Dossier
A Guerra que
acabou com a Paz
A 4 de agosto, aquilo a que Theodore Roosevelt chamou «esse grande
tornado negro» desencadeou-se sobre a Europa1. Tal como uma súbita
tempestade de verão, a guerra apanhou muitos de surpresa, mas houve
poucas tentativas, pelo menos de início, para lhe escapar.

P

ara alguns europeus
houve alívio por a
espera ter acabado,
conforto até, enquanto as suas sociedades se uniam.
O movimento pacifista europeu desagregou-se ao longo
das linhas nacionais que sempre haviam
estado presentes e por todo o continente os socialistas juntaram forças com os
partidos da classe media e da classe alta
para votarem esmagadoramente os créditos de guerra. Um socialista alemão
sentiu que «a terrível tensão ficou solucionada uma pessoa podia, pela primeira
vez em quase um quarto de século, juntar-se de coração aberto, com a consciência tranquila e sem um sentimento de
traição a canção tempestuosa que tudo
varria: “Deutschland, Deutschland
über alles”»2. Winston Churchill não
estava de modo algum sozinho ao sentir
contentamento perante o drama em si.
«Minha querida», escreveu à mulher.
«Tudo tende para a catástrofe e o colapso. Estou interessado, preparado e feliz.
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Não é horrível ser assim?»3 A maioria
dos europeus, até onde é possível dizer,
ficou simplesmente estupefacta com a
velocidade e o carácter definitivo com
que a longa paz da Europa terminara.
Aceitaram a chegada da guerra com resignação e um sentimento de obrigação,
convencidos de que as suas nações eram
partes inocentes sob o ataque de forcas
estrangeiras ameaçadoras.
Embora haja muitos mitos acerca da
Grande Guerra, em agosto de 1914 os
soldados disseram realmente às suas famílias que estariam em casa pelo Natal.
Na Escola Superior de Guerra britânica,
em Camberley, onde os alunos esperavam as suas instruções no meio das fes-

tas, desafios de críquete e piqueniques
habituais, chegou por fim a ordem para
se juntarem às suas unidades, na sua
maioria a Força Expedicionária Britânica
que ia para o continente. A própria escola foi fechada até nova ordem e os seus
instrutores também foram incorporados; as autoridades pensavam que não
havia necessidade de continuar a treinar
novos oficiais para uma guerra curta4. Os
alertas de autoridades como Ivan Bloch e
o próprio Moltke ou de pacifistas como
Bertha von Suttner e Jean Jaurès de que
as ofensivas acabariam em impasses sem
que nenhum lado fosse suficientemente
forte para vencer o outro, enquanto as
sociedades eram exauridas dos seus recursos, desde os homens as munições,
foram esquecidos, pelo menos de momento, enquanto as potências europeias
marchavam para a guerra. A maior parte
das pessoas, desde aqueles que comandavam ao cidadão comum, partiam do
princípio de que iria ser curta, como a
Guerra Franco-Prussiana, por exemplo,
em que os exércitos da aliança alemã só
precisaram de menos de dois meses para
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obrigar a França a render-se. (O facto de
os combates se terem arrastado depois
porque o povo francês continuou a lutar
era outra questão.) Os peritos financeiros, tanto banqueiros como ministros
das Finanças, consideravam um dado
adquirido que a guerra teria de ser curta:
a rutura do comércio e a incapacidade
de os Governos pedirem empréstimos
a medida que os mercados de capitais
internacionais secavam significariam
que a falência iminente impossibilitaria
aos beligerantes continuarem a lutar.
Como alertara Norman Angell, no seu
A Grande Ilusão, mesmo que a Europa
fosse suficientemente louca para entrar
em guerra, o caos económico e a miséria
interna resultantes obrigariam as nações
beligerantes a, rapidamente, negociar a
paz. Aquilo de que poucos se apercebiam
embora não fosse esse o caso de Bloch —
era de que os Governos europeus tinham
enorme capacidade, não testada, de extorquir recursos às suas sociedades, quer
mediante tributação, quer gerindo as
suas economias ou ainda libertando homens para a frente mediante a utilização
da mão de obra feminina, e os próprios

europeus tinham um estoicismo e uma
teimosia que podia mantê-los a combater durante os longos anos vindouros,
mesmo enquanto aumentavam as terríveis baixas. O que é surpreendente na
Grande Guerra não é que as sociedades
europeias e os indivíduos tenham acabado por vergar sob a pressão — e nem
todos o fizeram, ou não o fizeram totalmente — mas que a Rússia, a Alemanha
e a Áustria-Hungria tenham aguentado
tanto tempo até soçobrarem na revolução ou em motins ou no desespero.
Naquelas primeiras semanas parecia
que a Europa poderia evitar a destrui-
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ção. Se a Alemanha derrotasse a França
rapidamente, a Rússia podia bem decidir fazer a paz a oriente e a Grã-Bretanha
poderia reconsiderar o seu compromisso
de combater. Mesmo que o povo francês
decidisse continuar a lutar, como fizera
em 1870-1871, acabaria por ser obrigado
a capitular. Enquanto as forças alemãs
avançavam pela Bélgica e o Luxemburgo a caminho do Norte de França, os
planos de guerra alemães pareciam estar a desenrolar-se como previsto. No
entanto, não era bem assim. A decisão
da Bélgica de resistir abrandou o ritmo
do avanço alemão. A principal fortaleza
de Liège caiu a 7 de agosto, mas outras
doze tiveram de ser tomadas uma a uma.
A resistência belga implicou também
que a Alemanha tivesse de deixar soldados para trás, à medida que avancava.
O exército alemão, na grande ala direita que deveria atacar rapidamente cruzando o Mosa em direcção ao canal da
Mancha e, em seguida, virar para sul em
direcção a Paris e desse modo obter uma
vitória estrondosa, era mais fraco e mais
lento do que o planeado. A 25 de agosto,
Moltke, alarmado com a velocidade do
avanço russo a leste - com os soldados
russos a devastarem propriedades rurais
de Junkers e incendiarem o pavilhão de
caça preferido do Kaiser, em Romintern
- ordenara a transferência de dois corpos de exército, que totalizavam cerca
de 88 mil homens, de ocidente para a
Prússia Oriental5. E a Força Expedicionária Britânica chegara mais cedo do que
se esperava para reforçar os franceses.
O avanço alemão abrandou e, em seguida, parou perante a resistência dos
aliados. No início de setembro, o equilíbrio estava a pender contra a Alemanha
e os aliados encontravam-se longe da
derrota. A 9 de setembro, Moltke ordenou aos exércitos alemães em França que
retirassem para norte e se reagrupassem
e, dois dias depois, deu uma ordem geral
de retirada ao longo de toda a linha. Isso,
embora ainda não pudesse sabê-lo então,
foi o fim do Plano Schlieffen e da hipótese de a Alemanha derrotar rapidamente a
França. A 14 de setembro, o Kaiser demitiu-o do cargo par motivos de saúde.
Tanto os alemães como os aliados fizeram últimas tentativas desesperadas
de vencer taticamente o inimigo durante
esse outono. As baixas foram crescendo
mas a vitória continuava longe. No final
de 1914, tinham morrido 265 mil sol-
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dados franceses e os britânicos haviam
perdido 90 mil homens. Alguns regimentos alemães haviam sofrido 60% de
baixas; só em outubro, o exército alemão
perdera 80 mil homens nos combates
em volta da cidade flamenga de Ypres6.
À medida que o inverno se aproximava,
os exércitos de ambos os lados abriram
trincheiras, esperando recomeçar os
combates na primavera. Mal eles sabiam
que as trincheiras provisórias que abriram desde a fronteira suíça ao longo das
fronteiras setentrionais de França e no
território belga iriam ficar mais fundas,
mais fortes e mais aperfeiçoadas e durariam até ao verão de 1918.
Na frente oriental, por as distâncias serem muito maiores, a rede de
trincheiras nunca se desenvolveu em
extensão semelhante ou se tornou tao
inexpugnável mas, mais uma vez, a
capacidade da defesa de contrariar os
ataques foi demasiado evidente nos
primeiros meses de guerra. A Áustria-Hungria sofreu reveses importantes
mas a Rússia mostrou-se incapaz de
obter uma vitória decisiva. Nos primeiros quatro meses de guerra a Áustria-Hungria sofrera um total de quase um
milhão de baixas. Embora a Alemanha,
ao contrário do que Schlieffen e os seus
sucessores haviam esperado, tivesse
entrado ao ataque para derrotar dois
exércitos russos na batalha de Tannenberg, a vitória no campo de batalha não
trouxe o final da guerra. Tanto a Rússia
como os seus inimigos tinham recursos
e determinação para continuar a lutar.
Há uma história, que pode até ser
verdadeira. Ernest Shackleton, o grande
explorador polar, partiu para a Antártida
no outono de 1914. Dizem que, quando
finalmente regressou ao porto de caçadores de baleias na ilha da Geórgia do
Sul, na primavera de 1916, perguntou
quem ganhara a guerra na Europa e ficou
espantado ao dizerem-lhe que ainda estava a decorrer. As indústrias, a riqueza
nacional, a mão de obra, a ciência, a tecnologia até as artes tinham sido canalizadas para o esforço de guerra. O progresso
da Europa, que fora comemorado com
tanto orgulho na Exposição de Paris de
1900, permitira-lhe aperfeiçoar os meios
para mobilizar os seus grandes recursos
no sentido de se destruir a si própria.
As fases iniciais determinaram o terrível padrão dos anos seguintes: os ataques eram neutralizados uma e outra
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Em 1917 os Estados
Unidos, furiosos
com os ataques dos
submarinos alemães
à sua marinha
mercante, entraram
na guerra ao lado
dos aliados
vez, enquanto os canhões dos que se defendiam expeliam o seu fogo mortífero.
Os generais tentavam, uma e outra vez,
quebrar o impasse com ofensivas massivas que conduziam a baixas igualmente
massivas; as frentes, sobretudo a leste,
onde o terreno era flagelado pelos explosivos, estavam crivadas de buracos de
obuses e cruzadas por arame farpado, e
as linhas pouco de moviam. E, à medida
que se arrastava, a guerra consumia vidas a uma escala que temos dificuldade
em imaginar. Só em 1916, a ofensiva de
verão da Rússia produziu um milhão e
400 mil baixas; 400 mil italianos foram
feitos prisioneiros na ofensiva de Conrad
nos Dolomitas, contra Itália; e houve 57
mil baixas britânicas a 2 de julho, o primeiro dia da batalha do Somme, e no final da batalha, em novembro, havia 650
mil aliados mortos, feridos ou desaparecidos, bem como 400 mil alemães. Em

Verdun, a luta entre a França e a Alemanha pelo controlo da fortaleza pode ter
custado aos defensores mais de 500 mil
baixas e aos atacantes alemães mais de
400 mil. Quando a guerra terminou, a 11
de novembro de 1918, 65 milhões de homens tinham combatido e oito milhões e
quinhentos mil haviam sido mortos. Oito
milhões estavam prisioneiros ou haviam
desaparecido, simplesmente. Vinte e um
milhões haviam sido feridos esse número
só incluía os ferimentos que podiam ser
registados; nunca se saberá quantos foram afetados ou aniquilados em termos
psicológicos. Em comparação, foram
mortos 47 mil soldados americanos no
Vietname e 4800 soldados da coligação
na invasão e ocupação do Iraque.
A guerra, inicialmente europeia, em
breve se estendeu a todo o Globo. Desde
o início, os impérios haviam sido envolvidos automaticamente. Ninguém parou
para perguntar aos canadianos ou aos
australianos, aos vietnamitas ou aos argelinos se queriam lutar pelas potências
coloniais. Para sermos justos, muitos
fizeram-no. Nos domínios «brancos»,
onde muitos ainda tinham laços familiares com a Grã-Bretanha, partiu-se pura
e simplesmente do princípio de que a
mãe-pátria tinha de ser defendida. Mais
surpreendentemente, muitos dos nacionalistas indianos uniram-se para apoiar a
Grã-Bretanha. O jovem advogado radical
Mohandas Gandhi ajudou as autoridades
britânicas a recrutarem voluntários indianos para o esforço de guerra. Outras
potências foram, gradualmente, escolhendo lados. O Japão declarou guerra
à Alemanha no final de agosto de 1914 e
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aproveitou a oportunidade para tomar as
possessões alemãs na China e no Pacífico. O Império Otomano uniu a sua sorte
a da Alemanha e da Áustria-Hungria dois
meses depois e a Bulgária juntou-se-lhes
em 1915. Foi a última aliada que as Potências Centrais adquiriram. A Roménia,
a Grécia, a Itália, diversos países latino-americanos e a China acabaram por se
juntar aos aliados.
Nos Estados Unidos não houve inicialmente um apoio forte a qualquer
dos lados de um conflito que parecia ter
pouco a ver com os interesses americanos. «Agora e sempre agradeço a Deus
pelo oceano Atlântico», escreveu Walter
Page, o embaixador americana em Londres. As elites, os liberais e aqueles que
viviam na costa leste ou tinham laços
familiares com a Grã-Bretanha inclinavam-se para os aliados, mas uma minoria significativa, talvez até um quarto dos
americanos, tinha ascendência germânica. E a grande minoria católica irlandesa tinha uma forte razão para odiar a
Grã-Bretanha. Quando a guerra começou, Wilson afastou-se do leito de morte
da mulher para dar uma conferência de
imprensa onde proclamou que os Estados Unidos iriam permanecer neutros.
«Quero», afirmou, «ter o orgulho de
sentir que a América, se mais ninguém o
fizer, tem a sua serenidade e se mantém
pronta, com calma de pensamento e firmeza de objetivos, para ajudar o resto do
mundo». Foram necessárias as políticas
alemãs ou, mais especificamente, as do
alto-comando, para espicaçarem os Estados Unidos levando-os a abandonar a
neutralidade. Em 1917 os Estados Unidos,
furiosos com os ataques dos submarinos
alemães à sua marinha mercante e com
a notícia, que os britânicos transmitiram
cortesmente a Washington, de que a Alemanha estava a tentar convencer o México e o Japão a atacarem os EUA, entraram
na guerra ao lado dos aliados.
Ao chegar-se a 1918 as forcas conjuntas dos seus inimigos eram demasiado
para as Potências Centrais e, uma a uma,
estas foram pedindo a paz até que a Alemanha, por fim, apresentou o seu pedido de armistício. Quando os canhões
se calaram, a 11 de novembro, foi num
mundo muito diferente do de 1914. Por
toda a Europa as velhas fissuras da sociedade que haviam lido temporariamente
tapadas com papel no início do conflito
tinham reaparecido enquanto a guer-

ra se arrastava, impondo os seus fardos
cada vez mais pesados. À medida que a
agitação social e política se espalhava, os
antigos regimes desmoronavam-se, incapazes de manter a confiança dos seus
povos ou de satisfazer as suas expectativas. Em fevereiro de 1917, o regime czarista caiu finalmente e o fraco Governo
Provisório que se lhe seguiu foi, por sua
vez, derrubado dez meses mais tarde
por um novo tipo de força revolucionária: os bolcheviques de Vladimir Lenine.
Para salvar o seu regime, que estava a ser
atacado pelos seus rivais políticos e por
aqueles que restavam do antigo regime,
Lenine fez a paz com as Potências Centrais, no início de 1918, cedendo-lhes
grandes faixas de território russo a ocidente. Enquanto russos lutavam contra russos numa terrível guerra civil, os
povos subjugados pelo Império Russo
aproveitaram a oportunidade para fugir.
Polacos, ucranianos, georgianos, azeris,
arménios, finlandeses, estónios e letões
gozaram todos, alguns apenas fugazmente, a sua independência.
A Áustria-Hungria fragmentou-se
em 1918, quando os seus problemas de
nacionalidades se tornaram finalmente
excessivos para ela. Os seus polacos juntaram-se àqueles que subitamente se haviam libertado da Rússia e da Alemanha
para criarem, pela primeira vez em mais
de um século, um Estado polaco. Checos
e eslovacos juntaram-se num casamento
agitado para formarem a Checoslováquia
enquanto os eslavos do sul da Monarquia Dual na Croácia, Eslovénia e Bósnia
se juntavam à Sérvia para formarem um
novo Estado que seria conhecido com
Jugoslávia. A Hungria, muito reduzida
pela perda da Croácia e pelos acordos de
paz após a guerra, tornou-se um Estado
independente enquanto o que res¬tava
dos territórios dos Habsburgo se tornou
o pequeno Estado da Áustria. Das outras Potências Centrais, a Bulgária teve
igualmente a sua revolução e Fernando,
matreiro ate ao fim, abdicou a favor do
filho. O Império Otomano também se
desmoronou; os aliados vitoriosos despojaram-no dos seus territórios árabes
e de muito do que restava na Europa,
deixando apenas a região central turca.
O último dos sultãos otomanos afastou-se discretamente para o exílio em 1922
e um novo governante laico, Kemal Ataturk, dedicou-se à tarefa de criar o Estado moderno da Turquia.

À medida que os exércitos alemães se
encaminhavam para a derrota no verão
de 1918, o povo alemão, que fora mantido
na ignorância por Hindenburg e Ludendorff, que agora dominavam o Governo
civil, reagiu iradamente contra todo o
regime. Durante algum tempo, enquanto
os marinheiros e soldados se amotinavam
e os conselhos de operários assumiam o
controlo dos governos locais, pareceu que
a Alemanha poderia seguir o caminho da
Rússia. Um Kaiser relutante foi obrigado
a abdicar no início de novembro de 1918 e
uma nova república foi proclamada pelos
socialistas que, veio a verificar-se, conseguiram controlar a revolução.
Embora as potências vitoriosas tenham tido a sua quota-parte de convulsões sociais — houve greves e manifestações violentas em França, Itália e
Grã-Bretanha em 1918 —, a velha ordem
aguentou-se aí, de momento. Mas a Europa, coletivamente, já não era o centro
do mundo. Gastara a sua grande riqueza
e exaurira o seu poder. Os povos dos seus
impérios que em grande medida tinham
acedido ao Governo do exterior estavam a
agitar-se, com a sua confiança em que os
seus amos estrangeiros sabiam o que faziam abalada de forma irremediável pelos
quatro anos de selvajaria nos campos de
batalha da Europa. Os líderes nacionalistas, muitos deles soldados que haviam
testemunhado pessoalmente o que a civilização europeia podia gerar, exigiam
a autonomia já e não num qualquer futuro distante. Os domínios britânicos
«brancos» encontravam-se dispostos
a permanecer no império mas apenas
sob a condição de terem uma autonomia
acrescida. Novos atores de fora da Europa
estavam a assumir um maior papel nos
assuntos mundiais. No Extremo Oriente, o Japão crescera tanto em poder como
em confiança e dominava a sua vizinhança. Do outro lado do Atlântico, os Estados
Unidos eram agora uma potência mundial importante, com as suas indústrias
e explorações agrícolas incentivadas a
um crescimento ainda maior pela guerra
e com Nova Iorque a tornar-se, cada vez
mais, o centro da finança mundial. Os
americanos viam a Europa como velha,
decadente a acabada e muitos europeus
concordavam com eles.
A guerra não só destruíra muito do
património da Europa e milhões de habitantes seus como brutalizara muitos dos
que sobreviveram. As paixões naciona-
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listas que sustentavam os europeus durante a guerra também haviam conduzido à matança injustificada de civis, tanto
pelos alemães, na Bélgica, como pelos
russos, na Galícia, ou os austríacos, na
Bósnia. Os exércitos ocupantes haviam
capturado civis como mão de obra forçada e expulsado os que pertenciam a etnias «erradas». Após a guerra, em muita da Europa a política foi marcada pela
violência, com assassínios frequentes e
batalhas campais entre partidos opostos.
E as novas ideologias intolerantes e totalitárias do fascismo e comunismo de estilo russo foram buscar a sua organização e
disciplina aos militares e, no caso do fascismo, a sua inspiração à própria guerra.
A Grande Guerra marcou uma interrupção na História da Europa. Antes de
1914, a Europa, apesar de todos os seus
problemas, tinha esperança em que o
mundo se estava a tornar um local melhor e a civilização humana a progredir.
Após 1918, essa fé já não era possível para
os europeus. Ao olharem para trás para
o seu mundo perdido de antes da guerra, apenas podiam ter um sentimento de
perda e desperdício. No final do verão de
1918, à medida que a extensão da derrota da Alemanha se ia tornando cada
vez mais clara, o conde Harry Kessler
regressou à sua velha casa em Weimar,
que não visitava havia muitos anos. Embora Kessler tivesse sido apanhado pelo
fervor nacionalista em 1914, havia muito
que acabara por lamentar que a guerra
tivesse começado sequer. O seu velho
cocheiro e o seu cão estavam à sua espera na estacão de caminho de ferro e saudaram-no como ele tivesse estado fora
apenas durante alguns dias. A sua casa,
recordou, tal como a Bela Adormecida,
esperava-o, inalterada:
«Os quadros impressionistas e neoimpressionistas, as filas de livros em francês, inglês, italiano, grego e alemão, as
figuras de Maillol, as suas mulheres algo
fortes de mais e vigorosas, o seu belo jovem nu baseado no Petit Collin, como se
ainda estivéssemos em 1913 e as muitas
pessoas que aqui estiveram e agora estão
mortas, desaparecidas, espalhadas ou
são inimigas pudessem voltar e começar de novo a vida europeia. Pareceu-me
um pequeno palácio re¬tirado de As Mil e
Uma Noites, cheio de todo tipo de tesouros e símbolos e recordações meio apagados que alguém chegado de outra épo-
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ca não saberia apreciar em pleno. Encontrei uma dedicatória de D’Annunzio;
cigarros per¬sas de Isfahan trazidos por
Claude Anet; a bombonnière do batizado do filho mais novo de Maurice Denis;
um programa dos Ballets Russes de 1911,
com fotografias de Nijinski; o livro secreto de Lorde Lovelace, o neto de Byron,
sobre o seu incesto, que me fora enviado
por Julia Ward; livros escritos por Oscar
Wilde e Alfred Douglas com uma carta de
Ross; e — ainda por desempacotar — a
obra-prima sério-cómica, dos anos anteriores à guerra, escrita por Robert de
Montesquiou sobre a bela condessa de
Castiglione, que ele fingia amar a título
póstumo — a camisa de noite dela jazia
num estojo de joias ou pequeno caixão
de vidro numa das suas salas de visitas.
Quão monstruosamente se empinou o
destino desta vida europeia precisamente dela —, tal como a segunda tragédia
mais sangrenta da História teve origem
nas brincadeiras de pastores e no espírito luminoso de Boucher e Voltaire. Que a
época não estava a dirigir-se para uma
paz mais sólida mas sim para a guerra todos sabfamos realmente, mas, ao mesmo
tem¬po, nao sabíamos. Era uma espécie
de sentimento instável que, tal como uma
bola de sabão, rebentou de súbito e desapareceu sem deixar rasto quando as forças infernais, que estavam a borbulhar
no seu colo amadureceram.»7

Daqueles que tenham desempenhado um papel na condução da Europa ao
longo do caminho para a Grande Guerra
alguns não viveram para ver o seu final.
Moltke nunca regressou da sua baixa de
doença para retomar as funções de chefe
do Estado-Maior da Alemanha. Morreu
com um acidente vascular em 1916, no
mo mento em que o seu sucessor, Falkenhayn, lançava o exército alemão em
ataques repetidos, onerosos e inúteis em
Verdun. Princip, que pusera em marcha
a sequência fatal de acontecimentos ao
as¬sassinar Francisco Fernando em Saraievo, foi considerado culpado por um
tribunal austro-húngaro mas não pôde
ser executado por ser menor. Morreu de
tuberculose numa prisão austríaca, na
primavera de 1918, impenitente até ao
fim em relação ao que o seu ato desencadeara8. O imperador, Francisco José,
morreu em 1916, deixando o seu trono vacilante a um jovem e inexperiente
sobrinho-neto, Carlos, que só se aguen-

tou no poder até 1918. István Tisza, que
por fim decidira aprovar a decisão da
Áustria-Hungria de impor uma guerra à
Sérvia, foi assassinado diante da mulher
por um soldado húngaro revolucionário,
em 1918. Raspu¬tine foi assassinado em
Sampetersburgo, em 1916, por conspiradores aristocratas que esperavam em
vão que o seu afastamento sal¬vasse o
regime. Nicolau abdicou no ano seguinte. Ele, Alexandra e os filhos foram assassinados em Ekaterinburg pelos bolcheviques na primavera de 1918. Os corpos foram enterrados numa sepultura
não identificada mas redescobertos após
a queda da União Soviética. Os despojos
foram identificados usando o ADN, em
par¬ticular uma amostra do duque de
Edimburgo, sobrinho-neto de Alexandra, e a Igreja Ortodoxa Russa canonizou
os pais e os filhos.
Alguns ministros de Nicolau foram
mais afortunados. Izvolski nunca regressou de Paris à Rússia e continuou a viver
em França com uma pequena pensão do
Governo francês. Sazonov, o ministro
dos Negócios Estrangeiros foi demitido
no início de 1917. Juntou-se às forças antibolchevistas do almirante Kolchak na
guerra civil e acabou exilado em França,
morrendo em Nice em 1927. Sukhomlinov foi acusado de ter a culpa dos desaires russos na guerra e em 1916 o czar
abandonou o seu ministro da Guerra e
permitiu que fosse julgado por corrupção, negligência para com os exércitos
russos e espionagem a favor da Alemanha e da Áustria-Hungria. A corrupção
era, indubitavelmente, verda¬deira mas
o Governo só conseguiu apresentar provas fraquíssimas para apoiar as outras
acusações. O novo Governo Provisório que subiu ao poder no início de 1917
atirou-o e à sua bela mulher, Ekaterina,
para a cadeia e recomeçou o julgamento
no final do verão. Ekaterina foi absolvida mas Sukhomlinov foi condenado
a prisão perpétua, embora em maio de
1918 os bolcheviques, que agora se encontravam no poder, o tenham libertado
no âmbito de uma amnistia geral. Fugiu
da Rússia para a Finlândia nesse outono
e dirigiu-se a Berlim, onde escreveu as
quase inevitáveis memórias e tentou viver numa pobreza extrema. Ekaterina,
que arranjara entretanto um novo protetor rico, ficou; ao que parece, os bolcheviques fuzilaram-na em 1921. Numa
manhã de fevereiro de 1926, um polícia
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As indústrias, a riqueza
nacional, a mão de obra, a
ciência, a tecnologia até as
artes tinham sido canalizadas
para o esforço de guerra
de Berlim encontrou o corpo de um velho num Banco de jardim. Sukhomlinov,
que fora outrora um dos homens mais ricos e mais poderosos da Rússia, morrera
de frio durante a noite9.
No final da guerra, Hoyos, o «falcão», que ajudara a obter o cheque em
branco da Alemanha para a Áustria,
considerou brevemente o suicídio ao
analisar a sua responsabilidade pessoal
quanto à guerra e ao fim da Monarquia
Dual, mas reconsiderou e morreu pacificamente em 1937. Berchtold, o chanceler, demitiu-se durante as primeiras
fases da guerra como protesto contra a
recusa tacanha do imperador e dos seus
colegas de darem à Itália os pedaços de
território austríaco que ela queria para
garantir a sua neutralidade. Viveu até
1942, numa das suas propriedades rurais na Hungria, e está sepultado no seu
castelo de Buchlau, cenário do encontro
fatídico entre o seu antecessor, Aehrenthal, e Izvolski que desencadeou a crise
bósnia de 1908. Conrad, o chefe do Esta-

do-Maior da Áustria-Hungria que obtivera finalmente, em 1915, a autorização
de Francisco José para casar com Gina
von Reininghaus, foi demitido pelo novo
imperador em 1917. Após a guerra, ele e
Gina viveram calmamente nas montanhas austríacas, onde passou o tempo a
estudar inglês — a sua nona língua —, a
dar passeios a pé com o ex-rei Fernando
da Bulgária e a escrever umas enormes
memórias em cinco volumes em que se
autodesculpava. (Na década de 20, iria
haver uma enxurrada de memórias desse tipo à medida que os principais atores
tentavam ilibar-se e atirar para os outros
a culpa pela guerra.) Conrad faleceu em
1925 e foi-lhe concedido um funeral de
Estado pelo Governo da nova República
da Áustria. Gina viveu para ver a Áustria
ser absorvida pelo Terceiro Reich alemão e os nazis trataram-na sempre com
grande deferência. Morreu em 1961.
Asquith foi criticado cada vez mais
pela forma apática como lidava com o
esforço de guerra e obrigado a demitir-

-se em 1916. O seu sucessor foi Lloyd
George, que, apesar da sua antipatia
pela guerra, se revelou um líder forte
em tempo de guerra. A rivalidade entre
os dois homens dividiu o Partido Liberal, que nunca recuperou a sua força
anterior. Grey, que estava quase cego,
também foi para a oposição mas aceitou ser embaixador britânico nos Estados Unidos no final da guerra. Nas suas
memórias continuou a negar que tivesse
assumido alguma vez quaisquer compromissos com a França. Pouco antes
de morrer publicou um livro sobre o
fascínio das aves. Sir Henry Wilson, que
fizera tanto para construir a relação entre a Grã-Bretanha e a França, terminou
a guerra como marechal de campo. Em
1922 tornou-se assessor para a segurança do Governo da Irlanda do Norte, que
continuara a fazer parte do Reino Unido
quando o Sul se tornou independente.
Foi assassinado pouco depois por dois
nacionalistas irlandeses nos degraus de
entrada para a sua casa, em Londres.
Poincaré permaneceu no cargo durante a guerra e presidiu à vitória de
França e à devolução da Alsácia e da Lorena. O seu mandato presidencial terminou em 1920, mas regressou duas ve¬zes,
como primeiro-ministro, durante a década de 20. Retirou-se por motivos de
saúde no verão de 1929 mas viveu o suficiente para ver Hitler e os nazis assumirem o poder em 1933, morrendo no
ano seguinte. Quando eclodiu a guerra,
Dreyfus ofereceu-se como voluntário
para lutar no exército que o desonrara e
serviu até ao fim da mesma; morreu em
1935 e o seu funeral passou pela Place de
la Concorde, entre fileiras de soldados.
Na Alemanha, Bethmann foi obrigado
a deixar o cargo, no verão de 1917, pelo
duo Hindenburg e Ludendorff, quando
tentou opor-se ao recomeço, por eles
proposto, de guerra submarina sem restrições contra a marinha mercante e aos
seus objetivos de guerra expansionistas.
Bethmann retirou-se para a sua adorada propriedade de Hohenfinow e passou
os poucos anos que lhe restavam a tentar desculpar-se e às suas políticas bem
como a negar a responsabilidade alemã pela guerra. Morreu em 1920, com
ses¬senta e quatro anos. O seu rival nas
boas graças do Kaiser, Tirpitz, dedicou-se à política de direita, após a guerra,
e sustentou, até à sua morte em 1930,
que a sua política naval fora acertada e

VERÃO 2014

NOVA CI DADAN IA

11

A GUERRA QUE ACABOU COM A PAZ
cul¬pava todos os outros, desde o Kaiser
ao exército, pela derrota da Alemanha.
Guilherme sobreviveu durante anos,
bombástico, autoritário e farisaico até
ao fim. Durante a guerra, tornara-se o
«Kaiser Sombra»; os seus generais faziam tudo em seu nome mas, na verdade, pouca atenção lhe prestavam. Guilherme instalou o seu quartel-general
na pequena cidade belga de Spa, atrás
das linhas da frente ocidental e passava os dias numa rotina de passeios a
cavalo de manhã cedo, um par de horas
de trabalho (que consistia grandemente na concessão de condecorações e no
envio de telegramas de felicitações aos
seus oficiais), visitas a hospitais, passeios turísticos e caminhadas durante a
tarde e depois jantar com os seus generais e deitar-se às onze horas. Gostava
de ir suficientemente perto da frente
para ouvir os disparos dos canhões e
dizia com orgulho ao regressar a Spa
que estivera na guerra. Tal como Hitler
numa guerra posterior, gostava de sonhar com o que faria depois de terminado o conflito. Guilherme estava cheio
de planos para incentivar as corridas
de automóveis e reformar a sociedade
em Berlim. Não haveria mais festas em
hotéis; os aristocratas teriam todos de
construir os seus próprios palácios10. À
medida que a guerra foi prosseguindo,
o seu pessoal reparou que estava cheio
de rugas e tinha tendência para as depressões. Passaram a esconder dele as
notícias que eram cada vez piores11.
À medida que a derrota da Alemanha
se tornou clara, no outono de 1918, os
seus militares fizeram planos para o Kaiser morrer heroicamente numa última
carga no campo de batalha. Guilherme
nem quis ouvir falar nisso e continuou a
esperar, em vão, poder conservar o trono. Conforme a situação se ia deteriorando na Alemanha, foi por fim convencido,
a 9 de novembro, a ir para os Países Baixos num comboio especial, e a Alemanha
tornou-se uma república nesse mesmo
dia. O primeiro pedido de Guilherme ao
chegar à propriedade rural de um aristocrata holandês que acedera a recebê-lo,
foi «uma chávena de chá inglês realmente bom»12. Apesar da pressão dos aliados,
os holandeses recusaram-se a extraditá-lo e viveu o resto dos seus dias num
pequeno palácio, em Doorn. Manteve-se ocupado a abater árvores — 20 mil,
no final da década de 20; a escrever as
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Talvez o máximo
que possamos
esperar seja
compreendermos,
o melhor que
pudermos, esses
indivíduos que
tiveram de optar
entre guerra e paz,
e as suas forças e
fraquezas, os seus
amores, ódios e
preconceitos
suas memórias, que, sem surpresa, não
mostravam o menor remorso pela guerra nem pelas políticas que haviam conduzido a ela; a ler ao seu pessoal longos
extratos em inglês das obras de P.G. Wodehouse; a vociferar contra a República
de Weimar; os socialistas e os judeus; e
a culpar o povo alemão de o ter abandonado embora continuasse a crer que um
dia o chamariam de novo. Observou a
ascensão de Hitler e dos nazis com sentimentos contraditórios; achava que Hitler pertencia à arraia-miúda e era vulgar mas concordava com muitas das suas
ideias, sobretudo quando significavam
restaurar a grandeza da Alemanha. No
entanto, alertou: «Isso vai levá-lo a fazer
coisas estúpidas, tal como me aconteceu
a mim.»13 Guilherme acolheu com agrado o início da Segunda Guerra Mundial

e a sucessão de vitórias iniciais dos alemães. Morreu a 4 de junho de 1941, menos de três semanas antes de Hitler invadir a Rússia, e está sepultado em Dorn14.
Deveremos atribuir-lhe a culpa pela
Grande Guerra? Ou a Tirpitz? Grey?
Moltke? Berchtold? Poincaré? Ou ninguém teve a culpa? Deveríamos, antes,
olhar para as instituições e ideias? Os
Estados-Maiores com demasiado poder,
os Governos absolutistas, o darwinismo
social, o culto da ofensiva, o nacionalismo? Há tantas perguntas e também igual
número de respostas. Talvez o máximo
que possamos esperar seja compreendermos, o melhor que pudermos, esses
indivíduos que tiveram de optar entre
guerra e paz, e as suas forças e fraquezas, os seus amores, ódios e preconceitos. Para o fazermos, também temos
de compreender o seu mundo, com os
seus pressupostos. Temos de nos lembrar, tal como fizeram os decisores, do
que acontecera antes da última crise de
1914 e daquilo que aprenderam com as
crises marroquinas, a crise bósnia, ou os
acontecimentos da Primeira Guerra dos
Balcãs. O próprio êxito da Europa ao sobreviver a essas crises anteriores conduziu paradoxalmente a um autoconvencimento perigoso, no verão de 1914, de
que mais uma vez seriam encontradas
soluções no último momento e a paz seria preservada. E se quisermos apontar o
dedo neste século XXI, podemos acusar
de duas coisas aqueles que conduziram
a Europa à guerra. Em primeiro lugar,
uma falta de imaginação ao não verem
quão destrutivo iria ser um tal conflito e,
em segundo, a sua falta de coragem para
enfrentarem aqueles que diziam que a
única alternativa que restava era irem
para a guerra. Há sempre alternativas.
* Retirado do epílogo do livro A Guerra que
Acabou com a Paz.
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