
I wojna światowa 

I wojna światowa przygotowywana była w ramach dwóch bloków militarnych w Europie. Pierwszym 

z nich było tzw. trójprzymierze zawarte (jeszcze w 1882) między Niemcami, Austro–Węgrami 

i Włochami.Drugi blok tworzyło trójporozumienie (zwane Ententą) zawarte (1907) międzyFrancją, 

Anglią i Rosjąw celu powstrzymania agresywności jakie przejawiało cesarstwo niemieckie. Wszystkie 

te państwa jako główne mocarstwa europejskie stawiały sobie cele zaborcze:  

– Niemcy dążyli do zwiększenia sfer wpływów, zdobycia rynków zbytu i kolonii, pokonania Anglii 

i zdobycia panowania na morzach oraz zawładnięcia jej koloniami, do pokonania Francji jako 

głównego konkurenta na kontynencie oraz zagrabienia jej kolonii, do osłabienia Rosji i odebrania jej 

Ukrainy, Polski oraz terenów nadbałtyckich i wreszcie podbicia Bałkanów;  

 – celem Anglii i Francji było pokonanie Niemiec jako najgroźniejszego konkurenta, a samej Francji 

zależało ponadto na odzyskaniu Alzacji i Lotaryngii oraz przyłączeniu Saary i Ruhry;  

– celem Rosji zaś było podporządkowanie sobie państw bałkańskich, przyłączenie Bosforu 

i Dardaneli, co umożliwiało wyjście floty rosyjskiej na Morze Śródziemne oraz wyrzucenie Turcji 

z Europy;  

– Stany Zjednoczone, unikające bezpośredniego zaangażowania w działania wojenne, popierały 

wszelkie przygotowania do wojny w Europie, traktując ją jako czynnik ułatwiający zdobycie dla 

siebie dominującej pozycji w świecie skłóconym i wyczerpanym zmaganiami wojennymi.  

Do tych antagonizmów między największymi mocarstwami dochodziły jeszcze dwa zagadnienia – 

zdobycie dostępu do terenów roponośnych w związku z rozwijającą się motoryzacją oraz rosnące 

nastroje rewolucyjne klasy robotniczej i jej zakusy na przejęcie władzy.  

Rządzące burżuazyjne koła niemieckie, którym marzyło się wielkie, wszechwładne imperium 

niemieckie, traktowały swoich sprzymierzeńców (Austro–Węgry i Włochy i ich armie) jako pomocników 

w zabezpieczeniu się przed Rosją i państwami bałkańskimi, wiedząc z góry, że do decydującej 

rozprawy dojdzie na froncie zachodnim. Niemcy liczyły też na dużą pomoc sprzyjającej im Turcji, 

z którą zawarły tajny układ. W większości założeń planów strategicznych wszystkich mocarstw 

zakładano wojnę krótkotrwałą, a dobrze wyszkolona i wyposażona armia niemiecka, zakładała wojnę 

wręcz błyskawiczną.  

Jak się okazało, jednak po rozwinięciu sił, żadna ze stron walczących nie miała decydującej przewagi 

zapewniającej błyskawiczne zwycięstwo. Niezrealizowanie planów wojny błyskawicznej, wyczerpanie 

zapasów materiałowych i odpowiednio przeszkolonych rezerw ludzkich, zmusiło walczące strony 

do przestawienia się na prowadzenie wojny długotrwałej i wyczerpującej.  

W myśl teorii niemieckiego teoretyka wojny K. Clausewitza, który powiedział “serce Francji leży 

między Brukselą a Paryżem”, Niemcy 4.VIII.1914 r. gwałcąc neutralność Belgii, uderzają przez 

jej ziemie na Francję (wykorzystali to również w II wojnie światowej), rozpoczynając jak się okaże 

długą i wyczerpującą wojnę.  

 

 

 


