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В началото на ХХ в. светът не жи-
вее в спокойни дни. Между 1900 
и 1913 г. са убити над 40 високо-

поставени лица – политици и дипло-
мати, включително четирима крале, 
шестима министър-председателя и 
трима президента. На 28 юни 1914 г. 
в Сараево убиват австро-унгарският 
престолонаследник Франц Ферди-
нанд. Но нима убийството му довежда 
до световен конфликт като Първата 
световна война? Все пак, става дума за 
събитие, принципно доста различно 
от Троянската война, чиито повод уж 
бил хубавата Елена. 
От древността насам обаче, светът се е 
променил. Вече не личността е на пи-
едестал, а икономическите интереси. 
Последните довели до политически 
антагонизъм във взаимоотношени-
ята на развитите държави в Европа. 
Всички те вече са били на стартовата 
линия, готови за спринт към военни 
действия. Убийството на престолона-
следника е само изстрелът, който дава 

старта на най-голямото кръвопроли-
тие в историята на човечеството, счи-
тано към онзи момент.
Последните години на XIX и начало-
то на XX в. се характеризират с бурно 
икономическо развитие на Европа. 
Развитието на индустрията води до 
търсене на голямо количество сурови-
ни.
Таблица, показваща дела в световна-
та индустриална продукция на всяка 
държава през 1870 г. и през 1913 г.

 1870г. 1913г.
САЩ 23 36
Германия 13 36
Англия 32 14
Франция 10 6

В този период Германия се придвижва 
от 4 на 2 място.
През 70-те години на XIX в. в центъра 
на континента се създава нова държа-
ва, силна в икономическо и военно от-
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ношение – Германската империя. По 
това време светът в общи линии е раз-
пределен между развитите икономи-
чески държави, които вече са завладе-
ли огромни пространства колониални 
земи, богати на суровини и полезни 
изкопаеми. В тази подялба Германия 
е с относително малък дял.Но това не 
отговаряло на нуждите и амбициите 
й. От самото начало на съществува-
нето си тя води активна външна по-
литика, за да си осигури доминиращо 
влияние в Европа и да придобие, а в 
последствие и да разшири, колониал-
ните си владения. Германия провежда 
подобна политика, за да засили влия-
нието си в Турция и Ирак.Активизира 
колониалната си политика в Африка 
и Далечният Изток. Знаковата фраза, 
че на „немците също е нужно място 
под Слънцето”, изказана от канцлера 
на Германия до 1890г. – Ото фон Бис-
марк, се превръща в основен девиз на 
германската дипломация. В него се 
усеща желанието за коренна промяна 
при подялбата на света, дори с цената 
на военен конфликт. Трябва да имаме 
в предвид, че по това време немската 
държава е сериозна научна сила  - през 
1900 г. учените й взимат най-много 
Нобелови награди. 

Особен интерес за всички европейски 
икономически силни държави е владе-
енето на онези стратегически центро-
ве, които гарантирали запазването на 
колониалните им владения: Гибрал-
тар, Суецкия канал, Дарданелите и 
Босфора. Преплитането на тези слож-
ни интереси дало своето отражение и 
в отношението към балканските дър-

жави. Това е т.н. източен въпрос, свър-
зан със съществуването на Османската 
империя и Проливите, владени от нея. 
Решението на казуса било затруднено, 
поради противоречивите интереси на 
големите и силни играчи в европей-
ската политика – Англия, Германия, 
Русия, Австро-Унгария. 
Победата на Русия в Руско – Турска-
та война (1877 – 1878 г.) й дава право 
на флот и насърчава стремежите й за 
влияние над проливите, които ще й 
дадат излаз на открито и топло море. 
За Англия пък проливите представля-
ват мост към колониалните владения 
в Далечния изток и Индия. Германия, 
от своя страна, се стремяла да владее 
Турция и в икономически, и в поли-
тически аспект, за да си осигури сухо-
пътен път през Истанбул към Багдад и 
Персийския залив. 
Още преди началото на военния кон-
фликт, съюзите вече били почти изця-
ло оформени. Австро-Унгария се готви 
да завладее Сърбия и Босна и Херце-
говина. През 1879 г. Австро-Унгария и 
Германия сключват таен съюз, насочен 
срещу интересите на Русия и Франция. 
Три години по-късно се присъединява 
Италия. Така през 1882 г. е оформен 
Тройният съюз на страните от Цен-
трална Европа. Характерно за него е 
провеждането на агресивна политика 
на Балканите, в Близкия и Средния 
Изток. Този съюз между Австро-Ун-
гария, Германия и Италия предста-
влява заплаха за интересите на Русия 
и Франция. Между Франция и Герма-
ния има стар конфликт. Това е жела-
нието на Франция за реванш от Френ-
ско-Пруската война, където Франция е 
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разгромена и губи две от провинциите 
си – Елзас и Лотарингия. В резултат 
от формирането на Тройния съюз се 
сключва Френско – Руският съюз (1891 
г.), който Русия по-късно се опитва да 
укрепи като привлече Англия. 

В края на XIX в. Европа е разделена 
на два военно-политически блока – 
Тройният съюз и Френско – Руският. 
На този етап Великобритания дипло-
матично не се включвала в този про-
цес, а наблюдава и гради политика-
та си с оглед към противоречията на 
двата съюза. През годините отноше-
нията междуу Англия и Русия са пре-
минавали през сложни политически 
взаимотношения, които често не са 
били съюзнически. По време на Ру-
ско-Японската война (1904 – 1905 г.) 
Русия се оказва в международна поли-
тическа изолация.Нейният съюзник,  
Франция, заема позиция на неутрали-
тет, докато Великобритания и САЩ, 
активно помагайки на Япония, се бо-
рят срещу засилване на влиянието на 
Русия в Далечния Изток. Разгромът на 
Русия в тази война води до отслабва-
не на авторитета й на международна-
та сцена и в някаква степен съдейства 
за прегрупиране на силите в Европа. 
Като отговор на мощната и агресивна 
политика на Германия през същата 
година започнали преговори за англо 
– френско сътрудничество, насочено 
срещу Германия.  
През 1907г. Великобритания и Русия 
подписват съглашение за разделяне 
на сферите на влияние в Иран, Афга-
нистан и Тибет. Това съглашение има 
основна роля и полага началото на ру-

ско-френско-английския съюз – Ан-
тантата или още Тройното съглаше-
ние.
Според някои анализатори Първата 
световна война е провокирана от бор-
ба за преразпределение на колониите. 
В голяма степен това е вярно, но дали 
няма и други причини? За руската по-
литика не е приоритет придобиване-
то на нови колонии, а опазването на 
целостта на огромната й територия. 
Чрез „русификация”, Русия агресивно 
реализира имперските си цели, нала-
гайки руски език и култура над етниче-
ските малцинства. Това е  амбициозно 
начинание за консолидация на импе-
рията, тъй като 56 процента от насе-
лението по онова време не се състояло 
от руснаци. В икономически план ре-
шението да се подсилят селското сто-
панство и износа се оказва правилна-
та крачка в стратегията за развитие на 
империята. Между 1870 и 1913г. руска-
та икономика започва да расте средно 
с по 2,4% годишно.Темпото е по-голя-
мо от това на английската, френската 
и италианската икономика и е най-
близо до немската(2,8%). 
Приоритет във външната им полити-
ка и на Австро-Унгария, и на Русия  е 
желанието и стремежът да разширят 
и наложат влиянието си в Югоизточ-
на Европа. Австро-Унгария се стреми 
през Босна и Херцеговина и Сърбия 
да се спусне към Солун. Отговорът на 
нововъзникналите малки държави от 
региона е следният: именно в Босна и 
Херцеговина убиват австро-унгарски-
ят престолонаследникът . 
През 1906г. Англия строи най-големия 
военен кораб в света с над 5000 тона 
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броня – Dreadnought, който е инова-
ция в корабостроенето. През 1914г. 
Великобритания има 42, а Германия 
26 Dreadnought-а Англия следи вни-
мателно и с подозрение амбициите на 
Германия за изграждане на нов и мо-
дерен военноморски флот. С продъл-
жилото няколко десетилетия бурно 
икономическо развитие на Германия 
растяло морското и сухопътното й въ-
оръжение.

Таблица за производство на стомана в 
млн. тонове
 1870г. 1913г.
САЩ 0,7 31,3
Германия 0,2 18,4
Англия 0,2 7,7
Франция 0,08 4,7

От таблицата виждаме, че Германия 
увеличава производството си на желя-
зо най-много – цели 92 пъти повече.

Най-голямата чуждестранна инвес-
тиция на Германия по това време е 
постигнатото споразумение с Осман-
ската империя за построяване на же-
лезопътната линия Берлин - Багдад . 
Благодарение на него, немците имат 
право на 20 км от жп-линията за неф-
тени сондажи и тяхното използване в 
рамките на 99години. В това Англия 
определено вижда пряка заплаха за 
контрола  над Суецкия канал и влия-
нието си над Ориента – Египет, Пер-
сия, а оттам и Индия. 
По същото време Франция не прене-
брегва възможността за контрол над 
световния океан и колониите си. През 

1912г. във френската колония Мороко, 
в гр. Казабланка, е построено най-го-
лямото пристанище в света, което в 
близко бъдеще цели да обслужва екс-
панзионистичната френска политика 
в Африка.  
В края на XIX в. на територията на 
Британската империя живеят над 100 
млн. мюсюлмани. В  Египет и Судан 
избухва  джихад - „свещена война”  
под предводителството на Мохамед 
Ахмад. Целта на бунта – да отхвърли 
зависимостта от Англия в района, не е 
постигната, но империята прави ком-
промис и се съгласява за създаването 
на Арабските емирства при условие, 
че те не контактуват с други държави. 
Британците поемат ангажимента при 
евентуална агресия срещу новоосно-
ваната държава по земя или море да 
й осигуряват защита и по този начин 
да легализират своето присъствие на 
Арабския полуостров в бъдеще. 
През октомври 1898 г. на визита в Йе-
русалим пристига, като „приятел на 
арабските народи”, Вилхелм II (кайзер 
на Германия). Едно подобно офици-
ално посещение е достатъчно красно-
речив факт, че Германия ясно застава 
на страната на Османската империя в 
този конфликт. Малко по-късно Кай-
зерът е на гости на турския султан и 
лично му подарява новата немска ка-
рабина „Маузер”, като по този начин 
представя немската военна техноло-
гия. Османската империя е под голямо 
икономическо влияние от Германия, 
която помага за модернизирането на 
турската армия– послендата има нуж-
да от помощ срещу апетитите на Ан-
глия и Русия, които били готови да си 
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поделят голяма част от нейната тери-
тория. По същото време (1903г.). Авс-
тро-Унгария и Русия са постигнали 
съглашение за отваряне на Проливите 
за Руската флота. В замяна на това Ру-
сия се съгласила да признае анексията 
на Босна и Херцеговина с известна те-
риториална компенсация за Сърбия.
През 1911г. избухва Итало-турската 
война, която Италия започва, за да 
завоюва днешна Либия. Войната при-
ключва през 1912г. с победа за Италия. 
Балканските страни се възползват от 
кризите в Турция - анексирането на 
Босна и Херцеговина от Австро-Унга-
рия, провъзгласяването на независи-
мостта на България, поражението от 
Италия. Ето как на  5 октомври 1912г. 
балканските държави обявяват война 
на Турция. 
След Балканската война (1912г.) Гер-
мания подкрепа България, а Сърбия 
получава подкрепата на Русия. 
Различията започват все повече да се 
задълбочават. Различия, който стигат 
до кулминацията си през 1914г.
На фона на острите политическо 
– икономически противоречия, на 
20юни 1914 г. се е състоял „Kiel Week”. 
Английският флот е поканен на гости 
в Балтийско море  от немците. С цел 
взаимното опознаване и сприятелява-
не, домакините организират  танци,  
пищни градински партита и състеза-
ния по футбол, чрез които немци и 
британци се опознават и сприятеляват 
в рамките на една седмица. Осем дни 
по-късно, на 28 юни 1914 г., немски-
ят кайзер е на яхтата си ”Вестоносец” 
и получава новината за убийството на 
ерцхерцог Франц Фердинанд  в Сара-

ево. Раздялата на двете страни била 
изключително сърдечна и „трогател-
на” на фона на събитията, които ще се 
случат шест седмици по-късно. Защо-
то тогава бившите приятели, изпъл-
нявайки заповеди, влизат във война 
един с друг
Дори днес, 100 години по-късно отзву-
кът от тези събития заема важна роля 
в обществения и политическия живот, 
не само на Балканите, но и извън рам-
ките на Европейския континент. 
Ще си позволя да цитирам древния 
учен и философ Аристотел, описал ме-
тода за успех в човешкото общество по 
този начин: „На първо място, имай оп-
ределен, ясен практически идеал: цел, 
задача. На второ място, разполагай с 
необходимите средства за постигане 
на своите стремежи: мъдрост, пари, 
ресурси и методи. Трето, използвай 
всичките си средства за този стремеж.” 
Цитат,осъществен стотици години по-
късно от политическата върхушка от 
началото на XX в. чрез най- нехуман-
ния и зверски метод - войната. 
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