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Wybuch 
wojny

Nast´pnym elementem w systemie sojuszy sta∏o si´ „serdeczne poro-
zumienie” (franc. entente cordiale) mi´dzy Francjà i Anglià, podpisa-
ne w 1904 r. Jak pami´tacie, obydwa paƒstwa, wczeÊniej rywalizujà-
ce ze sobà w koloniach, zbli˝y∏o zagro˝enie ze strony imperializmu
niemieckiego (por. rozdz. 48). W obliczu ekspansji kolonialnej, gospo-
darczej i morskiej Niemiec Anglia zdecydowa∏a si´ zerwaç z tradycyj-
nà politykà izolacjonizmu i poprzeç Francj´. Porozumienie to zacz´to
nazywaç ententà. W 1907 r. uzupe∏ni∏ je uk∏ad angielsko-rosyjski,
rozgraniczajàcy strefy wp∏ywów w Azji (por. rozdz. 48). Tym sposo-
bem naprzeciw Trójprzymierza stan´∏o Trójporozumienie. Obydwa
bloki stara∏y si´ powiàzaç ze sobà inne paƒstwa. Zabiegom dyploma-
tycznym towarzyszy∏y zbrojenia oraz akcje propagandowe. Wojna
stawa∏a si´ coraz bardziej prawdopodobna.

Iskra z „ba∏kaƒskiego kot∏a”

W pierwszych latach XX w. Europa kilka razy stan´∏a u progu kon-
fliktu. Ostatecznie iskrà zapalnà sta∏a si´ sytuacja na Ba∏kanach. Kl´-
ska Turcji w 1878 r. pozwoli∏a uzyskaç pe∏nà niepodleg∏oÊç Rumunii,
Serbii, Czarnogórze i Bu∏garii. Kraje te traktowane by∏y przez Rosj´
jako jej strefa wp∏ywów. Natomiast BoÊnia i Hercegowina dosta∏y si´
pod panowanie Austro-W´gier. Z plàtaniny interesów politycznych,
ró˝nic etnicznych i religijnych oraz roszczeƒ terytorialnych powsta∏
„ba∏kaƒski kocio∏”. W latach 1912–1913 dosz∏o do dwóch wojen ba∏-
kaƒskich, które najbardziej wzmocni∏y sojuszniczk´ Rosji – Serbi´.
Ambicje Serbów, zmierzajàcych do zjednoczenia ziem po∏udniowos∏o-

Fabryka uzbrojenia. Ostatnie lata
przed wybuchem wojny wype∏ni∏
narastajàcy wyÊcig zbrojeƒ.
W odpowiedzi na program roz-
budowy floty, przyj´ty przez
Niemcy w 1900 r., Wielka Bryta-
nia podj´∏a wysi∏ki, aby utrzymaç
swojà przewag´. Po rozpocz´ciu
walk prawie ca∏y przemys∏ zosta∏
podporzàdkowany potrzebom
armii. Poniewa˝ coraz wi´cej
m´˝czyzn walczy∏o na froncie,
ich miejsca w fabrykach zajmo-
wa∏y kobiety (jak na zdj´ciu po-
wy˝ej). Tym sposobem wojna
przyczynia∏a si´ do post´pów
emancypacji (por. rozdz. 49).

Europa w okresie I wojny Êwia-
towej.

Wrzenie w „ba∏kaƒskim kotle” –
karykatura z 1912 r. Przywódcy
mocarstw europejskich – Rosji,
Anglii, Niemiec, Francji i Austro-
-W´gier – próbujà zapobiec wy-
buchowi konfliktu na Ba∏kanach.
W rzeczywistoÊci rzàdy wspo-
mnianych paƒstw same „dorzu-
ca∏y do ognia” pod kot∏em.
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