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The man who had won the war, the Welsh Wizard, or simply, the goat. Liberal politician and statesman David Lloyd George was 
the only Welshman who served as Prime minister of the United Kingdom. he became the Prime Minister of the Wartime Coalition 
Government in 1916 and quickly established himself as a skilful politician known for his highly energetic approach and great ora-
torical skills. he was acclaimed as the man who had won the war and was also a major player at the Paris Peace Conference of 1919. 
Though a marginalized and widely mistrusted figure in the 1930s, with a questionable approach to hitler and Nazi Germany, he 
arguably made a greater impact on British public life than any other 20th  century leader, thanks to his pre-war introduction of 
Britain‘s social welfare system, his leadership in winning the war, his post-war role in reshaping Europe, and his partitioning of 
Ireland.
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Detstvo u strýka obuvníka

William George bol skromný učiteľ, ktorý 
sa časom vypracoval až na riaditeľa základ-
nej školy v Manchesteri. Toto priemyselné 
mesto a jeho okolie bolo v druhej polovi-
ci 19. storočia jedným z najznečistenej-
ších regiónov Británie. Keď sa Williamovi  
17. januára 1863 narodil syn David, zrejme 
už tušil, že Manchester bude musieť opus-
tiť. Trápili ho zdravotné problémy, a tak 
odišiel na vidiek, kde sa pokúsil pracovať 
ako farmár. Svojmu osudu však neušiel. 
V júni 1864 zomrel vo veku 44 rokov na zá-
pal pľúc.1 Davidovu matku Elizabeth Geor-
geovú zanechal v chudobe. 

Elizabeth preto dlho neváhala a vrátila 
sa do dedinky Llanystumdwy, kde vyrasta-
la. Žil tam jej brat Richard Lloyd, miestny 
obuvník, baptistický kňaz a presvedčený 
liberál. Ten sa jej ujal a pomohol vycho-
vať deti. Pre malého Davida bol vzorom 
a mal kľúčový vplyv na vývoj jeho zmýšľa-
nia. Okrem viacerých názorov a životných 
postojov prevzal David od svojho strýka 
i meno Llyod, ktoré pridal k menu svojho 
otca – Lloyd George. Jeho detstvo malo 
ďaleko od chudoby, o akej budúci premiér 
rád a často hovoril. Jeho strýko ako bap-

tistický kňaz mal významnú pozíciu, reš-
pekt a prestíž v rámci komunity. To všetko 
si užíval i jeho synovec. Strýko Lloyd ostal 
vplyvnou osobnosťou v Caernarvorskom 
kraji až do svojej smrti vo februári 1917. 
Keď zomieral, jeho synovec už bol premié-
rom Spojeného kráľovstva. 

Finančná i morálna podpora, ktorú do-
stal od strýka umožnila mladému Walesa-
novi nastúpiť kariéru v justícii. Záverečný 
test zvládol v roku 1884. Lloyd George zís-
kal ako právnik dobré meno, postupne sa 
stal hrdinom Waleských sektárov a jedným 
z ich najpoprednejších vodcov. Iróniou je, 
že sám už v detstve stratil vieru a stal sa 
presvedčeným agnostikom, prívržencom 
učenia, ktoré tvrdí, že pravdivosť niekto-
rých výrokov, predovšetkým tých o exis-
tencii Boha, sa nedá dokázať. Tento fakt 
však pred svojimi „fanatickými fanúšikmi“ 
zamlčal. 

Mladý David Lloyd George mal to, čo 
mnohí jeho súčasníci a známi nazvali „ro-
mantický“ výzor. Dobre vyzerajúci mladý 
muž mal u žien obrovský úspech, z čoho 
vyplynulo mnoho jeho afér. Po množstve 
románikov sa v roku 1888 oženil s Marga-
ret Owenovou, ktorá mu dala dvoch synov 
a tri dcéry. Ani svadba ho však od zálet-

níctva neodradila. Jeho aféry 
boli notoricky známe a Margaret 
nimi veľmi trpela. Napriek tomu 
vždy stála pri svojom manželovi 
a podporovala ho v krízových 
situáciách až do svojej smrti 
v roku 1941. Ich manželstvo však 
rozhodne nebolo šťastné. 

Kariéra v parlamente 

Lloyd George sa rozhodol pre 
politickú kariéru a v roku 1890 
sa postavil ako kandidát do par-
lamentu za volebný okrsok Caer-
narvon. Vyhral síce len s násko-

kom devätnástich hlasov, no v tomto vo-
lebnom okrsku potom vyhrával nepretržite 
nasledujúcich 55 rokov až do svojej smrti. 
V parlamente sa takmer okamžite začal vý-
razne presadzovať.2 Známym sa stal najmä 
svojou drzosťou, šarmom, vtipom a neuve-
riteľne dobre zvládnutým rečníckym ume-
ním. 

V decembri roku 1905 rezignoval z pre-
miérskeho kresla Arthur J. Balfour a k moci 
sa po dlhých desiatich rokoch dostali opäť 
liberáli. Nový premiér vymenoval Lloyda 
Georgea do funkcie prezidenta obchodnej 
komory, čo bola pomerne dôležitá pozícia. 
Vtedy 42-ročný Walesan presadil viacero 
kľúčových zákonov, preslávil sa trpezlivos-
ťou a obrovským zápalom pri riešení rôz-
nych štrajkov. Mal totiž vo zvyku ísť okam-
žite na miesto, kde hrozil štrajk a svojou 
výrečnosťou presvedčiť robotníkov, aby sa 
vrátili do práce. 

V roku 1908 zradilo vtedajšieho  pre-
miéra zdravie a na jeho miesto nastúpil 
herbert henry Asquith. Ten po svojom 
nástupe na premiérsky post vymenoval 
na uvoľnené miesto kancelára štátnej po-
kladnice (Chancellor of Exchequer, teda 
minister financií), ktoré do tej doby za-
stával, Lloyda Georgea. Dnes sa tento krok 
javí ako prinajmenšom pozoruhodný. Vo 
svojom novom ambicióznom ministrovi fi-
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Spojeného kráľovstva. David Lloyd George.
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Mladý Churchill (vpravo)  
a mladý Lloyd George (vľavo)  
v roku 1907

Lloyd George, jeho prvá manželka Margaret  
a dcéra Megan



nancií totiž získal i vážneho konkurenta na 
premiérsky post. 

S nástupom Asquitha sa začali úspechy 
liberálov vytrácať. Najprv museli tvrdo bo-
jovať so Snemovňou lordov o presadenie 
sociálnej reformy, neskôr zaťažovať rozpo-
čet novými pretekmi v zbrojení, ktoré v Eu-
rópe rozpútalo Nemecko. 

Škandál Marconi

V roku 1913 čelil kríze, a to jednej z najťaž-
ších vo svojej kariére, i sám Lloyd George. 
V apríli 1912 si spolu s ďalšími členmi par-
lamentu kúpil podiel v spoločnosti Marconi 
Wireless Telegraph Company of America.3 
Cena, za ktorú tieto akcie získali bola hlbo-
ko pod cenou, za ktorú ich mohla kúpiť ve-
rejnosť. To by ale až tak neobvyklé nebolo. 
Problém nastal, keď si 14. februára 1913 
francúzske noviny Le Matin všimli niektoré 
zaujímavé fakty ohľadom tohto nákupu. 

Prvou zaujímavou skutočnosťou bolo, 
že riaditeľom spoločnosti Marconi bol brat 
jedného z kupcov. Ešte pikantnejší bol 
ďalší fakt. Dovtedy malá a neznáma spo-
ločnosť dostala krátko po tom, čo si v nej 
členovia vládneho kabinetu kúpili podiel, 
kľúčovú zákazku na výstavbu siete telegra-
fických staníc po celom britskom impériu. 
Tento lukratívny kontrakt pochopiteľne ka-
tapultoval cenu akcií spoločnosti a poslan-
ci zarobili nemalý balíček peňazí. Le Matin 
upozornil, že ministri, ktorí si nakúpili 
akcie spoločnosti boli zároveň tými, ktorí 
mali hlavné slovo pri rozhodovaní, ktorá 
spoločnosť spomínanú zákazku dostane. 
Korupčný škandál, takzvaná aféra Marconi, 
bol na svete.4 

Britská vláda ustanovila špeciálny vý-
bor, ktorý mal záležitosť preskúmať. Ten 
síce potvrdil, že ministri si podiel v spo-
ločnosti kúpili, no zároveň ich zbavil viny. 
Sám Lloyd George vystúpil pred parlamen-
tom s prejavom, v ktorom tvrdil, že akcie 
spoločnosti si nekúpil zo špekulatívnych 
dôvodov. Dnes vieme, že klamal. Lož pred 
parlamentom mu však zachránila karié-
ru. Denník následne obvinili z ohovárania 
a musel sa ospravedlniť. 

Zázrak z Walesu

Do prvej svetovej vojny vstupoval Lloyd 
George ako sebavedomý politik na pos-
te ministra financií. V začiatkoch svojej 
kariéry vystupoval proti akejkoľvek vojne. 
Svoj názor zmenil pod váhou okolností až 
počas agadirskej krízy v roku 1911. Pred 
parlamentom vtedy vystúpil s prejavom 
odsudzujúcim nemeckú agresiu a odporú-
čal zakročiť voči tomuto aktu. Rovnako tak 
podporoval vstup Veľkej Británie do prvej 
svetovej vojny. 

Roku 1915 bol vojnový kabinet reorga-
nizovaný a Lloyd George sa stal ministrom 
pre muníciu. Bolo to miesto, kde mali Bri-
ti pretrvávajúce problémy. Nedostatok 
munície na frontových líniách sa často 

ukazoval ako kritic-
ký. Energický Wale-
san na tomto mies-
te zažiaril. Niektorí 
historici dokonca 
tvrdia, že jeho práca 
na ministerstve pre 
muníciu bola jed-

nou z najdôležitejších príčin spojeneckého 
úspechu vo vojne. Na ministerstvo privie-
dol najschopnejších ľudí zo súkromného 
sektora a svoju výrečnosť využíval nato, 
aby presvedčil pracujúcich k spolupráci 
s vedením jednotlivých podnikov a k vyš-
ším výkonom.5 Keď začala v roku 1916 bitka 
pri Somme, Briti boli pripravení a výborne 
zásobovaní. 

Ani vojna však nezabránila Lloydovi 
Georgeovi užívať si ženskú spoločnosť. 
Z jeho záletníctva pochádzala aj prezývka 
„cap“, ktorú mu údajne vymyslel Sir Robert 
Chalmers. Poľný maršal britskej armády 
a minister vojny (Secretary of State for War) 
horatio herbert Kitchener sa dokonca vy-
jadril, že treba robiť všetko preto, aby sa 
vojenské tajomstvá nedostali medzi mi-
nistrov z vládneho kabinetu. Všetci okrem 
Lloyda Georgea by ich totiž, podľa Kitche-
nera určite povedali manželkám. Keď sa 
maršala opýtali, prečo okrem Lloyda Geor-
ga, odpovedal, že „ten by to síce nepovedal 
svojej manželke, ale povedal by to manželke 
niekoho iného.“6

Dňa 5. júna 1916 narazila na nemec-
kú mínu britská loď smerujúca do Ruska. 
Na jej palube bol maršal Kitchener. Spo-
lu so svojim diplomatickým tímom a 643 
zo 655 námorníkov prítomných na palu-
be sa utopil. Jeho telo sa nikdy nenašlo.7 
Lloyd George mal pôvodne cestovať s ním, 
no na poslednú chvíľu svoju cestu zrušil. 
Kitchenerova smrť v podstate okamžite 
vyvolala konšpiračné teórie. Jedna z nich, 
tvrdila, že bol zavraždený na rozkaz minis-
tra pre muníciu. Kitchener bol totiž veľmi 
populárny a v podstate neodvolateľný zo 
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Tvoja krajina Ťa potrebuje. Maršal Kitchener na 
propagandistickom plagáte

Certifikát o vlastníctve 
akcií spoločnosti 
Marconi. Takýto 
certifikát takmer 
spôsobil koniec  
politickej kariéry 
Lloyda Georgea.



svojho postu. Zároveň bol podľa mnohých 
(vrátane Waleského ministra) i absolútne 
neadekvátny veliteľ v modernej vojne, akú 
boli Briti nútení viesť. Lloyd George s jeho 
štýlom a vojenskou stratégiou síce nikdy 
nesúhlasil, no je veľmi otázne, či by zašiel 
až tak ďaleko, aby sa pokúsil maršala od-
strániť. 

Po smrti Kitchenera sa uvoľnil post mi-
nistra vojny. Premiér Asquith spočiatku 
váhal, no nakoniec sa rozhodol dosadiť do 
čela tohto dôležitého ministerstva práve 
Lloyda Georgea. Na uvedenej pozícii bol 
päť mesiacov, počas ktorých neustále nará-
žal na nezhody s generálnym štábom v ná-
zoroch na vedenie vojny. Ten viedol vojnu 
rovnakým spôsobom ako maršal Kitchener. 
Podľa nového ministra to bola cesta do 
záhuby. Lloydovi Georgeovi sa nakoniec 
podarilo doviesť k rezignácii i premiéra. 
Asquith odstúpil 5. decembra 1916. David 
Lloyd George sa stal premiérom Spojeného 
kráľovstva o dva dni neskôr.8 

Autoritatívny premiér

Nový britský premiér mal 54 rokov a bol na 
vrchole svojej moci. Jeho nevyčerpateľná 
energia, výrečnosť a schopnosti z neho 
už predtým urobili „štátnika dňa.“ Jeho 
menovanie na premiérsky post sa čakalo 
a i medzi bežnými Britmi bolo prijaté po-
zitívne. Okamžite po svojom menovaní vy-
menil vojnový vládny kabinet s dvadsiatimi 
troma členmi za podstatne menší, ktorý 
mal len piatich členov. V konečnom dôsled-
ku to viedlo k obrovskému zrýchleniu roz-

hodovacieho proce-
su a pružnejšiemu 
vedeniu vojny. 

Jednou z mno-
hých ďalších vecí, 
ktorými Lloyd Geor-
ge dopomohol Spo-
jenému kráľovstvu 

k víťazstvu vo vojne bola jeho iniciatíva 
za zmenu spôsobu transportu zásob a po-
travín na ostrovy. Napriek odporu velenia 
presadil nový systém dopravy zásob do 
Spojeného kráľovstva. Lode sa mali plaviť 
v konvojoch, čím sa mali limitovať straty. 
Okrem toho v roku 1918 zaviedol prídelo-
vý systém a snažil sa zefektívniť domácu 
poľnohospodársku výrobu. historicky prvý 
(a zatiaľ aj posledný) waleský premiér po-
hŕdal byrokraciou a takmer vždy presadil 
svoju vôľu. 

Jedným z mála miest, kde to nešlo tak 
ako si predstavoval, bolo velenie britskej 
pozemnej armády. Lloyd George neveril, 
že britské velenie je kompetentné viesť 
vojnu. Vrchnému veliteľovi haigovi nedô-
veroval do takej miery, že ho počas zimy 
1917 – 1918 držal na fronte s minimálnym 
počtom mužov, aby nemohol 
znova podniknúť nejakú ofen-
zívu. Veliteľ nemeckých síl, 
generál Ludendorff to využil a  
v marci 1918 zaútočil na britský 
sektor. Takmer sa mu podarilo 
preraziť. Spojencov to donúti-
lo vymenovať nové zjednotené 
velenie. V máji sa situácia na 
fronte stabilizovala a prícho-
dom amerických vojsk sa začali 
misky váh nakláňať na stranu 
spojencov. 

Muž, ktorý vyhral vojnu

Prímerie z novembra 1918 znamenalo pre 
Lloyda Georgea dilemu na domácej politic-
kej scéne. Vrátiť sa k predvojnovej straníc-
kej politike, alebo pokračovať v úspešnej 
vojnovej koalícii a vládnuť spolu s konzer-
vatívcami? Líder konzervatívcov Andrew 
Bonar Law vyjadril ochotu spolupracovať. 
No, 24 hodín po uzavretí prímeria vyhlásil 
Lloyd George nové voľby. Boli to prvé voľby 
v Británii, v ktorých mohli voliť ženy (star-
šie ako 30 rokov). Lloyd George stál na čele 
koalície, ktorú tvorila časť liberálov a sil-
nejúci konzervatívci. Proti nim stáli liberáli 
pod vedením Asquitha, zosadeného z pre-
miérskeho postu počas vojny a silnejúca 
Labour party. 

O voľbách z roku 1918 sa často hovo-
rí aj ako o „kupónových voľbách.“ Líder 
konzervatívcov Bonar Law spolu s Lloydom 
Georgeom napísali každému kandidátovi 
koalície list, v ktorom ho informovali, že 
je považovaný  za oficiálneho kandidáta 
koalície. V okrsku, kde kandidoval konzer-
vatívny kandidát s „kupónom“, ako tento 
list nazval herbert Asquith, nekandidoval 
liberálny kandidát s „kupónom“ a naopak. 
Nemohlo sa tak stať, že by kandidovali 
dvaja koaliční poslanci v jednom okrsku. 
Kandidáti bez „kupónu“ boli v dôsledku 
toho značne znevýhodnení a do parlamen-
tu sa ich dostalo len niekoľko desiatok. 
Voľby boli triumfom koalície a na premiér-
ske kreslo znovu zasadol Lloyd George. 
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Veľká štvorka na 
parížskej mierovej 
konferencii 27 mája 
1919 (David Lloyd 
George, Vittorio 
Orlando, Georges 
Clemenceau a Woodrow 
Wilson)

Karikatúra – Wilson, Clemenceau  
a Lloyd George popravujú Nemecko 

na konferencii vo Versailles



Tentokrát však bol vo väčšej miere závislý 
na podpore konzervatívcov, ktorí získali 
väčšinu parlamentných miest. 

Staronový britský premiér odcestoval 
do Versailles ako jeden z troch hlavných 
strojcov mierového usporiadania a niesol 
zaň teda i podstatnú časť zodpovednosti. 
Počas rokovaní bol často nútený sprostred-
kovať kompromis medzi francúzskym 
premiérom Georgesom Clemenceauom 
a americkým prezidentom Woodrowom 
Wilsonom.9 Veľa odborníkov sa zhoduje, 
že nebyť Lloyda Georgea, konečná miero-
vá zmluva s Nemeckom mohla byť oveľa 
horšia než v skutočnosti bola. Versaillská 
zmluva bola v Spojenom kráľovstve pozi-
tívne prijatá politickými špičkami i širokou 
verejnosťou a kráľ ocenil svojho premiéra 
Rádom za zásluhy (Order of Merit). 

Najväčším domácim problémom Lloyda 
Georgea bola občianska vojna v Írsku. Roz-
hodol sa nepokračovať v politike represálií 
a v decembri 1921 udelil Írom nezávis-
losť.10 Niektorí jeho koaliční partneri z ra-
dov konzervatívcov mu túto „zradu“ nikdy 
neodpustili.11 Čoskoro potom však musel 
premiér čeliť ďalšej kríze zaváňajúcej ko-
rupciou. Začal totiž za finančnú odmenu 
udeľovať šľachtické tituly. Konzervatívni 
partneri ho obvinili z toho, že finančné 
prostriedky chcel použiť na vytvorenie no-
vej strany. Navyše sa začal len výnimočne 
ukazovať na parlamentných rokovaniach 
a k svojej premiérskej pozícii sa staval ne-
zodpovedne. 

Definitívnu bodku za koalíciou dal inci-
dent v tureckej Çanakkale, v dôsledku čoho 
takmer vypukla vojna medzi Spojeným 
kráľovstvom a Tureckom. Predstava ďalšej 
vojny rozprúdila v Británii búrlivú negatív-
nu reakciu. Konzervatívci sa rozhodli roko-
vať o svojej účasti v koalícii a 19. októbra 
1922 pomerom hlasov 187 k 87 rozhodli, 
že z nej vystúpia. Lloyd George okamžite 
rezignoval.12 

„Hitler obdivuje Britov!“

Po zvyšok medzivojnového obdobia zostal 
Lloyd George výraznou postavou britskej 
politiky. Niekoľkokrát sa hovorilo o jeho 
návrate k moci, no nikdy sa to neudialo. 
Jeho strana však postupne slabla. V obdo-

bí mimo úradu sa bývalý premiér venoval 
písaniu. V roku 1929 získal neoficiálny titul 
´Father of the house´, určený pre najdlh-
šie slúžiaceho člena parlamentu. 

V septembri 1936 Lloyd George navštívil 
hitlera. Führer mu daroval svoju fotogra-
fiu s podpisom a vyjadril potešenie, že mo-
hol hovoriť s „mužom, ktorý vyhral vojnu.“ 
Lloyd George, pohnutý takýmto vyjadre-
ním diktátora odpovedal, že je poctený 
takýmto darom od „najväčšieho žijúceho 
Nemca.“13 

Po svojom návrate do Británie napísal 
do novín článok, v ktorom hitlera nazval 
Georgeom Washingtonom Nemecka a vy-
jadril presvedčenie, že Nemci už ni-
kdy nevstúpia do vojny s Britániou. 
Taktiež uviedol, že Nemci zbroja 
len pre vlastnú obranu, že najbliž-
ších 10 rokov určite nezačnú vojnu 
s Ruskom a nakoniec, že hitler ob-
divuje Britov, ale v Spojenom krá-
ľovstve nie je dosť politickej vôle 
a lídrov, ktorí by to dokázali pocho-
piť. Niektorí autori o Walesanovi 
dokonca hovoria i ako možnom 
„britskom Quislingovi“. K tomu, 
aby mal hitler možnosť dosadiť na 
premiérsky post okupovanej Bri-
tánie oddaného kolaboranta však 

našťastie nikdy nedošlo. 
Pravdepodobne posledným veľkým zá-

sahom Lloyda Georga do politického diania 
bola jeho energická a presvedčivá reč v máji 
1940 po fiasku britskej kampane v Nórsku. 
Toto vystúpenie dopomohlo k pádu Nevilla 
Chamberlaina z premiérskeho postu a ná-
stupu Winstona Churchilla. Walesan neskôr 
odmietol premiérovu ponuku na miesto 
vo vláde. Vyhliadky Spojeného kráľovstva 
vo vojne neboli podľa neho dobré a pred-
pokladal, že vojnu prehrá. Svoju úplne 
poslednú reč predniesol v parlamente 11. 
júna 1942. 

V októbri 1943, vo veku 80 rokov, sa na-
priek tvrdému nesúhlasu a naliehaniu svo-
jich detí znova oženil. Za ženu si vzal svoju 
sekretárku a dlhoročnú milenku Frances 
Stevensonovú. Francesine denníky sú plné 
dôležitých informácií z obdobia vrcholu 
politickej kariéry Lloyda Georga, čo svedčí 
o tom, že maršal Kitchener, varujúci svo-
jich kolegov pred neschopnosťou Lloyda 
Georga udržať tajomstvá, sa nemýlil. Kniž-
ne vyšli i ľúbostné listy Lloyda Georgea 
venované Frances. Vyšli pod názvom, ktorý 
sa v listoch objavuje asi najčastejšie „My 
Darling Pussy,“ teda „Moja drahá mačič-
ka.“ Výraz „pussy“, teda „mačička“, sa však 
už približne od 14. storočia používal aj ako 
viac-menej vulgárny výraz označujúci žen-
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Premiér a jeho koaličný kabinet pod spŕškou 
povojnových problémov

Spojené kráľovstvo bolo po prvej 
svetovej vojne zavalená problémami. 

Premiér sa však do práce veľmi nehrnul.



ské pohlavné orgány. Sám Lloyd George 
však tvrdil, že prezývka mala vyjadriť jej 
„jemnú osobnosť“.14 

Ku koncu života Lloyda Georgea mnohí 
opisovali ako plachého a hypochondric-
kého. Na Nový rok 1945 bol povýšený do 
šľachtického stavu ako gróf Lloyd-George 
of Dwyfor a vikomt Gwynedd. Zomrel na 
rakovinu o niekoľko mesiacov neskôr –  
26. marca 1945. Mal vtedy 82 rokov. Jeho 
manželka Frances a dcéra Megan boli 
v čase jeho skonu pri jeho posteli.15 

Lloyd George by na jednej strane mal 
byť vnímaný pozitívne. Bol neobyčajne 
výrečný, mal mimoriadne osobné kúzlo, 
vedel presvedčiť a údajne väčšinou chápal 
jadro problému lepšie a skôr, než väčšina 
mužov okolo neho. Súcitil s utláčanými 
triedami a rasami a nenávidel tých, ktorí 
zneužívali svoju moc – či už na základe 
svojho bohatstva, postavenia alebo vo-
jenskej sily. Na druhej strane však počas 
svojho života mnohokrát morálne zlyhal. 
Bol to chlipník, ktorý nielenže bol neverný 
svojej manželke, ale sa k nej často aj kruto 
správal. Za peniaze rozdával šľachtické 
tituly a nerobil si ťažkú hlavu ani z ko-
rupcie počas aféry Mar-
coni. Jeho bezohľadnosť 
a nemilosrdnosť necháva-
li len málo miesta na 
pestovanie osobných 
priateľstiev. V tridsiatych 
rokoch 20. storočia 
flirtoval s nacizmom a ob-
divoval hitlera, v štvrtom 

decéniu bol presvedčený, že Bri-
tánia vojnu prehrá. 

Napriek všetkému bol však 
významným politikom, jedným 
z najvýznamnejších, akých Spo-
jené kráľovstvo v dvadsiatom 
storočí mala. Bol to muž, ktorý 
svojou sociálnou reformou 
položil základy neskoršieho 
britského sociálneho štátu (wel-

fare state). Bol to muž, ktorý vyhral prvú 
svetovú vojnu, zázrak z Walesu.  
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