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РІШЕНЬ 

Досліджено вплив особистісного чинника на прийняття зовнішньополітичних 
рішень в Австро-Угорщині та Німеччині напередодні Першої світової війни, з’ясовано 
особливості раціональності і психологічних мотивів вищих посадових осіб обох держав, 
відповідальних за рішення про початок війни. 
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У сучасному світі з високою динамікою міжнародних процесів і змін, до яких вони 
приводять, діяльність міжнародних акторів – держав – значною мірою залежить від 
поведінки їхніх політичних лідерів. На цю поведінку, як і на характер прийняття 
зовнішньополітичних рішень впливають багато чинників, ключовим з яких є 
особистісний. З філософської точки зору “особистісний чинник” – це сукупність 
духовних, етичних і моральних якостей, світоглядних, ідейних, політичних, соціальних та 
інших поглядів, що формують життєву позицію особистості, її відношення до дійсності, 
впливають на вибір цілей, шляхів і засобів їх реалізації у процесі розвитку і 
вдосконалення особистості. Відтак у взаємодії політичних лідерів, які представляють свої 
держави на міжнародній арені, постійно присутній “особистісний чинник”. Очевидним 
прикладом цього є конфлікт між українським та російським політичним керівництвом, що 
триває з 2014 р., і сприйняття його з боку світової спільноти і громадськості. 

Дослідження впливу особистісного чинника на прийняття зовнішньополітичних 
рішень в державі, а отже й на розвиток міжнародних відносин, без сумніву викликає 
науковий інтерес. Специфіка такого дослідження полягає у його пов’язаності з історичним 
контекстом, в якому були прийняті ті чи інші зовнішньополітичні рішення, а також 
вимагає достатньої джерельної бази для з’ясування поведінки політичних лідерів у період 
прийняття ними цих рішень. Тому дослідження особистісного чинника в історичній 
ретроспективі видається найбільш оптимальним, тим паче з плином часу з’являється 
можливість аналізувати результат імплементації рішень, співставляючи їхні наслідки з 
прогнозними розрахунками виробників політики. 

Метою статті є дослідження впливу особистісного чинника на прийняття 
зовнішньополітичних рішень в Австро-Угорщині та Німеччині напередодні Першої 
світової війни. Пропоноване дослідження виконане на межі історичної науки (історії 
дипломатії) та Аналізу зовнішньої політики як складових частин науки про міжнародні 
відносини. Якщо Аналіз зовнішньої політики вивчає поведінку політичних лідерів при 
прийнятті зовнішньополітичних рішень і намагається з’ясувати, що саме спричиняє таку 
поведінку і такі рішення [11, p. 88; 17, p. 10], то історична наука забезпечує відповідний 
архівний, документальний та аналітичний матеріал, що дає змогу виокремити значення 
особистісного чинника з історичного контексту, в якому діяли і приймали рішення 
політичні лідери. Аналіз зовнішньої політики розглядає “особистісний чинник” з точки 
зору раціональності представників керівних кіл держави при прийнятті 



зовнішньополітичних рішень. На “чисту” раціональність як здатність людського розуму 
до пізнання впливає психологічний чинник, відтак у процесі прийняття рішень вагому 
роль відіграють не лише особистісні характеристики політичного лідера, а й політичний 
простір (історичний контекст), який може дозволити або не дозволити цим 
характеристикам впливати на хід подій [17, p. 110]. Необхідно також враховувати 
особливості сприйняття політичним лідером того політичного простору, стосовно якого 
він приймає рішення. Природне прагнення людини до постійності, намагання зменшувати 
невпевненість у незнайомих ситуаціях шляхом спрощення їхнього розуміння і свідомого 
відкидання при цьому “неприйнятної” інформації, що дисонує з “прийнятною” системою 
поглядів [17, p. 114; 15, p. 104–105], призводить до помилкового сприйняття, а відтак і до 
недалекоглядних рішень. У випадку з керівництвом Австро-Угорщини та Німеччини 
рішення про початок військових дій влітку 1914 р. було прийняте на основі переконання у 
готовності обох країн до ведення війни і сподівання, що їхня рішучість матиме 
стримуючий ефект на Росію [24, p. 214; 19, p. 20–21]. Насправді, позиція російського 
керівництва щодо конфлікту Австро-Угорщини зі Сербією була добре відома як у Відні, 
так і в Берліні, однак їй не приділяли належної уваги, оскільки масштабне залучення Росії 
у військові дії підривало “переможні” військові плани Австро-Угорщини та Німеччини. 
Наприклад, начальник генерального штабу Австро-Угорщини генерал Ф. Конрад фон 
Гетцендорф, розробляючи оперативні військові плани, передбачав можливу загрозу з боку 
Росії, однак сподівався протистояти їй за допомогою оборонної тактики (“План R”) і 
підтримки з боку Німеччини [24, p. 50–51]. Своєю чергою, німецькі військові кола ще у 
січні 1913 р. відмовилися від розробки альтернативних мобілізаційних планів на випадок 
війни з Росією і зосередилися на вдосконаленні “Плану Шліффена” [10, p. 29]. Тому, коли 
1 серпня 1914 р. кайзер Вільгельм II вирішив сконцентрувати німецькі війська на кордоні 
з Росією, покладаючись на повідомлення свого посла з Лондона про ймовірний 
нейтралітет Англії у війні, це виявилося неможливим [19, p. 22]. Тим не менше, 
наприкінці серпня 1914 р. начальнику генерального штабу Німеччини генералу Г. фон 
Мольтке-молодшому довелося внести корективи у “План Шліффена” і скерувати 
підкріплення до Східної Пруссії для протистояння натиску російських військ, чим було 
послаблено наступ німецьких армій на Париж [2, c. 129–130; 6, c. 52; 4, c. 119]. Тобто саме 
Росія стояла на заваді успішній реалізації австро-угорських військових планів на Балканах 
і німецького плану блискавичної війни проти Франції, а тому її нейтралітет чи пасивність 
видавалися керівництву Австро-Угорщини та Німеччини більш бажаними, ніж 
відповідали реальності. 

Для дослідження впливу особистісного чинника на прийняття зовнішньополітичних 
рішень в Австро-Угорщині та Німеччині напередодні Першої світової війни було 
застосовано біхевіористський підхід, у межах якого здійснено аналіз поведінки 
представників політичного та військового керівництва обох країн за період від 
усвідомлення необхідності жорсткої реакції на вбивство ерцгерцога Франца Фердинанда 
28 червня 1914 р. до рішення про початок військових дій, незважаючи на ризик війни з 
державами Антанти. На відміну від австро-угорського, поведінка німецького керівництва 
мала іншу мотиваційну основу. Якщо у Відні наважилися на війну, бо не бажали втратити 
статус великої держави, а тому й не могли собі дозволити проігнорувати черговий і такий 
зухвалий виклик з боку сербських націоналістів [24, p. 213; 10, p. 14], то для Берліна 
настав сприятливий момент для реалізації за допомогою війни амбітних планів щодо 
перерозподілу на свою користь балансу сил і впливів на міжнародній арені [7, p. 739, 741]. 
Іншими словами, німецьке керівництво, підтримуючи Австро-Угорщину проти Сербії, не 
стільки допомагало їй врегулювати проблеми на Балканах, скільки використовувало 
союзницю у власних цілях, а саме маючи намір спільними військовими зусиллями 
домогтися послаблення Росії та Франції (а опосередковано ще й Англії), позаяк 
дипломатичним шляхом цього досягти не вдалося [14, p. 79; 22, p. 17–18]. Очевидно, що 



Австро-Угорщина без Німеччини і так само Німеччина без Австро-Угорщини не могли 
розраховувати на успішну реалізацію своїх зовнішньополітичних планів. 

Для отримання первинної фактологічної інформації з метою відтворення подій, що 
відбувалися улітку 1914 р. у межах політичних, дипломатичних і військових кіл Австро-
Угорщини та Німеччини, було використано історико-описовий метод, завдяки чому стало 
можливим простежити причинно-наслідкові зв’язки поведінки представників цих кіл. 
Розуміння характеру і мотивів такої поведінки і застосування логіко-інтуїтивного методу 
дало змогу синтезувати вплив особистісного чинника на діяльність виробників політики в 
Австро-Угорщині та Німеччині напередодні Першої світової війни. 

З часу розгортання першого в історії конфлікту світового масштабу (якщо не 
враховувати Семилітню війну 1756–1763 рр.), минуло понад століття, однак це 
неоднозначне і багатогранне явище досі не втратило актуальності. Наявність величезної 
кількості досліджень, присвячених проблематиці Першої світової війни, засвідчує її 
невичерпність і спонукає до нових наукових пошуків, адже знання ніколи не буває 
абсолютним, яким би повним не видавалося. 

Сьогодні не викликає сумнівів твердження про те, що причиною Першої світової 
війни став цілий комплекс причин, починаючи від глобальних політичних та економічних 
інтересів конкуруючих держав і закінчуючи їхніми внутрішньодержавними політичними 
та економічними інтересами, які одночасно і визначали, і залежали від реалізації перших. 
Конфлікт інтересів переріс у військове зіткнення тоді, коли залучені сторони – Австро-
Угорщина, Німеччина, Росія, Франція та Англія – досягли такого рівня військової 
могутності, що вирішили віддати перевагу війні, ніж погодитися на політичну поразку у 
разі поступливості чи пасивності [10, p. 24–25]. 

Парадоксально, але сама війна стала зворотнім результатом системи альянсів, 
створених на зламі XIX–XX ст. з метою забезпечення безпеки на європейському 
континенті [22, p. 26]. Ні учасники Троїстого союзу, ні держави Антанти у своїх 
домовленостях не декларували агресивних намірів, інакше як у випадку загрози їхній 
власній безпеці. Оборонний характер Троїстого союзу, наприклад, не передбачав приводу 
до війни для Німеччини у ситуації, коли Австро-Угорщина напала б на Сербію, а на 
захист останньої виступила б Росія [20, p. 121]. Угоди між Англією, Францією і Росією 
взагалі стосувалися переважно розподілу сфер впливу і врегулювання спірних питань, 
пов’язаних з економічною експлуатацією територій в Африці (Єгипет, Марокко, Західна 
Африка), на Середньому Сході (Персія, Афганістан), у Південно-Східній Азії (Сіам) та ін. 
Про взаємодопомогу на випадок військової агресії з боку держав Троїстого союзу йшлося 
лише у таємних домовленостях, наприклад, у франко-російській таємній військовій 
конвенції від 1892 р. [3, c. 281–282] чи англо-французьких таємних пам’ятних записках від 
1906 р. [1, c. 176–177; 12]. При чому міністр закордонних справ Англії сер Е. Грей 
постійно уникав конкретних зобов’язань для своєї країни по відношенню до Франції і тим 
більше по відношенню до Росії [10, p. 20; 19, p. 45]. 

Тобто, якщо розглядати конфлікт між Австро-Угорщиною і Сербією як привід до 
війни світового масштабу, то слід зазначити, що суто його “рушійної сили” було 
недостатньо, щоб привести в дію механізм системи альянсів. Так, Німеччина оголосила 
війну Росії через те, що та не припинила загальну мобілізацію армії. При усьому бажанні 
царя Миколи II провести часткову мобілізацію було неможливо, оскільки російський 
мобілізаційний план № 19 від 1912 р. не передбачав такої альтернативи, а обидва його 
варіанти одним з об’єктів наступу визначали Східну Пруссію [16, p. 102, 109]. 
Незважаючи на особисті запевнення царя у відсутності агресивних намірів щодо 
Німеччини [10, p. 19; 22, p. 21], у Берліні російську мобілізацію сприймали не інакше, як 
загрозу на східному кордоні країни, і почали мобілізацію у відповідь, що на мові 
німецьких військових означало війну. Разом з тим, з огляду на “План Шліффена”, 
Німеччині довелося шукати привід до війни з Францією, у “не нейтральній” поведінці якої 
вона теж побачила “загрозу” [21, p. 193–194]. Іншими словами, Німеччина починала війну 



з Росією через її мобілізацію, а з Францією – через свій “План Шліффена”, і зовсім не 
через зобов’язання по відношенню до Австро-Угорщини за договором про Троїстий союз 
від 1882 р. Своєю чергою, вступ у війну Росії, Франції та Англії був швидше реакцією на 
дії Німеччини, ніж виконанням зобов’язань союзників по Антанті по відношенню один до 
одного. Тим часом конфлікт між Австро-Угорщиною і Сербією залишився ніби поза 
кадром, у фокусі якого опинилася Німеччина з ініційованою нею ж війною на два фронти. 

Звідси слідує, що світова війна виникла не стільки через систему альянсів, 
локальний дисбаланс якої зрештою призвів до її руйнування. Війна виникла унаслідок 
прагнення таких держав, як Австро-Угорщина, Німеччина, Росія, Франція та Англія 
відстоювати свої інтереси силою зброї [14, p. 79; 23, p. 7–8]. На це прагнення (відкрите чи 
приховане) прямо чи опосередковано впливали обставини, які практично кожна зі сторін 
майбутнього конфлікту вважала сприятливими для себе, а отже намагалася вчасно 
використати. Наприклад, для Австро-Угорщини у момент критичного загострення 
відносин із Сербією визначальною була підтримка з боку Німеччини, а також відносна 
незацікавленість французького та англійського урядів у її “балканських справах”. 
Натомість Німеччина поспішала реалізувати свою функціональну військову перевагу, 
поки Франція і Росія не завершили програм з переозброєння армій, покладалася на 
допомогу Австро-Угорщини для стримування російських військ на східному кордоні і 
розраховувала на ймовірний (швидше бажаний) нейтралітет Англії у її війні проти 
Франції і Росії [7, p. 741–742]. 

Але самих об’єктивних обставин, якими б сприятливими вони не були, недостатньо 
для прийняття рішення про початок військових дій. Потрібна переважаюча політична воля 
серед представників керівних кіл держави, уповноважених приймати такі рішення. 
Наприклад, імператор Франц Йосиф після Сараєвського вбивства утримувався від 
рішучих заяв з приводу адекватної відповіді на дії сербських націоналістів, хоча в 
особистому листі до кайзера Вільгельма II від 4 липня 1914 р., уникаючи слова “війна”, 
недвозначно зазначав, що такий злочин не може залишитися безкарним [24, p. 194]. У 
розмові з начальником генштабу генералом Ф. Конрадом фон Гетцендорфом 5 липня 
імператор допускав можливість війни проти Сербії за умови, якщо Німеччина підтримає 
ініціативу Австро-Угорщини [20, p. 135]. Виважена позиція Франца Йосифа дисонувала з 
наполяганнями Конрада негайно атакувати Сербію, якого беззастережно підтримав і 
військовий міністр генерал А. фон Кробатін відразу після Сараєвського вбивства. Точку 
зору військових також поділяли імперський міністр фінансів Л. фон Білінскі і прем’єр-
міністр Австрії К. фон Штюргк, на відміну від прем’єр-міністра Угорщини графа І. Тиси, 
який пропонував домогтися дипломатичної ізоляції Сербії, не виключаючи війну проти 
неї вцілому [24, p. 191–192]. 

Для зважування усіх “за” і “проти” і вироблення узгодженої лінії поведінки у 
ситуації, що склалася, імперський міністр закордонних справ Л. фон Берхтольд 7 липня 
скликав Спільну міністерську раду. Виходячи з переконливих доказів пов’язаності 
військових кіл Сербії із замахом на життя ерцгерцога Франца Фердинанда [20, p. 65–66, 
68] і враховуючи підтримку німецького керівництва, висловлену напередодні, було 
прийнято рішення пред’явити Белграду жорсткі ультимативні вимоги, невиконання яких 
вело до війни [24, p. 198–199; 22, p. 19]. Опозицію графа Тиси Берхтольду вдалося 
подолати до середини липня за допомогою графа Буріана – дипломатичного представника 
Тиси у Відні і радника з питань зовнішньої політики. Застереження Буріана про небезпеку 
активізації румунської агітації в Трансильванії, практично неминучої за умови безкарності 
сербів, спонукали прем’єр-міністра Угорщини погодитися на військову конфронтацію зі 
Сербією [24, p. 200]. Після цього на засіданні Спільної міністерської ради 19 липня було 
досягнуто консенсусу щодо формулювань вимог ультиматуму, а його текст передано на 
схвалення імператору. Відтак, позитивна відповідь Франца Йосифа завершила 
формування узгодженої позиції керівництва Австро-Угорщини щодо подальших відносин 



з урядом Сербії. Після ультиматуму, неприйнятного за змістом для суверенної держави, 
слідував розрив дипломатичних відносин й оголошення війни. 

Дещо по-іншому сприймали перспективу війни у керівних колах Німеччини. Кайзер 
Вільгельм II і канцлер Т. фон Бетман-Гольвег 5–6 липня висловили згоду з агресивними 
намірами Австро-Угорщини щодо Сербії і запевнили свого союзника у повній підтримці, 
незважаючи на ризик втручання Росії у конфлікт на Балканах. У Берліні розраховували на 
те, що цар Микола II, засуджуючи вбивство ерцгерцога Франца Фердинанда і з огляду на 
почуття монаршої солідарності, не стане допомагати Сербії [10, p. 17; 22, p. 17], а тому 
радили Відню діяти якнайшвидше. Зокрема, 5 липня у розмові з австрійським послом 
графом Л. Шегені-Маріч кайзер зазначав, що було б шкода не скористатися “моментом, 
таким сприятливим для нас” [24, p. 195; 13, p. 263]. 

Ситуація справді складалася сприятливо для Німеччини, як видавалося на перший 
погляд. Війну мала ініціювати Австро-Угорщина і переможно її завершити, 
демонструючи могутність своєї імперії і здатність контролювати Балкани. Якщо на боці 
Сербії виступила б Росія, Німеччина була готова прийняти виклик: в її генеральному 
штабі не мали сумнівів у тому, що разом з австро-угорськими військами німецькі армії 
зможуть здолати не лише Росію, а й Францію. І досягти цього у 1914 р. було об’єктивно 
легше, ніж пізніше [22, p. 18]. А вину за розв’язання континентальної війни можна було 
покласти на Росію. 

Однак прогнозні розрахунки німецького керівництва виявилися занадто 
оптимістичними. Поки у Відні працювали над змістом ультиматуму для Сербії і 
вичікували зручного моменту для його вручення (23 липня), активізувалася англійська 
дипломатія, а з італійського боку зазвучали сигнали невдоволення з приводу будь-яких 
територіальних змін, можливих у ході австро-сербського конфлікту [24, p. 199–200, 204, 
209–210; 20, p. 209–210]. У Петербурзі австрійський ультиматум Сербії розцінили не 
інакше, як “неправомірну агресію” [16, p. 107], а в Лондоні виступили з ініціативою 
чотиристороннього посередництва (у складі Англії, Франції, Німеччини та Італії) для 
локалізації австро-сербського конфлікту і недопущення війни між Австро-Угорщиною та 
Росією [19, p. 15]. І хоча німецьке керівництво відхилило англійські пропозиції, 
вважаючи, що Відень і Петербург повинні самостійно вирішити свої проблемні питання, 
зміна дипломатичної обстановки спонукала Вільгельма II висловитися у досить 
примирливому тоні щодо сербської відповіді на ультиматум, яка, на його думку, усунула 
будь-які причини для війни. Оскільки Австро-Угорщина вже оголосила війну Сербії (28 
липня), німецький кайзер радив Відню задовольнитися окупацією Белграда, як запорукою 
виконання сербами вимог ультиматуму, і погодитися на подальші переговори [19, p. 16, 
18; 10, p. 18–19]. Такий варіант влаштовував і англійську дипломатію, яка в особі сера Е. 
Грея демонструвала все більшу зацікавленість зупинити кризу європейського масштабу, в 
яку міг перерости австро-сербський конфлікт, чим водночас розбивала ілюзії німецького 
керівництва щодо ймовірного нейтралітету Англії у випадку війни на континенті. Тому 30 
липня канцлер Бетман-Гольвег звернувся до міністра закордонних справ Австро-
Угорщини графа Берхтольда з проханням прийняти запропоновані умови, інакше 
відповідальність обох союзників за неминучі наслідки ставала непомірно високою [20, p. 
522–523]. 

Однак Відню доводилося рахуватися з російською мобілізацією [20, p. 640; 21, p. 31], 
яка за наказом царя Миколи II від 30 липня з “бажаної, але неможливої, часткової” 
перетворювалася на загальну. Коли про це дізналися в Берліні, канцлер Бетман-Гольвег і 
міністр закордонних справ Ягов під впливом начальника генштабу генерала Мольтке і 
військового міністра генерала Фальгенгайна погодилися на оголошення в Німеччині стану 
“неминучої загрози війни” (нім. Kriegsgefahrzustand) (31 липня) і пред’явлення 
ультимативних вимог Росії припинити мобілізацію, інакше Німеччина розпочне свою. 
Водночас було прийнято рішення відкликати з Відня попередні пропозиції і спонукати 
союзника до негайного проведення загальної мобілізації. Мольтке особисто телеграфував 



до начальника австрійського генштабу генерала Конрада фон Гетцендорфа із 
запевненнями у повній підтримці з боку Німеччини на випадок війни з Росією [19, p. 18, 
20; 22, p. 21]. 

Лояльність Відня було підтверджено рішенням Спільної міністерської ради від 31 
липня про продовження військових дій проти Сербії, незважаючи на ризик війни з Росією 
[24, p. 206], і засвідчено того ж дня у телеграмі імператора Франца Йосифа до кайзера 
Вільгельма II [20, p. 675]. Своєю чергою, відмова російської сторони припинити 
мобілізацію, а також незадовільна відповідь французької сторони на запит щодо 
дотримання нейтралітету у німецько-російському конфлікті, спонукали Берлін оголосити 
1 серпня загальну мобілізацію, що неминуче вело до війни [21, p. 65, 193–194]. У 
підсумку, остаточне рішення німецького політичного керівництва про початок військових 
дій було прийняте не з огляду на обставини, попередня “сприятливість” яких швидко 
перетворювалася на протилежне, а під впливом переконливих аргументів військового 
командування, основний зміст яких зводився до двох альтернативних варіантів виходу із 
ситуації, що склалася: або війна, або втрата міжнародного престижу і статусу великої 
держави із супутніми наслідками. І якраз другий варіант зовсім не влаштовував Берлін. 

Логічно виникає питання щодо того, наскільки раціональною була сукупна 
політична воля керівних кіл Австро-Угорщини та Німеччини розпочинати війну. І Відень, 
і Берлін бачили себе не інакше, як переможцями і не особливо переймалися ціною 
перемоги. Війну як засіб досягнення національних інтересів розглядали з точки зору 
обов’язкової ефективності і ймовірність поразки, по суті, виключали. У протилежному 
випадку не було сенсу вдаватися до війни, а змиритися з послабленням свого 
міжнародного престижу держави могли і без мільйонних жертв. Оскільки саме війна 
виявилася для керівних кіл Австро-Угорщини та Німеччини кращою альтернативою, ніж 
продовження дипломатичної боротьби [23, p. 3, 7], можна говорити про свідомий ризик і 
недооцінку ними своїх противників. Якщо у Відні військову допомогу з боку Німеччини 
вважали гарантією успіху у війні проти Сербії і Росії, то в Берліні ще до розгрому Росії 
розраховували встигнути розбити французькі армії і підкорити Париж. Ризик війни на два 
фронти для Німеччини мав бути нівельований швидкістю, мобільністю і подавляючою 
могутністю німецьких збройних сил. Зрозуміло, що такий прямолінійний сценарій 
“працював” в інтересах Берліна і був більше бажаним, ніж відповідав тогочасним реаліям. 

Крім того, як показали перші місяці війни, керівництво Австро-Угорщини та 
Німеччини переоцінило можливості одне одного у досягненні їхніх частково спільних 
цілей. Зокрема, на думку начальника австрійського генштабу генерала Конрада фон 
Гетцендорфа, німецьке командування, замість того, щоб надати життєво важливу 
допомогу союзнику в Галіції, переслідувало власні цілі на Західному фронті і в Східній 
Пруссії. Він навіть звертався до кайзера Вільгельма II з проханням віддати негайний наказ 
про наступ німецьких військ на території Польщі, у той час як австро-угорські армії вели 
важкі бої під Любліном [13, p. 265–266]. Спільний наступ німецьких та австрійських 
військ у напрямку до р. Вісли почався лише наприкінці вересня 1914 р., однак через 
місяць вони були відкинуті противником практично на вихідні позиції. Слід зазначити, що 
ситуацію на Східному фронті вдалося суттєво покращити після зміни військової стратегії 
німецького генштабу у 1915 р. Великий травневий прорив у напрямку Горлиця – Тарнув і 
розгортання у липні наступу на всій лінії фронту від Східної Пруссії до Галіції 
завершилися наприкінці вересня вторгненням німецьких та австрійських військ у межі 
Росії [6, c. 96–97; 2, c. 299]. У жовтні того ж року було підкорено Сербію. Однак усі ці 
успіхи творили історію зовсім іншої війни, ніж та, яку готували у Відні і Берліні в липні 
1914 р. Тобто, керівництво Австро-Угорщини та Німеччини, вдавшись до застосування 
сили, не лише не досягло бажаних цілей у відведений для цього час, а й було змушене 
коригувати військову стратегію відповідно до ситуації, що склалася після стабілізації 
Західного і Східного фронтів наприкінці 1914 р. Якщо провал “Плану Шліффена” був 
очевидний, то австро-угорські “План B” (Балкани) і “План R” (Росія) виявилися ще 



дальшими від реалізації [24, p.  206–207]. Напрошується висновок про те, що 
раціональність, з якою у Відні і Берліні мали б приймати рішення про початок війни, у 
свідомості політичних та військових лідерів була підмінена прямолінійною логікою і 
спрощеною оцінкою параметрів політичного простору з нехтуванням небажаних його 
змін, цілком ймовірних у часовій перспективі. Саме тому на війну з Францією німецькі 
військові стратеги відводили всього шість тижнів, тоді як кінцевих термінів протистояння 
з Росією не міг передбачити ніхто. Німеччина була здатна перемогти у короткій війні [22, 
p. 22; 14, p. 82], однак її керівництво не хотіло рахуватися з катастрофічними наслідками, 
невідворотними для країни у випадку затяжної війни. Своєю чергою, у Відні повністю 
покладалися на союзника, оскільки самостійно виступити проти Росії не наважувалися. 

На раціональність керівних кіл Австро-Угорщини та Німеччини при прийнятті 
рішення про застосування сили суттєво впливав і психологічний чинник. Як відомо, 
Перша світова війна почалася з конфлікту між Австро-Угорщиною і Сербією, який не міг 
бути локалізований з огляду на великодержавні амбіції Австро-Угорщини і Росії та їхні 
взаємовиключаючі інтереси на Балканах. У випадку пасивності Відня чи Петербурга 
виникало питання щодо їхнього міжнародного престижу і здатності захищати ці інтереси. 
А у випадку незаангажованості Берліна виникало ще більше питання щодо характеру 
зобов’язань Німеччини по відношенню до Австро-Угорщини, передбачених за таємним 
Австро-Німецьким договором про союз 1879 р., який мав антиросійське спрямування [8; 
5, c. 23–25]. Крім того, з моменту оголошення загальної мобілізації в Росії “запрацювала” 
стаття 4 Договору про Троїстий союз 1882 р. У ній вказувалося, що у випадку загрози 
територіальній безпеці однієї з договірних сторін з боку будь-якої великої держави (не 
учасниці договору) і вимушеного оголошення війни цій великій державі, дві інші 
договірні сторони зберігають по відношенню до першої сприятливий нейтралітет і можуть 
вступити на її боці у війну у вигідний для себе момент [9; 5, c. 25–26]. Відтак, політичні і 
військові лідери Австро-Угорщини та Німеччини пішли на ризик війни не стільки з метою 
отримати чи здобути щось нове, скільки задля збереження того, що в них було. 
Насамперед, це статус великої держави. Для прикладу, у липні 1914 р. Відень не мав 
намірів анексувати сербську територію, за винятком стратегічно важливих виправлень на 
лінії кордону [24, p. 202]. Те саме стосується і Берліна, який напередодні війни в принципі 
не висловлював територіальних претензій ні до Росії, ні до Франції. Конкретної форми 
такі претензії могли набути у разі успішного ведення війни, однак вже до кінця 1914 р. 
про це говорити не доводилось. Тобто, першочерговою метою Австро-Угорщини та 
Німеччини у війні було не завоювання територій противника, а самоствердження як 
держав, здатних до переформатування статусу-кво у тогочасних міжнародних відносинах 
на власну користь. 

У цьому контексті заслуговує на увагу і результативність впливу військових кіл на 
прийняття політичними лідерами рішення про початок війни. Складається враження, що 
особисте лобіювання генералами Конрадом фон Гетцендорфом і Мольтке питання про 
необхідність війни, підсилене підтримкою з боку військових міністрів – генералів 
Кробатіна і Фалькенгайна, спонукало політичне керівництво Австро-Угорщини та 
Німеччини відмовитися від пошуку дипломатичного виходу із ситуації, що склалася 
наприкінці липня 1914 р. Якби у Відні і Берліні не сприймали російську мобілізацію як 
casus foederis, цілком ймовірно, що англійські і німецькі пропозиції з врегулювання 
австро-сербського конфлікту виявилися б продуктивними і війну на Балканах вдалося б 
локалізувати [21, p. 31]. Однак задовольнитися запевненнями вищого керівництва Росії у 
тому, що її мобілізація не дає жодних підстав для занепокоєння [18, Preuβen Weisungen 
1914: 83], з точки зору військових було непрофесійно. Слід зазначити, що російська 
мобілізація стала відповіддю на бомбардування австрійцями Белграда [18, Preuβen 
Weisungen 1914: 81–82], що своєю чергою виявилось напіввимушеною акцією. 

Як відомо, Австро-Угорщина розірвала дипломатичні відносини із Сербією ще 25 
липня і почала приготування до часткової мобілізації військ, призначеної на 28 липня. 



Намагаючись жодним чином не спровокувати Росію, начальник генштабу Конрад фон 
Гетцендорф пропонував не оголошувати війну Сербії до завершення мобілізації [24, p. 
205]. Однак під тиском міністра закордонних справ Берхтольда й опосередкованим 
впливом з боку німецького уряду було прийнято рішення формально оголосити війну 
Сербії 28 липня [19, p. 15]. Політичні кола у Відні і Берліні остерігалися інтенсифікації 
дипломатичних зусиль інших великих держав, які б змусили Австро-Угорщину піти на 
переговори із Сербією. Зокрема, німецька сторона вважала, що будь-яке зволікання з 
військовими діями становило загрозу для австрійських планів, оскільки збільшувало 
шанси посередників на втручання у “балканські” справи. І навпаки, рішучість Австро-
Угорщини, як сподівався Берхтольд, схилила б сербів до повної покори ще до розгортання 
масштабних бойових операцій [19, p. 15]. Тобто, у даному випадку рішення про початок 
війни набувало більше політичного характеру. 

Майже одночасно і не без впливу англійської дипломатії керівництво Німеччини 
демонструвало гнучкішу позицію. Берхтольду запропонували “зупинитися в Белграді” 
(нім. “Halt in Belgrad”) і перевести врегулювання конфлікту у площину переговорного 
процесу. Однак він відмовився від перемовин із Сербією і від прямих переговорів з Росією 
[20, p. 524]. Зважаючи на постійні і наполегливі вимоги Берліна, які упродовж липня 
надходили до Відня щодо належної безкомпромісності, негайного оголошення війни 
Сербії, початку військових дій, відкидання посередницьких пропозицій, кардинальна і 
така миттєва зміна настроїв союзника сприймалася радше як показовість, необхідна для 
засвідчення, насамперед в очах англійської дипломатії, “миротворчих” зусиль Німеччини 
[20, p. 526]. Тому Берхтольд не поспішав з конкретною відповіддю на нові німецькі 
пропозиції, тим більше, що війна проти Сербії, за винятком бомбардувань Белграда в ніч 
на 29 липня, залишалася на стадії мобілізаційних приготувань обох сторін (в силу 
мобілізаційних планів австро-угорські війська могли приступити до активних дій проти 
сербів не раніше 12 серпня). 

Можливий дипломатичний сценарій розвитку ситуації поступився військовому 
відразу після оголошення загальної мобілізації в Росії 31 липня. Німецькому політичному 
керівництву нічого не залишалося, як діяти за порадою військових, тим паче, що 
англійській дипломатії так і не вдалося вплинути на російський уряд у питанні 
припинення мобілізаційних приготувань [20, p. 634–635]. Натомість австрійському 
політичному керівництву не довелося змінювати свою позицію з огляду на певну 
мінливість настроїв у Берліні [24, p. 206]. Отже, не можна однозначно стверджувати, що 
сáме наполягання військових кіл призвели до війни. Політичні лідери Австро-Угорщини 
та Німеччини теж не були категорично налаштовані проти застосування сили. 

Підсумовуючи, слід вказати на те, що у процесі прийняття зовнішньополітичних 
рішень і особливо тих, які ведуть до війни, особистісний чинник відіграє значущу роль. 
Виробники таких рішень природно керуються власною раціональністю, на яку 
безпосередній вплив здійснює їхнє оточення (суб’єктивний вплив) і політичний простір 
(об’єктивний вплив). Реакція політичного лідера на вплив оточення і можливості та 
обмеження простору акумулюється у рішення. Характер цієї реакції і дає відповідь на 
запитання про сутність особистісного чинника. Так, канцлер Бетман-Гольвег, 
прислухаючись до переконливих аргументів генералів Мольтке і Фалькенгайна, а також з 
огляду на російську мобілізацію і, що немаловажливо, незважаючи на “не нейтральну” 
позицію Англії, дав згоду на оголошення в Німеччині стану “неминучої загрози війни” і 
на пред’явлення ультиматуму Росії. Обидва кроки німецького керівництва від 31 липня 
1914 р. вели до війни, а значить Бетман-Гольвег, як і зрештою кайзер Вільгельм II, були 
морально до неї готові. Якби на вимогу ультиматуму Росія припинила мобілізацію, то не 
змогла б належним чином допомогти Сербії, “подарувавши” легку перемогу Австро-
Угорщині, що тим більше влаштовувало Німеччину. 

Своєю чергою, імперський міністр закордонних справ Берхтольд, під тиском 
німецького керівництва і незважаючи на деяке розходження у думках з генералом 



Конрадом фон Гетцендорфом, наполіг на оголошенні війни Сербії 28 липня. Ситуація 
вимагала такого рішення, оскільки його затримка після розриву дипломатичних відносин 
із Сербією сприймалася б як слабкість і невпевненість Відня в обраному 
зовнішньополітичному курсі. Тому Берхтольд демонстрував послідовність і не пристав на 
пропозиції Берліна від 30 липня щодо альтернативного врегулювання австро-сербського 
конфлікту. Його позицію беззастережно підтримала і Спільна міністерська рада, яка своїм 
рішенням від 31 липня підтвердила готовність воювати із Сербією, незважаючи на ризик 
війни з Росією. Оскільки Берхтольд поділяв точку зору про те, що дипломатія без 
військової сили не може бути ефективною, а також високо цінував свої дружні відносини 
з ерцгерцогом Францом Фердинандом [24, p. 37, 44], його жорстке ставлення до сербів 
після Сараєвського вбивства стає тим більше зрозумілим. На останній зустрічі 
імперського міністра з ерцгерцогом 14 червня було досягнуто згоди щодо необхідності 
проведення різкішої і рішучішої політики на Балканах, насамперед по відношенню до 
Сербії [24, p. 164–165], що і пояснює поведінку Берхтольда і лобіювання ним курсу на 
війну у липні 1914 р. 

Отже, державні інтереси, сприятливі обставини і час, вигідні перспективи, 
впевненість у неперевершеності власних збройних сил є важливими, але недостатніми 
чинниками для формування політичної волі державного керівництва до розгортання 
війни. Потрібні особисте прагнення і моральна готовність політичних лідерів так діяти, 
підкріплені переконанням у тому, що будь-які альтернативні варіанти не дадуть бажаного 
результату. Щоправда, відповідальність за рішення про початок війни не має терміну 
давності для історії, хто б їх не приймав. 
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In der modernen, durch hohe Dynamik von globalen Prozessen und Veränderungen 
gekennzeichneten Welt hängen weltpolitische Aktivitäten der wichtigsten internationalen Akteure 
– Staaten – überwiegend vom Verhalten ihrer politischen Führung ab. Dieses Verhalten sowie 
und damit verbundene außenpolitische Entscheidungsprozesse werden von einer ganzen Reihe 
von Faktoren, allen voran von dem persönlichen beeinflusst. Insofern ist der 
Persönlichkeitsfaktor von etwaigen Interaktionen von politischen Führern, die ihre Staaten auf 
internationale Bühne vertreten, nicht wegzudenken, was man ausdrucksvoll am Beispiel des 
Konflikts zwischen ukrainischer und russischer politischer Führung seit 2014 veranschaulicht 
bekommt. 

Die vorliegende Studie über den Einfluss des Persönlichkeitsfaktors auf außenpolitische 
Entscheidungsprozesse in Österreich-Ungarn und Deutschland im Vorfeld des 1. Weltkrieg 
wurde an der interdisziplinären Grenze zwischen Geschichte (Geschichte der Weltdiplomatie) 
und Außenpolitikanalyse als Bestandteilen der Lehre über internationale Beziehungen 
durchgeführt.  

Die Rationalität von österreichisch-ungarischen und deutschen Führungskreisen wurde bei 
der Entscheidung über militärische Gewaltanwendung auch stark vom psychologischen Faktor 
beeinflusst. Das primäre Kriegsziel von Österreich-Ungarn und Deutschland bestand nicht 
darin, neue territoriale Gewinne auf Kosten ihrer Gegner zu verschaffen, sondern sich 
zuallererst als Mächte zu behaupten, die zur Neugestaltung des weltpolitischen Status quo zu 
ihrem Gunsten jederzeit fähig seien. 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang ein äußerst hoher Wirkungsgrad des 
Einflusses von Militärkreisen auf politische Entscheidungsprozesse im Bezug auf den 
Kriegsbeginn. Es scheint, als ob die persönliche Lobbyarbeit der Generäle C. von Hötzendorf 
und H. von Moltke in Sachen Kriegsnotwendigkeit, unterstützt von Kriegsministern Krobatin und 
Falkenhayn, doch den ausschlaggebenden Impuls an die politische Führung Österreich-Ungarns 
und Deutschlands weitergegeben hätte, die Suche nach einem diplomatischen Auswege aus der 
Situation im Juli 1914 aufzugeben und dem Kriege zuzuwenden.  



Beinahe gleichzeitig, freilich nicht ohne Einwirkung der britischen Diplomatie, bezog die 
deutsche Führung einen viel flexibleren Standpunkt. Dem Grafen Berchtold wurde 
vorgeschlagen, den „Halt in Belgrad“ zu machen und Konfliktlösung auf Verhandlungswege zu 
suchen, woraufhin er allerdings sowohl Verhandlungen mit Serbien, als auch Direktgespräche 
mit Russland abgelehnt hat. Angesichts der im Juli 1914 anhaltenden und hartnäckigen 
Aufforderungen Berlins Richtung Wien, unter anderem zur angemessenen Kompromisslosigkeit, 
sofortigen Kriegserklärung an Serbien, Ablehnung von Vermittlungsversuchen sowie zum 
Ausbruch von Feindseligkeiten wurde diese grundlegend und so blitzartig geänderte 
Stimmungslage des Verbündeten eher als Scheinfriedfertigkeit wahrgenommen, die notwendig 
war, um „friedensstiftende“ Bemühungen Deutschlands insbesondere für die britische 
Diplomatie vor die Augen zu führen. Insofern hatte Berchtold mit der konkreten Antwort auf 
neue deutsche Vorschläge nicht eilig, zumal der Krieg gegen Serbien, abgesehen von ein paar 
Bombenangriffen auf Belgrad in der Nacht zum 29. Juli, noch in der Phase von 
Mobilmachungsvorbereitungen auf beiden Seiten (angesichts der Mobilmachungspläne haben 
die österreichisch-ungarischen Truppen frühestens am 12. August zu aktiven Kampfhandlungen 
gegen Serbien übergehen können) steckte.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Persönlichkeitsfaktor bei 
außenpolitischen, insbesondere zum Kriege tendierenden Entscheidungsprozessen eine 
gravierende Rolle spielt. Die jeweiligen Entscheidungsträger lassen sich dabei naturgemäß von 
eigener Rationalität leiten, die ihrerseits von ihrer unmittelbaren Umgebung (subjektive 
Einwirkung) sowie von dem vorgegebenen politischen Umfeld (objektive Einwirkung) beeinflusst 
wird. Eine Reaktion der jeweiligen politischen Führungsfigur auf Einwirkungen ihrer Umgebung 
sowie auf Möglichkeiten und Beschränkungen des politischen Umfelds wird zu einer 
Entscheidung sublimiert. Charakter dieser Reaktion gibt dann die Antwort auf die Frage nach 
dem Wesen des Persönlichkeitsfaktors. So hat der deutsche Kanzler Bethmann-Hollweg wohl 
unter Berücksichtigung der überzeugenden Argumente von Generälen Moltke und Falkenhayn 
sowie angesichts der russischen Generalmobilmachung und nicht zuletzt trotz „nicht-neutraler“ 
Position Englands doch noch der Entscheidung über die Verkündung in Deutschland des 
Kriegsgefahrzustands sowie über das Ultimatum an Russland zugestimmt.  Auf der anderen Seite 
hat sich der k.u.k. Minister des Äußeren Berchtold unter Druck der deutschen Führung und trotz 
Meinungsverschiedenheiten mit General C. von Hötzendorf letztendlich mit seinem Beschluss 
durchgesetzt, Serbien bereits am 28. Juli den Krieg zu erklären. Die damalige Situation 
verlangte quasi nach dieser Entscheidung, da jedes Zögern damit nach dem bereits erfolgten 
Bruch diplomatischer Beziehungen mit Belgrad als Schwäche und Unsicherheit Wiens bei 
Verfolgung der von ihm gewählten außenpolitischen Linie  wahrgenommen werden könnte.  

Insofern sind nationale Interessen, günstige Umstände bzw. geeignete Zeitpunkte, gute 
Erfolgsaussichten, Überzeugung von Unübertrefflichkeit eigener Streitkräfte wohl wichtige, 
allerdings nicht ausreichende, alles abdeckende Faktoren bei politischer, auf Entfachung eines 
Krieges abzielender Willensbildung in einem Staat. Um auf die Art zu handeln, bedarf es auch 
eines starken persönlichen Engagements sowie einer moralischen Bereitschaft von Seiten der 
jeweiligen politischen Führung, untermauert durch eigene Überzeugung, dass etwaige 
alternative Optionen das erwünschte Ergebnis verfehlen werden. Bekanntermaßen verfüge eine 
Kriegsverantwortung allerdings über keine Verjährungsfrist, egal wer oder was hinter der 
jeweiligen Entscheidung über den Kriegsausbruch gestanden ist.  
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Исследовано влияние личностного фактора на принятие внешнеполитических 
решений в Австро-Венгрии и Германии накануне Первой мировой войны, определено 
особенности рациональности и психологических мотивов высших должностных лиц этих 
государств, ответственных за решение о развязывании войны. 
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