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"Francia aínda non está preparada para o combate; Inglaterra vive atormentada por dificultades interiores e coloniais. Rusia teme 
moito á guerra, porque ten medo dunha revolución interior. ¿Imos esperar que os nosos adversarios estean dispostos ou debemos 
aproveitarnos do momento favorable para provocar a decisión?. Velaquí a difícil cuestión que se trata de resolver.
O exército austríaco é aínda fiel e útil; Italia está aínda fortemente comprometida coa Tripla Alianza e mesmo se prefire aínda, 
polo momento, o mantemento da paz, para curar as feridas da última guerra, sabe non obstante moi ben, que se Alemaña é 
derrotada, ela será entregada sen remedio á violencia de Francia e de Inglaterra e perderá a súa posición independente no 
Mediterráneo; manteríanse, pois, hoxe por hoxe fielmente ao noso lado. Podemos, igualmente, contar chegado o caso, con 
Turquía e Romanía. Temos así todas as de gana poderiamos dirixir os mandos da política europea, mediante unha ofensiva 
decidida, e poderiamos asegurar o noso porvir.
Isto non quere dicir que debamos provocar a guerra, pero alí onde se produza un conflito de intereses (...) non deberiamos 
retroceder, senón facelo depender da guerra e comezar esta por unha ofensiva resolta; pouco importa o pretexto, pois non é disto 
do que se trata, senón de todo o noso porvir, que está en xogo.

Artigo publicado en Die post, diario panxermanista, o 24 de febreiro de 1914 ".

 "Non hai máis que unha posibilidade de manter a paz e salvar a civilización, a de que o proletariado reúna todas as súas forzas e 
que todos os proletarios franceses, ingleses, alemáns, italianos e rusos pidamos eses millóns de soldados que se xunten para que o 
latexo unánime dos seus corazóns afaste o horrible pesadelo ".

Jean Jaurés. Discurso en Lyon. 23 de xullo de 1914.

 "Non estamos en contra do pobo alemán, senón do despotismo militar de Alemaña. Debemos combater para salvagardar a 
democracia (...). Resulta terrible lanzar a este grande e pacífico pobo a unha guerra, a máis terrible e desastrosa que xamais 
existira, posto que nela se ventila a existencia da mesma civilización. Pero o dereito é máis valioso que a paz, e nós imos 
combater por aquelas cousas que sempre foron máis caras aos nosos corazóns: polo dereito que teñen os gobernados a que se oian 
as súas voces no propio goberno, polos dereitos e liberdades das pequenas nacións e por unha organización baseada no dereito, 
integrada por unha cordial alianza entre os pobos libres, que ofreza paz e seguridade a todas as nacións e dea, finalmente, a 
liberdade ao mundo (...)."

Declaración do presidente Wilson no Congreso dos Estados Unidos (2 de abril de 1917).

Artigo 1°. Alemaña, Austria-Hungría, Bulgaria e Turquía, por unha parte, e Rusia, pola outra parte, declaran que o estado de 
guerra entre elas concluíu. Están determinalas a vivir, de agora en diante, en paz e mutua amizade.

Artigo 2°. As partes contratantes cesarán toda axitación ou propaganda contra o goberno, onda organización do Estado e do 
exército das outras partes.

Artigo 4°. Alemaña está disposta, tan pronto como se concluíra a paz xeral e se realizara a completa desmobilización rusa.

Artigo 5°. Rusia realizará a completa e inmediata desmobilización do seu exército, incluídas aquelas partes do exército 
recentemente formadas polo goberno actual.

Fragmento do Tratado de Brest-Litovsk.
Paz asinada entre Alemaña, Austria-Hungría, Bulgaria, Turquía e Rusia, o 3 de marzo de 1918.

"A trincheira ten unha profundidade de dous ou tres homes. Polo tanto, os defensores móvense por ela como polo fondo dun 
pozo, e, para poder observar o terreo que teñen diante ou disparar contra o inimigo, teñen que subir por chanzos feitos na terra ou 
por escaleiras de madeira, ao posto de observación: unha longa tarima ou saliente practicado no noiro, de maneira que os que 
estean sobre el poidan asomar a cabeza e mirar. Sacos de terra, pedrolo e pranchas de aceiro constitúen o parapeto (...) Diante 
mesmo e ao longo das trincheiras esténdese, case sempre en varias liñas, redes de aramados, enreixados de pugas de arame que 
deteñen os asaltantes e permiten aos defensores disparar con toda tranquilidade (...)"

Ernst Junger. Tempestades de aceiro. 1920.


