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Os “tão poucos”...
Quando a França caiu sob o ataque de maio de 1940, ninguém, nem mesmo os
alemães poderiam prever uma vitória tão rápida em seis semanas. A perspectiva
após o armistício francês era a melhor: a França derrotada, a Itália aliada, a URSS
não-beligerante, os EUA longe e desinteressados demais.
Restava apenas a Inglaterra, cujo pensamento alemão a colocava acuada e sem
motivos para lutar, afinal, a Alemanha nada exigia da Inglaterra, não havia
nenhuma reivindicação territorial ou discórdia importante ou (agora) compromisso
algum já que França e Polônia não mais opunham resistência. Por que então os
ingleses continuariam uma guerra que não poderiam vencer?
Mas não era assim que os ingleses pensavam. A recusa aos insistentes apelos de paz colocava o
Füher Alemão numa situação inusitada: ele tinha que guerrear com a Inglaterra apesar de não desejar e
de não obter nenhum ganho com isso. Ele queria se livrar dos ingleses e se voltar para a “guerra de
verdade”. Aquela que ele iria iniciar com a URSS.
Mas para se livrar dos ingleses era necessário impor-lhes a paz. Isso não viria sem uma vitória decisiva
no território das Ilhas Britânicas, isso não viria sem a transposição do canal da Mancha (que os ingleses
chamam de Canal da Inglaterra), isso não viria sem a supremacia aérea e é aí que a nossa história
começa.
O livro de Bishop narra a saga inglesa desde o pré-guerra com as mudanças de comando e filosofias
que levaram a Inglaterra a ter as armas necessárias para a batalha. Nem sempre com organização
britânica, e muitas vezes com iniciativas individuais, a despeito do governo, a estrutura e a estratégia da
guerra aérea vai se forjando.
A queda da França e a dura decisão de ajudar o aliado ou poupar os recursos para a defesa nacional, a
impotência diante dos bombardeios alemães que ceifavam vidas inglesas, mas que não deviam ser
combatidos, as inovações técnicas, a disposição incansável das equipes de terra e da população, a
resignação diante das agruras impostas pelo inimigo. Está tudo narrado com paixão pelo autor.
Num caos aparente de improviso, gerenciamento da escassez de recursos, adaptação às táticas
inimigas, o autor vai desfilando os feitos de uma elite já consagrada pela história: os pilotos ingleses,
que combateram nas mais diversas circunstâncias nos mais diversos graus de sacrifício pessoal, até
aos poucos, virarem a maré aérea ao demonstrarem ser uma presa muito maior do que o lobo alemão
pensava.
Se o livro tem um defeito, ele é a narração desequilibrada para o lado inglês, o que é justificável, mas
que ocasiona perdas ao explicar extensamente e em detalhe algumas passagens históricas, sem o
correspondente do lado alemão, onde as decisões são tratadas sempre de forma superficial e
desdenhosa. Quase que uma guerra entre elfos e orcs escrita anteriormente pelo conterrâneo Tolkien.
Os poucos mapas são suficientes, mas senti falta de mais fichas técnicas das aeronaves de ambos os
lados e de quadros com estatísticas de produção e perdas.
Resumo: Um bom livro que vale a pena conhecer.
Cotação: 4 estrelas.
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