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DAVID LLOYD GEORGE E A “TAL COISA” DEMASIADO GRAVE PARA SER 

CONFIADA A MILITARES 

 

 

Em 1886, o célebre político francês Georges Clemenceau estabeleceu uma das máximas 

mais citadas do pensamento antimilitar, embora nada tendo de pacifista ou moderador, como, 

erradamente, se pode pensar. Segundo afirmou então, a guerra seria «uma coisa demasiado 

grave para ser confiada a militares». Fanático opositor da cedência da Alsácia-Lorena à 

Alemanha, Clemenceau corporizava o desejo de vingança que, depois da derrota de 1871, 

haveria de fazer o seu caminho até aos campos de batalha de 1914. Daí que o que o famoso 

tribuno gaulês expressava com a sua conhecida frase não era mais do que uma grande 

desconfiança relativamente ao patriotismo e à competência dos oficiais franceses. Esse cenário 

de perigosa desconfiança haveria de proporcionar, de resto, o conhecidíssimo e não menos 

lamentável “caso Dreyfus”. 

Já depois de se iniciar a Grande Guerra, outro político civil, David Lloyd George, 

haveria de dar plena forma às preocupações de Clemenceau, embora, neste caso, fosse apenas a 

competência e não o patriotismo que o renomado político britânico fazia questão de pôr em 

causa. As críticas de Lloyd George aos chefes militares dos exércitos aliados são de uma 

impiedosa e revoltada contundência, constituindo um raro exemplo de afirmação da superior 

responsabilidade dos governos na condução das guerras. 

 

Insatisfeito com o desenrolar das operações militares britânicas dos quatro primeiros 

meses da guerra, David Lloyd George, então Chancellor of the Exchequer (equivalente a 

ministro das Finanças), endereçou ao primeiro-ministro Asquith uma carta que marca a 

primeira tentativa séria para um elemento do governo pôr em dúvida a sabedoria estratégica e 

táctica dos chefes militares que estavam a conduzir as operações. Enterradas nas trincheiras de 

França, as tropas britânicas pareciam condenadas a aguentar – apenas aguentar. Com data de 

Dezembro de 1914, a carta rezava o seguinte: 

 
 Meu caro Primeiro Ministro, 

 

 Estou apreensivo acerca das perspectivas da guerra, a menos que o Governo tome 

algumas medidas decisivas para controlar a situação. Não consigo ver, em parte alguma, 

sinais de que os nossos chefes e guias militares estejam a considerar qualquer plano para 

nos tirar da insatisfatória posição em que nos encontramos. Se não tivesse sido testemunha 

da sua deplorável falta de previsão, não julgaria possível que homens tão responsavelmente 

colocados pudessem possuir tão escassa prudência. Deve recordar-se do incidente das 

bocas-de-fogo de artilharia e das munições. Quando levantei a questão no Gabinete, o 

Ministério da Guerra apenas encomendou, no total, 600 armas. Era para serem entregues 

em Setembro próximo. Os imensos recursos industriais do país não foram organizados para 

produzir artilharia, espingardas ou munições, e a América nem sequer foi sondada. Como 

resultado das actividades e sugestões do Comité do Gabinete, 4.000 bocas-de-fogo estão 

agora prometidas para antes daquela data. Também foram providenciadas munições para a 

mesma data. Quanto a espingardas, a situação ainda não satisfaz.... 

 Até à presente semana, não foi feito nenhum verdadeiro esforço para apurar a situação 

da Rússia. Agora, K.
1
 convidou um oficial russo para cá vir conferenciar, com vista a uma 

ajuda à Rússia, em munições. Há dois meses, fiz pressão nesse sentido no Ministério da 

Guerra. Se assim se tivesse feito, podíamos ter ajudado a Rússia enquanto Arcangel estava 

ainda aberto, poupando-a ao risco dos cunhetes vazios. 
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 Não podíamos programar uma série de reuniões do Comité de Guerra do C.I.D.
2
 para 

uma data próxima? Reuniões ocasionais, com intervalos de uma semana ou de quinze dias, 

não valerão de nada. 

 Perdoe-me por me intrometer no seu merecido descanso, mas sinto que a continuação 

do actual impasse está cheio de perigos. 

 Seu.....
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 Esta carta provocou o efeito pretendido por Lloyd George. Nas suas Memórias de 

Guerra, George recorda as alterações então produzidas e a situação difícil em que se 

encontrava a condução da guerra: 

 
 Quando a campanha de 1914, em todas as frentes, chegou ao fim, devido às condições 

meteorológicas, o Comando Supremo, político, militar e naval, nos países beligerantes, 

dispôs de tempo para rever a situação e decidir as modalidades de acção para o futuro. 

Cada exército constatou que os seus primeiros planos haviam sido frustrados e arruinados 

pelos combates que haviam tido lugar. Nem um só dos pormenorizados esquemas, 

cuidadosamente preparados e aperfeiçoados, durante anos, por especialistas, e guardados 

nos seus gabinetes, prontos para serem activados “ no dia pelo qual todos tinham 

ansiosamente esperado”, havia sobrevivido ao presente impacto das batalhas. Algo 

funcionara mal em todos eles. 

 Tinha havido o longamente preparado e depois engavetado plano alemão para esmagar a 

França em poucas semanas, através de um envolvimento de forças esmagadoras através da 

Bélgica, seguido por uma imediata viragem para leste, com as tropas vitoriosas a cilindrarem 

os exércitos da Rússia. Foi preparado até ao último detalhe. Nada tinha sido descuidado 

excepto a extensão e o efeito da intervenção militar da Grã-Bretanha, e também, talvez, o 

importante facto de a execução do plano caber a homens diferentes dos que o haviam 

concebido. 

 Esse esquema tinha agora falhado completamente e os seus destroços espalhados ao 

longo das margens do Marne e do Yser. A gaveta de Berlim estava vazia. O falhanço do 

plano invencível não tinha sido previsto. Consequentemente, há que elaborar um novo 

plano. 

 O plano francês de atacar com os Primeiro e Segundo Exércitos a sul de Metz e com o 

Quarto e Quinto a norte nunca teve qualquer hipótese de sucesso. Baseava-se em 

pressupostos que nunca se materializaram. A ideia britânica de deter os Alemães na frente 

belga, enquanto os Franceses se empenhavam contra eles mais a sul, baseava-se no mesmo 

completo erro de cálculo da estratégia alemã, tal como a que enganou os generais 

franceses. Esta estratégia estava unicamente em conformidade com a estratégia francesa. 

Se a ideia de Sir John French de ocupação de Antuérpia tivesse sido adoptada, ter-se-ia que 

lidar com uma situação diferente. 

 O sonho austríaco de uma marcha fácil, de Belgrado até Nish, proporcionou um amargo 

despertar, uma vez que os camponeses sérvios infligiram duas derrotas desastrosas aos seus 

lampeiros invasores. Os Russos obtiveram alguns êxitos contra os Austríacos. Contra a 

Alemanha, se alguma vez dispuseram de um plano, nunca o puderam pôr em prática. A 

invasão da Prússia Oriental foi pouco mais do que uma improvisação quixotesca para salvar 

a França dos erros crassos dos seus generais. Teve um fim trágico, em Tannenberg. 

 Os grandes combates de 1914, por conseguinte, despedaçaram cada um dos sonhos 

militares e arruinaram qualquer esperança militar em ambos os lados. Os chefes militares 

estavam desprovidos de qualquer ideia clara sobre a forma de se alcançar a vitória final. 

Cada exército tivera os seus desaires. Cada exército tivera os seus sucessos. No final da 

campanha de 1914, todos eles rejubilaram com as vitórias e esqueceram as derrotas. Era 
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este o estado de espírito geral, nas linhas de combate e à retaguarda das mesmas. Mas 

ninguém tinha uma ideia clara sobre o que devia tentar fazer a seguir. Assim sendo, novos 

planos devem ser ponderados para a campanha de 1915. 

 Fui suficientemente corajoso para formar uma opinião acerca da situação geral e 

bastante temerário para a expressar. Como tenho sido severamente criticado em certos 

meios profissionais por causa das minhas impertinentes actividades neste assunto, senti-me 

obrigado a expor as considerações que me levaram a desafiar a política, ou a falta dela, que, 

nas circunstâncias, era responsável pelo prolongamento da guerra, acrescentou 

enormemente os inerentes sacrifícios em vidas humanas, aumentou os seus encargos e 

trouxe a causa dos Aliados à beira de um desastre irrecuperável. 

 Porque haveria um civil, que não fez estudos sobre a ciência da guerra, de se preocupar 

de todo com questões estratégicas? Porque não deixar essa parte do problema da guerra 

aos homens que devotaram as suas vidas a esse estudo? A minha resposta a esses que me 

acusam de me imiscuir num assunto de que nada sabia – excepto o que tinha aprendido 

através de leituras das guerras passadas e conversas com militares que encontrei, aqui e em 

França –, é que, à medida que os acontecimentos se desenrolam, torna-se cada vez mais 

evidente para o espírito do mais tosco amador que os militares estão lidando 

desajeitadamente com o seu trabalho. A estratégia aliada em França tem sido um 

sanguinário erro, que quase nos empurrou para uma derrota irreversível. Quando falhou, os 

Altos Comandos não tinham uma alternativa racional para proporem. Os generais aliados 

ficaram completamente desconcertados com a decisão de cavar trincheiras dos Alemães. 

Não encontraram nada de melhor do que o sacrifício de milhões de homens, no esforço sem 

esperança de uma manobra de ruptura. Mesmo nessas circunstâncias, não procuraram 

saber que ajuda mecânica era necessária para levar por diante uma tal operação, nem 

proporcionaram nenhum pensamento sistemático real acerca dos métodos de aprovisionar 

os seus exércitos com a necessária maquinaria para pôr em prática os seus planos, confusos 

e loucos. 

 O grau de insensatez das suas ideias, nesta fase, pode ser medido através da dolorosa 

narrativa da sucessão de loucas ofensivas que, durante anos, haveriam de ceifar, aos 

milhões, a fina-flor das juventudes britânica e francesa, num esforço vão para carregar 

contra metralhadoras habilmente dissimuladas e efectivamente protegidas. 

 A responsabilidade primária pelos sucessos e insucessos é dos Governos, e eles não 

podem sacudir nenhuma parcela dessa responsabilidade, argumentando que confiaram nos 

profissionais que eram, manifestamente, incapazes para a sua tarefa.
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 A determinação e a razão demonstradas por Lloyd George na sua argumentação não 

tardaram a catapultá-lo para novas funções, sucessivamente de maior responsabilidade na 

condução da guerra. Assim, em 25 de Maio de 1915, deixa a pasta das Finanças e assume a das 

Munições. Um ano mais tarde, em 6 de Junho de 1916, devido à morte de Kitchener, é ele o 

escolhido para sobraçar a pasta da Guerra. Todavia, já não foi a tempo de evitar a repetição de 

muitos dos erros que tão veementemente havia censurado, de que foi lamentável exemplo a 

ofensiva do Somme, iniciada em 1 de Julho de 1916, poucos dias após a sua entrada em 

funções. Por fim, em 6 de Dezembro de 1916, ascenderia ao cargo de primeiro-ministro, 

substituindo Asquith, funções em que se manteve até Outubro de 1922.  
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