtis e complexas do que isto,
mas em última análise não menos perigosas, porque se as negociações de
paz tivessem tido início no momento
da retirada da Grã-Bretanha do continente europeu em Dunquerque, não
saberíamos onde teriam acabado. Arnn
narra estes debates com um toque certo, explicando como a resolução e o
julgamento político de Churchill conduziram à “salvação do governo livre.”
Em contraste total, a interpretação marxista não tem absolutamente
nada a dizer-nos sobre a crucial decisão britânica para combater em 1940.
Os representantes do proletariado em
torno da mesa dos cinco membros do
Gabinete de Guerra — Clement Attlee e Arthur Greenwood do Partido
Trabalhista — estavam praticamente
em silêncio, enquanto as discussões-chave tinham lugar entre dois aristocratas — Halifax e Churchill — com
o representante da burguesia, Neville
Chamberlain, também bastante calado. Neste momento vital da história da
civilização ocidental, a teoria da história do Grande Homem explica tudo e a
interpretação marxista nada.

****

Grandes homens
e mulheres
importam tanto
como as “forças
impessoais e
vastas” da história

Além de boicotar a análise marxista e a sua preocupação com a ideia da
inevitabilidade histórica, Arnn concentra-se na importância do acaso e
pura sorte em acontecimentos humanos, algo de que o próprio Churchill
estava profundamente consciente.
“Nós apenas temos de deixar o olho
da mente examinar a história das nações,” escreveu Churchill, “realmente, para rever a experiência das nossas
próprias vidas pequenas, para observar a parte decisiva cujo acidente e
acaso jogam a cada momento.” Porque
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se a História não é senão a acumulação
da experiência de dezenas de milhões
de pessoas a fazerem contagens de escolhas conscientes a cada dia ao longo
de milhões de anos, é claro que isso
não pode ser subjugado ao longo das
linhas de orientação de classe estabelecidas pelos deterministas.
Arnn também não tem nenhum
entendimento com as teorias da moda
modernas para a eclosão da Primeira
Guerra Mundial que culpam outras
forças, que não a liderança alemã e
austro-húngara, pelo cataclismo resultante. Por todos aqueles historiadores que procuraram culpar o imperialismo, ou a corrida armamentista,
ou o capitalismo, ou a “arrogância”
anglo-francesa, ou mesmo o suposto
belicismo de Churchill para a tragédia de agosto de 1914, este livro declara corretamente que nesse mês de
clímax “a Alemanha e a Áustria deixaram à vontade as suas máquinas de
guerra na Sérvia até ao sul e na Bélgica
e França e os seus aliados no norte e
oeste.” Os seus líderes quiseram atacar enquanto pensaram que o tempo
ainda estava do seu lado, visando a
dominar o continente europeu e assim, finalmente, o mundo.
Ao passo que um grande número de biógrafos de Churchill tende a
ignorar ou a passar por cima do seu
único trabalho de ficção, Savrola: A
Tale of the Revolution in Laurania
(1899), como um mero jeu d’esprit,
Arnn encontra nele justamente uma
dica da filosofia política caridosa e
fundamentalmente decente de Churchill. Churchill, que o publicou apenas com 25 anos, mais tarde pediu
aos seus amigos que não o lessem,
por vergonha da sua incursão juvenil
na escrita de romance, mas Arnn vê
esta, corretamente chamada, “ficção
próxima da autobiografia” como uma
chave para compreender o homem
que, na altura da escrita, estava apenas a meses de entrar para a Câmara
dos Comuns pela primeira vez.
Arnn não se coíbe de extrair princípios morais e conclusões dos trabalhos de Churchill e de fazer generalizações sobre a natureza humana que,
sobre ponderação, são verdadeiras e
de valor. “A ciência é necessária”, escreve ele num comentário sobre um
dos ensaios de Churchill, e também a
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ciência é um mestre. À medida que a
capacidade humana para fazer cresce,
a capacidade humana para controlar
os motores através dos quais se faz
diminui. O problema lógico é implacável: podemos ﬁcar como estamos e
levar vidas mais curtas de dor e desgosto, ou podemos usar a nossa capacidade para tornar as nossas vidas
mais fáceis e seguras. Se ﬁzermos isto,
ganharemos poder e podemos usar

tias modestas e tendo alguns meses de
preparação, poderiam destruir os dois
edifícios mais altos nos Estados Unidos,
daniﬁcar o Pentágono, ameaçar a Casa
Branca e matar quase três mil pessoas
num trabalho de poucas horas.
O livro é dividido em três secções distintas — Guerra, Império e
Paz — e o autor coloca, portanto, o
imperialismo de Churchill no centro. “Churchill era um imperialista”,

esse poder contra nós próprios. Tais
enigmas encontram-se ao longo deste
livro e deixam o leitor pensativo.
Outro exemplo pode ser encontrado
na extrapolação de Arnn de um pensamento que Churchill expressou no Savrola sobre como a ciência estava a substituir a civilização e as suas virtudes. “O
direito (right) nunca foi simplesmente
soberano sobre o poder,” escreve Arnn,
“mas tem sido um componente dele e,
anteriormente, um componente maior.”
Agora o que importa é inventar e organizar adequadamente a invenção em
poder prático. Vemos no nosso quotidiano que a aplicação deste poder crescente se torna mais fácil e requer menos
na forma de organização. Nenhum dos
países dos quais provêm os terroristas
do 11 de Setembro poderia produzir um
avião comercial a jato. Mas dezanove dos seus cidadãos, gastando quan-

afirma inequivocamente no início
da segunda secção. Esta ênfase pode
tornar alguns americanos — cujo país
nasceu, apesar de tudo, de uma luta
anticolonialista, — ligeiramente desconfortáveis, num momento em que
a Esquerda conseguiu igualar o imperialismo ao racismo e à exploração.
Porém, Churchill era de fato uma
criança do Império, e foi a essa entidade, tanto quanto à nação britânica,
que ele dedicou a sua vida.
Em 1940, naquele que é talvez seu
mais famoso discurso de tempo de
guerra, Churchill disse:
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“Vamos, portanto, preparar-nos para
os nossos deveres, e assim sustentar-nos a nós mesmos, que se o Império
Britânico e a sua Commonwealth durar
mil anos, os homens ainda dirão ‘Este
foi o seu melhor momento.”
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Ele escolheu gloriﬁcar uma instituição que sem o seu conhecimento tinha
apenas 15 anos de duração, em vez de
um milhar (embora a Commonwealth
ainda perdure e esteja até em expansão). Churchill diﬁcilmente conceberia
uma Grã-Bretanha sem um império,
mas foi forçado a viver para vê-lo.
Quando Churchill enviou ajuda
militar à Grécia, em abril de 1941,
decisão criticada por alguns dos che-

“A ciência é
necessária”, escreve,
(...) e também
a ciência é um
mestre. À medida
que a capacidade
humana para fazer
cresce, a capacidade
humana para
controlar os
motores através
dos quais se faz
diminui
fes de gabinete na altura e por historiadores militares desde então, e
que acabou em desastre, ele defendeu
as suas ações no Parlamento no que
Arnn descreve como “uma declaração bela.” A 27 de abril de 1941, ele
disse dos gregos:
“Pela garantia solene dada antes da
guerra, a Grã-Bretanha tinha-lhes
prometido a sua ajuda. Eles declararam que lutariam pela sua terra natal mesmo se nenhum dos seus vizinhos partilhassem a causa com eles,
e mesmo que os deixássemos à sua
sorte. Mas não poderíamos fazer isso.
Há regras contra esse tipo de coisa; e
quebrar essas regras seria fatal para a
honra do Império Britânico, sem a qual
nós não poderíamos esperar nem merecer ganhar esta dura guerra.”

É claro que a Grã-Bretanha tinha dado
garantias semelhantes à Polónia antes da
guerra, que ela manifestamente falhou a
cumprir devido a fatos geográﬁcos imutáveis — por exemplo, a Alemanha estar
entre a Grã-Bretanha e a Polónia — mas
Churchill sentiu que a honra do Império
que ele amava estava em causa em 1941,
quando a Marinha Real podia fornecer
um exército britânico à Grécia.
Admirar Churchill, o defensor da
democracia, todavia, condenar Churchill, o imperialista — como o Presidente Franklin D. Roosevelt fazia frequentemente — é uma falsa dicotomia, porque eles são um e o mesmo homem, que
tinha uma certa ideia do Império Britânico, tal como Charles de Gaulle tinha
“uma certa ideia de França.” A ideia de
Churchill não tinha nada a ver com um-homem-um-voto, mas tudo a ver com
proteger os fracos (por exemplo, os intocáveis) da exploração económica e
ﬁscal do nível Mughal, o subcontinente
de incursões russas, pashtun ou japonesas, o povo de práticas bárbaras como
o thuggee (o assassinato de viajantes) e
a suttee (prática de queimar as esposas
nas piras dos funerais dos maridos), e a
minoria muçulmana da maioria hindu,
todos enquanto usava o então incomparável poder da Marinha Real para manter as rotas de comércio globais abertas.
Reduzir um dever tão complexo e nobre, no qual Churchill acreditava absolutamente e ao qual dedicou a sua vida,
à teoria do imperialismo marxista sem
alma como sendo tudo sobre dumping
capitalista de produção em excesso, é
não compreender totalmente o papel da
Grã-Bretanha ao longo de três séculos.

Se é rico pode facilmente pagar. Se
é rico o suficiente para enviar 25 guinéus, pode ser organizado um grupo
de pessoas cegas no seu distrito particular que sejam especialmente escolhidas para terem aparelhos sem
fios comprados com o seu dinheiro:
& se gostar — mas espero que não — o
seu nome pode constar de cada aparelho. Se não é rico — dar algo, por
mais pequeno que seja, é a melhor
maneira de se sentir rico.
Churchill acreditava que Alfred,
poema de Lorde Tennyson Locksley Hall previu tão cedo quanto 1835
fenómenos como poder aéreo, a Sociedade das Nações e o Bolchevismo,
apesar de, francamente, isso exigir
uma construção em seis dísticos face
à qual a maioria pode hesitar. Arnn
está num terreno muito mais forte
quando atribui ao próprio Churchill
a previsão de desenvolvimentos e invenções muito avançadas no futuro
em dois artigos extensos, que Churchill escreveu em 1931 e 1936, e são
reproduzidos aqui na íntegra como
apêndices. Claro, também foi Churchill que, em 1924, — muito antes do
Projeto Manhattan começar em Los
Alamos — escreveu, depois de uma
conversa com o seu orientador científico, o Professor Frederick Lindemann, “Não poderia uma bomba do
tamanho de uma laranja ser reconhecida como possuindo um poder
secreto para destruir um quarteirão
inteiro de edifícios — ou melhor dizendo, concentrar a força de mil toneladas de pólvora e explodir uma cidade de uma só vez?”

****

****

Uma crítica a este livro é que demasiadas das fascinantes notas ﬁnais deveriam
ter sido incorporadas no texto ou aparecer
como notas de rodapé na parte inferior da
página. Os leitores simplesmente não
consultam a parte de trás do livro o tempo
todo, especialmente quando a maioria das
notas ﬁnais são citações de páginas, e por
isso, eles perderão um enorme número de
fatos encantadores, eruditos e, ocasionalmente, importantes sobre Churchill e o
seu tempo. Conhecemos nas notas ﬁnais,
por exemplo, a transmissão de Natal de
1929 de Churchill, apelando por dinheiro
para comprar rádios sem ﬁos para os invisuais, no qual ele disse:

Arnn atribui grande importância
aos poderes de previsão de Churchill,
que ele justamente vê como um atributo relevante num estadista. No primeiro dos apêndices, um artigo intitulado
“Fifty Years Hence”, que apareceu pela
primeira vez na revista Strand em dezembro de 1931, Churchill fez o ponto
essencialmente característico dos Whigs (whiggish) de que “Assumimos que
o progresso será constante… se ele parasse ou fosse revertido, haveria uma
catástrofe de horror inimaginável.” Era
uma frase que só poderia ter sido escrita
antes de Auschwitz. Mais à frente no artigo, Churchill aﬁrma que “O passado já

  # 0 1  : 8 + +  Ì  0  / ' 4 1     Ì  8 ' 4 { 1         NOVA

CI DADAN IA

79

) 7 + #  2# 4 #  #  ) 4 # 0 &' < #

não nos permite sequer antever obscuramente o futuro.” Seguidamente imaginou algo que soa familiar à internet
e à banda larga quando escreveu como
“telefones sem ﬁos e televisão, seguindo naturalmente o seu caminho atual de
desenvolvimento, permitiriam ao seu
proprietário conectar-se com qualquer
divisão instalada de forma semelhante
e ouvir e participar na conversa” e que
“meios de comunicação excessivamente rápidos estariam acessíveis.”
Anos antes da sua invenção, Churchill
escreveu sobre “energia solar”, “comida
sintética”, robôs, viagem especial interplanetária e bombas nucleares “que podem aniquilar nações inteiras.” No entanto, previu que “sem um crescimento
igual de Misericórdia, Piedade, Paz e
Amor, a própria Ciência pode destruir
tudo o que torna a vida humana majestosa e tolerável.” Era uma visão triste,
não menos importante, porque ele sentiu
que — mesmo dois anos antes de Hitler
chegar ao poder — “governos democráticos derivam ao longo da linha de menor
resistência, tendo vistas curtas, pagando
o seu caminho com compensações e caridade e suavizando o seu caminho com
banalidades agradáveis ao ouvido.” Se
isso não é uma previsão da política externa ocidental moderna em relação às au-
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Ele previu
que “sem um
crescimento igual
de Misericórdia,
Piedade, Paz e
Amor, a própria
Ciência pode
destruir tudo o
que torna a vida
humana majestosa
e tolerável”
tocracias da Rússia, China, Irão e Coreia
do Norte, é difícil aﬁrmar o que é.
****
Em agosto de 1936, com Renânia militarizada por Hitler, Churchill escreveu
um artigo na revista Collier, intitulado “What Good’s a Constitution?” que
Arnn também reproduz integralmente.
Será que um governo existe para o indi-
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viduo”, perguntou ele, “ou os indivíduos
existem para o governo?” Confrontado
com o aumento de poder dos Estados
totalitários da Alemanha Nazi, a Itália
Fascista, a Rússia Soviética e o Japão Imperial, a resposta de Churchill foi aquela que alegraria o coração de qualquer
apoiante do Tea Party hoje. “Nos Estados
Unidos”, escreveu ele do New Deal America, “a crise económica levou a uma extensão das atividades do Executivo e cruciﬁcação, por agitadores irresponsáveis,
de certos grupos e secções da população
como inimigos dos restantes.”
Churchill pensava talvez no próprio FDR, que no seu primeiro Discurso
Inaugural, em março de 1933, falara dos
“governantes da troca de bens da humanidade [que] têm falhado por causa da
sua própria teimosia e incompetência” e
“cambistas sem escrúpulos [que] permanecem acusados no tribunal da opinião
pública, rejeitados pelos corações e mentes dos homens,” e atacavam genericamente o que ele chamava de “uma geração de self-seeker?” Em contraste total,
Churchill ofereceu uma análise que iria
atrair qualquer libertário dos dias modernos. “É quando as paixões e ambições
desmedidas são, assim, desamarradas”,
escreveu ele, “que as algemas podem ser
deslizadas sobre os cidadãos e eles podem
ser trazidos para a subjugação integral do
governo executivo.” Alternativamente,
Churchill acreditava que “o verdadeiro
direito e poder se baseiam no indivíduo.”
Numa das poucas áreas em que Larry
Arnn tem um problema sério com Churchill — sobre se “o passado já não nos permite sequer antever obscuramente o futuro” — os leitores deste livro inteligente,
estimulante e bem escrito vão concluir
que o Presidente de Hillsdale está certo e
o primeiro-ministro da Grã-Bretanha estava errado. O passado é, de facto, a única
forma segura pela qual podemos medir
tanto o presente como o futuro, e são livros como este que nos vão ajudar a fazê-lo. Os leitores também podem concluir
que, pelos padrões de Winston Churchill,
tal como Larry Arnn interpretou, estamos a atuar lamentavelmente mal na Era
de Obama ou Trump. O que quer que possamos concluir sobre isso, porém, como
jurados no julgamento de Churchill, a
evidência e o testemunho deste livro persuadirão os leitores de que os acusadores
de Churchill têm mostrado um desprezo
deliberado e imprudente pela verdade.

