
Politycy, przywódcy i dowódcy 

Albert I 1875–1934  

– król Belgów, przeciwstawił się pogwałceniu neutralności Belgii przez Niemcy, jako dowódca wojsk 
belgijskich walczących u boku sił sprzymierzonych, dowodził nimi przez cały okres wojny. Posiadał 
duży autorytet, był popularny w kraju i za granicą. 

 
Aleksiejew Michał W. 1857–1918  

– generał rosyjski, w okresie III–V.1917 był głównodowodzącym armii rosyjskiej, 
następnie od wiosny 1918 współorganizator i pierwszy głównodowodzący Armii 
Ochotniczej w północnym Kaukazie. 

 
Ataturk Kemal (do 1934 Mustafa Kemal Pasza) 1881–1938  

– turecki generał i mąż stanu, uczestnik rewolucji młodotureckiej, wojen 
bałkańskich i I wojny światowej, doprowadził do wyparcia z Turcji wojsk grecko–
brytyjskich, przywódca ruchu narodowego, który obalił sułtanat i przekształcił 
Turcję w republikę. 

 
Brusiłow Aleksiej A. 1853–1926  

– generał rosyjski, dowódca 9A, od III 1916 dowódca Frontu Południowo–
Zachodniego, w czerwcu 1916 przeprowadził udaną ofensywę przerywając front 
austriacko–węgierski, w V–VII.1917 głównodowodzący armii rosyjskiej. 

 
Balfour Arthur James 1848–1930  

– polityk brytyjski, czołowy działacz partii Konserwatywnej, w latach 1902–1906 był 
premierem, następnie w latach 1916–1919 ministrem spraw zagranicznych, w 
1917 autor tzw. deklaracji Balfoura w sprawie utworzenia w Palestynie 
żydowskiej siedziby narodowej, brał udział w organizowaniu interwencji 
antyradzieckiej w 1919 r. 

 
Bethmann–Hollweg Theobald von 1856–1921  

– polityk niemiecki, reprezentant kół junkierskich, w latach 1909–1917 kanclerz 
Rzeszy i premier Prus; zwalczał ruch robotniczy, kontynuował bismarckowską 
politykę ucisku narodowego Polaków. 

 
Clemenceau Georges 1841–1929  

– francuski mąż stanu, w latach 1906–1909 i 1917–1920 premier Francji, odegrał 
ważną rolę w czasie I wojny światowej, jeden z głównych autorów traktatu 
wersalskiego, współorganizator interwencji przeciwko rewolucyjnej Rosji, jego 
bezwzględność wobec przeciwników politycznych zyskała mu przydomek 
“Tygrysa”. 

 
Czernin Ottokar, von undzu Chudenitz – hrabia 1872–1932  



– austro–węgierski polityk i dyplomata, w latach 1916-1918 minister spraw 
zagranicznych, zwolennik zwrócenia Francji Alzacji i Lotaryngii przez Niemcy, za 
cenę zawarcia pokoju, współtwórca brzeskiego traktatu pokojowego 1918, ustąpił 
po ujawnieniu tajnych rokowań z Francją. 

 
Douhet Giulio 1869–1930  

– włoski generał lotnictwa, teoretyk wojskowy i twórca doktryny wojny powietrznej 
wykorzystanej później przez hitlerowców. 

 
Enwer Pasza 1881–1922  

– turecki generał i polityk, jeden z przywódców rewolucji młodotureckiej, uczestnik 
wojen z Włochami i bałkańskich, od 1914 r. jako minister wojny doprowadził do 
udziału Turcji w I wojnie światowej po stronie państw centralnych, po zawieszeniu 
broni jako przeciwnik Ataturka zbiegł na Kaukaz. 

 
Foch Ferdinand 1851–1929  

– marszałek Francji, Wielkiej Brytanii i Polski, w I wojnie światowej jako dowódca 
9 armii przyczynił się do zwycięstwa w bitwie nad Marną (1914), od 1917 szef 
sztabu generalnego, a od 1918 naczelny dowódca sił sprzymierzonych, przyjął 
w Compiégne kapitulację Niemców. 

 
Franciszek Ferdynand 1863–1914  

– arcyksiążę austriacki, bratanek cesarza Franciszka Józefa I, od 1896 
austrowęgierski następca tronu, od 1913 generalny inspektor armii, dążył do 
przekształcenia Austro–Węgier w monarchię trialistyczną (czyli obejmującą też 
ziemie jugosłowiańskie), zginął wraz z żoną w czasie wizyty (z powodu ćwiczeń 
wojskowych) w Sarajewie. 

 
Franciszek Józef I 1830–1916  

– cesarz austriacki i król Węgier, w 1867 przekształcił Austrię w monarchię 
austriacko–węgierską o ustroju konstytucyjno–parlamentarnym, kontynuował 
politykę wielkomocarstwową, zawierając Trójprzymierze uzależnił politykę 
austriacką od Niemiec, podjęta ekspansja na Bałkanach (aneksja Bośni 
i Hercegowiny) była prologiem I wojny światowej. 

 
French John Denton 1852–1925  

– marszałek brytyjski, uczestnik wojny burskiej, od 1911 szef sztabu generalnego, 
w latach 1914–1915 naczelny dowódca wojsk brytyjskich we Francji, następnie 
1915–1918 w metropolii. 

 
Fuller John Frederick 1878–1966  

– brytyjski generał, i teoretyk wojskowości, organizator natarcia czołgów w 1917 r. 
pod Cambrai, propagator wojny błyskawicznej. 



 
Haller Józef 1873–1960  

– generał i polityk, w 1912 r. organizator Sokolich Drużyn Polowych i komendant 
Legionu Wschodniego, od 1916 dowódca II Brygady Legionów Polskich, w 1918 
przebił się przez front austriacko–rosyjski pod Rarańczą i na Ukrainie połączył się 
z II Korpusem Polskim, w latach 1918–1919 dowódca naczelny Armii polskiej we 
Francji, z którą powraca do kraju, jako przeciwnik polityczny J. Piłsudskiego 
przeniesiony (1926) w stan spoczynku. 

 
Hindenburg Paul von Beneckendorff 1847–1934  

– niemiecki feldmarszałek i polityk, w 1914 wraz z Ludendorffem zwyciężył wojska 
rosyjskie w Prusach Wschodnich, za co mianowany został naczelnym dowódcą 
frontu wschodniego, 1916–1918 szef sztabu generalnego, kierował operacjami 
oraz wywierał duży wpływ na polityczne i wojskowe decyzje cesarza i rządu, w 
latach 1925–1934 będąc prezydentem Rzeszy umożliwił dojście do władzy 
Hitlerowi. 

 
Jellicoe John Rushworth 1859–1935  

– admirał brytyjski, w 1916 dowódca brytyjskiej Wielkiej Floty i dowódca floty 
brytyjskiej biorącej udział w bitwie jutlandzkiej z flotą niemiecką, w latach 1916–
1917 pierwszy lord admiralicji. 

 
Jerzy V 1865–1936  

– król Wielkiej Brytanii i Irlandii, w 1911 przeprowadził reformę parlamentu, 
ograniczającą uprawnienia Izby Lordów, w czasie I wojny światowej zmienił 
nazwę angielskiej dynastii Sachsen–Coburg–Gotha na Windsor, chcąc odciąć się 
od niemieckiego pochodzenia. 

 
Joffre Joseph Jacques 1852–1931  

– generał francuski, od 1916 marszałek, od 1911 szef sztabu generalnego, w 
czasie wojny w 1914 dowódca armii francuskiej na froncie północnym i północno–
wschodnim, gdzie odniósł zwycięstwo w bitwie nad Marną. W 1915 mianowany 
naczelnym dowódcą wojsk francuskich, w 1916 dowodził ofensywą wojsk 
koalicyjnych nad Sommą. 

 
Kiereński Aleksander 1881–1970  

– burżuazyjny polityk rosyjski, eserowiec, po rewolucji lutowej 1917 w Rządzie 
Tymczasowym, jeden z inicjatorów krwawej akcji przeciw wystąpieniom 
rewolucyjnym w Piotrogrodzie, prześladował partię bolszewicką, od VII.1917 
premier, a od IX także wódz naczelny armii rosyjskiej, uciekł z Piotrogrodu na 
front i stanął na czele buntu przeciw władzy radzieckiej, od 1918 na emigracji. 

 
Lloyd George 1863–1945  

– brytyjski polityk, jeden z czołowych przywódców Partii Liberalnej, w latach 1908–
1915 był ministrem skarbu, następnie jako minister zaopatrzenia (1915–1916) 



i wojny (1916), a od 1916 jako premier rządu przyczynił się do zwycięstwa 
aliantów nad Niemcami, w 1918 był jednym z głównych organizatorów 
antyradzieckiej interwencji zbrojnej, był współtwórcą traktatu wersalskiego. 

 
Lansing Robert 1864–1928  

– polityk amerykański, działacz partii Demokratycznej, w latach 1915-1920 
sekretarz stanu w gabinecie prezydenta Wilsona, członek amerykańskiej 
delegacji na paryską konferencję pokojową. 

 
Lenin Włodzimierz Iljicz (właściwie W.I. Uljanow) 1879–1924  

– przywódca rosyjskiego ruchu robotniczego, założyciel partii bolszewickiej, twórca 
pierwszego państwa socjalistycznego, w 1917 powrócił z emigracji do 
Piotrogrodu, objął bezpośrednio kierownictwo nad przebiegiem rewolucji 
październikowej, został wybrany na szefa pierwszego rządu radzieckiego, 
odrzucał wojnę i usilnie starał się zawrzeć układy pokojowe z Niemcami i Austro–
Węgrami, które udało się zawrzeć w III.1918 w Brześciu, w sierpniu 1918 został 
ciężko raniony w zamachu dokonanym przez F. Kapłan. 

 
Ludendorff Erich 1863–1937  

– niemiecki generał i polityk nacjonalistyczny, podczas I wojny światowej szef 
sztabu 8 armii w prusach Wschodnich, następnie był dowódcą frontu, w latach 
1916-1918 kwatermistrz generalny, wraz z Hindenburgiem kierował operacjami, 
wywierał duży wpływ na polityczne i wojskowe decyzje cesarza i rządu, wkrótce 
po wojnie związał się z Hitlerem. 

 
Mikołaj II Romanow 1868–1918  

– ostatni cesarz rosyjski, wciągnął Rosję do przegranej wojny z Japonią, prowadził 
politykę “silnej ręki”, zawarł sojusz z Anglią i Francją (Ententa), doprowadzając do 
udziału Rosji w I wojnie światowej po ich stronie. Po wybuchu rewolucji lutowej 
1917 abdykował, uwięziony przez rewolucjonistów w Jekaterynburgu w 1918 
rozstrzelany tam z całą rodziną. 

 
Pétain Philippe 1856–1951  

– marszałek francuski i polityk, w czasie I wojny światowej wsławił się m.in. obroną 
rejonu Verdun (1916), w latach 1917–1918 naczelny dowódca wojsk francuskich 
na froncie zachodnim, po wojnie mianowany marszałkiem. 

Poincaré Raymond 1860–1934  

– francuski mąż stanu, od 1893 wielokrotny minister, w latach 1912–1913 jako 
premier, a następnie w 1913–1920 jako prezydent odegrał dużą rolę 
w przygotowaniach Francji do zbliżającej się I wojnie światowej, dążył do 
umocnienia francuskich sojuszników, był rzecznikiem bezkompromisowej walki 
z Niemcami, a następnie bezwzględnego egzekwowania niemieckich reparacji. 

 
Piłsudski Józef Klemens (pseud. Wiktor, Mieczysław) 1867–1935  



– działacz niepodległościowy, polityk i marszałek Polski, więziony i zesłany 
na Syberię (1888–1892), od 1892 w PPS, jeden z czołowych przywódców 
w kraju, nie uznawał wspólnej walki polskiego i rosyjskiego proletariatu, od 1908 
poświecił się głównie działalności wojskowo–niepodległościowej. Komendant 
Główny Związku Walki Czynnej. Po wybuchu I wojny światowej utworzył Polską 
Organizację Wojskową w Królestwie Polskim (miała doprowadzić do powstania 
przeciw Rosji), zainicjował powstanie Legionów Polskich i został Komendantem 
I Brygady. Początkowe nadzieje na odzyskanie niepodległości wiązał z 
poparciem Austro–Węgier, potem Niemiec. W 1916 opuścił Legiony został 
członkiem Tymczasowej Rady Stanu, w 1917 przeszedł do opozycji wobec TRS 
i okupacyjnych władz niemieckich i skierował działalność POW przeciw 
Niemcom. W latach 1917–1918 więziony przez Niemców w twierdzy 
magdeburskiej, uwolniony w listopadzie 1918 wraca do kraju, gdzie zostaje 
wybrany jako Tymczasowy naczelnik Państwa. W latach 1919–1922 Naczelnik 
Państwa polskiego, w III.1920 mianowany marszałkiem Polski. Od 1926 po 
“przewrocie majowym” naczelny wódz i dyktator do 1935 r. 

 
Wilson Thomas Woodrow 1856–1924  

– amerykański polityk, działacz partii demokratycznej, prezydent USA, wybrany 
na prezydenta w 1912 r. pozostał na tym stanowisku przez dwie kadencje. 
W IV.1917 wypowiedział wojnę państwom centralnym, w 1918 wystąpił z tzw. 
czternastoma punktami, z których jeden mówił o utworzeniu niepodległej Polski z  
dostępem do morza, wysunął postulat utworzenia Ligi Narodów, brał aktywny 
udział w konferencji w Wersalu. 

 
Wilhelm II 1859–1941  

– król pruski i cesarz niemiecki, rzecznik polityki imperialistycznej, która 
doprowadziła do wybuchu I wojny światowej, w polityce wewnętrznej ożywiał 
nastroje nacjonalistyczne, co przyczyniało się do wzmagania akcji 
germanizacyjnej na ziemiach polskich, w 1918 abdykował i zbiegł do Holandii. 

 
Talaat Pasza 1874–1921  

– polityk turecki, jeden z przywódców rewolucji młodotureckiej, w latach 1917–1918 
minister spraw wewnętrznych i wielki wezyr, jeden z inicjatorów krwawych 
represji wobec Ormian (pierwszy w XX w. akt ludobójstwa, wymordowano ponad 
1,2 mln Ormian), w 1918 zbiegł za granicę, gdzie został w Berlinie zamordowany 
przez Ormianina.  

 


