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Cuvânt înainte
Cãtre cititorul obiºnuit
Aceastã lucrare a fost iniþiatã mai ales la nivelul cerinþelor studenþilor ºi
elevilor care susþin examene legate de istoria Primului Rãzboi Mondial, dar oferã o mulþime de informaþii interesante ºi cititorului obiºnuit.
Partea principalã a cãrþii (textul propriu-zis, mai puþin îndrumãrile de la
sfârºitul capitolelor) reprezintã un studiu uºor de citit ºi incitant totodatã,
ce are coerenþa necesarã unei cercetãri istorice. Intenþia autorilor a fost
nu doar sã ofere o prezentare clarã ºi concisã a evenimentelor din trecut,
ci sã stimuleze cititorii (chiar ºi pe cei neiniþiaþi) în a-ºi forma o opinie
despre subiectul pus în discuþie. Astfel, în loc sã transmitã o sumã de
„adevãruri istorice” plate, lucrarea de faþã conþine puncte de vedere ºi
interpretãri diferite.

Cãtre studenþi ºi elevi
În aceastã ediþie a cãrþii, autorul introduce structuri noi ºi le modificã
pe cele deja existente cu scopul de a vã ajuta sã aprofundaþi subiectul.
Secþiunea „Obiective de atins”, care urmeazã dupã titlul fiecãrui capitol,
are menirea sã vã concentreze atenþia asupra temei (temelor) principale ale
capitolului respectiv, iar caseta cu „probleme cheie” care urmeazã dupã
majoritatea subtitlurilor capitolelor vã atrage atenþia asupra subiectului
sau subiectelor dezbãtute. Secþiunea „Sã studiem capitolul ...”, care se
aflã la sfârºitul fiecãrui capitol, vã sugereazã modul în care vã puteþi
însuºi cele mai multe informaþii din capitolul respectiv.
În funcþie de subiectele care vã intereseazã ºi de timpul de studiu pe
care îl aveþi la dispoziþie, puteþi proceda în mod diferenþiat atunci când
folosiþi aceastã carte pentru pregãtirea unui examen.
De exemplu, dacã doriþi sã vã formaþi o idee generalã asupra subiectului, în cel mai scurt timp posibil, urmãtoarele cãi ar fi, probabil, cele
mai eficiente:
http://www.all.ro/primul-razboi-mondial-1914-1918.html
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1. Citiþi capitolul 1 în întregime. Pe parcursul lecturii þineþi seama de
problemele enunþate în secþiunea „Obiective de atins”.
2. Pentru fiecare dintre capitolele urmãtoare, începeþi cu secþiunea
„Obiective de atins” ºi, dacã subiectul vã intereseazã, citiþi tot
capitolul, oprindu-vã la fiecare subcapitol pentru a nota principalele
probleme dezbãtute. Cel mai adesea, metoda idealã este de a
rãspunde la întrebarea (întrebãrile) din caseta cu „probleme cheie”.
Dacã doriþi sã abordaþi întreaga tematicã a cãrþii ºi dispuneþi de timpul
necesar, ar fi avantajos sã folosiþi pentru fiecare capitol urmãtoarea
procedurã:
1. Citiþi tot capitolul, de preferat într-o singurã ºedinþã. Pe mãsurã ce
citiþi, aveþi în vedere toate indicaþiile de la secþiunea „Obiective
de atins”.
2. Studiaþi schema de la sfârºitul capitolului, asigurându-vã cã în
linii mari l-aþi înþeles.
3. Citiþi secþiunea „Sã studiem capitolul...” (ºi secþiunea „Sã rãspundem la întrebãri structurate ºi întrebãri-eseu despre capitolul...”) ºi
decideþi dacã mai aveþi de lucrat la capitolul respectiv. În anumite
secþiuni ale cãrþii, va trebui sã citiþi capitolul a doua oarã ºi sã vã
gândiþi (sã scrieþi un rezumat) la ceea ce aþi citit.
4. Abordaþi secþiunea „Întrebãri bazate pe izvoare”. Citiþi întrebãrile
ºi formulaþi-vã rãspunsurile în minte sau în scris.
Dupã ce aþi citit întreaga lucrare, studiaþi secþiunea „Lecturi
suplimentare” ºi alegeþi acele titluri care v-ar putea completa informaþiile.
Scopul nostru a fost sã vã trezim interesul ºi sã vã facem studiul cât mai
agreabil. Sperãm cã la încheierea lecturii veþi aprecia cã el a fost atins.
Keith Randell
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OBIECTIVE DE ATINS
Pe parcursul studierii acestui capitol încercaþi sã rãspundeþi singuri
la întrebarea: cine e de vinã pentru izbucnirea rãzboiului sau ce
anume l-a provocat? A fost Germania mai vinovatã decât alte þãri?
Au fost de vinã pentru acest conflict dezastruos conducãtorii militari,
politicienii sau oamenii obiºnuiþi?

DATE IMPORTANTE
1871
1882
1894
1898
1902
1904
1905
1907
1908
1911

1912
1913
1914

Crearea Imperiului German dupã victoria asupra Franþei
Încheierea Triplei Alianþe între Germania, Austria ºi Italia
Încheierea Dublei Alianþe între Franþa ºi Rusia
Germania începe programul militar de construire a navelor de luptã.
Se încheie o alianþã între Marea Britanie ºi Japonia.
Acord anglo-francez („Antanta cordialã”)
Are loc rãzboiul dintre Rusia ºi Japonia, învingãtorii fiind japonezii.
Criza de la Tanger
Triplã Antantã între Marea Britanie, Franþa ºi Rusia
Austria anexeazã Bosnia.
Criza de la Agadir
Înþelegere secretã încheiatã între Marea Britanie ºi Franþa privitoare
la navele de rãzboi
Italia anexeazã Libia.
Primul rãzboi balcanic
Al doilea rãzboi balcanic
28 iunie Asasinarea arhiducelui Ferdinand de Austria
5 iulie
Germania se oferã sã ajute Austria.
23 iulie
Ultimatumul Austriei transmis Serbiei
28 iulie
Austria declarã rãzboi Serbiei.
30 iulie
Mobilizare generalã a trupelor ruseºti
1 august Germania declarã rãzboi Rusiei.
3 august Germania declarã rãzboi Franþei.
Germania invadeazã Belgia.
http://www.all.ro/primul-razboi-mondial-1914-1918.html
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4 august Marea Britanie declarã rãzboi Germaniei.
6 august Austria declarã rãzboi Rusiei.

1 Introducere
De întreba-vor de ce-am murit,
Spune-le cã ai noºtri taþi au minþit.1

Poetul oficial al Imperiului britanic, Rudyard Kipling, a scris aceste versuri,
incluzându-le în volumul Epitaphs of the War din 1919, la patru ani
dupã moartea fiului sãu John, pe Frontul de Vest. Aºa simple cum par
aceste cuvinte, ele pot fi interpretate în multe feluri. Chiar Kipling se pare
cã, de fapt, nu i-a spus fiului sãu, în vârstã de 17 ani când s-a înrolat, tot
adevãrul, ºi aceasta pentru a-l determina sã se înroleze ca ofiþer, deºi era
miop ºi ar fi putut sã se scuteascã medical. În discursurile sale, Kipling a
creat un tablou impresionant asupra „pericolului hun” pentru a-i determina
pe tineri sã meargã la rãzboi. Cu toate acestea, e puþin probabil ca scriitorul
englez sã-ºi fi schimbat convingerile din cauza pierderii personale suferite.
Probabil cã poemul era menit sã-i acuze pe oamenii de stat liberali antebelici
cã au pãcãlit poporul englez, ascunzând eventualitatea unui conflict
european. Orice ar fi vrut sã spunã Kipling, rândurile sale au pus o întrebare
arzãtoare privitoare la vinovaþii sau la cauzele care au dus la moartea lui
John ºi a altor peste 8 milioane de soldaþi (de toate naþionalitãþile), înrolaþi
între anii 1914-1918.

2 Controverse despre rãzboi
PROBLEMA CHEIE De ce au existat atâtea controverse cu privire
la cauzele izbucnirii primului rãzboi mondial?
Pentru cã rãzboiul a fost atât de devastator, participanþii, politicienii ºi
istoricii au polemizat aprins despre cauzele sale. În acelaºi an când
Kipling a scris Epitafurile, Tratatul de la Versailles spunea explicit cã
vina pentru toate „pierderile ºi pagubele” provocate de rãzboi aparþinea învinºilor, adicã germanilor ºi aliaþilor lor. Aceastã clauzã a fost
http://www.all.ro/primul-razboi-mondial-1914-1918.html
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respinsã net de Germania în anii postbelici ºi a ajuns curând subiect
de dezbatere acerbã între istorici din toate þãrile. În anii ’20 ºi ’30
ideea unei responsabilitãþi generale a prins teren atât în cercurile politice
cât ºi în cele academice. Vina au purtat-o acum factorii generali, precum
secretomania diplomaþiei, competiþia economicã, cursa înarmãrii ºi
imperialismul. În consecinþã, s-a considerat cã fiecare þarã avea o parte
de vinã. Primul ministru al Marii Britanii, David Lloyd George, a sintetizat acest punct de vedere atunci când a scris, în memoriile sale,
intitulate War Memoirs, cã „în 1914 naþiunile s-au târât pânã la cazanul
clocotit al rãzboiului, aruncându-se în el, fãrã nici o urmã de neliniºte
sau de teamã”.2
Însã izbucnirea celui de-al doilea rãzboi mondial a dus la o reevaluare a responsabilitãþii Germaniei pentru primul rãzboi mondial. În
cuprinzãtorul sãu studiu despre aceastã problemã, ziaristul italian Luigi
Albertini spune în final cã „deplina ºi ultima responsabilitate pentru
izbucnirea rãzboiului” trebuie pusã în seama Germaniei ºi a prematurei
ei mobilizãri – deºi el mai noteazã ºi faptul cã celelalte þãri „nu s-au
arãtat înspãimântate de furtuna care se dezlãnþuia”.3
Istoricul german Fritz Fischer ºi-a înfuriat compatrioþii atunci când,
în 1961, a declarat cã rãzboiul s-a datorat Germaniei imperialiste „cu
pofta ei de a deveni putere mondialã”, ºi a fãcut o paralelã între politica
timpului ºi cea a naziºtilor.4 Aceste studii au dus la reexaminarea documentelor ºi la continuarea polemicilor. Unii istorici au acceptat
interpretarea lui Fischer, alþii au încercat sã o schimbe, în timp ce un alt
grup a atras atenþia asupra existenþei în toatã Europa lui 1914 a unei
„mentalitãþi de rãzboi”. Partea a doua a acestui capitol este dedicatã
prezentãrii acestei chestiuni, începând cu evenimentele imediate care
au condus la conflict.

3 Intrarea în rãzboi
PROBLEMA CHEIE De ce au intrat în rãzboi, ca adversare, Marile
Puteri, în august 1914?
Rãzboiul a izbucnit dupã ºase sãptãmâni de la asasinarea, pe 28 iunie
1914, a arhiducelui Franz Ferdinand, moºtenitor al tronului Imperiului
http://www.all.ro/primul-razboi-mondial-1914-1918.html
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austro-ungar. El a fost omorât în timpul unei vizite oficiale la Sarajevo,
capitala Bosniei, în semn de protest împotriva alipirii acestei provincii
slave la marele Imperiu habsburgic. Tânãrul student care l-a împuºcat
pe arhiduce era un sârb bosniac, membru al unei organizaþii naþionaliste
slave cu sediul în Serbia. Deºi împãratul austriac Franz Joseph nu a fost
foarte îndurerat de moartea nepotului sãu ºi a soþiei lui, Sofia, care avea
origine modestã, el a spus clar cã aceastã jignire adusã coroanei austriece
nu putea rãmâne nepedepsitã.
Înainte de a lua mãsuri împotriva Serbiei, el a cãutat sã se alieze cu
partenerul tradiþional al Austriei, Germania. Pe 5 iulie, Kaiserul Wilhelm
al II-lea al Germaniei a promis „sprijin deplin”, chiar dacã aceasta ar
fi însemnat rãzboi cu Rusia, protectorul tradiþional al slavilor; Wilhelm
al II-lea i-a încurajat într-adevãr pe austrieci „sã se foloseascã de contextul prezent”.5 Pe 23 iulie, guvernul Austriei a trimis Serbiei un
ultimatum, descris de ministrul de externe englez, Sir Edward Grey,
drept „cel mai formidabil document trimis vreodatã de un stat altui
stat independent”.6 Austria cerea Serbiei sã opreascã orice formã de
„subversiune” antiaustriacã ºi sã accepte ajutorul oficialitãþilor imperiale în aplicarea acestei mãsuri. În termen de 48 de ore guvernul sârb
a trimis un rãspuns conciliator acceptând majoritatea solicitãrilor, dar
punând la îndoialã dreptul Austriei de a se amesteca în treburile sale
interne. Hotârãt sã rezolve „pericolul” sârb, împãratul a respins acest
rãspuns ºi, pe 28 iulie, a declarat rãzboi, începând imediat bombardarea
Belgradului, capitala Serbiei.
În acest timp, Poincaré, preºedintele Franþei, ºi primul ministru
Viviani se aflau într-o vizitã, pe care o plãnuiserã demult, la Skt.
Petersburg, unde au avut discuþii cordiale, dar neconcludente, cu ruºii,
aliaþii lor. Întrucât revenirea în patrie s-a fãcut pe mare, iar cei doi au
fost, din aceastã pricinã, izolaþi din punct de vedere diplomatic, liderii
politici francezi nu au avut nici un rol în evenimentele europene desfãºurate între 25 ºi 29 iulie. Când au ajuns la Paris, ei au constatat cã
generalul Joffre, comandantul forþelor armate, îºi asumase coordonarea
activitãþii diplomatice franceze, promiþând ataºatului militar rus „sprijin
deplin ºi activ”.
În urmãtoarele zile evenimentele s-au precipitat, mai ales la nivel
militar. Pe 29 iulie armata rusã a fost mobilizatã parþial, pentru a fi pregãtitã sã ajute Serbia, prin atacarea graniþei de nord-est a Imperiului
http://www.all.ro/primul-razboi-mondial-1914-1918.html
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austriac. A doua zi, þarul Nicolae al II-lea a fost convins de miniºtrii ºi
generalii ruºi sã declare mobilizare generalã, trupele ruseºti primind
ordin sã avanseze cãtre graniþa esticã a Germaniei. Cum Rusia fãcuse
prima mutare, cancelarul german Bethmann Hollweg putea la rându-i
sã anunþe mobilizarea fãrã sã dea impresia cã acþioneazã cu agresivitate.
Impulsionat de comandanþii militari, Kaiserul a declarat rãzboi Rusiei
pe 1 august. Vãzând cã Poincaré refuzã sã îºi retragã sprijinul acordat
Rusiei, Germania a declarat ºi ea rãzboi Franþei (pe 3 august). Neoficial,
Poincaré era fericit, pentru cã vina pentru un rãzboi pe care Franþa nu
ºi-l dorise putea fi în mod limpede aruncatã asupra Germaniei. „Niciodatã
nu a fost primitã cu mai multã satisafacþie o declaraþie de rãzboi”.7
În ciuda intensei presiuni diplomatice la care a fost supusã, Marea
Britanie nu ºi-a luat nici un angajament, nici faþã de Franþa, nici faþã de
Rusia, cele douã þãri cu care semnase antante (acorduri de colaborare).
În urma câtorva eºecuri, Grey a încercat sã-ºi convingã cabinetul cã
Marea Britanie se va confrunta cu „un viitor mizerabil ºi ignobil” dacã
nu se va alãtura conflictului care putea sã ducã la câºtigarea de cãtre
Germania a supremaþiei pe continent, atât pe uscat cât ºi pe mare. El nu
a fost sigur dacã va avea susþinere, nici din partea politicienilor, nici din
cea a populaþiei, pânã pe 3 august, când trupele germane s-au pregãtit
sã invadeze Belgia conform planului generalului Schlieffen de cucerire
a Franþei (vezi pag. 13-14). În acest fel, Marea Britanie, care fusese
solicitatã încã din 1839 sã susþinã independenþa Belgiei, a declarat rãzboi
Germaniei, pe 4 august.
Austro-Ungaria, preocupatã de campania din Serbia, nu a declarat
oficial rãzboi Rusiei decât pe 6 august. Dupã cum susþin recente studii
istorice, este limpede cã izbucnirea rãzboiului mondial a fost posibilã
datoritã hotãrârii imperiului de a se rãfui cu Serbia. „De prea multã
vreme, scrie Holger Helwig, refuzau anglo-saxonii sã accepte cã producãtorii lui SacherTorte ºi Kaffee mit Schlag [prãjiturã ºi cafea cu friºcã]
erau aceia care au provocat marea nebunie de la 1914”.8
Toþi ceilalþi beligeranþi au susþinut la data respectivã cã s-au angajat
în rãzboi din raþiuni defensive. Justificarea datã de þarul Nicolae al
II-lea, pe 2 august, a fost cã þara sa „trebuia sã se implice nu doar
pentru a ajuta o þarã vecinã [Serbia], atacatã în mod nedrept, ci ºi
pentru a salvgarda onoarea, demnitatea ºi integritatea Rusiei, ºi locul
ei alãturi de Puterile Centrale”. Pe 4 august Kaiserul declara: „Situaþia
http://www.all.ro/primul-razboi-mondial-1914-1918.html
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de acum se datoreazã relei-voinþe, care se manifestã de mulþi ani împotriva puterii ºi prosperitãþii Imperiului German. Într-un rãzboi defensiv, care ne-a fost provocat, cu conºtiinþa clarã ºi mâinile curate, noi
alegem lancea”. În aceeaºi zi, preºedintele Poincaré a declarat cã
incursiunile Germaniei la graniþa esticã a Franþei, pe data de 1 august,
au însemnat cã þara sa devenise „obiectul unei agresiuni brutale ºi
premeditate, sfidând cu insolenþã legile internaþionale”. ªi H.H.
Asquith, primul ministru al Marii Britanii, a susþinut, în ziua de 6 august,
cã þara sa „se luptã ca sã apere principiul conform cãruia statele mici
nu trebuie zdrobite de cãtre voinþa arbitrarã a unei puteri mari ºi dominatoare, care sfideazã buna-credinþã ce guverneazã legile internaþionale”.9
Au fost aceste proteste expresia unor sentimente de revoltã autentice
sau au fost niºte pledoarii mai speciale (sau chiar niºte minciuni) menite
sã câºtige adeziunea popularã pentru ideea de rãzboi? Problema vinovãþiei sau nevinovãþiei poate fi rezolvatã numai prin examinarea contextului evenimentelor din perioada iulie-august 1914.

4 De ce a izbucnit rãzboiul?
PROBLEMA CHEIE Care sursã de tensiune internaþionalã pe termen
lung a fost cea mai responsabilã pentru izbucnirea rãzboiului mondial?

a) Sistemul de alianþe
Multe þãri au intrat în rãzboi pentru cã fãcuserã alianþe militare defensive
pe care s-au simþit rãspunzãtoare sã le respecte. Prima dintre acestea
era Tripla Alianþã, creatã de un fost cancelar german, Otto von
Bismarck. Germania a învins zdrobitor Franþa în 1871 într-unul din
ultimele rãzboaie care au dus la crearea Imperiului German. Bismarck
a vrut sã împiedice Franþa sã se rãzbune pentru aceastã înfrângere ºi
pentru anexarea de cãtre Germania a unor provincii valoroase, Alsacia
ºi Lorena. Aºa cã a negociat tratate cu Austria (1879) ºi Italia (1882),
lãsând Franþa fãrã aliaþi. Tripla Alianþã era direcþionatã ºi contra Rusiei,
care era în conflict cu Austria datoritã luptei pentru cucerirea unor
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sfere de influenþã în Balcani (Europa de Sud-Est). Iscusitul cancelar a
reuºit sã pãstreze niºte relaþii prieteneºti cu Rusia pe baza Tratatului
de reasigurare (1887).
Dupã ce împãratul Wilhelm al II-lea l-a înlãturat din postul de cancelar
pe Bismarck, în 1890, situaþia diplomaticã s-a schimbat dramatic. În
ciuda strânselor relaþii de familie pe care le avea cu þarul, noul împãrat
a considerat cã relaþia de prietenie cu Rusia ar sta în calea ambiþiilor
Germaniei, de aceea a refuzat sã reînnoiascã Tratatul de reasigurare.
Un parteneriat puþin credibil a luat naºtere astfel în 1894, între republicana
Franþã ºi autocrata Rusie, susþinut de frica comunã a celor douã þãri faþã
de Puterile Centrale (Germania, Austria ºi Italia) cât ºi de investiþia puternicã fãcutã de Franþa în economia ruseascã. Acum Germania era mai
vulnerabilã întrucât, dacã ar fi izbucnit rãzboiul, ar fi avut inamici
puternici de ambele pãrþi.
În acest moment, Marea Britanie a rãmas într-o „splendidã izolare”,
o poziþie de care era mândrã în perioada anilor 1880, când ea avea cea
mai puternicã flotã, cea mai prosperã economie ºi cel mai mare imperiu
din lume. La începutul secolului XX totuºi, câþiva factori au dus la
slãbirea acestei mari încrederi de sine. Înfrângerea burilor în Africa de
Sud (1899-1902) s-a dovedit o acþiune neaºteptat de dificilã; SUA ºi
Germania o depãºeau în ceea ce priveºte puterea industrialã ºi, cel mai
rãu semn, în 1898 Germania lansase un program de dezvoltare a flotei
militare care ameninþa poziþia ei fruntaºã în acest sector. Mai mult decât
atât, prin alianþa încheiatã de Germania cu Japonia, în 1902 se reducea
implicit rata circulaþiei navelor Marii Britanii în Oceanul Pacific. Doi
ani mai târziu, Marea Britanie intra în Antanta cordialã împreunã cu
inamicul ei tradiþional, Franþa. Aceasta nu era o alianþã militarã, dar în
secret Marea Britanie promisese sã sprijine pretenþiile Franþei fãcute
asupra statului independent nord-african Maroc în schimbul recunoaºterii de cãtre Franþa a conducerii engleze în Egipt. Marea Britanie a
semnat o înþelegere similarã ºi cu alt adversar vechi, Rusia, în 1907, ce
a dus la crearea Triplei Înþelegeri (Antanta), alianþã care l-a înfuriat pe
Kaiserul Germaniei. Acesta l-a acuzat pe unchiul sãu, regele Eduard alVII-lea, de a fi „încercuit” Germania.
Cercetãtori de orientare academicã, precum G. Lowes Dickinson
în studiul sãu The International Anarchy (1926), au considerat cã
diplomaþia, cu stilul ei ºiret ºi secretos, este rãspunzãtoare pentru
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naºterea în Europa a stãrii de neîncredere ºi ostilitate, ce a dus la
izbucnirea rãzboiului. Este adevãrat cã þãrile au fost atrase în rãzboi
datoritã angajamentelor mutuale ºi a planurilor militare care le-au
urmat. Totuºi, instalarea unor avanposturi militare în sine nu provoacã cu necesitate rãzboiul: din contrã, frica reciprocã pe care o
nasc ele poate duce la menþinerea pãcii. Conducãtorii hotãrãsc ce
curs de acþiune este cel mai potrivit cu interesele þãrii lor la un moment dat. În acest fel, primul ministru italian a declarat pe 1 august
1914 cã Italia nu era obligatã sã sprijine Austria ºi Germania într-un
conflict asupra Balcanilor, pe care el nu îl considera a fi „un rãzboi
de apãrare”. Pe de altã parte, Grey a promis cã Marea Britanie se va
implica militar chiar dacã nu e obligatã la aceasta de nici un tratat.
S-a argumentat, de asemenea, cã promisiunea necondiþionatã fãcutã
de Germania Austriei ºi rapida ei declaraþie de rãzboi lansatã Franþei
ºi Rusiei a depãºit cu mult obligaþiile asumate în tratat – ceea ce nu
putea însemna decât cã Germania dorea un rãzboi european.10

b) Rivalitãþi economice ºi imperiale
Una dintre primele interpretãri asupra crizei apãrute în 1914 a fost oferitã
de liderul comunist rus, Lenin. În pamfletul sãu intitulat Imperialismul –
stadiul cel mai înalt al capitalismului (1916) el a susþinut cã þãrile
capitaliste erau obligate sã se angajeze într-o competiþie pentru câºtigarea
de noi pieþe ºi locuri de investiþii. Rivalitatea imperialã ar fi dus inevitabil
la rãzboi între „spoliatorii puternici ai lumii, înarmaþi pânã în dinþi”.11
Ideea lui Lenin a fost preluatã de istoricii marxiºti ºi ea ne ajutã încã sã
înþelegem care au fost cauzele rãzboiului ºi caracterul sãu mondial.
La sfârºitul secolului al XIX-lea cea mai mare parte a Africii ºi
Asiei se aflau sub conducerea sau „protecþia” þãrilor din Europa. Ideea
de a forma un imperiu era dictatã în mare parte de interese economice,
deºi þãrile europene cãutau în aceeaºi mãsurã sã-ºi întãreascã puterea
ºi prestigiul. Câteva simþeau, de asemenea, cã îºi luaserã, dupã o
expresie folositã de Kipling, „povara Omului Alb” – adicã obligaþia
sã aducã civilizaþia la popoarele supuse. În aceste cuceriri ale teritoriilor
îndepãrtate mai era vorba ºi de ideea de aventurã tipic masculinã,
care îi fãcea pe cuceritori populari în patrie. Marea Britanie ºi Franþa
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aveau astfel cele mai mari imperii ºi aproape cã intraserã în conflict
una cu cealaltã de câteva ori, din aceastã pricinã, pânã sã ajungã, în
1904, sã-ºi delimiteze propriile teritorii.
Alte douã Mari Puteri, Imperiul austro-ungar ºi Rusia, controlau vechi
imperii din Europa (deºi enorma suprafaþã de pãmânt deþinutã de Rusia
acoperea ºi pãrþi din Asia). Amândouã doreau sã se extindã ºi în Balcani,
marea regiune slavã din Europa de Sud-Est, unde existau zone care
încã mai þineau de Imperiul otoman, aflat în declin. Austria mai ales
dorea sã câºtige o suprafaþã de coastã mai mare, la Marea Adriaticã, în
timp ce Rusia visa sã controleze Constantinopolul, poarta de intrare în
Strâmtoarea Dardanele ºi de aici în Mediterana. Amândouã puterile se
temeau cã imperiile lor s-ar putea dezmembra dacã prea multe grupuri
etnice aflate sub autoritatea lor ºi-ar fi intensificat acþiunile pentru a se
autoguverna.
Cele mai tinere state din Europa, Italia ºi Germania, s-au considerat
înºelate de cãtre Marile Puteri ºi ºi-au cerut „locul sub soare”. Ambiþia
fierbinte a Italiei era sã-ºi restabileascã statutul de Mare Putere creându-ºi
un imperiu în Mediterana, aceeasta fiind una din motivaþiile pentru care
s-a alãturat Triplei Alianþe. Politica de expansiune mondialã a Germaniei,
aºa-numita Weltpolitik, a intrat în conflict în special cu pretenþia Marii
Britanii de a fi „rasa conducãtoare supremã care a existat vreodatã”.12
Întrucât Marea Britanie, deja invidioasã pe puterea industrialã a Germaniei,
era hotãrâtã sã-ºi menþinã supremaþia imperialã, conflictul anglo-german
era o posibilitate în acest sens. Marea Britanie era suspicioasã, de exemplu,
în ceea ce priveºte proiectul Germaniei de a construi o linie feratã de la
Berlin prin Constantinopol spre Bagdad; totuºi, decizia Marii Britanii,
luatã în 1914, de a investi ºi ea în acest plan în cele din urmã sugereazã cã
era totuºi posibilã cooperarea.
Deºi fricþiunile din interiorul Imperiului austro-ungar nu au dus
obligatoriu la lupte, pericolul acesta a planat totuºi mereu. Tulburãrile
din interior au contribuit la accentuarea crizei din 1914. Atitudinea arogantã adoptatã de Austria faþã de slavii din interiorul imperiului, consideraþi „capul rãutãþilor”, a fost adoptatã ºi de Marea Britanie, în raport
cu supuºii sãi din colonii. Astfel de atitudini au avut ºi ele un rol în
precipitarea primului rãzboi mondial. În concluzie, se poate spune cã
toate Marile Puteri au avut cu siguranþã o parte de vinã.
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c) Crizele politice dintre 1905-1913
Aceste alianþe, încheiate din ostilitate faþã de alþii, împreunã cu
rivalitãþile imperiale au funcþionat cu prilejul crizelor care s-au manifestat, punând în pericol soarta Europei, în anii antebelici. Germania a
testat prima oarã puterea Antantei anglo-franceze în 1905, când Kaiserul, întrerupându-ºi croaziera pe Mediterana, a þinut un discurs în
portul marocan Tanger, promiþând sprijin pentru independenþa statului
Maroc; el a intrat astfel în conflict cu pretenþiile Franþei. Dupã aceea,
la conferinþa de la Algeciras, Marea Britanie a susþinut dreptul Franþei
de a a interveni în treburile Marocului. Au urmat „dialoguri” militare
secrete, între partenerii Antantei. Numai Austria, de acum un aliat
indispensabil, a susþinut interesele Germaniei.
Dependenþa mutualã a acestor douã Puteri Centrale s-a arãtat ºi mai
departe, în 1908, când tulburãrile din Turcia au oferit Austriei ocazia de
a prelua între graniþele imperiului sãu douã noi provincii balcanice:
Bosnia ºi Herþegovina (asupra cãrora avusese pânã atunci numai drepturi
de administrare). Aceasta a dus la declanºarea unor tensiuni între Austria
ºi Rusia, stârnite sã declare rãzboi, pânã când Kaiserul a solicitat Rusiei
sã accepte aceastã anexare. Încã slãbitã dupã înfrângerea suferitã în
rãzboiul ruso-japonez (1904-1905) ºi lipsitã de sprijin din partea Franþei
ºi Marii Britanii, Rusia a trebuit sã plece capul. Numai cã slavofilii din
Rusia erau hotãrâþi sã nu lase sã se repete aceastã umilinþã.
În anul 1911 a mai apãrut un nou posibil focar de rãzboi, când o
canonierã germanã a intrat în portul marocan Agadir pentru a protesta
în acest fel împotriva trupelor franceze deplasate în aceastã þarã.
Marea Britanie a considerat cã nava era o ameninþare la adresa
„onoarei naþionale” proprii (cuvinte folosite de altfel de pacifistul
liberal, Lloyd George) ºi a oferit sprijin diplomatic puternic Franþei.
Germania, care nu avea asigurat nici mãcar sprijinul Austriei de
aceastã datã, a fost obligatã sã recunoascã cã cea mai mare parte a
Marocului era sub protectorat francez (partea nordicã de coastã
fiindu-i acordatã Spaniei) ºi sã se mulþumeascã, în compensaþie, cu
fâºii de pãmânt din Congoul francez. O mai mare ameninþare la
adresa intereselor Germaniei a fost înþelegerea secretã privind flota
militarã, care acum avantaja Antanta Cordialã. Navele engleze aveau
rolul de a apãra Canalul Mânecii ºi Marea Nordului (unde era
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concentratã tot mai numeroasa flotã germanã), iar Franþa putea sã-ºi
deplaseze navele spre Mediterana.
Pe fondul crizei de la Agadir, Italia a profitat de situaþia tot mai vulnerabilã în care se afla Imperiul otoman ºi a ocupat Libia, provincia
nord-africanã aflatã sub stãpânire turceascã. Riscurile acestei aventuri
imperialiste riscante sunt sugerate în acest discurs al primului ministru
al Italiei, Giovanni Giolitti, când vorbeºte despre posibilele ei consecinþe:
1 A asigura integritatea pãrþilor rãmase din Imperiul otoman este unul

dintre principiile pe care se bazeazã echilibrul ºi pacea în Europa…
Poate fi în interesul Italiei sã dãrâme una dintre temeliile vechiului
edificiu? ªi dacã, dupã ce atacãm Turcia, Balcanii încep sã se agite?
5 ªi ce facem dacã un rãzboi în Balcani provoacã o ciocnire între cele
douã blocuri de putere ºi un conflict european? Putem sã ne asumãm
responsabilitatea de a fi dat foc prafului de puºcã?14

Acest discurs, þinut în aprilie 1914, s-a dovedit a fi extrem de profetic,
pe de altã parte, el sugera, de asemenea, ºi ideea de vinã colectivã.
Într-adevãr, dupã aceastã acþiune, Balcanii au început sã se „agite”.
Sub ochii protectori ai Rusiei, Serbia, Bulgaria, Muntenegru ºi Grecia
au format Liga balcanicã, care a declarat rãzboi Imperiului otoman în
1912. Toate cele patru þãri au câºtigat teritorii de la turci, dar cel mai
mult a beneficiat Serbia. În rãzboiul balcanic care a urmat în 1913,
provocat de nemulþumita Bulgarie, Serbia a cucerit ºi mai multe teritorii,
deºi nu includeau zona de coastã la care râvnea. Acest ambiþios stat
slav a fost apoi perceput de Austria ca o ameninþare la adresa intereselor
sale imperiale. Germania a folosit înfrângerea Turciei drept pretext ca
sã trimitã o misiune militarã sub comanda generalului Liman von Sanders
pentru a oferi consiliere în privinþa modernizãrii armatei turce. În ciuda
obiecþiilor formulate de Rusia, generalul a rãmas neclintit în Constantinopol pânã la izbucnirea rãzboiului.
Pânã în acest punct, totuºi, trebuie spus cã rãzboaiele din Balcani nu
au provocat „ciocnirea dintre cele douã blocuri de putere”, anticipatã
de Giolitti. De fapt, Grey a reuºit sã convoace toþi ambasadorii Marilor
Puteri la Conferinþa de la Londra, pentru aplanarea conflictului. Winston
Churchill (pe atunci prim lord amiral al Marii Britanii) avea sã-ºi aminteascã: „Primãvara ºi toamna lui 1914 au fost marcate de o stare de
http://www.all.ro/primul-razboi-mondial-1914-1918.html

12

Cauzele rãzboiului

liniºte excepþionalã”.15 Se pare cã unul dintre argumentele pentru acest
fapt a fost acela cã nici Rusia, nici Germania nu-ºi încheiaserã pregãtirile
militare.

d) Cursa înarmãrii
În piesa lui Bernard Shaw Maiorul Barbara, Andrew Undershaft se
considerã un neruºinat „ ºi lipsit de scrupule expert în mutilãri ºi crimã”;
e mulþumit cã a inventat o nouã armã care „face bucãþi 27 de soldaþi de
cauciuc”. La argumentul liniºtitor cã „rãzboiul va fi abolit dacã va deveni
prea distructiv ” el replicã cu onestitate: „cu cât mai distructiv va fi
rãzboiul, cu atât mai fascinant va fi”.16 Aceastã controversã este ºi astãzi
la fel de actualã pe cât era în 1905, când industria producea echipament
de artilerie tot mai sofisticat, mitraliere, torpile, grenade, mortiere, vase
ºi avioane de rãzboi. Cum toate þãrile au început sã se întreacã între ele
fãcându-ºi tot mai mari depozite de arme, firme precum Nobel, Vickers,
Krupp, Skoda ºi Creusot s-au îmbogãþit din vânzarea produselor cãtre
aceia care le cumpãrau, chiar dacã aceºtia erau duºmanii guvernelor
lor. Am simplifica prea mult situaþia dacã am spune cã interesele
economice au fost acelea care au dus la rãzboi, dar ele au întreþinut un
spirit belicos ºi cu siguranþã au contribuit, prin armele produse, la marea
tragedie provocatã de rãzboi.
Un alt aspect al cursei înarmãrii a fost constituirea unor armate numeroase. Majoritatea þãrilor europene au adoptat, în diverse forme, serviciul
militar obligatoriu, deºi acesta nu a fost în toate cazurile ºi popular. De
exemplu, în Franþa, oamenii au manifestat atâta rezistenþã faþã de planul
guvernului de a mãri durata concentrãrii de la doi la trei ani încât, atunci
când rãzboiul a început, mãsura nu fusese încã aplicatã. Armata multinaþionalã a Imperiului austro-ungar era confruntatã cu dispute aprige.
Soldaþii þãrani ai Rusiei nu voiau sã-ºi pãrãseascã satele natale. În Marea
Britanie, câteva guverne succesive au refuzat sã riºte (fiindcã ar fi pierdut
voturi), pentru a introduce la nivelul întregii þãri, serviciul militar obligatoriu, în ciuda presiunilor exercitate de personalitãþi precum Kipling.
Serviciul militar a fost cel mai uºor acceptat în Germania, aici armata
bucurându-se de o mare influenþã ºi respect. Dar toate Marile Puteri (cu
excepþia Marii Britanii) ºtiau în ultimã instanþã cã le stãtea în putere sã
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