
George Orwell

Literatura e Política
Jornalismo em tempos de guerra

Tradução:
Sérgio Lopes

Seleção e introdução à edição brasileira:
Arthur Ituassu

Professor de Relações Internacionais, PUC-Rio

JORGE ZAHAR EDITOR

Rio de Janeiro



Título original:
The Observer Years

Tradução autorizada da primeira edição inglesa,
publicada em 2003 por Atlantic Books,
de Londres, Inglaterra, em nome de Guardian Newspapers Ltd.
Atlantic Books é um selo de Grove Atlantic Ltd.

Copyright © 2003, Guardian Newspapers Ltd.
Introdução © 2003, Jonathan Heawood

The Observer é uma marca registrada do Guardian Media Group Plc.
Observer Books é um selo de Guardian Newspapers Ltd.

Copyright da edição brasileira © 2006:
Jorge Zahar Editor Ltda.
rua México 31 sobreloja
20031-144   Rio de Janeiro, RJ
tel.: (21) 2108-0808 / fax: (21) 2108-0800
e-mail: jze@zahar.com.br
site: www.zahar.com.br

Todos os direitos reservados.
A reprodução não-autorizada desta publicação, no todo
ou em parte, constitui violação de direitos autorais. (Lei 9.610/98)

Capa: Sérgio Campante
Ilustração da capa: Orwell Archive, UCL Library Services, Special Collections

CIP-Brasil. Catalogação-na-fonte
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ.

Orwell, George, 1903-1950
G89L Literatura e política: jornalismo em tempos de guerra / George Orwell;

tradução, Sérgio Lopes; seleção e introdução à edição brasileira, Arthur Ituassu.
– Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006

Tradução: The Observer years
Textos escritos entre 1942 e 1949 para o jornal britânico The Observer
ISBN 85-7110-959-1

1. Orwell, George, 1903-1950 - Coletânea. 2. Literatura. 3. Ciência
política. 4. Jornalismo. I. Ituassu, Arthur. II. The Observer. III. Título.

CDD 082
06-3744 CDU 081



Sumário

7 Introdução à edição brasileira
11 Introdução à edição original

� Os Artigos

19 A vez da Índia
23 O espírito da época
25 No país de Darlan
31 Os fins e os meios
35 Cenas do cotidiano
39 Oito anos de guerra: memórias espanholas
42 Crianças desamparadas
45 Guarda Civil: lições para o futuro
48 Efeitos da ocupação do ponto de vista francês
53 O Partido Clerical pode ressurgir na França
57 De Gaulle pretende manter a Indochina
61 Ordenando o caos de Colônia
65 O futuro de uma Alemanha arruinada
68 Aliados enfrentam crise de alimentos na Alemanha
72 Camponeses bávaros ignoram a guerra
76 Os alemães ainda duvidam de nossa união
79 Diminui o interesse da França pela guerra
84 Políticos libertados voltam a Paris
87 O perigo da separação das zonas de ocupação
92 Obstáculos a um governo unificado na Alemanha
96 Destino incerto dos refugiados
99 Marx e a Rússia

103 A utopia de Oscar Wilde

� As Resenhas

109 Um  crítico americano
113 Retrato do general



116 Retrato de um viciado
119 A França não é só Paris
123 Revolta no deserto urbano
127 Espanha oculta
130 Na linha de fogo
133 Martelando as rodas
137 Povo escolhido
140 À beira do abismo
143 Velho mestre
146 Motivos de desalento
149 Casa de força
152 Aqui tudo se transforma
156 A ira divina
160 Inversões climáticas
164 Viagem de volta
168 A causa romântica
172 Milagres chineses
176 O poeta puritano
180 Novo mundo
184 O padre e o poeta
187 Numa prisão espanhola
191 Um poeta na escuridão
194 Um homem do mar
197 Farsa francesa
200 Charles, o grande
204 Horror e compaixão
207 Em fuga
210 Como ia dizendo
213 Por que a França caiu
216 Vá às formigas
219 “Mr. Sludge”
222 O dilema do escritor
224 A defesa da liberdade
226 A cultura e as classes

231 Índice remissivo



65

�  8 de abril de 1945  �

O futuro de uma Alemanha arruinada
Bolsões de miséria rural não ajudam a Europa

À medida que se estende o avanço sobre a Alemanha e a
devastação lavrada pelos bombardeios aliados é mais e mais des-
nudada, é inevitável que três comentários venham à mente de
quase todo observador.

O primeiro: “As pessoas em casa não têm a menor idéia dis-
to aqui”. O segundo: “É um milagre que eles tenham continua-
do a lutar”. E o terceiro: “Imagine o trabalho para reconstruir
tudo isso!”.

É uma grande verdade que a dimensão dos ataques relâmpa-
gos lançados pelos aliados à Alemanha continua ainda hoje des-
conhecida neste país, e sua importância na derrocada da resis-
tência alemã é provavelmente muito subestimada. É difícil
transmitir a realidade dos ataques aéreos por meio de jornais e
rádios, e o homem nas ruas pode ser perdoado se ele imagina que
o que fizemos à Alemanha nos últimos quatro anos é meramente o
mesmo tipo de coisa que fizeram conosco em 1940.

Mas esse equívoco, que deve ser ainda mais comum nos Es-
tados Unidos, traz consigo um perigo potencial, e os vários pro-
testos contra os bombardeios indiscriminados que foram feitos
por pacifistas e humanitários apenas confundiram a questão.

Mundo empobrecido

Bombardeios não são especialmente desumanos. A guerra em si
é desumana, e o bombardeio, que é usado para paralisar a indús-
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tria e o transporte, e não para matar seres humanos, é uma arma
relativamente civilizada. A guerra “normal” ou “legítima” é igual-
mente destrutiva em relação aos objetos inanimados, e imensa-
mente mais destrutiva em relação às vidas humanas.

De mais a mais, uma bomba atinge uma parcela fortuita da
população, enquanto os homens mortos em combate são justa-
mente aqueles os quais a comunidade não poderia abrir mão. A
população da Inglaterra jamais se sentiu à vontade com o bom-
bardeio de civis e, sem dúvida, eles estarão suficientemente dis-
postos para compadecer-se dos alemães assim que os tiverem
derrotado definitivamente, mas o que eles ainda não compreen-
deram – graças à sua própria comparativa imunidade – é a assus-
tadora destruição provocada pela guerra moderna e o longo pe-
ríodo de empobrecimento que agora se descortina diante de todo
o mundo.

Caminhar pelas cidades arruinadas da Alemanha é sentir
uma dúvida verdadeira sobre a continuidade da civilização, pois
é preciso lembrar que não apenas a Alemanha foi atacada. A
mesma desolação se estende, ao menos em trechos consideráveis,
ao longo de todo o caminho desde Bruxelas a Stalingrado. E a
destruição é ainda mais completa nas frentes de batalha do que
nos alvos de bombardeios. Nos cerca de 500 quilômetros entre o
Marne e o Reno não há, por exemplo, uma ponte ou um viaduto
que não tenha ido pelos ares.

Milhões de desabrigados

Mesmo na Inglaterra, estamos cientes de que precisamos de três
milhões de casas e que as chances de obtê-las num tempo
mensurável parecem remotas. Mas quantas casas precisarão a
Alemanha, a Polônia, a URSS e a Itália? Quando se pensa na
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espantosa tarefa de reconstruir Colônia, Essen, Hamburgo, Var-
sóvia, Budapeste, Cracóvia, Odessa, Leningrado e tantas outras
cidades européias, grandes e pequenas – e reconstruí-las ao final
de seis anos, durante os quais toda mão-de-obra disponível foi
dissipada na produção da guerra – percebe-se que deverá trans-
correr um longo período antes que os padrões de vida até mesmo
de 1939 possam ser restabelecidos.

Ainda não sabemos a extensão total dos estragos causados à
Alemanha, porém, julgando pelas áreas que foram até agora per-
corridas, é difícil acreditar na força dos alemães para pagar qual-
quer tipo de reparação, seja em bens ou em trabalho. Apenas
para abrigar a população alemã, para pôr as fábricas danifica-
das para funcionar e para manter a agricultura alemã longe de
um colapso após a libertação dos trabalhadores estrangeiros, será
necessário todo o trabalho de que a população do país puder
dispor.

Se, como atualmente se planeja, milhões de alemães forem
deportados para os países vitoriosos a fim de trabalhar na recons-
trução, a reabilitação da própria Alemanha será a mais lenta de
todas. Após a última guerra, a impossibilidade de obtenção de
reparações financeiras substanciais – em poucas palavras, de fa-
zer o inimigo pagar pela guerra – foi finalmente alcançada. No
entanto, bem menos generalizada é a percepção de que o empo-
brecimento de qualquer país se reflete desfavoravelmente em todo
o mundo. Não há qualquer vantagem em transformar a Alema-
nha em uma espécie de bolsão de miséria rural.




