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Introducere

Marile războaie ale secolului XX reprezintă subiecte de interes, nu numai pentru 
specialiști, ci și pentru public, a cărui memorie este încărcată de traume și spaime, 
de angoasa unei posibile și devastatoare confl agrații. Secolul trecut a fost o dramatică 
demonstrație mondială de violență și intoleranță, fi ind bântuit de două mari războaie, 
atât de violente, încât îl poate pecetlui drept cel mai violent secol din istorie. Patru ge-
nerații succesive au simțit pe pielea lor cele mai cumplite forme de moarte, distrugere, 
insecuritate, tensiune, care au săpat răni adânci în conștiința colectivă. Psihanalistul 
Sigmund Freud, nota în 1915, în lucrarea sa „Actuelles sur la guerre et la mort”, că 
Marele Război a revărsat o imensă ură, a rupt toate legăturile dintre popoarele rivale, 
lăsând răni psihologice, care nu s-au putut vindeca. Urmarea Marelui Război a fost o 
cavalcadă de războaie, calde și reci!1 

Istoricii sunt tentați să analizeze cele două războaie ca o confruntare dintre națiuni, 
dar în spatele deciziilor au stat motivații și sensibilități mult mai profunde. Izvoarele 
urii și ale violenței umane au fost dezlănțuite de ideologii xenofobe, revanșarde, re-
vizioniste, care își legitimau discursul ofensiv pe argumente materialiste (economice, 
fi nanciare, teritoriale etc.), fi ind defrișate de orice etică și moralitate. Dacă în primul 
deceniu Europa trecuse printr-o de ascensiune a civilizației, printr-o epocă „frumoa-
să” – „la belle époque”, plină de speranțe pacifi ste – din 1914 și până în 1918, mai toate 
națiunile europene s-au afl at cuprinse într-o încleștare pe viață și pe moarte, defi nită 
de către istoricul și diplomatul american George Kennan, ca sămânța roditoare a mari-
lor catastrofe ale veacului XX. Tocmai într-o vreme când se părea că se înrădăcinase o 
conștiință a progresului politic, social, economic, cultural, s-a implementat brusc nece-
sitatea unui război! Presa, dezbaterile politice, discuțiile diplomatice lăsa să se exprime 
sentimentul că războiul era inevitabil, că victoria era facilă, pentru fi ecare în parte, de 
unde entuziasmul patriotic în sânul fi ecăreia dintre tabere. Din vara lui 1914, totul a 
dovedit contrariul! 

1 Benoist Couliou, „Freud, la psychanalyse et le „tournant” de la première guerre mondiale”, 
Guerres mondiales et confl its contemporains, vol. 2, no. 226, 2007, pp. 83-96; Sigmund Freud, 
Anthropologie de la guerre. Malaise dans la civilisation. Considération actuelle sur la guerre et la 
mort. Pourquoi la guerre ?: lett re à Albert Einstein. [Suivi de] Le malaise des fi ls dans la civilisation 
contemporaine, Paris: Éditions Fayard („Ouvertures bilingues”), 2010, 370 p.; Jean-Jacques 
Becker, Choc traumatique et histoire culturelle, Paris: Noêsis („14-18 aujourd’hui”), 1999, 245 p. 
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Chiar de la începutul războiului, în vara anului 1914, se crease impresia că viața 
civilizată se suspendase, că popoarele, care merseseră în fruntea civilizației univer-
sale – Anglia, Franța, Germania, Austro-Ungaria – căzuseră, peste noapte, în stare de 
barbarie, căci războiul prin defi niție înseamnă încetarea stării de drept, triumful forței 
brutale. O brutalitate belică, sporită, în mod paradoxal, tocmai de progresele tehnice 
și tehnologice, cu care civilizația europeană se mândrea. Carl von Clausewitz  (1780-
1831) refl ectase – cu peste un veac înaintea Primului Război mondial – că brutalitate 
dezlănțuită nu era posibilă în războiul modern, decât dacă era făcută de entități primi-
tive.2 Numai că barbaria a fost eticheta principală a celor două confl agrații mondiale.

Argumentele puse în fi rul logic, pentru a explica ce a declanșat starea de neîncre-
dere, ură și ostilitate în Europa celui de-al doilea deceniu sunt, indiscutabil de ordin 
mental. Concurența și invidia dintre națiuni, cinismul intereselor particulare ale aces-
tora, spiritul alunecos și secretos al diplomațiilor, aranjamentele fragile de tipul alian-
țelor politice și militare, ascensiunea înarmărilor cu tehnici noi și morbide au devenit 
politici de stat. Pe de altă parte, statele nevoite să intre în război, afectate de furia be-
lică, s-au poziționat în alianțele, pe care le considerau avantajoase, pentru a evita ca-
tastrofele din teatrul de luptă. Se invocă deseori naționalismele, ca fi ind susele confl ic-
telor, dar în realitate statele au fost cele care, în numele națiunilor, s-au avântat în tă-
vălugul belic.3 Conducătorii statelor ofensive sau defensive au fost cei care au hotărât, 
ce curs de acțiune era cel mai potrivit cu interesele țării lor, la un moment dat. Iată, un 
exemplu care întărește acestă idee! Primul ministru italian a declarat, la 1 august 1914, 
că Italia nu era obligată să sprijine Austria și Germania într-un confl ict din Balcani, 
pe care el nu îl considera a fi  „un război de apărare”. Pe de altă parte, Edward Grey 
a declarat că Marea Britanie s-a implicat militar în război, chiar dacă nu era obligată, 
la un asemenea gest, de nici un tratat. S-a argumentat, de asemenea, că promisiunea 
necondiționată făcută de Germania, rudei sale Austria și rapida ei declarație de război, 
lansată Franței și Rusiei, a depășit cu mult obligațiile asumate în tratatul bilateral – 
ceea ce nu putea însemna decât că Germania dorea un război european. În acel context 
se însumau o serie de rivalități imperiale, alianțe ostile celorlalte, concurențe coloniale 
și motivații de ordin politic, economic, fi nanciar etc.4 

2 Carl von Clausewitz  despre război. Note și verifi care științifi că a textului de Corneliu Soare, 
București: Editura Antet, XX Press, pp. 9-10. 

3 Pierre de Senarclens, „1914-2014 : nation et nationalisme”, Politique étrangère, 2014/1 
(Printemps), pp. 145-156; „Éditorial”, Politique étrangère, 2014/1 (Printemps), pp. 6-10; G.-H. 
Soutou, „Le nouveau système international”, Bulletin de l’Académie des sciences morales et poli-
tiques, no. 1, septembre-décembre 2011, pp. 93-116. 

4 Oana Magdalena Cenac, „Sociologia războiului…”, Meridian critic, nr. 1, vol. 28, 2017, pp. 
259-260;

 Vezi Pierre Renouvin, La crise européenne et la Grande Guerre, Paris: PUF, 1962; Frédéric 
Rousseau, La guerre censurée. Une histoire des combatt ants européens de 14-18, Paris: Éditions Le 
Seuil, 1999; Stéphane Audoin-Rouzeau, Jean-Jacques Becker (dir.), Encyclopédie de la Première 
Guerre Mondiale, Paris: Éditions Bayard, 2004.
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Atmosfera de rivalitate a început cu câțiva ani înainte de 1914, cu ocazia războaie-
lor balcanice. Adierea unui război, mult mai amplu, a început să fi e resimțită atunci 
când statele au început să emită ordine de mobilizare militară. Majoritatea statelor eu-
ropene au adoptat, în diverse forme, măsuri legate de serviciul militar obligatoriu și de 
o mai consistentă fi nanțare a armatelor. Măsurile, care aveau alură defensivă au iscat 
dezbateri aprinse și poziționări politice, care au aprins scenele politice. De exemplu, în 
Franța, s-a manifestat atâta rezistență față de planul guvernamental de a mări durata 
concentrării soldaților, de la doi, la trei ani, încât, atunci când războiul a început cu 
adevărat, măsura nu fusese încă aplicată! Armata Imperiului austro-ungar a fost con-
fruntată cu altfel de probleme! În ciuda măsurilor de mobilizare armată, o mare parte 
din rândul naționalităților nu acceptau serviciul militar. Soldații țărani ai Rusiei nu 
voiau, nici ei, să-și părăsească satele natale, pentru ambițiile țariste. În Marea Britanie, 
câteva guverne succesive, au refuzat să riște (fi indcă ar fi  pierdut voturi !), pentru a 
introduce la nivelul întregii țări, serviciul militar obligatoriu, în ciuda presiunilor exer-
citate de personalități, precum Kipling. Serviciul militar a fost cel mai ușor acceptat în 
Germania, aici Armata bucurându-se de o mare infl uență și respect.5

Istoria Marelui Război este una dintre cele mai răscolitoare momente, marca-
te în starea de spirit a contemporanilor, cu cele mai grave apelative. De la începutul 
Războiului dezbaterea s-a angajat, în toată presa europeană, care desemna confl ictul 
sub titluri ca „războiul națiunilor”, „războiul popoarelor”, „războiul civilizației”, „for-
midabilul război”, „războiul mondial”, „Marele Război”. Denumirea de Mare Război 
are o explicație într-un almanah german din 1915, care se referea la amploarea con-
fl ictului, la aspectul lui strategic, în opoziție cu „micul război”, care făcea trimitere la 
aspectul tactic. Ca urmare, acest război nu a avut grandoare, ci amploare tragică! În 
orice caz, a fost un război modern de tip nou, prin amploarea mobilizării economice 
și umane, prin extensiunea sa geografi că, prin distrugerile de patrimoniu valoros al 
civilizației, pe care acesta l-a provocat. Fără îndoială, că naționalismele au fost creu-
zetul Primului Război. Viziunile naționaliste au fost puse în slujba unor pretenții sau 
revendicări teritoriale, dar au existat și argumente legate de nevoia de emancipare a 
unor naționalități, afl ate în granițele unor imperii.6

Marele Război a fost o tragedie uriașă, un măcel barbar, care a deschis cutia 
Pandorei, pe foarte multe planuri. A fost o dezlănțuire care a presupus o mobilizare 
rapidă și integrală a societăților implicate. A fost primul confl ict „total” și industrial, 
care a declanșat un fenomen periculos, legat de folosirea științei și tehnicii în scopuri 

5 Vyvyen Brendon, Primul Război Mondial: 1914-1918, trad. din lb. engleză de Daniela Mișcov,  
București: Editura ALL, 2018, p. 12. 

6 Antoine Flandrin, „Pourquoi appelle-t-on la Première Guerre mondiale la « Grande Guerre » ?”,
Chroniques du centenaire, lemonde.fr, accesat în 14 martie 2017; Jean-Yves Le Naour (dir.), 
Dictionnaire de la Grande Guerre, Paris: Larousse, coll. « À présent », 2008, „Nommer la 
guerre”, pp. 314-315; Jean-Yves Boursier, „Guerre, traumatisme et récit”, Cliniques médi-
terranéennes, 2012/2, no. 86, pp. 219-228.
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distrugătoare.7 Încă din 1914 puterea de foc a armelor moderne a provocat masacre 
ieșite din comun. Pentru a limita, pe cât posibil pierderile, beligeranții au dispus re-
tranșarea în tranșee, dar infernul tranșeelor a însemnat izbucnirea unor atacuri bru-
tale, ambuscade, bombardamente și un prizonierat umilitor. Primul Război Mondial 
a fost sursa unor răni psihologice și fi zice, fără precedent: traumatisme, comoții, ne-
vroze, depresii, intoxicații de tot felul, nu numai în rândul soldaților, ci și al civililor. 
Gravitatea rănilor a fost legată de utilizarea unor arme sau substanțe letale. Arsenalul 
morții cuprindea grenade, mitraliere, cuțite, obuze, gaze toxice și altele. Milioane de 
oameni s-au sfârșit înainte de vreme, lăsând în urmă jale, disperare, nenumărați răniți, 
mutilați, invalizi, nevrozați, alienați mintal, orfani și văduve.8 

Istoricii apreciază că în timpul Primului Război Mondial au fost lansate în jur de 
850 de milioane de grenade de artilerie. În focul de artilerie și-au pierdut viața aproape 
11 milioane de soldați. În toate națiunile implicate în Război au fost recrutați, în total, 
56 de milioane de soldați. În medie au murit, în medie, 6.000 de militari, în fi ecare zi de 
război. În plus, 21 de milioane de soldați au fost răniți, mulți dintre ei păstrând, până 
la sfârșitul vieții, sechelele fi zice și psihice cauzate de război.9

Printre țările, necuprinse la început, de mistuitoarele fl ăcări ale acestui uriaș Război 
a fost Regatul României. Cei doi ani de neutralitate (1914-1916) au fost, în realitate 
un timp de mari frământări, în mediul politic și militar, în opinia publică. Cu cine să 
mergem?, aceasta era întrebarea fundamentală, a cărei soluții nu erau lesne de decis. 
Responsabilitatea Consiliului de Coroană a fost imensă, pentru că în acel moment nu 
se întrevedea deloc direcția în care alunecau lucrurile. Războiul cel mare solicita foar-
te mult țara, din punct de vedere economic și fi nanciar, era nevoie de o adaptare la 
strategia și tactica nouă de luptă, era nevoie de instrucție pregătitoare, de armament 
modern. În acest sens, se poate spune că Statul român era nepregătit de un aseme-
nea Război. Nici un stat beligerant nu fusese pregătit, pentru o asemenea încleștare! 
Dovadă stau colapsurile de pe frontul vestic!

7 George Raudzens, War-Winning Weapons: The Measurement of Technological Determinism 
in Military History, vol. 54, octobre 1990, pp. 403–33; Vezi The War of Invention; Scientifi c 
Developments, 1914-18, Londres: Brassey’s Defence Publishers, 1988, 1re éd., 226 p. 

8 Michel Goya, „L’armée française et la révolution militaire de la Première Guerre mondiale”, 
Politique étrangère, 2014/1 (Printemps), pp. 87-99; François Xavier Long, „Les blessés de 
la face durant la Grande Guerre: les origines de la chirurgie maxillo-faciale”, Histoire des 
sciences médicales, tome XXXVI , no. 2, 2002, p. 175; Hew Strachan, „1914-1918 et la redé-
fi nition de la guerre”, Politique étrangère, 2014/1 (Printemps), pp. 71-86; Sophie Delaporte, 
Les médecins dans la Grande Guerre: 1914- 1918, Paris: Éditions Bayard, 2003, 223 p.; Olivier 
Douville, „Des psychanalystes sous la première guerre mondiale : de la névrose traumatique 
à la folie traumatique”, Bulletin de psychologie, 2014/3 (Numéro 531), pp. 237-251; Blessures 
psychologiques de la Grande Guerre, p. 4, [online] htt p://www.bsb.univ-paris3.fr/images/
docs/5639/Blessures_psychologiques_de_la_Grande_Guerre.pdf, accesat în 25 ianuarie 2017

9 Olivier Compagnon, „Géographies de la mobilisation et territoires de la belligérance du-
rant la Première Guerre mondiale”, Annales. Histoire, Sciences Sociales, an 71, 2016, pp. 37-64;
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După moartea Regelui Carol I, în 1914, Ion I. C. Brătianu și Consiliul de Coroană 
și-au luaseră răspunderea acestor împrejurări de grea cumpănă. România nu putea 
rămâne neutră și pentru faptul că a fost curtată să se orienteze într-una dintre taberele 
belice. Singura sa înțelepciune era să aleagă scopurile, pentru care intra în Război și 
momentul cel mai potrivit, cu interesele sale. Discursul politic din perioada neutralită-
ții arăta că interesul comun a fost soarta românilor transilvăneni, bănățeni, basarabeni 
și bucovineni. Intrarea Regatului României în Război, în 1916, de partea Antantei, a 
fost considerată singura politică externă, pe care o putea îmbrățișa și servi cu devo-
tament națiunea, în numele căreia s-a cerut la 1918 întregirea națională și teritorială.10

Deși Primul Război s-a îndepărtat în timp, el continuă să marcheze memoria euro-
peană. să atingă și astăzi puncte sensibile. Războiul a stricat iremediabil relațiile dintre 
familii regale europene. Exigențele strategice au dat naștere la instituții noi, care au 
îmbinat puterea politică, cu autoritatea militară. Războiul a pus în aplicare noi forme 
tactice, operaționale militare, noi arme de distrugere, a construit noi forme de confl ict, 
noi maniere – și mai subtile și mai sofi sticate – de negociere și diplomație, a avut un 
impact geostrategic gigant și a bulversat harta europeană, pentru mult timp.11 

Întors pe toate fețele la Centenar Marele Război se dezvăluie a fi  complex. Marele 
Război este încă un subiect al memoriei rănite, dar și al prejudecăților legate de centru 
și periferie, în privința statelor participante. Istoriografi a occidentală, interesată de epi-
centrul confl ictelor, neglijează sau tratează cu superfi cialitate implicarea statelor mai 
mici, în acest mare confl ict. Chiar dacă s-a încheiat acum 100 de ani Marele Război a 
continuat să genereze interese și controverse istoriografi ce, politice, ideologice, cultu-
rale, spirituale, fi losofi ce, psihologice, sociologice sau în relațiile internaționale. Suita 
de crize și confl icte, declanșate în vremea noastră, la nivel planetar, readuce angoa-
sa unei a treia posibile confl agrații! Europa, vechiul leagăn al civilizației iudeo-creș-
tine, și-a abandonat valorile întemeietoare, în favoarea unor cețoase drepturi umane. 

 Philippe Moreau Defarges, „La « der des ders » : guerre totale, paix totale ?”, Politique étran-
gère, 2014/1 (Printemps), pp. 27-39.

10 Vintilă Brătianu, Romulus Angelescu, „Pacea de la Versailles din punct de vedere geografi c 
și politic”, în Democrația, an. VII, nr. 7, iulie 1919, pp. 375-376; Nicolae Iorga, O viață de om, 
II. 1934, pp 228-239; Ion Rusu Abrudeanu, România și războiul mondial. Contribuțiuni la istoria 
războiului nostru, București: Editura Libră riei Socec & comp., 1921, pp. 390–394; A. Dabija, 
Armata română în Războiul Mondial (1916-1918), vol. IV, București: Tipografi a Lupta, 1937; 
Cartea Unirii (19181-1928, alcătuită de Cezar Petrescu, ediție îngrijită și Cuvânt înainte de 
Toader Nicoară, Cluj-Napoca: Editura Accent 2018, pp. 38-39; S. David Spector, Romania și 
Conferinta de Pace de la Paris. Diplomatia lui Ion I.C. Brătianu, Iasi, 1995, pp. 92-96. 

11 Georges-Henri Soutou, , „L’héritage de la Grande Guerre : États souverains, mondialisa-
tion et régionalisme”, in Politique étrangère, 2014/1 (Printemps), pp. 41-54; Cl. Carlier et G.-
H. Soutou (dir.), 1918-1925. Comment faire la paix ?, Paris: Economica, 2001; M. Mott e, Fr. 
Thébault (dir.), Guerre, idéologies, populations, 1911-1946, Paris: L’Harmatt an, 2005; L. Daudet, 
La Guerre totale, Paris: Nouvelle Librairie nationale, 1918, p. 8; R. Chickering, S. Förster, Great 
War, Total War: Combat and Mobilization on the Western Front, 1914-1918, Cambridge, MA: 
Cambridge University Press, 2000.
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Libertatea și egalitatea în fața legilor, solidaritatea, nu există, în realitate, pentru că 
laicitatea a ajutat politica să se dezbrace de morală. Politica a devenit un fel de dez-
mățată, pe care mari intelectuali și savanți, nu o întreabă încotro duce lumea? Sumbra 
perspectivă a Apocalipsei nucleare arată că omenescul se prăbușește, când nu mai are 
moralitate sau o sfi dează, când ura, cinismul, lăcomia nu mai au stavile. 
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