INTRODUCERE
CEI CARE AR răsfoi cartea aceasta într-o librărie ar putea fi
scuzaţi pe bună dreptate dacă s-ar întreba de ce oare Războiul
Crimeii, care a avut loc cu un secol şi jumătate în urmă şi care s-a
terminat cu cinci ani înaintea începerii Războiului de Secesiune
american, i-ar putea atrage pe cititori în prezent, mai ales fiindcă
s-au scris deja atât de multe despre el. La scurt timp după
terminarea războiului au fost publicate zeci de relatări personale
în câteva limbi, urmate de numeroase descrieri ale sale în cărţi,
unele apărute în Anglia chiar în ultimii ani. Există de asemenea
biografii ale unor participanţi importanţi la război, printre care la
loc de cinste se situează memoriile contelui Lev Tolstoi, pe atunci
tânăr ofiţer de artilerie, ale cărui experienţe în Sevastopol au
contribuit în mod însemnat la romanul Război şi pace. Acest război
a adus lumii mânecile de tip raglan, puloverul cardigan, căciula
balaclava (cagula), pe Florence Nightingale şi „şarja Brigăzii
Uşoare”, imortalizată de poetul Alfred Tennyson. De ce atunci să
mai scrii încă o carte despre toate acestea?
Istoricii ar putea răspunde că Războiul Crimeii merită o atenţie
permanentă, deoarece a schimbat balanţa puterilor în Europa,
slăbind Rusia, întărind Imperiul Otoman pus în pericol şi făcând
din Franţa cea mai importantă forţă militară europeană, în timp ce
Marea Britanie a rămas forţa navală cea mai însemnată. Austria a
câştigat în putere, atât Germania cât şi Italia au obţinut unificarea
de mult aşteptată, iar Statele Unite, care n-au fost nici pe departe
un observator inocent în războiul acesta, şi-au folosit relaţiile de
prietenie cu Rusia pentru a intra în posesia teritoriilor Alaska şi
Hawaii. Istoricii militari ar putea adăuga că Războiul Crimeii
merită atenţia noastră pentru că, în ciuda afirmaţiilor contrare ale
unor istorici ai Războiului de Secesiune american, a fost primul
conflict suficient de bine documentat de către fotografi, primul
care a avut loc în epoca telegrafului, căilor ferate şi a vapoarelor cu
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aburi, primul în care minele au jucat un rol important în bătăliile
navale şi primul care a propus utilizarea majoră a armelor chimice.
Au existat până şi planuri pentru un submarin şi un tanc. Istoricii
l-ar putea de asemenea recomanda cititorilor de azi pentru că a fost
cel dintâi război din care avem informaţii destul de bogate despre
activităţile cotidiene ale armatelor care au purtat bătălii brutale din
tranşee sau faţă în faţă, despre cavalerişti care s-au înfruntat
individual şi au şarjat artileria inamică, despre soldaţi, marinari şi
civili care au îndurat un an de asediu susţinut; un conflict în care
toate armatele au fost supuse atât focului masiv de artilerie, cât şi
luptelor brutale corp la corp, în care mii de soldaţi au fost străpunşi
cu baionete, loviţi cu ciomege şi pietre, ba chiar muşcaţi până la
moarte. Cartea de faţă prezintă felul în care participanţii au îndurat
acest război şi tot ce l-a însoţit.
Categoric, nu este necesară o nouă lucrare pentru a descrie
bătăliile purtate în Războiul Crimeii, deoarece există foarte multe
cărţi care au făcut-o. Cheia pentru a înţelege percepţia umană a
războiului, şi astfel războiul în sine, rezidă mai puţin în detaliile
bătăliilor şi mai mult în realităţile vieţii duse de participanţii la
conflict. În ciuda descrierilor explicite ale corespondenţilor ziarelor
britanice şi a scrisorilor amare ale ofiţerilor nemulţumiţi din câteva
armate, nu este încă înţeles pe deplin rolul crucial pe care l-au jucat
epuizarea, vremea, foametea, bolile, îngrijirea medicală necorespunzătoare şi conducerea incompetentă militară şi civilă. Nu a fost
înţeles nici rolul femeilor sau al turcilor, care au fost neglijaţi în
egală măsură de istorici, deşi faptele lor au fost adesea eroice.
Întrucât britanicii le-au permis corespondenţilor de presă să
asiste la toate evenimentele şi să le relateze fără a fi cenzuraţi,
publicul din Marea Britanie şi, ulterior, cel internaţional, a ştiut ce
se întâmpla, fapt fără precedent în orice alt război anterior.
Reportajelor din presă li s-au adăugat la scurt timp după aceea
mărturii ale ofiţerilor şi sergenţilor britanici, dar şi ale civililor
aflaţi în Crimeea. Francezii au impus o cenzură strictă în timpul
războiului, dar ulterior, mai mulţi ofiţeri francezi au reuşit să scrie
despre experienţele prin care trecuseră, la fel ca sarzii, care s-au
alăturat mai târziu cauzei aliate. Turcii au scris puţin despre
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participarea lor în război, însă ruşii au lăsat multe relatări directe,
pline de viaţă. Drept urmare, războiul acesta n-a fost doar primul
conflict important suficient de bine descris, ci şi primul care a
beneficiat de un public civil mare, chiar în timp ce se desfăşura.
Aceasta nu înseamnă însă că ar fi fost cel mai îngrozitor război
purtat vreodată. Marile cuceriri ale mongolilor şi turcilor s-au
soldat cu masacre şi suferinţe inimaginabile, la fel ca războaiele
napoleoniene din timpuri mai recente. Şi chiar dacă va fi greu de
crezut după ce veţi citi despre Războiul Crimeii, n-a fost nici măcar
războiul cu cei mai incompetenţi conducători. Pentru a menţiona
doar un exemplu, în iulie 1809, britanicii au intenţionat să atace
portul Anvers şi au mobilizat o armată de 40.000 de soldaţi, care a
fost încartiruită pe insula Walcheren, apropiată de oraş, dar notorie
pentru epidemiile de malarie. Până pe 10 octombrie, după nici trei
luni, numai 5.616 soldaţi mai erau apţi de război, deoarece zeci de
mii muriseră. Nu mai trebuie menţionat că respectiva campanie
n-a dus la niciun rezultat, decât la distrugerea pe scară mare a
propriei armate.
Oglinda îndepărtată a Războiului Crimeii din 1853-1856 reflectă
experienţele bărbaţilor, şi uneori ale femeilor, din cinci naţionalităţi diferite din punct de vedere cultural: britanici, francezi,
ruşi, sarzi şi turci. Diversitatea aceasta culturală ne permite să
punem o întrebare importantă, la care nu s-a răspuns până acum:
oare cultura – credinţele şi practicile tradiţionale ale unui popor –
joacă un rol în perceperea conflictului unui război atât de lung,
oribil şi letal, sau conflictul acesta a fost atât de intens, încât oamenii,
indiferent de trecutul şi experienţele personale, au reacţionat
similar faţă de el? Comparând experienţele lor cu cele ale soldaţilor
nordişti şi sudişti din Războiul de Secesiune american, care este
foarte bine documentat, va fi posibil să adăugăm alte perspective
despre perceperea războiului de către soldaţi la mijlocul secolului
al XIX-lea.
Războiul Crimeii a fost un model de comandă militară incompetentă, erori birocratice şi îngrijire medicală ineptă. Drept urmare,
foametea, frigul şi bolile au făcut mai multe victime printre bărbaţi
şi femei decât puştile cu bătaie lungă, care tocmai fuseseră introduse
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în dotarea armatelor, sau decât cele mai masive bombardamente
de artilerie pe care le cunoscuse lumea vreodată. Faptele de bravură
uimitoare, multe dintre ele realizate de medici, femei şi copii, erau
la ordinea zilei, dar la ordinea zilei au fost şi cruzimea şi brutalitatea. Nimic nu frapează mai mult decât duritatea soldaţilor care
au luptat cu sălbăticie, s-au plâns de puţine ori şi doar rareori s-au
prăbuşit sub stresul teribil şi neîncetat al războiului. Conflictul a
început mai degrabă romanţios, cu ofiţeri şi soldaţi strigând deopotrivă lozinci de felul „Moarte sau glorie!”, dar a devenit în scurt
timp o bătălie ucigătoare, impersonală, care a semănat din multe
puncte de vedere cu luptele de tranşee din Primul Război Mondial.
Cu excepţia Răscoalei taipinilor din China, care a durat cincisprezece ani, Războiul Crimeii a fost conflictul cel mai sângeros
dinaintea Primului Război Mondial, înregistrând pierderi de vieţi
omeneşti care le-au depăşit pe cele din Războiul de Secesiune
american, războiul franco-prusac sau războiul ruso-japonez din
1904-1905.
În anul 1976, renumitul istoric militar britanic John Keegan a
opinat că bătălia se „anulase deja de la sine”. După numai şase ani,
soldaţi britanici luptau pe viaţă şi pe moarte în insulele Falkland.
De atunci am asistat la războaie în locuri ca Afganistan, Bosnia,
Cecenia, Iran, Irak, Israel, Liberia, Mozambic, Sudan, Nigeria,
Rwanda şi Golful Persic, iar ameninţarea conflictelor armate atârnă
peste multe alte părţi din lume. Poate că Războiul Rece s-a sfârşit,
dar nu şi războiul însuşi. La intrarea în secolul al XXI-lea, ar fi bine
dacă am învăţa cât mai multe din războaiele anterioare ale
omenirii.
Poetul englez Samuel Taylor Coleridge scria cu mult înainte de
Războiul Crimeii: „Cât de importante ar fi lecţiile istoriei dacă am
vrea să învăţăm din ele”.

