
Doświadczenia i wnioski 

 

Była to pierwsza współczesna wojna, której cechą był jej wszechogarniający charakter.  

Miała trwać krótko, zakładano (głównie w Niemczech) wojnę błyskawiczną (początkowo Niemcy 
skłaniały się ewentualnie do wojny prewencyjnej), a trwała 4 lata i 3 miesiące.  

Rozpoczęta przez 8 państw, zakończona została przez 33 państwa liczące ok. 2/3 ludności świata. 
Rozpoczęła się i zakończyła w Europie, lecz ogarnęła większość kontynentów i mórz.  

Miała doprowadzić do wzmocnienia młodych mocarstw, tymczasem doprowadziła do rozpadu trzech 
cesarstw (Niemiec, Austro–Węgier i Rosji) oraz do zrewolucjonizowania Europy i zwycięstwa rewolucji 
socjalistycznej w Rosji. Na fali ruchu rewolucyjnego odzyskały dawno utraconą niepodległość takie 
państwa, jak np. Polska, Czechosłowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia. Państwa Ententy 
miały pod bronią 6 mln żołnierzy, a państwa centralne 4 mln, natomiast mobilizacją objęto łącznie ok. 
74 mln ludzi.  

Oprócz zniszczonych setek miast i tysięcy innych miejscowości, zginęło ok. 10 mln ludzi. Z powodu 
głodu i epidemii zmarło drugie 10 mln, a z 20 mln rannych pozostało po wojnie 3,5 mln inwalidów.  

Podczas wojny nastąpił ilościowy i jakościowy rozwój techniki wojennej. Wszystkie większe mocarstwa 
wyprodukowały w ciągu wojny ok. 27,5 mln karabinów, 1,075 mln karabinów maszynowych, 151 tys. 
dział, ok. 181 tys. samolotów, 9200 czołgów, 340 tys. samochodów, 47,7 mld naboi karabinowych, 
co wyniosło 1600 pocisków na jednego zabitego lub rannego (część zginęła od artylerii, granatów, 
broni chemicznej, bomb, min itp.).  

Udoskonalono samoloty bojowe, wprowadzono na uzbrojenie ręczne karabiny maszynowe, działa 
przeciwpancerne, czołgi, okręty podwodne. Powstały nowe rodzaje wojsk, które wypracowały własne 
zasady walki, jak lotnictwo, wojska pancerne i chemiczne. Kawaleria odgrywała coraz mniejszą rolę.  

W dziedzinie sztuki operacyjnej wojna zmusiła do wypracowania nowych zasad planowania 
i przeprowadzania operacji przełamujących czy też operacji obronnych. Nastąpiło przejście do “taktyki 
grupowej” czyli nacierania drobnymi grupami piechoty pod osłoną pojedynczych czołgów, artylerii 
i samolotów. Tę taktykę przyjęto po wojnie za podstawę szkolenia w większości armii. Nie zdał 
egzaminu Traktat Wersalski, który był wynikiem układów i kompromisów między państwami 
zwycięskimi i miał zapewnić dominację kilku największych z nich.  

Jedna z głównych sprzeczności, która doprowadziła do wojny światowej, nie została rozwiązana – 
walka Niemiec o rynki zbytu, źródła surowców i sfery lokaty kapitału musiała wzmóc się po wojnie 
jeszcze bardziej. Ani próby podkopania gospodarki niemieckiej przez reparacje, ani pozbawienie 
Niemiec masowej armii nie zapobiegły przygotowaniu wojny odwetowej. niemieckie koła rządzące 
zaczęły przemyśliwać o odwecie od razu po podpisaniu rozejmu. Państwa zwycięskie musiały uznać 
nowe niepodległe państwa powstałe w Europie środkowej i południowo–wschodniej, ale granice 
ustanowione przez traktaty pokojowe nie były sprawiedliwe. W wielu wypadkach były one sprzeczne 
z narodowymi interesami ludności nie tylko państw pokonanych, ale i małych krajów należących 
do obozu zwycięzców. Terytoria nowych państw były monetą zdawkową w dyplomatycznej grze 
wielkich mocarstw. W rezultacie traktat wersalski i związane z nim inne układy nie rozwiązały kwestii 
narodowej w Europie, lecz jeszcze bardziej ją skomplikowały i zaogniły. Pod pozorem Ligi Narodów 
państwa koalicji antyniemieckiej przyłączyły do swoich kolonialnych posiadłości byłe kolonie 
niemieckie oraz terytoria arabskie wchodzące dawniej w skład Imperium Osmańskiego (Tureckiego). 
Z układów wersalskich nie byli zadowoleni również Amerykanie, gdyż dzięki nim wzmocniły 
się pozycje Francji i Anglii w Europie zachodniej i na Bliskim Wschodzie. Mocarstwa te rządziły 
się w Afryce, w znacznej części Azji i zachowały swe posiadłości na półkuli zachodniej. Wobec tego 
Stany Zjednoczone nie ratyfikowały wersalskiego traktatu pokojowego, a w przyszłości uczyniły 
niemało dla podkopania jego podstawowych założeń. Monopole amerykańskie rozszerzyły swe 
kartelowe związki z koncernami niemieckimi. Niemcy otrzymały od Ameryki wielkie pożyczki, które 
umożliwiły im odbudowanie przemysłu zbrojeniowego. Amerykańskie koła rządzące popierały 
odwetowców niemieckich domagających się rewizji terytorialnych, politycznych i wojskowych 
warunków traktatu.  

 


