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COITADINHO DO HITLER 
 

 

Pressionado pelos conselheiros que entendiam ser dever inalienável da Rússia ir em socorro dos 

irmãos eslavos da Sérvia, ameaçados pelo exército do império austro-húngaro, o czar Nicolau II 

acabou por dar o consentimento para a mobilização geral. Concluídos todos os trâmites legais, o 

decreto de mobilização foi telegrafado para toda a Rússia às 18 horas de 30 de Julho de 1914, 

tornando inevitável uma conflagração de grandes dimensões. O primeiro dia dessa mobilização 

seria, portanto, 31 de Julho. Conhecida em Berlim a mobilização russa, o governo alemão decidiu, 

pelas 13.00 de 31, proclamar o estado de “Perigo de guerra”, permitindo a imediata adopção de 

várias medidas preparatórias da mobilização geral. Logo após essa decisão, a Alemanha enviou um 

ultimato à Rússia, exigindo que, no prazo de 12 horas, a mobilização fosse suspensa e que o 

governo russo fizesse uma declaração esclarecedora nesse sentido. Não a tendo obtido, às sete 

horas da manhã de 2 de Agosto de 1914, 43 horas após a entrega do ultimato à Rússia, o exército 

alemão cruzou a primeira fronteira de guerra, seguindo-se a invasão do Luxemburgo e da Bélgica, 

ambos países neutros e que tinham como única ameaça à Alemanha a sua geografia. Se fosse um 

acontecimento contemporâneo, não faltaria quem culpasse a Rússia por ter ordenado a 

mobilização, enquanto a maioria tenderia a culpar o país invasor. 

 

Nestes dias em que a Europa e o Mundo temem a aproximação de uma nova guerra de elevada 

intensidade, o debate público na imprensa e na TV tem evidenciado a existência de duas correntes 

de opinião predominantes. Uma, alinhada com a OTAN e a União Europeia, tende a sublinhar as 

ameaças militares da Rússia e a comprovada predisposição de Putin para a violação de fronteiras, 

daí concluindo que se devem mover todos os esforços para lhe opor a resistência possível, sem 

recurso à guerra. Outra, pelo contrário, de indisfarçada simpatia pela Rússia de Putin, procura 

apontar como responsável pela crise a extensão da OTAN para Leste, a partir de 1999 (República 

Checa, Hungria e Polónia), com especial relevância no alargamento de 2004, quando aderiram três 

ex-repúblicas da URSS (Estónia, Letónia e Lituânia). 

 

Creio que esta segunda visão da crise se sustenta na convicção de que, se não tivesse havido 
alargamento da OTAN, a Rússia, apesar de saber que os países geograficamente mais 
próximos não dispunham de qualquer aliança de defesa, teria com eles uma relação de 
grande respeito e isenta de qualquer forma de intimidação. Estranhamente, porém, ainda não 

vi explicitados os fundamentos de tal convicção. Por outro lado, o possível “temor histórico” da 

parte dos países adjacentes, dada a anterior sujeição à URSS, não tem vindo a ser citado. 

 

Para quem aprecie as comummente designadas “teorias da conspiração”, também há boas ideias no 

debate: a Rússia teria interesse em criar instabilidade, para fazer subir os preços do gás e do 

petróleo; e, em contrapartida, há quem opine que uma guerra na Ucrânia serve os interesses de 

Washington para consolidar a supremacia do dólar. Por seu turno, Francisco Louçã sublinha com 

veemência: Lamento desiludir quem sonhava com uma saga heróica, feita de gestos generosos e 

de estandartes da liberdade, mas esta guerra anunciada só tem por objectivo impedir a 

exportação de gás russo para a Alemanha e, assim, reconfigurar o mapa europeu ao sabor do 

ditado de Washington (Expresso, 15-02-22). 

 

Arranjar desculpas históricas para actos de intimidação é uma arte com séculos de existência, 

algumas delas a uma distância de pouco mais de cem anos. Regressemos por instantes à 

Conferência de Paz de Paris, iniciada em Janeiro de 1919, politicamente dominada pelos chamados 

"Quatro Grandes": Estados Unidos, Reino Unido, França e Itália. Nenhum dos responsáveis das 

potências vitoriosas na Grande Guerra pareceu aperceber-se de que a falta de um aliado forte e 
empenhado, a leste da Alemanha, deixava um vazio geopolítico na Europa Oriental, onde a 
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influência germânica se poderia manifestar livremente. Mesmo sem os meios adequados, a ideia 

do castigo exemplar a aplicar aos vencidos dominou o conclave desde o seu início: 

 

[em Versalhes, escreveu Churchill] Os tempos não eram mais os dos tratados de Utreque ou 

de Viena, onde homens de Estado e diplomatas da nobreza, vencedores e vencidos, em pé 

de igualdade, se encontravam em discussões corteses, longe do falatório e da confusão 

democráticos, e podiam reconstruir sistemas em bases que tinham o acordo de todos. Os 

povos exasperados pelos seus sofrimentos e por discursos de aliciamento das massas, 

agrupavam-se em volta dos seus líderes para exigir uma punição integral. Ai dos chefes que 

agora estavam nos vertiginosos cumes do seu triunfo se viessem a abandonar à mesa das 

conversações o que os soldados haviam conquistado em cem campos de batalha 

encharcados de sangue.1 

 

Robert Lansing, o secretário de Estado americano, ao aperceber-se dos contornos finais do Tratado 

de Versalhes, registou num memorando que “os termos da paz parecem ser incomensuravelmente 

severos e humilhantes, sendo que muitos deles são impossíveis de executar”.
2
 Na delegação 

britânica, de forma surpreendente, o sentimento geral começava a ser idêntico, lançando sobre 

franceses e italianos – em cujos territórios a guerra se travara – as culpas da extrema dureza do 

tratado. Esta deriva da posição de intransigência anteriormente proclamada iria formatar, por quase 

duas décadas, a política do governo de Londres relativamente à Alemanha, como seria sublinhado 

por Churchill: 

 
A atitude britânica para com a Alemanha, que, inicialmente, tinha sido de uma 

intransigência extrema, evoluiu rapidamente para a tendência oposta. Com igual 

desmesura. Cavou-se um fosso entre Lloyd George e Poincaré, os quais, sendo senhores de 

um carácter facilmente irritável, dificultavam a execução de uma política firme e lúcida. As 

duas nações separaram-se tanto nas vias do pensamento como nas da acção, e, a simpatia, 

mesmo a admiração, da Grã-Bretanha pela Alemanha atingiu uma expressão poderosa.
3
 

 

Dava-se início ao apaziguamento, inclinação política que conjugava uma certa forma de 

arrependimento com a esperança de que uma Alemanha fortalecida fosse proveitosa para a 

resistência à propagação do comunismo. 

 

Nos últimos tempos da República de Weimar, a determinação dos Aliados para fazerem cumprir as 

disposições de Versalhes já estava a dar claros sinais de afrouxamento. Em 1925, pelo Pacto de 

Locarno, a Alemanha reconhecia as fronteiras ocidentais e a desmilitarização da Renânia, mas 

recusava fazê-lo relativamente às fronteiras com a Polónia e a Checoslováquia. Em 1932, quando 

os delegados alemães à conferência de desarmamento exigiram o levantamento de todas as 

restrições ao seu direito de rearmamento, encontraram um claro apoio na imprensa britânica. O 

Times falava “da oportuna supressão de uma desigualdade” e o New Statesman do 

“reconhecimento sem reservas do princípio da igualdade entre os Estados”.
4
 

 

‘Coitadinha da Alemanha!’, portanto. 

 

Impelido pelo ressentimento, pelo medo e pelo ódio racial, Hitler chegou ao poder, por via 

eleitoral, em Janeiro de 1933. A Alemanha iniciou, então, um processo contínuo de desobediência 

às disposições do Tratado de Versalhes, com progressivo rearmamento e expansão das suas Forças 

Armadas. 
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A aplicação do princípio das nacionalidades (como o da descolonização, após a 2.ª Guerra 

Mundial) estabelecera novas fronteiras, tendo-se constituído países novos, em alguns casos sem a 

apregoada coesão étnica. No lugar de grandes impérios surgiram pequenos estados, muitos deles 

sem tradição nacional. O facto de o Império Alemão se manter de dimensão quase igual à de 
1914 tornava os novos países mais vulneráveis e geograficamente inacessíveis aos Aliados que 
os poderiam proteger, como iriam ser os casos da Áustria, da Checoslováquia e da Polónia. 

E, permitam que recorde que ainda não havia OTAN nem americanos na Europa. 

 

Hitler percebeu rapidamente que os Aliados que haviam derrotado a Alemanha e imposto pesadas 

restrições ao seu desenvolvimento estratégico não tinham do seu lado a opinião pública para 

recorrer à força perante o seu não-cumprimento. Com o retorno da Alemanha à paz interna e ao 

desenvolvimento industrial, a figura de Hitler foi-se prestigiando na Europa de então, com 

repercussões do mesmo género além-Atlântico.  

 

  
Adolf Hitler, homem do ano de 1938 (man of the year) da Time Magazine 

 

Entretanto, na Grã-Bretanha e na França, imperavam as ideias pacifistas. David Lloyd George – 

que fora o primeiro-ministro do vitorioso Reino Unido, em 1918 – seria um excelente exemplo 

dessa atitude contemplativa e colaborante para com o regime nazi. Em Setembro de 1936, foi à 

Alemanha encontrar-se com Hitler, com quem trocou cortesias curiosas: Hitler manifestou-se 

agradado por conhecer “o homem que ganhou a guerra”, ao que George replicou catalogando o 

Führer como sendo “o maior alemão vivo”.
5
 Depois, ao regressar a Inglaterra, escreveria um 

artigo para o Daily Express, no qual afirmava que “os Alemães convenceram-se, em definitivo, a 

não nos guerrear de novo”. E, não hesitou em acrescentar que Hitler “é o George Washington da 

Alemanha” e grande admirador da Grã-Bretanha.
6
  

 

Se a nossa memória dos acontecimentos posteriores se pudesse apagar, bem poderíamos dizer, 

para “reposição da justiça”: “coitadinho do Hitler!” 

 

 

David Martelo – 23 de Fevereiro de 2022  
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