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Introducere

Istoriografia războiului – tendințe și evoluții recente

Așa cum se cunoaște, evoluțiile istoriografi ce ale secolului XX, care au avut în cen-
trul preocupărilor o istorie a structurilor, a mentalităților sau mai recent o istorie cul-
turală, au marginalizat, pentru o vreme, istoria războiului, considerată de istoricii de 
la Annales, și nu numai de ei, o istorie-bătălie – o istorie perfect sinonimă cu istoria eve-
nimențială, considerată cumva nedemnă de interesul istoricilor serioși și rămasă multă 
vreme anecdotică, lăsată la mâna amatorilor sau, în cel mai bun caz, a istoricilor mili-
tari. Evident, că există mai multe explicații posibile, cu privire la această marginalizare 
a unei problematici istoriografi ce, care revine în centrul interesului istoricilor serioși și 
a istoricilor academici, în principal. Înainte de toate, istoricii de la Annales, apoi istori-
cii universitari în general, au respins o asemenea istorie, taxând-o drept istorie-poversti-
re sau istorie-bătălie, deoarece o considerau marginală, pentru noile avansuri epistemo-
logice, puse de istoria economică și socială, de istoria mentalităților, reprezentărilor și 
imaginarului, de noua istorie culturală, din aceleași considerente din care au meprizat 
și devalorizat, pentru o perioadă și istoria politică, evenimențială, evenimentul unic, 
narativul etc. A existat apoi, în cazul problematicii istorice a războiului, un context 
exterior breslei istoricilor, anume creșterea în intensitate a atitudinii antimilitariste, în 
toate straturile societății, după cel de-al doilea război mondial, mai ales, sau ceva mai 
târziu, în epoca războiului din Vietnam. În ciuda unei asemenea situații, asistăm, în 
ultimele decenii, la o tendință renovatoare și în această problematică, care ajunge să 
integreze noile probleme și noile obiecte de cercetare, printr-o istorie socială sau chiar 
printr-o istorie culturală a armatelor sau a războiului. 

În ce privește războiul propriu-zis și bătăliile, acestea au continuat să fi e marcate, 
până recent, de o conotație peiorativă, genul fi ind lăsat la mâna unor amatori sau a 
unor militari în retragere cu preocupări de amatori. Merită constatat apoi că fondatorii 
Annalelor n-au negat niciodată importanța, pentru istorie a fenomenului război, ci mai 
degrabă modul defectuos în care acesta era restituit de istoria-povestire, de istoria-bătă-
lie, ca înlănțuire de evenimente unice, fără semnifi cații și fără consecințe asupra socie-
tăților în care se manifesta. Fernand Braudel își exprima regretul cu privire la lipsa de 
cunoștințe militare a istoricilor, iar înaintea sa, Marc Bloch, în lucrarea sa „L’Étrange 
defaite” (1940), a analizat cu instrumente de psihologie istorică, dezastrul francez din 
1940. Ca să nu mai vorbim de Georges Duby, a cărui carte „Le Dimanche de Bouvines” 
(1973), a revoluționat întreaga problematică a istoriei bătăliilor.
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Ultimele decenii ale secolului trecut au adus cu ele o nouă tendință istoriografi -
că, anume revenirea evenimentului istoric, odată cu renovarea istoriei politice, și cu 
reabilitarea unor problematici pe nedrept lăsate la marginea fenomenului istoriogra-
fi c. Istorici de renume precum Emmanuel Le Roy Ladurie, Georges Duby, Jacques Le 
Goff , printre alții, au salutat această revenire. S-a ajuns la o reabilitare a bătăliei, ca 
eveniment, dar, în egală măsură, la o reconciliere a istoriei-bătălie cu durata lungă și 
cu structurile de civilizație, în care acesta se manifestă. Dar, această revenire s-a pro-
dus, nu în sensul vechii istorii evenimențiale, ci dimpotrivă s-a făcut apel la analizele 
tacticienilor și strategilor, la cele ale analiștilor politici sau geopolitici, la antropologi, 
geografi  etc. Metoda comparată și analizele transversale au căpătat valoare și interes și 
pentru acest gen de investigație.

Avansul modernizator în acest domeniu al istoriei războaielor și luptelor este sesi-
zabil, înainte de toate, în istoriografi ile anglo-saxone, care n-au subscris, în mod global, 
la pozițiile radicale ale unora dintre istoriografi i din școala Annalelor. Avem în această 
materie, cel puțin următoarele tendințe istoriografi ce cu privire la război, ca fenomen 
de civilizație sau de anti-civilizație, abordări care redeschid și fac interesantă această 
problematică istorică: războiul și luptele văzute și trăite de oamenii de rând. Astfel, 
istoricul britanic John Keegan, cu cartea sa „Anatomia unei bătălii” (1973), și ameri-
canul Paul Fussel cu cartea „La război – Psihologie și comportamente în timpul celui 
de-al doilea război mondial” (1989), ca și istoricul israelian Omer Bartov, în cartea sa, 
„Armata lui Hitler” (1999), – (care tratează despre armata germană, pe frontal de est), 
vin cu o lectură cu totul schimbată, despre cum poate fi  abordată și reconstituită pro-
blematica complexă a războiului. Acestea sunt doar câteva din exemplele, care susțin 
o asemenea tendință istoriografi că tot mai prezentă în toate istoriografi ile. Avem a face 
cu schimbarea perspectivelor, în sensul în care subiecții investigațiilor nu mai sunt oa-
menii politici, statele majore ale armatelor și generalii, ci dimpotrivă, focalizarea inte-
resului istoricului cade pe oamenii din prima linie, pe soldații de rând, pe surorile de 
caritate etc., asupra modului cum au simțit, trăit și perceput ei războiul și întreg contex-
tual nou în care i-a pus războiul, dezrădăcinați de la căminele lor, la sute și chiar mii de 
kilometri departe de ai lor, sau cum au trăit războiul prizonierii lagărelor de detenție 
sau de muncă, ori populațiile civile, de acasă sau din teritoriile ocupate, obligate la tot 
felul de vexațiuni și umilințe. Rezultă din această perspectivă o altă istorie a războiului, 
o imagine a trăirilor și experiențelor în care se amestecă problematici precum frica și 
curajul, violențe de tot felul, umilințe, dar și sacrifi cii de sine etc. etc. Tot în aceiași linie 
restitutivă merită însă amintite exemplele despre războaiele din alte epoci, și aici cartea 
americanului Victor Davis Hanson despre războaiele hopliților („Modelul occidental 
de război – luptele de infanterie în Grecia clasică”, 1989), reprezintă un exemplu care a 
revoluționat genul și a readus în actualitatea problematica războiului.

De câteva decenii, asistăm la dezvoltarea unei alte tendințe care are ca obiect con-
ceptual de „revoluție militară”. Dezbaterea a fost lansată în 1955, de către britanicul 
Michael Roberts, cu o lucrare numită „The Military Revolution, 1560-1660”, urma-
tă apoi de o analiză critică a unui alt britanic, Geoff rey Parker, care critică tezele lui 
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Roberts. În 1989, acesta din urmă publică o mare sinteză („The Military Revolution 
– Military Innovation and the Rise of the West”, 1500-1800). Ideea „revoluției militare” 
a alimentat o multitudine de polemici, deoarece se punea problema, unde plasăm cu 
adevărat? după ce cronologie? ceea ce specialiștii consideră a fi  „revoluția militară.” 
Apariția armelor de foc, individuale și a artileriei, renașterea infanteriei, complicarea 
artei războiului, noile tactici și strategii, talia armatelor, noile fortifi cații, dar și trans-
formările economice și sociale, fi nanciare etc., armatele de mercenari, dar și armatele 
de profesie etc., desemnează, după spusele specialiștilor, acest fenomen care a revo-
luționat modul de ducere a războaielor, cu consecințe complexe asupra societăților în 
care s-au manifestat.

Revenind la războaiele secolului XX, problematica, ce ține capul de afi ș în preo-
cupările istoricilor este cea a războiului mecanizat, apariția blindatelor și mai ales, o 
critică acerbă a blitz krieg-ului german. Acestea sunt tendințele care prin dezbaterile 
suscitate au stârnit interesul istoricilor și au antrenat într-un context mai larg de re-
novare istoriografi că, un sufl u cu totul nou pentru istoria războaielor și bătăliilor sau 
pentru istoria militară. Alături de istoriografi ile anglo-saxone, și istoriografi ile con-
tinentale europene (în special cea franceză, dar și altele) au ajuns să nu mai ignore. 
de o bună bucată de vreme, problematica războiului și istoria bătăliilor, dar și aici 
inovațiile metodologice merită reținute, deoarece ele ajung să renoveze masiv o pro-
blematică istorică considerată multă vreme prăfuită și marginală. Noile tendințe se 
manifestă, începând cu anii 1970, cu problematicile sociale, instituționale și politice 
ale istoriei militare. O echipă de istorici de la Paris IV, Sorbona – André Corvisier, 
Jean Beranger, Jean Meyer, – sunt cei care avansează o nouă problematică a războiului, 
pentru epoca modernă. La fel cum, Philippe Contamine cu lucrarea sa „La Guerre au 
Moyen Âge” (1980), impune cu autoritate problematica războiului, dintr-o perspecti-
vă cu totul nouă. O primă sinteză în patru volume („Histoire militaire de la France”) 
este publicată în anii ´80, urmată de o alta, „Noua istorie militară a Franței”, apărută 
în anii din urmă, și care renovează total istoria militară. În acest context renovator, și 
mult mai aproape de zilele noastre, problematică primului război mondial a devenit și 
devine chiar sub ochii noștri, un subiect de interes (Guy Pedroncini), iar problematica 
războiului mondial intră, ca una dintre cele mai spectaculare, din istoriografi a recen-
tă. În scurt timp, se creează seminarii și institute, centre de cercetare, care diversifi că 
abordările și problematicile: istoria socio-culturală a războiului, istoria serviciilor de 
informații, istoria armamentului nuclear, raporturile politico-strategice, raporturile 
dintre economie și strategie, știință, tehnologie și apărare etc. sunt doar câteva dintre 
problematicile și abordările, care țin capul de afi ș a acestei tendințe noi. Apare acum 
o nouă tentativă de reconstituire a bătăliilor (la nouvelle histoire-bataille), care analizea-
ză fenomenul militar și războinic din perspective antropologică, din perspectiva noii 
istorii culturale, în care sunt relevate aspectele fricii și curajului, aspectele violenței, 
impactul războiului asupra populațiilor civile etc.

Cu titlul de exemplu aș puncta problematica primului război mondial, pe care 
istoricii contemporani, din mai multe generații o descoperă acum, odată cu moda 
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Centenarului. Istoriografi a românească a marelui război a cunoscut evoluții și me-
tamorfoze, care merită subliniate în contextual de față. O relativ recentă recapitulare 
istoriografi că aparținând unui istoric american și unuia francez (Jay Winter și Antoine 
Prost), asupra marelui război, evidențiază cum s-au schimbat de-a lungul celor aproa-
pe 100 de ani trecuți de la eveniment, paradigmele interpretative ale acestuia, de la 
istoria militară propriu-zisă, la istoria politică, economică și socială a războiului, spre 
a ajunge spre fi nalul perioadei, la o istorie a sensibilităților și a trăirilor, la istoria cul-
turală a războiului.

Istoriografi a românească a marelui război ilustrează cam aceleași tendințe ca și în 
istoriografi a universală. Avem într-o primă fază, în perioada imediată războiului, o 
istorie politico-diplomatică a războiului, ilustrată de studii și cercetări ale oamenilor 
politici și diplomaților, urmate îndeaproape de istoriile militare ale generalilor și mi-
litarilor, participanți la marele război. Ele explică atât rațiunile politice și militare ale 
opțiunii României în marele război, dar și cauzele înfrângerilor și victoriilor românești 
etc. Dar, avem chiar, din imediata sa posteritate o reconstituire foarte modernă a răz-
boiului dus de România, care anticipează cu multe decenii tendințele novatoare, în 
care alături de evenimentele militare de istoria strategiilor și bătăliilor, avem războiul 
celor mici, a soldaților din prima linie, dar și a populațiilor civile angrenate în război, 
mai mult fără voia lor, și a consecințelor pe care le-au suferit. Cartea reprezentativă 
este, din acest punct de vedere, sinteza lui Constantin Kirițescu, „Istoria războiul pen-
tru întregirea României”, 1916-1919, volumele I-II, București, 1922-1925. Cartea reali-
zează, pentru prima dată în istoriografi a română, pe baza unei bibliografi i complexe, 
– atât documente ofi ciale, dar și memorialistică și scrieri restitutive ale unora dintre 
actorii și participanții la război, – o întreită perspectivă de istorie politică, militară și 
culturală, care oferă o analiză profundă și judicioasă asupra războiului, ca fenomen 
istoric total. Perioada imediată post-război și, apoi, întreaga perioadă interbelică, vede 
apărând în România multiple istorii asupra războiului. Perspectiva oamenilor politici 
asupra opțiunilor, care trebuiau luate, perspective ale militarilor, care descriau înfrân-
gerile și victoriile armatelor române, memorialistica foarte bogată, care descria mul-
tiple și complexe situații de viață trăite în timpul războiului, toate oferă o panoramă 
complexă asupra acestui fapt istoric total.

Declanșarea celui de-al doilea război mondial, și consecințele sale imediate și în du-
rată, au introdus un soi de hiatus în cercetările despre marele război, care pare de-a 
dreptul uitat, în orice caz, se instalează o tăcere suspectă cu privire la toate aspectele 
sale, datorită faptului că odată cu ocupația sovietică și cu instalarea, în 1948, a Republicii 
Populare Române, se schimbă însăși paradigma interpretativă. Cu titlu de exemplu, 
însăși marea consecință a războiului pentru România, întregirea națională și crearea 
României Mari nici nu este amintită în manualul de tristă amintire a lui Mihail Roller, 
iar războiul dus de România, pentru întregirea țării, este taxat de război imperialist.1

1 Mihail Roller, Istoria R.P.R, București, 1948, pp. 489-537.
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Mai bine de două decenii după instalarea comunismului marele război este „uitat”, 
iar cercetările asupra sa se vor relua sporadic în anii ´70-´80 ai secolului trecut. Puținele 
istorii militare reiau problematica marelui război, dar într-o manieră care nu iese din 
canonul istoriografi c ofi cial. O mențiune specială merită lucrarea istoricului Mircea N. 
Popa, Primul război mondial, 1914-1918, București, Editura Științifi că și Enciclopedică, 
1979, care propune o grilă interpretativă a războiului încă tributară lecturii ideologi-
zante a epocii staliniste. Autorul preia tezele leniniste despre războiul imperialist, și 
nu vorbește aproape de loc de procesul formării României Mari ca o consecință directă 
a războiului. In rest, studii sporadice, tratând diferite aspecte ale războiului, fără nici o 
tentativă de înnoire istoriografi că și metodologică. Nici după 1990, nu se simte un re-
viriment deosebit cu privire la marele război. Istoricii militari fac eforturi de schimbare 
a perspectivelor interpretative, dar producțiile lor rămân cumva cu circuit restrâns. 
Apropierea centenarului războiului, nu aduce noutăți deosebite și nici o creștere a 
producției istoriografi ce dedicate marelui război. Abia recent, în anii din urmă putem 
constata semnele unui posibil reviriment istoriografi c, dar lucrările publicate sunt mai 
degrabă volume de documente, utile și ele evident, și destul de puține lucrări sintetice 
și interpretative.

Fenomenul restitutiv care merită totuși subliniat, este cel al unei bogate memori-
alistici asupra marelui război, care contribuie în timpul nostru la restituirea din cele 
mai neașteptate perspective a războiul mondial. Sunt de amintit înainte de toate, me-
moriile masive în trei mari volume ale Reginei Maria, („Jurnal de război”, 1914-1916, 
I, „Jurnal de război”, 1916-1917, II, și „Jurnal de război”, 1917-1918, III, traducere de 
Anca Bărbulescu, ediție îngrijită de Lucian Boia, București, Humanitas, 2015), care ofe-
ră, văzut de aproape, modul cum s-au luat marile decizii ale României, dar și trăirile 
unui personaj complex, precum Regina Maria a României, în fața pierderilor perso-
nale, dar și în fața marii drame trăită de un întreg popor. Din acest punct de vedere, 
însemnările Reginei Maria reprezintă o sursă, care nu poate fi  ocolită de nici o recon-
stituire serioasă asupra războiului. Ca să nu mai amintim, alte scrieri ale Reginei din 
timpul războiului, care rememorează locuri și oameni din țara, temporar pierdută și 
ocupată de inamic, și care oferă o altă dimensiune, ce merită subliniată asupra pa-
triotismului și iubirii de țară din partea unui personaj, devenit, prin forța sa morală, 
dar și prin forța împrejurărilor, mai româncă decât multe românce și mulți români, 
prinși în caruselul marii confl agrații. Cum, la fel de interesante și pline de informații 
sunt memoriile Sabinei Cantacuzino, („Din viața familiei Brătianu”, 1914-1919, edi-
ția a III-a, îngrijită de Elisabeta Simion, București, Humanitas, 2014), care vorbesc de 
viața și climatul mental al României, ocupate de inamic, precum și cele două volu-
me masive de memorii lăsate de Vasile Th. Cancicov, („Jurnal din vremea ocupației. 
Impresiuni și păreri personale din timpul războiului României”, I și II, ediție de Daniel 
Cain, București, Humanitas, 2016), ca și memoriile lui Marcel Fontaine, membru al 
misiunii militare franceze în România, („Misiune în România, noiembrie 1916 – aprilie 
1918”, ediție de Daniel Cain, traducere de Michaela Ghițescu, București, Humanitas, 
2016), Sunt doar câteva titluri, care aduc în fața istoricilor, dar și a publicului larg, 
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sursele (parte edite, parte inedite), ale unei posibile istorii culturale, asupra episodului 
românesc al marelui război.

În fapt, fenomenul restituirilor memorialistice este unul mai larg, și este de salutat 
recuperarea de către multe edituri, – care au lansat colecții memorialistice specializate, 
– a scrierilor personale și a impresiilor trăite, de cei care au suportat, în diverse roluri, 
marea confl agrație și consecințele acesteia.

Prezentul număr al Caietelor de Antropologie Istorică, încearcă să ofere, prin studiile 
cuprinse în sumarul său, o parte din problematicile și perspectivele novatoare asupra 
marelui război, și vine să propună lecturi complexe și înnoitoare asupra unui fenomen 
istoric total, care s-a dovedit pe parcursul său, dramatic pentru România, dar care i-a 
adus în fi nal, prin consecințele sale realizarea celui mai mare deziderat al națiunii ro-
mâne, unitatea națională. 
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