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Karinių blokų susidarymas

XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje Europa 
pasidalija į du priešiškus blokus.

Karinių blokų susikūrimą inicijuoja Vokietija. 

Pagrindinis abiejų karinių blokų narių 
įsipareigojimas – nesudarinėti separatinių 
taikos sutarčių.



1–Vokietija

2-Italija

3-Austrija-

Vengrija

Trilypė sąjunga

1882 m.

Trilypė sąjunga



Susikūrimo priežastys:

1) Nesutarimai tarp Vokietijos ir Prancūzijos; ką tik susivienijusios
Vokietijos imperijos siekis įsigalėti žemyne:

• Vokietijos imperija norėjo sustiprinti savo pozicijas Europoje, 
izoliuodama Prancūziją.

• 1875 m. kilo pavojus, kad kils karas tarp Vokietijos ir Prancūzijos, ir 
Vokietija ieškojo sąjungininkių, tačiau galiausiai karas nekilo.

• Vokietijos suvienijimo metu buvo atimtos teritorijos iš kaimyninių 
valstybių, kurios tikėjosi jas susigrąžinti, tad Vokietija siekė 
sudaryti sąjungą ir taip apsisaugoti.

2) Sustiprėjo prieštaravimai dėl valstybių įsigalėjimo Balkanuose.



3) Vokietiją ir Austriją-Vengriją jungė stiprūs tautiniai ryšiai. 
Daugelyje šių valstybių regionų kalbėta vokiečių kalba. 

4)Visos trys v-bės siekė praplėsti savo teritorijas.

• Austrija-Vengrija ypač siekė įsigalėti Balkanuose.
•Italija norėjo apsaugos nuo savo kaimynės Prancūzijos.
•Ji taip pat turėjo ginčytinų teritorijų su Austrija-Vengrija, tad 
manė, kad sąjunga padės derybose dėl jų atgavimo ir kad ji 
sustabdys Austriją-Vengriją nuo tolesnio italų žemių grobimo.

Tačiau Italija visiškai nepasitikėjo Austrija-Vengrija, tad 
pasirašė slaptą susitarimą su Prancūzija po to, kai įstojo į 
Trilypę sąjungą.



Priežastys

Nesutarimai tarp 
valstybių

Siekiai praplėsti 
teritorijas

Saugumo 
klausimai

Ryšiai tarp 
valstybių



Šalių įsipareigojimai - teikti viena kitai visokeriopą pagalbą, jei vieną iš jų 
užpultų priešininkės arba laikytis neutraliteto, jei kuriai iš jų tektų kovoti su 
kita valstybe.

Italija vėliau perstojo į Antantę, o prie šios sąjungos prisijungė Rumunija, 
Bulgarija ir Osmanų imperija.

1915 m. iš jos išstojus Italijai, sąjunga vadinama Dvilype.





4-D.Britanija

5-Prancūzija

6-Rusija

Antantė (Santarvė)

1907 m.

Antantė



• Susidarius Trilypei sąjungai, Rusija ir Prancūzija 1891-
1893 m. sudarė sąjungą ir įsipareigojo kartu kovoti su 
Vokietija ir Austrija-Vengrija, jei šios užpultų vieną iš jų.

• D. Britanija laikėsi “sėkmingos izoliacijos” principo. Ji 
nesidėjo nei prie vienos, nei prie kitos sąjungos, nes 
valstybių prieštaravimus stengėsi panaudoti savo 
interesams. Tačiau vėlesni įvykiai, ypač Vokietijos 
kėsinimasis į kolonijas, privertė ją ieškoti sąjungininkų.

• 1904 m. ji pasirašė sutartį su Prancūzija, ir tik 1907m.
su Rusija - taip ir susikuria Antantės sąjunga. Ji tampa 
tarsi atsvara Trilypei sąjungai.



Prancūzija, Rusija ir D.Britanija nepažadėjo viena kitai padėti, 
tačiau kartu jos apsupo Trilypės sąjungos šalis.

Vėliau prisijungė Italija, Serbija, Rumunija, Japonija ir JAV.





Naudoti šaltiniai:

• http://nermin11.hooverhi.org/alliance.html

• http://brokenworld.wikispaces.com/Youngmin+and+Lisa+E+P
eriod

• http://protas.pypt.lt/istorija/pirmasis_pasaulinis_karas#trilyp
e_sajunga_1882_m

• http://wiki.answers.com/Q/What_countries_were_in_the_Tri
ple_Entente_and_Triple_Alliance_at_the_start_of_World_Wa
r_1#ixzz1aHHPWYmj
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