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Lucian Boia, Primul Război Mondial. Controverse, paradoxuri, reinterpretări,
București: Editura Humanitas, 2014, 120 p.

După cum deja ne-am obișnuit cu stilul carac-
teristic al autorului Lucian Boia, cartea de față, in-
titulată „Primul Război Mondial. Controverse, pa-
radoxuri, reinterpretări”, nu face nici ea excepție 
de la regulă, încadrându-se perfect pe linia „istoriei 
comentariu”, consacrată de autor, prin majoritatea 
lucrărilor sale. La fel ca în: „Istorie și mit în conștiin-
ța românească”; „Pentru o istorie a imaginarului”; 
„Jocul cu trecutul”: „Istoria între adevăr și fi cțiune”; 
„Două secole de mitologie națională”; „Tragedia 
Germaniei. 1914-1945”; „Sfârșitul Occidentului?”; 
ș.a., autorul păstrează aceeași tehnică, preferând 
elaborarea unui eseu, conceput ca o suită de inter-
pretări, în jurul problemelor-cheie, decât alcătuirea 
unei opere de erudiție sofi sticată, atribuind lucrării 
un caracter dinamic, antrenant, prin care cititorul 
este mobilizat la actul interpretării.

Cu ocazia împlinirii unui secol de la izbucnirea 
primei confl agrații mondiale, autorul își propune o analiză lipsită de prejudecăți, a 
marii confruntări internaționale, pe care o consideră „evenimentul fondator al lumii în 
care trăim”. În condițiile în care Primul Război Mondial, cu sistemul de la Versailles, 
au dat naștere Europei din zilele noastre, autorul propune o privire cu mai multă în-
țelepciune asupra acestor evenimente. Poate părea puțin bizar, însă, cu scopul de a 
stârni interesul cititorului, istoricul pornește analiza în partea intitulată sugestiv, „Un 
dezastru, care se putea evita”, punând câteva întrebări-cheie, parcă invitându-și con-
locutorul, prin metoda problematizării, să participe la demersul său rațional: „Trebuia 
neapărat să se întâmple? Ar fi  putut istoria să evite Primul Război Mondial și, implicit, 
pe cel de-al doilea, consecința nemijlocită a celui dintâi ?” (p. 11). Considerând refrac-
tară poziția istoricilor, în contextul unor astfel de supoziții, autorul ne propune, totuși, 
un exercițiu mental, prin care am putea specula reconstituirea istoriei unui eveniment, 
în lipsa unui anume factor cauzal. Aprecierile autorului au în calcul posibilitatea alu-
necării spre o istorie fi ctivă, propune acest exercițiu doar în imaginația sa, în planul 
reprezentărilor sale, nu al celor istorice și nu al realităților. Numai că, istoria nu poate 
fi  transformată într-o știință speculativă, un punct de vedere subiectiv despre trecut, 
pentru că se transformă într-o poveste despre trecut. Este imposibilă refacerea pro-
cesului istoric, ori de câte ori ar fi  nevoie, prin modifi carea unuia sau altuia dintre 
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elementele amalgamului, realitate-reprezentare, pentru analiza faptelor și cântărirea 
consecințelor. Pentru Lucian Boia, însă, descifrarea mecanismului istoriei ține de pura 
speculație intelectuală, ea, chiar dacă pare să ofere o variantă convingătoare, nu deține 
„garanția sigură a adevărului” (p. 12). Autorul consideră și cauzalitatea un concept 
„prăfuit”, (13) în condițiile în care istoria nu este o înșiruire simplă de cauze și efecte. 
Rigiditatea prin care sunt „alese” cauzele și efectele ține de faptul că suntem prizoni-
erii iluziei, că privim doar spre trecut, iar știind ce s-a întâmplat, avem impresia că ni-
mic din ceea ce s-a întâmplat nu putea fi  evitat. Într-adevăr, acestea sunt riscurile unei 
istorice retrospective, nu a unei istorii cronologice.

Izbucnirea Primului Război Mondial aduce în prim-plan atentatul de la Sarajevo, 
evenimentul considerat ca fi ind detonatorul marii confl agrații. Cu toate acestea, auto-
rul identifi că alte situații din istoria europeană, a celei de-a doua jumătăți a secolului 
al XIX-lea și a începutului de secol al XX-lea, care ar fi  putut duce la izbucnirea războ-
iului. Lucian Boia consideră posibilă pacea, chiar în urma atentatului de la Sarajevo, 
acesta contribuind decisiv doar la demararea confl agrației, în anul 1914. Acest eve-
niment, la o privire mai atentă și comparativă, cu cele două războaie balcanice, pare 
să se prezinte ca fi ind mai puțin grav. Tensiunile acumulate de împărțirea spațiului 
European, de către marii actori, gruparea lor în blocuri rivale, înarmarea și perfec-
ționarea tehnicilor de luptă, aspirațiile naționaliste ale popoarelor de sub dominație 
străină; etc., ar fi  putut la fel de bine, dacă nu chiar mai bine contribui la declanșarea 
ostilităților. Nu trebuie trecut cu vederea faptul că atentatul de la Sarajevo a adus cu 
sine ocazia bine-venită a reglării conturilor între Austro-Ungaria și Serbia (chiar dacă 
nu fusese amestecată în mod direct), punându-se capăt agitației sud-slave ce afecta 
puternic securitatea monarhiei habsburgice (p. 19). La acestea se adaugă și o serie de 
factori, care au facilitate, în 1914, recursul la război, și anume, convingerea că războiul 
era inevitabil necesar și trebuia să fi e scurt, în condițiile în care mijloacele tehnologice 
permiteau o lovitură rapidă și decisivă. Această viziune deformatoare părea o fatali-
tate ce a dus la resemnarea maselor, acceptarea acestei situații venind cu prea multă 
ușurință. Afi rmația lui Wilhelm al II-lea („n-am vrut așa ceva”) nu poate să îl absolve 
pe acesta de vina implicației, pe care Germania a avut-o în demararea confl agrației 
planetare, dar relevă într-un mod semnifi cativ faptul că, într-adevăr, nu se aștepta ca 
războiul să ia amploare mondială. Vinovaților sau, mai bine zis, responsabililor de-
clanșării confl agrației, Lucian Boia le acordă o atenție specială, în cea de-a doua parte, 
încercând să demonstreze faptul că ideea încetățenită, potrivit căreia Austro-Ungaria 
și, în special, Germania ar fi  vinovații exclusivi, este o concepție greșită. Mecanismul 
declanșator al războiului se prezintă mult mai complex, iar cântărirea vinovăției nu-și 
are sensul atâta timp cât toate rotițele acestui mecanism și-au adus aportul la funcțio-
narea sa. După părerea lui Boia Germania reprezintă rotița cea mai mare sau cea mai 
vizibilă, însă mecanismul ca să funcționeze, avea nevoie de toate piesele. În sens strict 
funcțional, după părerea sa, nu există o piesă mai importantă decât alta. Răspunderea 
este, așadar, una împărțită atâta timp cât în mecanismul declanșator nici o rotiță nu a 
acționat în direcția păcii (p. 47).
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În continuare (cea de-a treia parte, intitulată „Germania: o victorie posibilă”), is-
toricul Lucian Boia propune câteva scenarii, deloc nerealiste, „de vreme ce totul s-a 
jucat pe muchie de cuțit” (p. 62), prin care Germania ar fi  putut obține victoria. După 
o scurtă prezentare a evoluției Germaniei din ultima jumătate a secolului al XIX-lea 
și începutul celui de-al XX-lea, autorul ne demonstrează că Germania, cel puțin din 
punctul de vedere al capacității industriale, militare, economice, se situa în vârful pi-
ramidei europene, fi ind devansată doar pe plan mondial de Statele Unite. Odată cu 
izbucnirea războiului, la nivelul maselor germane domnea convingerea că războiul nu 
poate fi  pierdut, singura problemă fi ind numărul adversarilor, pe care Germania ar 
trebui să îi înfrunte. Din această perspectivă, chestiunea aliaților avea să-i aducă pro-
bleme Germaniei, în contextul în care Austro-Ungaria nu se arăta chiar aliatul ideal. 
Autorul susține că „Prin structura ei multietnică, ațâța iredentismele de jur împrejur. 
Țări care ar fi  fost poate înclinate să meargă cu Germania, nu erau deloc dispuse să 
meargă cu Austro-Ungaria; erau de fapt interesate să meargă împotriva ei (și, impli-
cit, a Germaniei) (p. 55) – ex. cazul României, care s-ar fi  alăturat Germaniei conform 
convingerilor lui Carol I. Pe lângă problema aliaților se mai adaugă o sumedenie de 
factori care au infl uențat evoluția confl ictului în sensul cunoscut, printre care: prelun-
girea războiului, ce a dus la destabilizarea propriilor aliați și descompunerea dublei 
monarhii, angajarea Germaniei în războiul submarin, intrarea Statelor Unite în răz-
boi, epuizarea resurselor etc. Toate acestea au fost însă contrabalansate și de momen-
te în care soarta putea aluneca foarte ușor în favoarea Germaniei, astfel cei care în 
1914 au mizat pe Germania, nefi ind complet lipsiți de dreptate. Referitor la parcursul 
României în Primul Război Mondial, Lucian Boia îi atribuie acestuia sintagma „atât 
de mult noroc”, parafrazându-l pe P.P. Carp, care pariase greșit la începutul războiu-
lui pe Puterile Centrale și care spunea că „România are atât de mult noroc încât nici 
nu-i mai trebuie oameni politici competenți care să se ocupe de soarta țării”. (p. 67) 
Această declarație, probabil rostită după evenimentele din decembrie 1918, se justifi că 
prin faptul că într-adevăr Marea Unire s-a dovedit a fi  o realitate aparent surprinză-
toare. În realitate, întregirea făcuse mult timp parte din strategia Regatului României. 
Privind înapoi și cunoscând parcursul istoriei, decizia guvernului Brătianu de a intra 
în război de partea Antantei, în anul 1916, pare astăzi perfect fundamentată, lui Ionel 
Brătianu, regelui Ferdinand și oamenilor care au gândit ca ei li se datorează astăzi 
crearea României Mari, însă în 1916 nimeni nu știa ce avea să se întâmple. Se putea 
constata superioritatea germană, pe unele fronturi, însă Statele Unite nu intraseră în 
război, Rusia se apropia vijelios de revoluția bolșevică, iar declararea războiului, în 
aceste condiții, Austro-Ungariei și Germaniei, reprezenta „o mare imprudență” (p. 67). 
Germania se zbătuse să evite războiul pe două fronturi, iar România se angajase în 
acest calvar din primul moment. Cu bulgarii și nemții la sud de Dunăre și austro-un-
garii dincolo de arcul carpatic, „Brătianu a aruncat țara într-un neînchipuit dezastru, 
singura justifi care a deciziei luate fi ind convingerea că, orice s-ar întâmpla, Antanta va 
câștiga războiul și România, evident, împreună cu ea” (p. 68). Boia judecă mult prea 
aspru și retrospective decizia politică a Consiliului de Coroană și a lui Brătianu, care 
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pregătiseră din mers Armata și țara pentru Război. Dar o pregătiseră cumva. Aluzia 
la lipsa unei gândiri impecabile, în 1916, a lui Brătianu, nu poate fi  introdusă, dar nici 
refl ecția că întregirea sa întâmplat „fi indcă așa a decis Istoria în 1918” (p. 84).

Istoricul Boia propune un exercițiu mental, prin care să fi e dezbătută oricare dintre 
cele 3 variante (războiul cum a fost, alături de Antanta; războiul alături de Puterile 
Centrale; neutralitatea până la capăt). Prima dintre ele a avut un fi nal ideal: crearea 
României Mari. Aliată a Puterilor Centrale, România risca să piardă războiul, în con-
dițiile în care ea nu ar fi  reprezentat forța lipsă, pe frontul de est, de care Germania 
avusese nevoie și care poate ar fi  întors sorții izbânzii. Însă chiar cu o Românie învinsă, 
autorul conchide că dezmembrarea imperiilor vecine ar fi  generat premisele unifi cării 
naționale și la noi. Această idee poate fi n inspirată de o impresie a lui Ferdinand, care 
a mărturisit acest lucru, într-o scrisoare adresată familiei sale. Varianta neutralității, 
până la capăt este cea mai interesantă în condițiile în care, la sfârșitul confl ictului mon-
dial România ar fi  benefi ciat de o armată intactă și ar fi  avut la îndemână variate mij-
loace, pentru a înfăptui unirea provinciilor românești (p. 84).

În fi nal, autorul preferă să lase deschisă această dezbatere, într-un mod cerebral, 
printr-o interogație: „câți oameni merită să moară, fi e și pentru împlinirea unui ideal 
național?”, mai apoi continuând cu explicația revelatoare: „În 1914 nu se lua în calcul 
sfârșitul imperiilor, socotindu-se în consecință că România trebuie să plătească – prin-
tr-un tribut de sânge – teritoriul revendicat din Austro-Ungaria. Ironia istoriei stă în 
aceea că l-ar fi  dobândit, poate și gratis”. (p.85). În realitate, nu se putea aștepta o rea-
lizare, pe gratis, a fost nevoie de implicare, care s-a lăsat, într-adevăr, cu mari pierderi 
umane și materiale.

Ultima parte a cărții, intitulată sugestiv „Dreptate și nedreptate la Versailles” 
este destinată prezentării deciziilor luate la Conferința de Pace de la Paris și rezul-
tatelor ei, a tratatelor de pace semnate în împrejurimile capitalei franceze (Versailles 
cu Germania; Saint-Germain cu Austria; Neuilly cu Bulgaria, Trianon cu Ungaria și 
Sèvres cu Turcia). „Plusurile” și „minusurile” sistemului de la Versailles se învârt între 
dreptatea făcută națiunilor europene, însă cu prețul unei puternice discriminări față 
de înfrânți și crearea unui dezechilibru în ceea ce privește securitatea continentului. 
Apariția micilor state naționale libere, lăsate să-și asigure propria securitate, nu dădea 
dovadă de inspirație în privința stabilității pe termen lung. În urma frustrării și umi-
linței, Germania și Rusia, scoase din joc doar temporar, aveau să revină într-un mod 
expansionist în spațiul fragmentat și lipsit de apărare al Europei Centrale, năruind 
pacea, în lipsa unui sistem european temeinic de securitate.

Concluziile istoricului Lucian Boia sunt adunate într-o scurtă prezentare a conse-
cințelor Primului Război Mondial, printre care autorul insistă asupra urmării nemij-
locite a celui de-al Doilea Război Mondial. Sentimentul de revanșă al germanilor, în 
varianta agravantă a proiectului nazist și, la fel, revenirea brutală a Rusiei, în varianta 
agravantă a comunismului sovietic (datorate nedreptăților și discriminărilor din trata-
tele de pace), în condițiile dereglării echilibrului european, au împins spre următorul 
război, ducând întregul continent spre declin. Astfel, Europa de astăzi, din cel mai 
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dominant continent al lumii, ajunge să nu-și mai poată asigura propria securitate, fi ind 
dependentă de scutul american. Pentru a conchide, cartea lui Lucian Boia aduce cu 
sine, precum ne-am obișnuit, prin pluralitatea de unghiuri de analiză (al germanilor, 
bulgarilor, turcilor etc.), o altă perspectivă asupra istoriei Primului Război Mondial. 
Ca „avocat al diavolului”, Lucian Boia prezintă nu doar un tablou istoric (viziunea 
noastră, a celor buni, a celor îndreptățiți, afl ată în contrast cu a celorlalți, nefondată, 
tendențioasă), ci o întreagă colecție de viziuni, care declanșează modalități de percep-
ție inedită asupra evenimentelor istorice. Cartea sa are capacitatea unei opere deschi-
se, de a incita la modelarea viziunii asupra istoriei Primului Război Mondial, la desco-
perirea alterității și a maleabilității în studierea evenimentelor.
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