
Модерно издање. Читалац у руци држи уџбеник ис-
торије у којем покушавамо да на основу извора об-
радимо историјске податке и који омогућује учењe 
историје на основу ученикове активности. Циљ уџ-
беника је олакшавање полагања матурског испита на 
основу измењених захтева наставног програма. Суш-
тина нових матурских захтева је развијање спрем-
ности и способности (почев од разумевања текста, 
преко анализе извора и слика, све до нијансиранoг 
начина схватања) омогућавање дискусије и нови и де-
лотворнији начин обраде сазнања на основу различи-
тих ученичких делатности (самостални рад, групни рад 
и рад на појединим пројектима).

Ова модификација која се чини једноставном, зах-
тева знатне промене како у концепцији књиге, тако 
и у настави историје које се најчешће захтева због 
прекратког времена које обезбеђује оквир наставног 
плана. Самостално или групно, организовано учење, 
анализа извора, разумевање питања и задатака и 
дискусија о датој теми јесте процес који захтева дос-
та времена, које су аутори морали обезбедити на више 
начина – узимајући у обзир захтеве наставног плана.

Најуочљивија промена јесте драстично смањење 
текста у односу на традиционалне уџбенике исто-
рије. Лекција од једне и по странице текста садржи зап-
раво оно, што стварно треба научити, односно, разу-
мети. Ови текстови састоје се из повезаних чињеница 
које се односе на одређени период, односно проблем, 
и те податке ученици морају да примене. Скраћење, 
сажимање и значајно смањење лексичког материјала 
(имена, датуми итд) није био лак задатак. Сви знамо 
да је шаренило историје разумљивије ако детаљније 
познајемо догађаје. Што више згушњавамо материју, 
више се приближавамо бесмисленим реченицама. На-
дамо се да смо ову опасност успели да избегнемо. Код 
смањивања наставне материје може нам свима олак-
шати искуство које сви поседујемо, мање је врло често 
много више, ако се то стварно успе пренети на ђаке.

Са временског становишта други важан корак је 
смањење броја лекција, око 20 процената у односу 
на уобичајени број. Ово је било неопходно из више 
разлога. Данашњи захтеви обавезују да се обради 
историја целог XX-ог века. Отуда покушај да у гради-
ву за четврту годину ученици разумеју настале про-
мене при крају XX века, распад биполарног света и 
ток промена режима у Мађарској. Такође треба оста-
вити довољно времена и за припрему полагања ма-
туре. Ако не бисмо смањили број лекција, остало би 

обимно градиво за учење које се не може савладати. 
Временски то не бисмо постигли, а вишак садржаја у 
уџбенику (извори, слике, скице и географске карте) не 
би био од помоћи, већ супротно. Ове две промене – 
смањење текста и броја лекција – само заједно могу 
донети жељени резултат.

Сразмере садржаја. Желели смо значајно унап-
редити приказивање политичке историје и осталих 
садржаја (привреде, становништва, друштва и сва-
кодневног живота итд) делом кроз наведене промене, 
а делом кроз структуру уџбеника. Од раније се ука-
зала потреба смањења обима политичке историје 
у уџбеницима. Желели смо да прекинемо наметнуто 
вештачко решење које би у интересу остваривања тих 
циљева придодало велике делове о науци и свакод-
невном животу које је занемарено на рачун политичке 
историје. Пазили смо на то да тематске реченице које 
су прикључене уз имена више уметника и научника не 
прикажемо као историју културе. Покушали смо да из-
бегнемо те методе и као што смо напоменули, проблем 
смо решили тако што смо значајно смањили количину 
текста и тако омогућили време за дискусију и о другим 
темама. Значајни део, политичке историје, која чини 
петину лекција, истакли смо у последњем великом 
поглављу. Ово решење омогућило је усклађивање са 
захтевима матурског система, а самим тим, значајни 
део завршне године, понављање и припреме за мату-
ру, уграђени су у материју уџбеника. Запостављање 
(потискивање у позадину) политичке историје показују 
и извори: разумевање одређеног периода омогућено 
је приказивањем начина живљења, почев од историје 
права, преко економске историје.

Структура уџбеника. Лекције су подељене на 
три дела: после уџбеничког текста од око једне и по 
стране следи архива састављена од извора, слика, ски-
ца, скицираних географских карата. Све је намењено 
за обраду, као и део који смо назвали гледиштима, а 
омогућује „дубље понирање“ у ону прошлост која се 
бави изворима са дискутабилним питањима, личнос-
тима или проблемима. 

Архива нуди материју за рад на часу. Сваком пот-
поглављу, које се појављује у главном тексту, припада 
неки извор. Наравно, не треба их све обрадити. Завис-
но од састава ученика, професор је тај који може одлу-
чити који део и на који начин ће доћи на ред за обраду. 
Свим изворима су додата одговарајућа питања и за-
даци помоћу којих развијамо способности ученика да 
спремно удовоље новим захтевима. 
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политичка историја, догађаја, држава, права и 
институција

историја друштва, начина живљења, менталитета 
и културна историја;

економска и техничка историја, култура животне  
средине; 

историја, идеологија и религија;

Ради боље могућности коришћења (овде мислимо 
на текст, слику и скице), поједине изворе у уџбенику оз-
начили смо бројевима по лекцијама. Боја редног броја 
уједно показује и врсту садржаја који има извор.

Да би професор, поред обраде садржајних еле-
мената, могао свесно утицати на развијање различи-
тих врста способности (компетенције) које се нагла-
шено јавља у матурским захтевима, поред питања, 
која се односе на изворе и задатке, већ раније познати 
пиктограми из збирке задатака означавају које се спо-
собности могу најбоље развијати обрађивањем извора.

Код овог уџбеника, који истиче изворе, важни су и 
облици ученичке делатности који су везани за обраду 
извора. На крају питања и задатака плавим словима  
смо означили препоручене форме обраде. 

Горе наведена методологија може се пронаћи и у 
трећој јединици, у тачкама гледишта. Овде се наг-
ласак ставља на самостално и нијансирано формира-
ње ставова. У тачкама гледишта ђаци могу упозна-

ти нека дискутабилна питања (нпр. револуцију или 
пуч), личности (нпр. Михаљ Карољи) или неку појаву 
(нпр. „разуздана младеж“) са различитих становишта 
и питања која подстичу на дискусију. Надамо се да ће 
ова новина у уџбенику подстаћи ученике на самостал-
но формирање става, на дискусију и на размишљање. 
Предочили смо животну стварност: питањима се може 
прићи са више страна. Тачке гледишта пружају увид 
у поједина гледишта, а професор је тај који одлучује 
колико може или колико ће од тога уградити у рад на 
часу историје.

Важно је знати да материјали Архиве и Гледишта 
служе за обрађивање, за разумевање и за формирање 
самосталног мишљења и не представља наставно гра-
диво за памћење. 

Наш уџбеник објављујемо у нади да мање захте-
вамо, а више дајемо, да наш рад помогне да историја 
буде разумљивија, узбудљивија и да ће је сваки ђак са 
љубављу и вољом прихватити као омиљени предмет.

1

1

1

1

Садржајне карактеристике извора

коришћење и вредновање извора;

примена стручне терминологије;

оријентација у простору и времену ;

откривање чињеница које формирају 
догађаје.

Компетенције

Препоручени начин обраде задатака

Ознаке које су примењене у уџбенику

[З] = решавање задатака самостал-
но, у пару или у групи

[Р] = радови прикупљања самостал-
но или групно

[У] = усмена презентација (реферат, 
расправа или договор)

[П] = писмени рад (есеј, пројекат или 
домаћи рад)

Јожеф Капоши и Миклош Сараи



ИЗБИЈАЊЕ РАТА  На почетку XX века у Европи су нас-
тала два међусобно супротстављена савезничка бло-
ка: Антанта коју су сачињавале Француска, Русија и 
Велика Британија и Тројни савез (касније: Централне 
силе) који су чиниле Немачка, Аустроугарска монархија 
и Италија.

Најзначајније супротности између два блока биле су 
због неједнаког привредног развоја Немачке са убрза-
ним – и Велике Британије са успореним развојем, те 
Француске која је полако заостајала. Немачка је зах-
тевала део колонија које би јој осигурале статус свет-
ске силе, а Французи и Енглези који су већ поседовали 
колоније то нису допуштали.

Невезано са основним супротностима, међу блоко-
вима су постојали бројни сукоби интереса: код Францу-
за је годинама тињала жеља за реваншом – хтели су 
да од Немаца поврате Алзас и Лорену. Русија је хтела 
да продре на Балкан, чиме је доводила у опасност си-
гурност Аустроугарске.

Као повод за избијање рата послужио је 1914. ис-
паљени метак из пиштоља на Балкану, којег су назива-
ли „буретом барута“ због његових националних супрот-
ности. У Сарајеву, главном граду Босне и Херцеговине, 
које је још раније анектирала Монархија, један Србин, 
Гаврило Принцип на Видов-дан 28. јуна 1914. годи-
не убио је престолонаследника Монархије Франца 
Фердинанда. Како су велике силе сматрале да је дошло 
време за сукоб, Немци су наговарали Монархију, а Руси 
Србе на одлучне кораке. У складу са тим Монархија 
је послала Србији ултиматум који је Србија одбила. 
Монархија је објавила рат Србији (28. јула 1914). На 
основу савезничких уговора – и остале велике силе овај 
тренутак сматрале су погодним за остваривање својих 
циљева – у року од неколико дана цела Европа је била 
у рату (на страни Антанте Русија, Француска и Велика 
Британија, а на страни Централних сила Немачка, Аус-
троугарска, а веома брзо и Турска). Избио је Први свет-
ски рат.

РОВОВСКИ РАТ  Већ генерацијама у Европи није би-
ло значајних ратних разарања. Генералштабови и ве-
ћина људи на обе стране очекивали су брзу побе-
ду. На улицама су одушевљено поздрављали рат. 
Али сви су погрешили у прорачунима. Када су стигли 
први возови претрпани рањеницима, кад је убрзо дош-
ло до потешкоћа у снабдевању, полако се променило 
расположење људи.

Војници су такође били разочарани. Мислили су да 
ће се рат, са новим савременим наоружањем брзо завр-
шити, али се догодило баш супротно. Повећана борбена 
снага оружја повећала је и шансу одбране, па се тако, 
уместо брзих напада, војска укопала у ровове и отпо-
чео је рововски рат.

Немачко ратно руководство желело је искористити 
своју почетну надмоћ и избећи рат на два фронта. Због 
тога се, према плану са почетка XX века, муњевитим ра-
том (Шлифенов план) хтело, преко Белгије, прегазити 
Француску. Рачунали су да ће напредовање Руса задржа-
ти снаге Монархије. Међутим, Руси су напредовали брже 
од очекиваног, па је немачке снаге требало пребацити на 
исток. Тако су Французи зауставили немачку војску 
22 км од Париза у првој бици на Марни (септембар 1914).

У следећим годинама рат се одвијао са промен-
љивим успесима: наизменично су и једни и други поку-
шавали да пробију фронт, али то није успела ни једна 
страна да реализује. Оба блока су – обећавајући про-
тивничке територије – увлачила нове државе у рат 
покушавајући тако да обезбеде предност. Италија је 
ушла у рат на страни Антанте, пошто су јој обећане те-
риторије на рачун Аустроугарске, а Бугарска је ушла 
у рат због обећаних српских територија. Тако је Мо-
нархија била приморана да отвори нови фронт пред 
Алпима, а Србију је освојила удружена са Бугарском 
и Немачком.

Немци су 1916. у околини Вердена покренули на-
пад после кога су снаге Антанте напредовале код реке 
Соме. Резултат је био минималан (незнатна промена 
линије фронта), али број жртава је превазишао мили-
он људи на обе стране. Ни увлачење Румуније у рат 
(1916) није донело много успеха, јер су Румуни веома 
брзо били потучени.

НОВИ НАЧИНИ РАТОВАЊА  У Првом светском рату 
фронтове су чинили системи ровова који су били постав-
љени један наспрам другог. Претходно развијена оружја 
велике борбене моћи, на пример митраљези, масовно 
су били заступљени код ровова дугачких стотинама ки-
лометара, где су војске одмеравале снаге. Усмеравање 
ратних дејстава и осматрање непријатеља омогућио 
је раније отпочет развој телекомуникација. Пробој 
фронта захтевао је коришћење новог оружја које је 
омогућио развој технике (на коју је рат подстицајно ути-
цао). Ново наоружање, авиони, тенкови и подморни-
це одиграли су значајну улогу у другој половини рата, 

Први светски рат,
револуције и мировни уговориI
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међутим, значајније измене у начину ратовања десиле 
су се за време Другог светског рата, што је омогућило 
покретљивије ратовање. Авион је у почетку коришћен 
само за извиђачке акције, а касније, опремљен оружјем, 
кориштен је за ваздушне битке и бомбардовање непри-
јатељских циљева. У Првом светском рату авијација није 
нападала градове у залеђу. Тенкове – нови проналазак 
(енглески назив за борбена кола),  први су у рат увели 
Енглези. Као ново оружје зараћене стране су користиле 
бојни гас, али су пронашли и одбрамбено средство про-
тив тог убојитог оружја – гас-маску.

Пошто се рат отегао, победа више није зависила само 
од исхода борбе међу војницима, већ и од способности 
њиховог снабдевања од стране држава у залеђу. 
Зараћене државе су сву националну привреду ставиле 
у службу рата и изградиле су ратну привреду са држав-
ним управљањем. У овом непрестаном такмичењу све 
више су се исцрпљивале државе слабијег економског 
стања. Снабдевање је било отежано, становништво је ис-
паштало. Прва је поклекнула Русија, држава која је распо-
лагала са најмањом резервом. Њено учешће у рату због 
фебруарске револуције 1917. било је смањено. Аустро-
угарска и Немачка показивале су знаке исцрпљености.

УЛАЗАК СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА У РАТ 
– ПОБЕДА АНТАНТЕ  Антанта је од почетка рата др-
жала пристаништа Централних сила под блокадом, ис-
кључивши их из светске трговине. Немачкој националној 

привреди било је све теже у рату, највише због тога што 
су пропали покушаји немачке флоте да пробију енглес-
ку блокаду. Тако Немачка није могла обезбедити себи 
сировине, док се Енглеска снабдевала из Сједињених 
Држава и из својих колонија. Да би спречили транспорт 
у Енглеску, Немци су користили подморнице.

Земље Антанте су из Сједињених Држава снабде-
ване већим делом на кредит (Централне силе због бло-
каде нису могле ништа куповати) те је победа Антан-
те била у интересу америчког капитала. Сједињене 
Државе су се прибојавале да ће им Немачка, која је по-
казивала све убрзанији привредни развој од средине 
XIX века, ако победи постати још јачи супарник. На по-
четку 1917. слабљење Русије довело је Антанту у тежак 
положај. Амерички врх се одлучио. Искористили су напа-
де немачких подморница у априлу 1917. да увере аме-
ричку јавност да је улазак у рат неминован. Сједињене 
Америчке Државе ушле су у рат на страни Антанте.

Немачка је 1918. – још пре него што се америчка 
војска појавила у Европи – хтела да изнуди решење 
на Западном фронту. Немци су поново успели да се 
приближе Паризу, али Антанта је уз америчку помоћ за-
уставила напад. После тога је постала све видљивија 
материјална и људска надмоћ Антанте, а до јесени 
1918. одбрана Централних сила се распала. Затражи-
ли су прекид ватре (безусловну капитулацију потписа-
ла је Монархија 3. новембра, а Немачка 11. новембра) 
и тиме су признали да су изгубили рат.

Јапан

Сједињене Државе

Немачка

 Француска

Енглеска

Шпанија

Португалија
Италија

Белгија Холандија

Установите које велике силе располажу великим бројем колонија. Одредите које силе располажу малим бројем 
колонија. Установите какве се зависности могу уочити између величине колонијалних територија и супротнос-

ти међу великим силама. Које чињенице је осим раније наведених неопходно познавати да би се потпуније анали-
зирали догађаји? [З].

ИЗБИЈАЊЕ РАТА

Велике силе и територије њихових колонија

1

Архива
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„Анексија Босне и Херцеговине је само један од удараца непријатеља Србије које 
намеравају да усмере према нашој држави. Бројни ударци су претходили и још ће 
уследити. Постоји потреба за радом и припремама, тако да нови напад не стигне 
Србију поново неспремну.

Главна ствар коју треба да обави народ свих слојева, на сваком подручју 
рада су припреме за рат, у складу са захтевима садашњег доба. Све ово треба 
постићи путем јачања националне свести, телесним вежбама, повећањем физич-
ке и материјалне спремности, напретком културе итд.

Новим мерама, слично анексији, једна нова Србија ће стојати на супротној стра-
ни, у којој ће сваки Србин зграбити пушку. 

Некадашњи Турци са југа постепено су нестали и тек један мали део нашег на-
рода пати од њиховог робовског јарма. Али са севера долазе нови Турци, много 
опаснији и страшнији од ранијих, цивилизованији и економски напреднији, наши 
северни непријатељи долазе против нас. (…)

Народна Одбрана објављује народу да је наш главни и највећи непријатељ 
Аустрија. (…) Када Народна одбрана објављује потребу за борбом против Аустрије, 
она објављује наш свети национални опстанак.“
(Из програма Народне одбране 1911)

Објасните кога у тексту на-
зивају новим Турцима. Фор-

мулишите шта се може закљу-
чити из програма организације. 
Користећи знање из историје, 
откријте карактеристичне мето-
де организације и сакупите конк-
ретне примере деловања на ос-
нову рада других организација 
са сличним принципима. [З]

Користећи географску карту упоредите односе снага двеју зараћених страна. На основу географске карте фор-
мулишите суштину Шлифеновог плана. Установите које су слабе тачке овог плана. [Р]

Савезнички системи и односи снага 1914.

„(…) сви војни експерти слажу се са тим (…), да је Молтке 
ојачао [Хелмут Молтке, шеф великог генералштаба немач-

ке између 1906 и 1914] лево одбрамбено крило у Алзасу и Лорену, као што је и 
Шлифен [Алфред Шлифен, шеф великог генералштаба Немачке од 1891. до 1906] 
планирао, да је ово изведено на рачун десног крила, које (…) је требало да зада 
одлучујући ударац француској армији иза леђа, заобилазећи источна граничнa 
утврђења и швајцарске границе. Многи немачки високи функционери (нпр. гене-
рал Вилхелм Гренер) указују да је Шлифен груписао снаге на левом и десном 

 РОВОВСКИ РАТ

На основу извора сажето 
објасните суштину Шлифе-

новог плана. Установите коли-
ко је Молткеова измена утица-
ла на суштину плана. Наведи-
те један од разлога пропасти  
Шлифеновог плана насталог 
услед промене ситуације, а која 
се помиње у изворима. Образ-
ложите своје објашњење. [У]

2
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крилу 1:7, док је Молтке променио на 1:3, али на који су начин дошли до ових по-
датака, о томе се нису изјашњавали. У делу генерала Гренера под насловом „Тес-
тамент грофа Шлифена“ пише да (…) је Шлифен наменио 10 дивизија за источ-
ни фронт, а Молтке 8. Но Молтке – а Шлифен још мање – никад није поседовао 
онолико корпуса и дивизија чије је постојање предвидео Шлифенов план, а који 
је био само предлог. (…) 

Успут морам назначити, да је Шлифенов план израђен само за вођење рата 
на Западном фронту; заправо за време његовог стварања Русија је још увек била 
веома слаба, због рата у Манџурији. (…)“ (Енглеска анализа из 1929) 

 
„Током прогона непријатеља источно од Париза до Марне и даље, непријатељске 

војне снаге напале су између Моа и Монтмирала наше војне групе. Са тешким бор-
бама које су трајале два дана, задржали смо непријатеља, чак смо и напредовали. 
Кад су јавили долазак јаке ударне непријатељске војске, повукли смо своја крила.
Непријатељ није гонио наше трупе. Наш ратни плен је дотад био: 50 топова и не-
колико хиљада заробљеника.

 Војска која ратује западно од Вердуна била је у офанзиви. На Источном фрон-
ту поново су започеле борбе.“ (Немачки војни извештај 10. септембра 1914)

„11. септембар увече. Енглеско-француске јединице на левом крилу прешле 
су Марну да би могле гонити немачке јединице које се налазе у повлачењу.

12. септембар. Борбе које водимо већ пет дана, засигурно ће нас довести до 
победе. Повлачење 1, 2. и 3. немачке дивизије испред десног крила наше ударне 
армије очигледно је све брже. Сада је на реду 4. непријатељска дивизија, која (…) 
је започела своје повлачење.

13. септембар. Наша победа постаје потпуна; непријатељ је свуда у повла-
чењу.“ (Француски ратни извештај)

Фронтови Првог светског рата
Установите какве је пред-
ности и какве мане карак-

терисало немачко ратовање на 
два фронта. Откријте какву је 
улогу играла поморска блокада 
у току рата и коме је првенстве-
но наносила штету. Објасните 
каквим циљем је вођен рат под-
морница. Одредите како је ути-
цао на токове рата улазак поје-
диних држава у рат. Одредите 
одлучујући фронт Првог свет-
ског рата. Образложите своје 
мишљење. [Р]

Одредите да ли су немач-
ки ратни извештаји углав-

ном гласили о победама или о 
поразима. Како су на Шлифе-
нов план утицали догађаји на-
ведени у немачким ратним из-
вештајима? Зашто? [У]

Сакупите све заједничке 
елементе у ратним извеш-

тајима. Одредите шта не садр-
жи немачки ратни извештај, 
иако је од битног значаја. Одре-
дите шта је то, што француски 
ратни извештај не садржи, иако 
је од битног значаја. [У]

5
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Енглески тенкови, ен глес ки вој -
ни ци у рововима, напад бој ним 
отровом и ваздушна битка на 
Западном фронту 

НОВИ НАЧИНИ 
РАТОВАЊА

Објасните зашто је настао позициони рат. Установите како је ути-
цао на војнике. Укратко образложите како су појава дугих фрон-

това, милионске војске и нова ратна средства изменила улогу по-
задине. Анализирајте какву је улогу у току рата играла примена но-
вих ратних средстава. За анализу искористите информације које вам 
пружају слике. [У]

8
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„(…) Рано ујутро 8. августа Енглези и Французи су са ма-
њим снагама почели напад између Алберте и Морeа. 
Земљу је обавијала густа магла, а у нападу су учество-

вале јаке тенковске снаге. Непријатељ је, између обала Соме и потока Луце, ду-
боко пробио наш фронт. Наше јединице које су биле тамо, дозволиле су да буду 
одбачене из својих положаја. (…) Наше јединице које су се још код Мореа витеш-
ки браниле, посустале су. (…)

Већ у раним преподневним сатима 8. августа имао сам комплетну слику о 
ситуацији која је била прилично мрачна. (…) 

(…) У Авесн сам позвао команданте дивизија и официре који су били у служби 
на фронту да се са њима договорим. Известили су ме о сјајним херојским делима, 
али су известили и о примерима морам отворено рећи, за које сам био убеђен да 
су немогући у немачкој војсци: моји војници су се предали неким непријатељским 
коњичким јединицама, целе јединице су положиле оружје пред једним тенком. 
Јединице које су биле у повлачењу довикивале су свежим војним снагама које су 
управо улазиле у борбу: »штрајкбрехери« и »продужићете рат«. Ове речи су се и 
касније понављале. У многим јединицама официри више нису имали утицај, „само 
су пливали са поплавом“. (…) 8. августа је постало јасно да је дошло до пораза 
наше војске. (…) Рат треба окончати.“ (Из Лудендорфових мемоара)

УЛАЗАК САД У РАТ 
– ПОБЕДА АНТАНТЕ

На основу текста установите које чињенице могу наговестити пропаст немач-
ке војске. Објасните из којих разлога се 8. август 1918. може сматрати „црним 

даном немачке војске“. [У]

Укратко наведите поруку 
плаката. Установите циљ 

плаката и наведите каква су 
средства коришћена. [З]

Амерички пропагандни плакат

„Пред Вама сам 3. фебруара изложио ван-
редну објаву немачке царске владе да, почев-
ши од првог дана фебруара, жели суспендовати 
сва ограничења која произилазе по закону или 
човечности и жели своје подморнице користи-
ти за потапање свих бродова који покушају да 
се приближе пристаништима Велике Британије, 
Ирске, западним обалама Европе, па и приста-
ништима на Средоземном мору које контроли-
шу непријатељи Немачке. (…)

Тренутни рат немачких подморница, који је 
усмерен против трговине, је рат који се води 
против човечанства.

Ово је рат против свих народа. Потопили су 
америчке бродове. На тај начин одузели су жи-
воте америчким грађанима. Када смо то сазна-
ли, били смо дубоко узнемирени. Потапали су и 
бродове других неутралних и пријатељских на-
рода заједно са људима који су се на њима на-
лазили. (…)

Предлажем да последње понашање немачке 
царске владе Конгрес оцени као рат против вла-
де и народа Сједињених Држава; да формално 
прихвати оно ратно стање на које је приморано; и 
да одмах учини кораке за стављање државе у још 
снажнији одбрамбени положај и да користећи сву 
своју власт и енергетске изворе настоји да приси-
ли владу Немачког Рајха на окончање рата. (…)“ 
(Говор председника Вилсона у Конгресу 2. апри-
ла 1917)

Којим чињеницама образлаже председник САД улазак Сје-
дињених Америчких Држава у рат? Погледајмо како је форму-

лисао ратне циљеве. Када су Сједињене Америчке Државе биле у 
сличној ситуацији, па нису ни помислиле да уђу у рат? [У]

Потапање Лузитаније. Према записима из бродских књига, енглески путнички 
транспортер био је наоружан и преносио је ратни материјал, о чему путници 
– међу њима и 120 америчких држављана – нису знали ништа. Међутим, то 
је знао командант немачке подморнице У-20, па је без упозорења потопљен 
брод. Черчил, командант британске флоте, чак је и бродску пратњу повукао 
од Лузитаније. Торпедовање брода одиграло је значајну улогу у томе да се 
америчка јавност придобије за рат.

Продискутујте политичку и ратну улогу самог чина потапања 
брода. [У]

На основу докумената саставите могуће одговоре и групишите их по разним гледиштима. [З]

12

13

14

15

Сједињене Америчке Државе су 1917. године ушле у рат на страни Антанте. Због чега су се укључиле у борбе? 
Да ли их је подстакла англосаксонска солидарност? Истовремено, значајан део становника се недавно уселио у 
САД  баш са територија Централних сила. Да ли је у рату Антанта представљала демократију, а Централне силе 
тиранију? У исто време на страни Антанте ратовала је и Русија.

Гл
ед

иш
та
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РУСКА РЕВОЛУЦИЈА  Од великих сила које су ушле 
у рат Русија је била економски најнеразвијенија са 
веома изоштреном друштвеном напетошћу. Већи-
на сељака је мобилисана и послата на фронт зајед-
но са теглећом стоком. Пољопривредна производња 
је опала, снабдевање је било све лошије, нарочи-
то у градовима. Друштво је већ крајем 1916. било 
исцрпљено, људима је већ било доста рата. У исто 
време, Русији су недостајали политички канали за од-
вођење друштвених напетости (парламентаризам, 
слобода штампе итд), а истовремено је постојала јед-
на јака, добро организована партија (бољшевици), која 
је тежила присилном рушењу система.

Штрајкови и демонстрације постали су свакодневи-
ца, а када војници више нису били вољни да пуцају у 
демонстранте, царски режим се срушио. Државни врх је 
такође видео кључ за решење ситуације у променама: у  
новом политичком вођству. Револуција која је избила у 
Петрограду срушила је царство (23. фебруара 1917).

Привремена влада, која је тек била у формирању, 
састављена је углавном из традиционалног руског 
владајућег слоја и желела је створити уставну власт. 
Ова њихова настојања подржавали су есери, који су 
имали велики број присталица (сељачка странка) и 
мењшевици (социјалдемократе). Бољшевици – рево-
луционарне социјалдемократе једнозначно су били про-
тив уставног режима који је управо био у формирању, 
а насталу ситуацију су хтели да искористе да би при-
грабили власт. Њихов вођа, Лењин је идејни творац 
теорије о перманентној револуцији, њихов циљ је био 
преузимање власти. 

У данима револуције у Русији су настали посеб-
ни органи власти, совјети (савети). Совјети су форми-
рали војне јединице у предузећима и стамбеним згра-
дама, који су у хаотичној ситуацији преузели локално 
управљање. Совјети нису били политичка партија, а 
њихов политички став зависио је од политичког става 
већине чланства. На почетку револуције превагу су има-
ли есери и мењшевици. Совјети нису престали да посто-
је ни после формирања Привремене владе, па је тако у 
Русији настала јединствена ситуација – двојна власт.

Да би стабилизовала ситуацију, Влада је требало да 
испуни два основна захтева народа: први, одмах и без 
услова да иступи из рата и склопи мир и други, да поде-
ли земљу сељацима који су чинили одлучујућу већину 
у руском друштву. Влада је законом осигурала права 
грађанске слободе, али није склопила мир, а поделу 
земље је само планирала. Ситуација се заоштравала. 
Састав владе се често мењао, а у влади су преовладали 
представници левице (ушли су есерски и мењшевички 
политичари), али до решења основних питања није дош-
ло. Нису поделили земљу, нису иступили из рата, шта 
више, есерска влада коју је водио Керенски је у лето 
1918.  покренула нову офанзиву на Источном фронту, 
која је веома брзо пропала.

ПРЕУЗИМАЊЕ ВЛАСТИ ОД СТРАНЕ БОЉШЕВИКА 
Привремена влада није изашла из рата због притиска 
Антанте, а због отпора који су показивали мењшевици 
није извршена подела земље. Бољшевици су иско-
ристили ситуацију која се све више погоршавала и 
кренули су напред. Бољшевичка пропаганда је, поред 
једнакости и демократије, на чему се заснивала слика 
будућности, управо обећавала то што мењшевици и есе-
ри нису извршили у својим програмима: мир и земљу. 
(Извршење оба обећања била су несигурна, па је 
узимање власти у своје руке значило грађански рат, а о 
подели земље партија је имала потпуно другачији став).

Својом пропагандом бољшевици су освојили пре-
власт, претежно у совјетима великих градова, али нису 
успели у целој држави да наметну своју власт. Супрот-
но бољшевицима, Керенски се ослањао на војне круго-
ве, али његова замисао је пропала, јер у очима бивших 
царских официра није постојала битнија разлика између 
мењшевика који су подржавали Владу и бољшевика, 
који су угрожавали Владу. Привремену владу су напа-
дали и са десне и са леве стране: прво је царски гене-
рал, Корњилов покушао пуч (у августу 1917). За време 
Другог сверуског конгреса совјета, бољшевици су ре-
шили да треба преузети власт у Петрограду од Вла-
де која је била без стварне власти што се и догодило 
(25. октобра). Бољшевици су објавили да су преузели 
власт и усвојили су и Декрете (одлуку) о миру и земљи, 
односно, одлучили су да изађу из рата и објавили су 
поделу земље на основу есерског програма. Формира-
на је нова организација власти под вођством Лењина 
– Савет народних комесара, који је увео пролетерску 
диктатуру.

Уместо мира отпочео је вишегодишњи крвави гра-
ђански рат из којег су као победници изашли бољ-
шевици. Победили су, јер је њихова централизована 
партија успешно водила рат против недовољно органи-
зованих политичких снага бивше нејединствене државне 
власти, поделом земље придобили су сељаке. До побе-
де бољшевика дошло је и због тога што су велике силе 
биле заузете ратом, а због својих унутрашњих пробле-
ма нису биле у могућности да се са озбиљним снагама 
умешају у ову борбу. 

Од тог тренутка комунистичке партије у Европи које 
су настале из радикалних група социјалдемократских 
партија (чији је циљ био присилно успостављање дикта-
туре пролетаријата) сматрале су Лењинову бољшевичку 
партију и њену идеологију политичким узором.

НЕМАЧКА РЕВОЛУЦИЈА  Дуги рат је Немачку, и уз јаку 
привреду, у потпуности исцрпио. Већина становништва 
је гладовала, недостајали су сви производи за широку 
потрошњу, скоро у свакој породици било је ратних жрта-
ва. Богатији део друштва није осећао потешкоће, због 
чега је дошло до заоштравања напетости у друштву. 
Увидевши да је рат изгубљен, напетост у друштву је кул-

2. Револуције – у вртлогу светске револуције
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минирала. Пошто је Антанта пробила Западни фронт (8. 
августа 1918), пораз немачке војске био је неизбежан. 

Почетком новембра широм земље дошло је до пок-
рета против рата и власти. Водећи кругови Немачке по-
вукли су се у позадину. Под притиском Берлинске ре-
волуције цар се одрекао власти (9. новембра), а гра-
ђанске снаге су изгласале Републику. Уговор о пре-
киду ватре са Антантом потписан је 11. новембра у 
Компјењској шуми (Compiegne). 

Војни пораз и све радикалнији револуционарни зах-
теви довели су до слабљења централне власти. По-
јавила се опасност од грађанског рата. Немачка је била 
на раскршћу и могла је да бира између демократије, 
анархије и диктатуре коју су силом желеле остварити 
крајња левица и крајња десница. Социјалдемократске 
снаге које су имале јаку организацију и које су чиниле 

већину у влади, ослањајући се на најбројнији средњи 
слој, подржане од грађанских партија, успеле су да 
савладају кризу и сачувају демократију. Ову по-
беду омогућила је и неорганизованост крајње леви-
це која је релативно касно организовала самостал-
ну политичку партију (Немачка комунистичка партија 
– НКП – децембар 1918) као и официрски кадар (који 
није био одушевљен социјалдемократима и грађанском 
демократијом коју су ови заговарали) који их је подржао 
да би спречио крајњу левицу – комунисте да дођу на 
власт. Успешно су угушили Берлински комунистич-
ки устанак (јануар 1919), а потом Баварску совјетску 
републику која се формирала у Минхену у пролеће 
(мај 1919). Уз подршку демократских снага и народа, 
Влада је успешно наступила и против крајње десни-
це чији је циљ био увођење диктатуре.

уставни систем десничарска диктатуралевичарска диктатура

бољшевици
(комунисти)

уставни 
монархисти

мењшевици
(социјалдемократе)

есери
(сељачка партија)

монархисти
(присталице царског

режима)
Страначки односи у Русији 1917.

У какве групе можемо по-
делити политичке снаге  

Русије из 1917? Положај којих 
партија је јачао захваљујући „на-
следству“ царизма и насталог еко-
номског стања услед рата? [У]

„2. Специфичност данашње руске ситуације је да код пре-
лаза из прве етапе револуције (у којој је услед недостат-
ка свести и организованости пролетаријата власт прешла 

у руке буржоазији) у другу етапу револуције, у којој власт треба да пређе у руке 
најсиромашнијих слојева пролетаријата и сељака. Овај прелаз је био потпуно ле-
галан, а с друге стране показао је да се у односу на масу не може примењивати 
сила и да ове масе према капиталистичкој влади најомраженијим непријатељем 
мира и социјализма указују поверљиво и несвесно понашање. (…)

3. Не треба дати подршку Привременој влади; мора се објаснити да су сва 
обећања Привремене владе лажна, нарочито оно обећање, да ће се одрећи 
анексије. Разоткривање Привремене владе (…)

4. Наша партија се најчешће налази у мањини у Совјетима, шта више, за сада 
у незнатној мањини, у односу на блок малограђанских елемената, који се налазе 
под буржоаским утицајем и који тај утицај преносе на пролетаријат.(…)

Све док смо у мањини, критиковаћемо и указивати на грешке, али истовреме-
но пропагираћемо да цела државна власт треба да пређе у руке совјета, раднич-
ких изасланика.

5. Нећемо да будемо парламентарна република – што би било корак уназад у 
односу на совјете радничких изасланика – већ република Совјета, представника 
радника и сељака из целе земље, грађена од доле према горе.“ (Из Лењинових 
Априлских теза 1917)

РУСКА 
РЕВОЛУЦИЈА

Лењин на плакати. Порука натписа: 
„Лењин је живео, Лењин живи, Ле-
њин ће живети.“

1

2

3

Објасните зашто су наведене Лењинове мисли окарактерисали као „ре-
волуцију која тече“ (перманентна). Каква борбена средства предлаже у 

појединим етапама револуције? Одредите како се односи према „двојној власти“. 
Образложите свој одговор. [З]

Архива

Како плакат приказује  бољше-
вичког вођу? Каква се знамења 
могу видети на плакату? [З]
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Каква осећања изазива про-
глас? Одредите кога напа-

да Корњилов. Повежите разло-
ге напада. Откријте које је поли-
тичке снаге јачао његов напад и 
објасните разлоге. [П]

„Ради се о томе, да задатак учинимо јасним пред партијом: треба да се стави на 
дневни ред оружани устанак у Петрограду и у Москви, рушење Владе и освајање 
власти. Треба да размислимо, како да агитујемо у интересу овог циља тако да у 
штампи не користимо исте ове изразе. (…)

Чекати на »формалну« већину бољшевика је наивна ствар: ово ниједна 
револуција неће дочекати. Не чекају ни Керенски ни његови другови, већ припремају 
предају Петрограда. Управо треба да учинимо крај жалосном колебању Демократ-
ских саветовања, што ће довести до краја стрпљења петроградских и московс-
ких радника. Историја нам неће опростити ако сада не узмемо власт у своје руке. 
(…)

Ако у Москви и у Петрограду истовремено преузмемо власт, безусловно и 
несумњиво ћемо победити.“ (Лењиново писмо петроградском и московском ру-
ководству, септембар 1917)

„Руски народе, наша велика земља ће пропасти!
Приближава се последњи час!
Ја, генерал Корњилов, (…) изјављујем да Привремена влада на притисак 

већине совјетских Бољшевика делује заједно са немачким војним врхом. (…)
У овом тешком тренутку, кад се земља налази пред пропашћу, дужан сам да 

позовем да помогнемо нашој држави која је на самрти. . (…)
Ја, генерал Корњилов, дете козачких сељака, изјављујем, да другог циља 

немам, већ да одбраним велику Русију, и заклињем се да ћу после победе над 
непријатељима омогућити сазивање Уставне скупштине, где ће народ моћи сам 
да одлучи о својој судбини и сам ће моћи да одабере форму државе.“ (Из апела 
Корњилова, септембра 1917)

(заседа два пута годишње)

Централни извршни
комитет

(заседа два пута годишње)

Конгрес Совјета
целе Русије

Савет народних комесара
(влада)

армија
ВЧК

(органи државне
безбедности)

ди
ре

кт
ив

а

новања, по војним јединицама итд.)
совјети (по фабрикама, по месту ста-

совјети гувернерија

именује

Државна и политичка 
структура Совјетске Русије

Прикажите где се може пре-
познати Монтескијева тео-

рија државе у државном систе-
му Совјетске Русије. [У]

„1. Поништава се власништво земљопоседника тре-
нутно и без било каквог откупа.
2. Имовина крупних поседника, као и поседи круне, 
цркава и манастира, са свом покретном и непокрет-

ном имовином са зградама мајура и свим осталим објектима до почетка састанка 
Уставне скупштине прелази у руке среских аграрних комитета и сељачких изасла-
ника среских совјета. (…)

У циљу управљања државом, до сазива Уставне скупштине, треба оформити 
привремену радничку и сељачку власт која ће се звати Совjет народних комеса-
ра. За управљање појединих грана државног живота задужени су комитети. (…) 
Врховну власт ће спроводити председници ових комитета, односно Савјет народ-
них комесара.

Контролу над народним комесарима и право смењивања народних комеса-
ра спроводиће Конгрес Совјета целе Русије, радника, сељака и војних изаслани-
ка и Извршни централни комитет.“ (Декрет о земљи и о новој власти, 8. новем-
бар 1917)

ПРЕУЗИМАЊЕ ВЛАСТИ
ОД СТРАНЕ 

БОЉШЕВИКА

Какву политику заступа Ле-
њин? Анализирајте како је 

Лењин оценио везу између иде-
ологије и политике. [З]

Формулишите суштину од-
лука. Објасните зашто су 

баш оне биле прве акције нове 
власти. Откријте у ком су одно-
су одлуке и бољшевичка идео-
логија. [З]
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Интервенција у Русији

 „Берлински радници и војници!
Осигурајте власт, коју сте извојевали!
Над Берлином се вијори црвена застава. Али свет, који је до 

сада чекао да види да ли ћете испунити своје задатке, сад већ посматра како ћете 
их решити. За извршење револуционарног социјалистичког програма треба оба-
вити целовити посао. Са оставком неколико хоенцолерна још ништа није решено. 
А још мање тим што неколико владиних социјалиста дође на власт. Они су четири 
године подржавали буржоазију, а и сад исто то раде. Немојте веровати онима који 
мисле да службеници царства или канцеларске и министарске службе могу одлу-
чити вашу судбину. Решење није попуњавање функција од горе, већ обнављање 
власти од доле на горе. Брините о томе да власт, коју сте сада освојили, не исклиз-
не из ваших руку, да је користите у интересу ваших истинских циљева. Јер ваш циљ 
тренутно остварење једног грађанско-социјалистичког мира, једног таквог мира 
који се остварује против империјализма и који значи корак у смеру остваривања 
социјалистичке револуције. (…)“ (Из берлинског прогласа Спартаковог савеза, 
10. новембра 1918)

НЕМАЧКА 
РЕВОЛУЦИЈА

Установите против кога се у 
тексту агитује. У шта се убе-

ђују читаоци? Објасните какве 
се политичке намере крију иза 
осмишљеног текста. [З]

„(…) Спартаков савез захтева хитне прописе ради осигурања револуције:
1. Разоружање целе полиције, свих официра, као и свих непролетерских војних 

лица. Разоружање свих лица која припадају владајућој класи.
2. Заузимање целокупног наоружања и муниције као и свих погона ратне 

индустрије од стране радничких и војних савета.

Због чега се (бољшевик) 
Троцки противио склапању 

Брест – Литовског мира, а због 
чега га је Лењин подржавао? Ко-
је су чињенице одлучиле да су 
се неке територије потпуно отце-
пиле од Русије, док су друге са-
мо привремено постале неза-
висне? Којим разлозима се може 
објаснити пораз белогардејаца? 
[З]
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На политичком и на социјалном пољу:
2. Укидање свих парламената и савета општина; преузимање њихових функција 

од стране радничких и војних савета, као и од стране њихових комитета и орга-
на. (…)

3. Избор радничких савета у целој Немачкој. (…)
4. У целом царству избор посланика радничких и војних савјета у централни са-

вет радничких и војних савета, који треба да изаберу извршне савете, као највише 
законодавне и извршне органе власти. (…)

Најхитнији економски захтеви:
1. Одузети сву имовину и приходе династије у корист заједнице.
3. Одузимање земље од свих средњих и крупних великопоседника; уједно 

стварање социјалистичких земљорадничких задруга у целом царству под цент-
ралним руководством.

4. Одузимање свих банака, рудника и топионица, као и свих великих трговин-
ских и привредних предузећа.

Међународни задаци:
Моментално повезивање са иностраним братским партијама да би се соци-

јалистичка револуција могла поставити на међународне основе и да би се мир мо-
гао остварити путем светског револуционарног пролетаријата и оформити путем 
међународног братства.“ (Из Програма Спартаковог савеза, 31. децембар 1918)

Групишите захтеве и њи-
хове циљеве. Установите 

шта заправо у целини, жели да 
оствари програм. Откријте како 
се привреда односи према тр-
говинском и пољопривредном 
власништву. Укратко форму-
лишите какво би државно уре-
ђење настало на основу програ-
ма. Установите на какве би ос-
нове програм поставио спољну 
политику Немачке. [З]

„Може се обнародовати да највиши војни врх жели сарађивати са канцеларом 
Ебертом, досадашњим вођом умерене социјалдемократске партије, са циљем да 
спречи ширење терора бољшевизма по Немачкој.“ (Хинденбург, главни командант 
немачке војске, 10. новембар 1918)

„Након што смо преузели власт, били смо принуђени да установимо да царска 
машинерија ради и обезбеђује снабдевање храном и функционисање привреде. 
(…) Можда ми не бисмо могли то постићи, било би нам потребно стручно знање. Да 
смо уклонили искусне руководиоце из разних царских служби и да смо ове функције 
попунили људима који не поседују потребна стручна знања и праксу, кроз неколико 
дана био би крај.“ (Еберт, 25. новембар 1918)

„Заправо, у октобру у Петрограду систем није ни требало да се „руши“, јер се 
он такорећи сам од себе срушио. Заузимање Зимског дворца, током чега су навод-
но два човека погинула заправо била је само формалност.“ (Марта Фонт–Краус 
Томас–Нидерхаузер Емил–Ђула Свак : Историја Русије, 1917)

„Револуција је углавном, присилна промена постојећег економско-друштве-
но-политичког система. Као њен резултат настају промене углавном у економс-
ким, друштвеним и политичким односима. Догађа се значајни преображај и у ду-
ховном животу. Карактер револуције одређују чињенице од каквих се супротности 
ослобађа, какве односе укида, односно какве односе ствара.

Државни удар је посебни облик пуча када државну власт, противно уставу, уз 
примену силе приграби нека мања група. Њени извршиоци (нпр. оружане снаге, 
поједини политичари или политички органи, групе итд) обично су учесници ста-
рог система власти коју су сами оборили.“ (Из збирке појмова која је објављена 
1992)

Упоредите појмове револуција и пуч. Откријте сличности и разлике. Потражи-
те историјске примере за оба појма и упоредите их према разлозима и пос-

ледицама. [П]

Опсада Зимског дворца – уље на 
платну

Упоредите слику са текстом 
и установите ток догађаја. 

Објасните разлику. [З]

Каква логичка веза постоји 
између два извора? [У]
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17. новембра 1917. године у животу Русије као и у животу целог света започело 
је ново поглавље. Међутим, то су већ од првог дана различити политички правци 
различито тумачили.
 Од бројних дискутабилних питања истакнућемо два: ток конкретних догађаја 
и категоризацију значајног дана.
  Прављени су многи филмови и писани романи који су стварали слику о 
том великом дану док је, у међувремену, све више њих сматрало, на основу 
докумената, да су ти детаљи само производи револуционарне романтике, а не 
стварни догађаји. Различита су мишљења и о самом карактеру преображаја: 
да ли се  7. новембра догодила револуција, или је било само бољшевичко 
преузимање власти – пуч.
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ПРОПАГАНДА И МИРОВНИ ПОКУШАЈИ Сви учесни-
ци рата следили су своје интересе који су понекад били 
идентични са пропагандистичким циљевима, као реци-
мо у случају прибављања Алзаса и Лорена за Фран-
цузе, а често су служили само за стварање лоше сли-
ке о непријатељу. Немцима и народима Монархије рат 
је представљен као ослободилачки рат против пот-
лачености народа од стране руског цара, док су на-
родима Француске и Енглеске – на карактеристичан 
начин у савезништву са царизмом – рат представи-
ли као циљ ширења демократије и ослобађање пот-
лачених нација. Наравно, све стране су се бориле за 
остваривање трајног мира – али само на нивоу фра-
за – највероватније трајног мира који би служио само 
сопственом интересу. 

Већ од 1915. било је више безуспешних покушаја 
да се рат који се одужио заустави, али зараћене стране 
нису биле вољне да попусте. Многи преговори (дански, 
амерички, папски) остали су из сличних разлога без ре-
зултата. Најзначајнији покушај остварења мира везује 
се за Карла IV, који је дошао на престо после смрти Фра-
ње Јосипа 1916. Он се на почетку 1917. обратио Антан-
ти, али је и његов покушај завршио је неуспехом.

Амерички председник Вилсон (Wilson) почетком 
1918. израдио је предлог за мир састављен од 14 та-
чака. Чувене Вилсонове тачке објавиле су слободну 
трговину и принцип националног самоопредељења, 
уз обуздавање жеља победника. Да би трајно очувао 
мир, Вилсон је предложио формирање Друштва наро-
да. Предлоге за мир, који су били популарни у народним 
круговима који су желели мир, нису хтеле да прихвате 
противничке стране, жељне победе. Касније, на прагу 
ратних пораза, Централне силе покушале су  да се 
споразумеју на основу Вилсонових принципа али, 
наравно, победници тада већ нису желели споразум.

НАЦИОНАЛНА НАСТОЈАЊА У МОНАРХИЈИ  У мулти-
етничкој Аустроугарској монархији народи који су имали 
националне државе изван царства, као што су Румуни 
и Срби, већ и пре рата су тражили уједињење са сво-
јим матичним државама. Чеси и Хрвати, који су живе-
ли унутар граница царства већином су – у нади за ве-
ћом самосталношћу – своју будућност замишљали у 
Монархији. Надали су се заштити од немачког и руског 
ширења, а истовремено Монархија им је  обезбеђивала 
повољне економске услове. Ратни пораз Монархије, 
међутим, пружио им је наду за независност, пошто су и 
Немачка и Русија биле ослабиле. Јачали су покрети 
за отцепљењем.

Више националних политичара, као што су чешки 
Масарик и Бенеш емигрирало је, настојећи да у Пари-
зу и Лондону придобију руководство Антанте за подрш-
ку својим националним стремљењима. Вршили су вели-
ку пропаганду против Монархије, која је садржавала 
истините критике, али и дезинформације. Њихову про-
паганду у француским и енглеским круговима многи су 
примили са симпатијама.

ИНТЕРЕСИ СИЛА Победници су, у принципу, загова-
рали национално самоопредељење, али у стварности  
настојали су остварити своје циљеве, интересе побед-
ничких сила. На мировној конференцији сазваној у 
Паризу 1919. код поновног одређивања државних гра-
ница, Вилсонов принцип националног самоопредељења  
потиснут је у други план пред интересима великих сила 
и тежње да се спречи ширење бољшевизма. Одлуке у 
основи донели су Французи (Клемансо) и Енглези (Лојд 
Џорџ) пошто Сједињене Државе (Вилсон) нису биле 
заинтересоване у региону, а Италија (Орландо) није 
била у могућности да оствари своје тежње. Францу-
зи су првенствено хтели да онеспособе Немачку за 
реванш, док је Британце највише мотивисало коло-
нијално питање. Поражене земље позване су само на 
потписивање мировних докумената. 

Француске амбиције гушили су Енглези који су били 
заинтересовани за равнотежу. Немачка је претрпела 
значајне, али не битније територијалне губитке. Њену 
војну моћ желели су сломити; забранили су редовно 
служење војске, оптеретили су је плаћањем ратне одште-
те, али су одредили само суму прве рате, па тако ово пи-
тање нису решили до краја. Немачку су, дакле, понизи-
ли али је остала потенцијално једна од најјачих сила 
Европе и тиме учинила будућност непредвидивом. 

У почетку циљ западних сила није био распарча-
вање Монархије, у ранијим вековима су (нпр. 1848/
49) радили у интересу њеног што дужег опстанка, јер 
су њено постојање сматрали каменом темељцем ев-
ропске равнотеже. Но, током рата, њихово становиш-
те се полако мењало. Као противуслугу за улазак у рат, 
Италији и Румунији су обећали значајне територије, 
Румунији Ердељ и источну Мађарску све до Тисе. До 
краја рата оформила се нова средњоевропска кон-
цепција. При новом уређивању Французи су  узели у 
обзир два становишта: стварање савезничких држа-
ва у позадини Немачке, које признају француску во-
дећу улогу, а као друго, заустављање ширења бољ-
шевизма. Нове државе Чехословачка, Југославија, 
Пољска и територијално увећана Румунија изгледале 
су погодне за ову улогу. Ове земље су биле  принуђене 
да се ослањају на Француску против Немачке, па су 
остваривањем најсмелијих националних снова желели 
да одврате масе од бољшевичких идеја.

Стубови новог поретка су утицај Француске као ве-
лике силе и снага нових држава на тим простори-
ма. Наравно, поставило се питање да ли ће подељена 
Средња Европа представљати одговарајућу против-
тежу Немачкој и да ли ће бити у стању да заустави 
бољшевизам. Но, идејни творци нових држава, као што 
је Масарик, умирили су скептике скицирањем будуће 
заједничке економске и политичке сарадње. Већ код 
стварања нове Аустрије постало је јасно да „у систе-
му постоје пукотине“. Аустрија као средњоевропска 
земља која се издвајала из Царевине, желела је да се 
уједини са Немачком (Аншлус), па је то Санжерманс-
ким миром забрањено.

3. Мировни процеси који су окончали светски рат
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Архива

РАЂАЊЕ МОДЕРНЕ ТУРСКЕ  У миру који је Осман-
лијско царство (у Севру) склопило – скривено иза прин-
ципа националног самоопредељења – појавили су се 
интереси сила победника. Арапске територије подењене 
су на француски и британски протекторат (заштит-
ништво), тј. претворене су у колоније. На рачун турс-
ких територија желели су задовољити Грке и Италијане. 
Против султанове владе, која је била спремна да прих-
вати мир, официри су изазвали устанак и прогласили 
су републику. Национални покрет предвођен Кемал-па-
шом с једне стране градио је модернизовану Турску 
(раздвајање „цркве“ и државе, увођење парламентариз-
ма, једнакост жена, европски обичаји и латинска абце-
да), а с друге стране, оружјем се супротставио војсци 
Антанте, чији је изговор био да спроводи мир.

Пошто западне силе – слично руској револуцији – 
нису могле увести значајније снаге, ситуацију су одлу-
чили локални односи снага. Италијани су се повукли 
раније, а Грци су доживели крвави пораз. Турско-грчки 
рат одвијао се на подручју са мешовитим становништ-
вом, а поред регуларне војске и цивилно становништво 
је узело учешћа у рату. После закључивања мира, који 
је обуставио крвави рат, милиони људи су напустили 

своја вековна огњишта: Турци су се селили са Бал-
кана у Малу Азију, Грци из Мале Азије на Балкан. Ке-
мал-паша је желео да створи националну државу. Пос-
ле прогона Грка који су натерани на бекство, на стоти-
не хиљада Јермена је поубијано.

 ЗАШТИТА МАЊИНА Париским мировним уговорима 
државе које су добиле територијално проширење при-
моране су да заштите мањине, делом под притиском 
америчког председника Вилсона, а делом зато што су 
се силе победнице суочиле са жалосном чињеницом да 
угњетавање националних мањина није престало, шта-
више, у одређеном смислу постало је још бруталније.

Одредбе су забрањивале дискриминацију на наци-
оналној основи, дозвољено је слободно коришћење је-
зика у приватном, верском, пословном животу и у штам-
пи. Наследне државе прихватиле су обавезу школовања 
на матерњем језику до нивоа основног образовања. На-
ционалне мањине су имале право подносити своје жал-
бе Друштву народа.

Велико питање будућности било је колико се по-
ред распламсалог национализма може обезбедити 
поштовање мировних прописа.

„1. Отворено преговарање о отвореним мировним 
уговорима, после којих више неће бити склапани 
тајни међународни споразуми, већ ће дипломатија 

пред јавношћу увек отворено деловати.
2. Потпуна слобода пловидбе на водама која спадају изван обалних вода, 

подједнако у миру и рату, изузев када се оне на основу међународних уговора због 
извршавања одређених међународних акција потпуно или делимично затворе.

3. Потпуно укидање свих економских препрека и стварање једнаких трго-
винских услова за све оне нације које доприносе миру и прикључују се њеном 
одржавању.

4. Пружање и прихватање одговарајуће гаранције да ће се национална нао-
ружавања, у складу са унутрашњом безбедношћу, смањити на најнижи ниво.

5. Слободно и непристрасно уређење свих колонијалних захтева, на основу 
строгог очувања принципа, да се код одлучивања око питања суверенитета, која 
се односе на ово подручје, интереси свих страна подједнако уваже.

8. Целокупну француску територију треба ослободити а освојене делове уре-
дити. Да би се поново обезбедио мир у интересу свих, треба исправити неправду 
коју је Пруска учинила Француској у вези са Алзасом и Лореном 1871. што је ско-
ро педесет година узнемиравало светски мир. 

9. Италијанске границе треба исправити према јасно препознатљивим нацио-
налним линијама.

10. За народе Аустрије и Мађарске, чија места желимо међу нацијама осигу-
рати и заштитити, треба обезбедити слободу развоја.

11. Румунију, Србију и Црну Гору треба испразнити, освојене територије уреди-
ти; Србији треба дати излаз на море; међусобне везе различитих балканских држа-
ва треба одредити путем пријатељских саветовања према формираној државној 
и национално-историјској припадности; политичку и економску независност и 
територијалну неповредивост различитих балканских држава треба подржати 
међународним гаранцијама. 

ПРОПАГАНДА И 
МИРОВНИ ПОКУШАЈИ 

Чешка пропагандна карта за вре-
ме мировних преговора. За подршку 
чешким захтевима користили су ус-
помену на некадашњу државу, „Вели-
ко Моравско царство“, искривљујући 
тако историјску стварност

Одредите какве су аргуменате користили Чеси за потврду својих становишта. Одредите у којој мери је ис-
правно коришћење тих аргумената. Образложите свој одговор. Установите зашто су Чеси негирали сами себе. 

Анализирајте како је могло утицати на одлуку Антанте то што су чињенице искривљене. [З]
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12. Турским деловима садашњег Османлијског царства треба осигурати пот-
пуни суверенитет, али за остале нације, које сада живе под турском влашћу, тре-
ба осигурати безусловну сигурност опстанка и могућност потпуног и несметаног 
самосталног развоја. (…)

Дарданеле треба непрестано држати отворено, као слободан пролаз са осигу-
раним међународним гаранцијама за бродове и трговину свих нација.

13. Треба створити независну пољску државу, која треба да садржи територије 
са пољским становништвом и међународним уговором обезбедити политичку и 
економску независност и територијалну неповредивост.

14. Посебним уговорима треба формирати савезништво међу нацијама, чиме 
ће се остварити политичка независност великих и малих држава и чиме ће непов-
редивост њихових територија бити осигурана међусобним гаранцијама.“ (Из 14 та-
чака америчког председника Вилсона, 8. јануара 1918)

Од 14 набројаних начела 
председника Вилсона која 

су  најважнија? Установите заш-
то су различито тумачене тачке 
победника и побеђених држава. 
Објасните зашто је Клемансо, 
председник француске владе 
рекао: „Вилсон је са својих 14 
тачака лошији од самог Госпо-
да Бога, јер је он имао само де-
сет тачака“. Објасните зашто је 
Монархија на темељу Вилсоно-
вих начела покушала преговоре 
у „последњем часу“, непосред-
но пред завршетак рата. [У]

Европске границе након потписивања Версајског мира

Прикажите табеларно територијалне промене. Саставите списак држава које је у основи погодило поновно 
одређивање граница. Установите како су се одразиле територијалне промене на етничке односе. Образложите 

своја запажања. Одредите који су ставови могли утицати „на ново повлачење граница“. Анализирајте како се про-
менио однос сила. [Р]
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 „Јужни део (чешке) нације, Словенско, освојили 
су Мађари и веома рано су је отцепили од Чешке 
и Моравске, мада су, за кратко време, Словаци 

касније повратили своју независност. Све до XVIII века Мађари нису били у стању 
помађарити Словаке, јер су у образовању били зависни од Словака, што доказује 
и мађарски језик; више стотина таквих израза који означују појмове цивилизова-
ног начина живота су преузели из словачког језика. У каснијим временима, Мађари 
помогнути од Беча и Берлина, исто су тако присилно помађаривали Словаке, као 
што су то чинили са Румунима, са Русинима и са Србима. Према једној мађарској 
изреци: Тотови нису људи.“ (Из  Масариковог меморандума који је наменио аме-
ричком председнику Вилснону, 31. августа 1918)

НАЦИОНАЛНА НАСТОЈА-
ЊА У МОНАРХИЈИ

Установите каквим је циље-
вима служио меморандум. 

Откријте каквим се средствима 
користи Масарик да би доказао 
свој став. Прикажите нам у којој 
мери Масарикови аргументи 
покривају  стварност. Објасните 
нам разлоге мотивисаности ау-
тора. [З]

ИНТЕРЕСИ СИЛА  „Члан 61. Територије које су предате Немачкој при склапању 
мира у Версају 28. фебруара 1871, односно преуговора 

склопљеног у Франкфурту 10. маја 1871; од 11. новембра 1918. враћају се под 
француски суверенитет.
Члан 80. Немачка признаје и строго ће поштовати независност Аустрије у окви-
ру оних граница које установљавају ова Држава и остале Савезничке и удруже-
не силе путем међусобног уговора; признаје да је ова независност неотуђива без 
сагласности Савета друштва народа.
Члан 81. Немачка признаје, као што су учиниле и Савезничке и удружене силе, 
потпуну независност Чехословачке државе, која укључује у себе аутономне ру-
синске територије јужно од Карпата. Изјављује, да се саглашава са границама 
ове државе, (…)
Члан 87. Немачка признаје, као што су учиниле и Савезничке и удружене силе, 
потпуну независност Пољске (…)
Члан 119. Немачка се у корист осталих Савезничких сила одриче својих коло-
нијалних права над прекоморским поседима. (…)
Члан 160. Најкасније од 1. марта 1920. немачка војска не може имати више од се-
дам пешадијских и три коњичке дивизије. Од тада укупан број војника у Немачкој 
не може да превазиђе 100 000 војника и официра заједно, подразумевајући и ре-
зерву, а служиће искључиво за одржавање реда на територији државе и обављаће 
и полицијске задатке на граници. – Укупан број официра, подразумевајући и чла-
нове генералштаба, без обзира на њен састав, не може да превазиђе 4000. – Рас-
пушта се немачки велики генералштаб и све остале сличне формације и оне се 
ни у каквом виду не могу поново успоставити. (…)
Члан 198. Немачке војне снаге не могу располагати ни са каквим војним, поморс-
ким и ваздушним силама.“ (Из докумената о Версајском миру који је Немачкој на-
метнут 28. јуна 1919)

Направите списак темати-
ке које су обрађене у ми-

ровним уговорима. Откријте как-
ви стратешки интереси се дају 
формулисати у мировним угово-
рима. Покажите које недоумице 
се скривају иза мировних угово-
ра. [П]

РАЂАЊЕ МОДЕРНЕ ТУРСКЕ

Распад Османског 
царства

Откријте која гледишта су 
узели у обзир при успостав-

љању граница код потписива-
ња мира у Сервру. Наведите ко-
ји је народни покрет довео до 
ревизије мира у Сервру, тј. до 
потписивања новог мира у Ло-
зани. [Р]
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Млади политичар Кемал-паша у кругу своје породице и као Ата-
турк, отац Турака 1927. год.

Установите у којој мери слике одражавају промене у 
животу турског становништва везане за рад Кемал-

паше. Образложите своја запажања. [У]

„Члан 8. Они чехословачки грађани који припадају на-
ционалним, верским или језичким мањинама, прав-

но и у стварности уживају иста права и исту заштиту, као остали чехословачки 
грађани. Наиме, имају права на сопствени рачун основати добротворне, верске 
или социјалне институције, школе и друге васпитне институције; са правом да у 
њима користе матерњи језик и слободно исповедају своју веру.

Члан 9. У градовима и окрузима где не станује значајни број чехословачких 
грађана чешког матерњег језика, чехословачка Влада одобрава одговарајућа 
олакшања на пољу образовања због тога да деца чехословачких грађана уче 
на матерњем језику. Ова одредба не 
спречава чехословачку Владу у томе 
да учење чешког језика учини обавез-
ним.

У оним градовима и окрузима где 
живи значајнији број чехословачких 
грађана који припадају националним, 
верским или језичким мањинама, те 
националне мањине треба да обез-
беде равноправан део уживања и 
коришћења укупног финансијског зби-
ра, која се на рачун друштвене имо-
вине у државном, општинском или у 
другим финансијским плановима ко-
ристе за васпитне, верске или у доб-
ротворне сврхе. 

Члан 14. Чехословачка ће допри-
нети да сваки поједини члан Савета 
друштва народа има право да обра-
ти пажњу Савета на повреду или на 
опасност повреде било којег члана 
ових обавеза, тако да Савет може пос-
тупити и дати таква упутства, која су у 
датој ситуацији погодна и која се могу 
показати ефикасним.

Осим тога, ако се у случају прав-
них или чињеничних питања, која се 
односе на ове чланове, створи раз-
лика у мишљењу између чехосло-
вачке Владе, Савезних и било којих 
Здружених главних сила или између 

ЗАШТИТА МАЊИНА

Женева

(ротацијом - нестални чланови могу донети само 
једногласну одлуку, заседа годишње 
или по потреби)

,

Немачка(1926−1934)
Италија(1919),

стални чланови:Велика Британија, Француска,

Савет друштва народа

Женева

ХагЖенева

Секрета-
ријат

Мађарска(1922), Немачка(1926)
Совјетски Савез(1934)

Победници (1919) + примљени у Европи:

државе 

по државама по један глас,
санкције може донети уз двотећинску  већину)

(одлуке у 
спорним 

питањима)

(заседа годишње или по потреби,

Међу-
народни

суд

Савезна скупштина

припремање предмета

пр
иј

ем

за
хт

ев
и

о
д

л
ук

е
, 

са
н
кц

и
је

Установите да ли се оства-
рила права једнакост чла-

нова. Одредите на који начин 
је омогућена превласт великих 
сила. Анализирајте место по-
бедника и побеђених у светској 
организацији. Откријте услед 
чега је било ограничено дело-
вање организације. [З]

Организација Друштва народа
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Која су права гарантовале 
одредбе о заштити нацио-

налних мањина чешким држав-
љанима  не чешке народности? 
Које међународне гаранције су 
добиле националне мањине? 
Анализирајте израз „расне ма-
њине“. [У]

било које Силе која заузима место у Савету друштва народа, Чехословачка ће 
допринети, у смислу Члана 14. Споразума друштва народа, да се сматра расп-
равом међународног карактера. Чехословачка влада ће допринети да се свака 
врста оваквог спорног питања, уколико то друга страна захтева, стави пред Стал-
ни међународни суд. (…)“ (Споразум о признавању независности Чехословачке, 
Сен Жермен, 10. септембар 1919)

Гл
ед

иш
та

„И шта да чинимо сада ми Словаци, када над Аустроугарском монархијом бију 
погребна звона? На ово тешко питање одговор већ је дао отац чешке нације: Фран-
тишек Палацки. Он је рекао да је у стварности Аустроугарска створена за то да 
буде спас за њене мале нације и да ми, Чеси и Словаци, имамо велику потребу за 
њом: када је не би било, требало би је створити. Али Палацки је рекао и то (…), 
да ће чешки (и словачки) народ постојати и онда, када једног дана нестане Аустро-
угарске. (…) Ова држава треба да буде царство националне равноправности. Нека 
свака нација у њој има своју самосталну управу. На својој територији да је слобод-
на и самостална, било да је реч о Немцима, Чесима, Словацима, Пољацима, Руси-
нима, Јужним Словенима, Румунима, Италијанима. Али свако само на сопственој 
територији. Једну овакву Аустрију, рекао је Палацки, (…) и када је не би било, тре-
бало би је створити.“ (Чланак Хоџе „Живи мртвац“, Словенски трудбеник, 26. сеп-
тембар 1913)

Објасните зашто се Палац-
ки изјаснио о Монархији,  

на следећи начин: „ако не би 
постојала, требало би је створи-
ти“. Установите како Хоџа види 
будућност Монархије. Откријте 
у којој мери Хоџини ставови 
превазилазе замисли Палац-
ког. Одредите какву је врсту 
унутрашњег уређења желео 
створити Хоџа. На основу од-
ломка установите како Хоџа 
замишља будућност. Откријте 
које проблеме носи у себи Хо-
џин план. [З]

„Савезници и удружене силе су са највећом пажњом проучиле документа у 
којима је мађарска делегација за мировне преговоре саставила своје примедбе 
на наведене услове за мир. При прегледу списка захтева велике силе су се руко-
водиле сопственим интересима. Због заштите својих интереса нису могле подр-
жати ставове мађарске делегације.

 Савезничке и удружене силе, заправо, изражавају своју наду да ће у 
будућности Мађарска бити један од стубова мира у Европи – мада са своје тач-
ке гледишта не могу заборавити колика се одговорност стављала на Мађарску 
због избијања светског рата и уопште због империјалистичке политике двојне 
монархије.“ (Пропратно писмо Савезника и удружених сила на мађарске при-
медбе.  Тзв. Милерандово писмо, 6. мај 1920)

Установите да ли су Мађа-
ри добили прави одговор 

на своје примедбе у вези са 
мировним уговором. Образло-
жите своја запажања. Устано-
вите који аргументи су деман-
товани  документом. Прикажи-
те чиме Савезничке и удруже-
не силе образлажу наметнуте 
услове за мир које су предали 
Мађарској. [З]

Словеначка карикатура из времена  
мировних преговора.
Текст: Не желим  стару, пропалу Аус-
трију… Радије младу и богату Југо-
славију.

Укратко објасните која је 
порука плакате. Саставите 

списак елемената који исказују 
намеру аутора. Продискутујте 
о томе у којој мери „порука“ на 
плакату одговара стварности. [У]
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Аустроугаску монархију су велике западне силе током више векова сматрале једном од камена темељца европске 
равнотеже. Њено распарчавање није било у њиховим ратним циљевима и овај свој став променили су тек у 
последњим годинама рата. На њихову одлуку деловале су бројне чињенице: руска револуција, ратни циљеви, 
национални покрети, вера у сарадњу нових држава итд.

И даље траје спор: да ли је потпуно распарчавање царевине било законито  или се можда може сматрати 
погрешним погледом на актуелни положај победника? 


