CLAUSEVITZ E GROUCHY

Já li tantas críticas ao general Grouchy e que devido a ele Napoleão
foi derrotado em Waterloo.
O grande escritor Stefan Zweig em sua obra denominada “Momento
Supremo” põe a culpa no general Grouchy.
Vou contar sucintamente como foi o que aconteceu.
Napoleão Bonaparte depois da derrota do seu exército na Rússia
voltou para a França e perdeu o poder. Foi para uma pequena Ilha
chamada Elba e que estava perto da França e da Córsega. Fugiu de lá e
derrubou o governo monárquico e teve que se defender dos exércitos que
marchavam sobre a França. Imediatamente arranjou com os seus poucos
recursos um novo exército com cerca de 130.000 e foi atacar os exércitos
dos Prussianos primeiramente para que não se juntassem aos Austríacos,
Ingleses e Russos, que lhe traria derrota certa.
Napoleão primeiramente teve encontro com os Prussianos
comandados pelo General Blucher e o derrotou na batalha de Ligny. A
derrota não foi total, pois, Blucher se retirou com o seu exército e
Napoleão então mandou o general Grouchy em seu encalço com 33.000
homens.
Acontece que nos quadros Prussianos estava um grande
estrategista militar chamado Carl Von Clausevitz e ele junto com outro
alemão comandava o terceiro corpo do exército Prussiano com 17.000
soldados. Muito sabiamente ele atraiu as forças francesas do General
Grouchy enquanto o grosso das tropas Prussianas se juntaram aos Ingleses
e derrotaram Napoleão em Waterloo. Tudo isto foi no dia 18 de junho de
1815. A batalha entre os franceses de Grouchy e os prussianos de
Clausevitz foi denominada de Batalha de Wavre.
Na Batalha de Waterloo os franceses tinham 72.000 homens quanto
que os Prussianos 50.000 e os Ingleses 68.000. Os Russos nem chegaram a
entrar em combate, porque era um exército pesado e lento como sempre.

Depois da Batalha de Wavre o general Grouchy voltou para a França
sem perder nenhum soldado e canhão.
Napoleão iria perder a Batalha de Waterloo mesmo com a ajuda do
general Grouchy. Tinha poucas tropas e poucos recursos financeiros e
eram realmente o seu fim, pois, a França estava esgotada.
Não se sabe como, mas talvez usando pombos correio Nathan
Rothschild na Inglaterra ficou sabendo da derrota de Waterloo e comprou
milhares de ações na bolsa de valores e depois as venderam por um preço
elevadíssimo quando os Ingleses oficialmente souberam da derrota de
Napoleão. Não devemos esquecer que os Rothshild eram especialistas em
mensagem rápidas e com transferência de dinheiro.
Li em algum lugar e não conseguir comprovar, que Napoleão estava
na Ilha de Elba e que tinha todo dia sete canhões apontados para o quarto
onde ele dormia. Napoleão estava preso, mas não tinha perdido o
prestigio. Então o Ministro de Relações Exteriores Talleyrand que tinha se
transformado em inimigo de Napoleão, juntamente com os Ingleses e com
os Austriacos planejou a fuga de Napoleão somente para derrotá-lo em
batalha e humilhá-lo e foi o que aconteceu. Napoleão ficou mais de 50
anos totalmente esquecido dos franceses.
Napoleão depois da derrota de Waterloo foi para Ilha de Santa
Helena onde morreu envenenado pela nobreza francesa com arsênico
adicionado todos os dias ao seu vinho predileto.
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