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у настави историје

Серија уџбеника, у којима изучавање историје полази од самих извора, покушај је за обраду 
историјске прошлости која се базира на изучавању изворних материјала и који нуде могућност наставе 
историје, базиране на активном  учешћу ученика. Новост серије није само у томе што уџбеници у 
себи садрже богат изворни материјал, већ и у томе што количина наставне материје и сама структура 
уџбеника нуде довољно времена и одговарајуће методе за анализу извора. Свако поглавље се састоји 
од три дела. Основне информације за обраду извора и за развијање савременог историјског приступа 
даје традиционални део уџбеника са скраћеном материјом, спајајући историјске чињенице. 
Архива садржи најмање 10 до 12 различитих извора (текстуалне изворе, слике, историјске карте, 
илустрације, табеле и дијаграме). Вежбе, везане уз изворне материјале, помажу при усвајању основних 
способности, потребних за упознавање историјске прошлости (коришћење изворног материјала, 
усвајање стручних израза, оријентацију у простору и у времену, откривање, препознавање чињеница 
које битно утичу на формирање појединих догађаја итд) и да одговарајућу тему или период ученици 
упознају дубље и из више аспеката. Гледишта омогућују да се одређени историјски проблем или 
питање, које изазива полемику, разјасни из више аспеката. Додатак  уџбеника чине временске 
табеле епоха.  Серија уџбеника подстиче и помаже формирање и примену професорске праксе и 
комплекснију обраду наставе материје у духу нових матурских захтева.

Неколико података о књизи за 12. разред средње школе:
� 48 поглавља на свега 70 страница где се налазе основне информације 
� око 370 текстуалних извора 
� 235 слике, 66 карата, 84 илустрација, 76 табела 
� више од 1500 питања и задатака 
� теме извора су обележене бојама 
� компетенције које се најбоље развијају одговарајућим изворима, обележавају иконе 
� словима је назначено у којој форми је предложена обрада извора 

Nemzeti Tankönyvkiadó Nemzeti Tankönyvkiadó Гласање
Да ли је Михаљ Карољи био 
одговоран за Тријанон?

  У пуној мери
  Делимично
  Није уопштеЗашто је створена и како одражава 

намере својих стваралаца чувена 
„carte rouge“?

ДАЉЕ ��

Историја на плакатима
Плакати као својствени отисци 
историје ДАЉЕ ��

Историја на плакатимаИсторија на плакатима

Торпедовање енглеског 
транспортера одиграло је 
значајну улогу у томе да се 
америчка јавност придобије 
за рат.       ДАЉЕ ��

Стари век Средњи век Рани нови век Нови век БиблиотекеXX век

Пријава
Лични знак:
Шифра:
РЕГИСТРАЦИЈА � �   ОК � �

Вести 

Форум

Матура 

Методика

Такмичења

ТРАЖИ � �

Збирке линкова

Тематика

Табеле

Скице, дијаграми

Слике, фотографије

Писани извори

Уметничка слика Марш на 
Рум, (Marcia su Roma) која 
не одговара стварности, 
заправо Мусолини је путовао 
железницом.              ДАЉЕ ��

Писани извори

„Развој саобраћаја и комуникације много је чешћи, интензивнији и симетричнији у данашњем 
свету и ствара одређеније узајамне утицаје међу људима који припадају различитим 
цивилизацијама. Њихова цивилизацијска свест о себи постаје им све очигледнија. Французи, 
Немци, Белгијанци и Холанђани све чешће мисле о себи као о Европљанима. Mуслимани са 
Блиског Истока идентификују се са Босанцима и Чеченима... „ (Самјуел П. Хунтингтон: Судар 
цивилизација и реорганизација светског поретка)

ДАЉЕ ��
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Садржај



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. 

Предговор
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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]
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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]
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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.
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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]

4

5

6

7
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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]

8

9

10
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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.

Гл
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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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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? 
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У РАТУ Становништво Мађарске је само избијање 
рата – уосталом као и сви у Европи – примило са ве-
ликим одушевљењем. Мађарске политичке странке су 
све, почев од владајуће Националне партије рада до 
Мађарске социјалдемократске партије (изван парламен-
та), подржавале рат. Но, због ратних страхота и оскуди-
це, расположење јавности се убрзо променило.

Од 54-милионске Монархије која је мобилисала 8 
милиона војника, скоро половину је дала Мађарска. 
Мађарски војници су на Источном и Италијанском фрон-
ту били присутни у великом броју. Државу су задесили 
огромни људски губици. Фронтови и битке у Првом 
светском рату (Премисл, Горлице, Добердо, Исонзо или 
Пиаве) су се генерацијама мађарског друштва утисну-
ли у памћење. Како је рат одмицао, нагло се погорша-
вало снабдевање становништва, па се ни системом бо-
нова није могао осигурати минимум у снабдевању. Целу 
државу је захватио талас штрајкова. Распламсале су 
се страсти, како је ратни пораз постајао уочљивији, сви 
напори и жртве чинили су се узалудним.

Од 1916. Мађарска социјалдемократска партија 
(МСДП) и Земаљска грађанска радикална партија, која 
је окупљала грађанску интелигенцију као и Партија ма-
лих поседника која је почела са радом још почетком 
века, почели су износити антиратне ставове. Против-
ратна расположења и код парламентарне опозиције пос-
тала су све гласнија.

Политику традиционалне независности, која је 
још пре почетка рата пала у кризу, гроф Михаљ Ка-
рољи је попунио левичарским програмом: пред-
лагао је проширење изборних права и решење аграр-
ног питања. Карољи се убрајао међу малобројне по-
литичаре пријатеље Антанте који је подигао свој глас 
против рата. Због тога је постајао све популарнији. Ве-
ровали су у његову демократску оријентацију а као 
пријатеља Антанте, мађарска јавност је у њему видела 
човека будућности, који и упркос поразу може да спасе 
„историјску Мађарску“.

РАСПАД МОНАРХИЈЕ Када је пораз већ постао очиг-
ледан, а паралелно са њим и план распарчавања Мо-
нархије, руководство је покушало да спасе Монархију. 
Карло IV је на основу Вилсоновог плана затражио мир 
и хтео да реорганизује државу на федералним осно-
вама. Ускогрудост је била својствена тадашњем слоју 
мађарског руководства. Председник мађарске Владе 
Шандор Векерле предлагао је да федерализација важи 
само преко Лајте (дакле, у Аустрији).

Народности су већ тада тражиле знатно више од 
тога. Још нису избили национални устанци, а војска 
је на фронтовима, углавном, још увек била послушна, 
али чешке, јужнословенске и румунске снаге, које су се 
већ организовале на страни победника, тежиле су ка 
формирању нових држава. Због бојазни од револуције, 
владе су се повукле без борбе, препуштајући власт и од-
говорност новим, на националној основи створеним ор-
ганима, националним одборима, који су уживали по-
верење народа (чешки, аустријски итд).

И у Мађарској се догађао сличан процес. 24. октоб-
ра је у Будимпешти оформљено Мађарско национал-
но веће, у коме су учествовали Независна и четрдесет-
осмашка странка, коју је предводио Карољи, Буржоас-
ко-радикална странка, коју је предводио Оскар Јаси и 
социјалдемократи.

КАРОЉИЈЕВА РЕВОЛУЦИЈА (ТЗВ. „РЕВОЛУЦИЈА 
ЈЕСЕЊИХ РУЖА“) У јесен 1918. Будимпешта је гла-
довала, у граду је било све више дезертера. Повратни-
ци са фронта и настрадали из позадине захтевали су 
проширење својих права, веће слободе, земљу, бољи 
живот и уместо владајуће гарнитуре која је изгубила 
рат, ново руководство које ће остварити њихове тежње.

Национални одбор решење унутрашњих пробле-
ма види у проширивању демократских права и у поде-
ли земљишта – аграрној реформи. Упркос ратном пора-
зу сматрао је да се „историјска Мађарска“ може спаси-
ти уколико се остваре принципи Антанте, национално 
самоопредељење и демократија. Стога у њеном прог-
раму важну улогу игра гарантовање демократских 
права (нпр. проширење општег права гласа и на жене), 
решење питања земљишта и значајне привилегије
које су добиле националне мањине.

Становништво Пеште је захтевало од владара 
именовање Михаља Карољија за председника Владе. 
Карло IV је то одбијао и у ноћи између 30. и 31. октобра, 
војници који су се налазили у Пешти са својих капа 
скидали су царске ознаке и уместо њих качили цвет и 
заузели кључне тачке у граду. Власт се није смела 
супротставити. До јутра Карољијева револуција је по-
бедила. У јутро 31. октобра, да би спречио погоршање 
ситуације, надвојвода Јосип је, у име владара, имено-
вао Михаља Карољија за председника Владе.

УНУТРАШЊА ПОЛИТИКА КАРОЉИЈЕВЕ ВЛАДЕ Да-
ни који су следили након револуције обећавали су рас-
плет, јер је већина одлучујућих снага стала уз нову 
Владу. Прве акције Владе – независност, прокламација 
републике и проширење грађанских права – још више 
су повећали њену популарност.

Међутим, стабилизација стања зависила је и од дру-
гих, теже решивих проблема. Побољшање снабдевања 
било је најхитније питање. То није успело у потпуности, 
штавише, укидање ратних прописа (централна распо-
дела) још је више отежало снабдевања храном и ог-
ревом – највише у главном граду – што је поткопало 
популарност Владе.

Са становишта стабилизације и очвршћивања гра-
ђанског режима било би неопходно решење питања 
земљишта. Већина неопредељених војника, који су при-
долазили са фронтова, махом сељаци, брже и смиреније 
би се вратили у своја села, па би и друштвене напетости 
биле ублажене. Са друге стране, са сељачким поседни-
цима ојачао би средњи слој који је значајан за мађарску 
грађанску демократију. И са становишта питања наци-
оналних мањина било је важно решење питања зем-
љишта, пошто су структуру већинског сељачког ста-
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новништва сачињавале националне мањине које је 
мађарска Влада – као своју последњу могућност – мог-
ла да задобије.

Искрено речено, поделу земље подржавали су
само Карољи, Грађански радикали и Партија малих 
поседника коју је водио Иштван Сабо из Нађатада. Не-
зависна партија сматрала је да то наноси штету приват-
ном власништву, а социјалдемократе су сматрале суп-
ротно – да те мере јачају мале поседнике. Због недостат-
ка одговарајућег важећег закона о подели земљишта и 
његовим касним стварањем Карољи није могао прибави-
ти потребну популарност. Карољијев лични пример – по-
дела свог имања у Каполни – није се показао довољним.

СПОЉНОПОЛИТИЧКИ НЕУСПЕХ Нова Влада на-
следила је губитак рата и све његове последице. Сусед-
не државе – постојеће и које се формирају – сматрале 
су да је стигло време за стварање властитих национал-
них држава. Мађарска Влада је опстанак територијалног 
јединства државе видела у одговарајућој политици коју 
је Антанта очекивала и у пружању широке мањинске 
аутономије. Оскар Јаси, који се бавио националним 

питањима, убрзо је увидео да руководиоци нацио-
налности нису вољни да преговарају нити о попусти-
ма, нити о аутономији која им се нуди, већ желе да се 
отцепе од Мађарске.

Карољи, делом због сопственог убеђења, делом 
верујући пропаганди Антанте, сматрао је да држава 
може рачунати на погодније услове од стране побед-
ника, ако ће водити пацифистичку и доследну демо-
кратску политику. Међутим, Антанти је било важни-
је стварање јаких држава које су у стању да заус-
таве бољшевизам, него примена демократије. Си-
туација настала односом војних снага (на значајнијим 
територијама државе стационирана је румунска, српска, 
француска и чешка војска) такође је утицала на после-
ратна збивања. Пошто Антанта није вредновала његову 
политику, окупирала је све новије и новије територије 
– већином са мађарским становништвом – и Карољи 
је почео са малим закашњењем и недоследно подр-
жавати организовање одбране. Међутим, за то време 
су спољнополитички неуспеси поткопали Карољијев 
углед, те тако и углед грађанског демократског уређе-
ња државе.

„МОЈИМ НАРОДИМА.
„Најважнија жеља ми је била да преостале године живота, 

по Божијој милости, посветим делу остварења мира, те да сачувам свој народ 
од ратних страдања. (...) Нада, да Српско Краљевство уважи дуго трпљење и 
мирољубље моје владе и одржи дату реч, није се остварила.
Мржња против мене и моје домовине све је јача. Све отвореније се јавља на-
стојање за отцепљење нераздвојних територија Аустрије – Мађарске. Грешни та-
ласи се ваљају преко границе, они су усмерени ка подривању основе државног 
уређења – на југоисточном делу Монархије, да удаљи народ од владајућег дома, 
од родољубља, тај народ о којем сам тако очински бринуо, да завара омладину и 
да је наведе на лудило и на грешно деловање против домовине.
То недопустиво роварење треба прекинути, као и сталне изазове Србије, ако 
хоћемо да очувамо част и углед моје Монархије, ако њезин државни, економски и 
војни развој желимо да спасемо од сталних потреса. Дакле, снагом оружја треба 
да прибавим трајни унутрашњи и спољни мир својој Царевини. У овом пресудном 
часу свестан сам целокупне тежине своје одлуке и одговорности пред Свевишњим. 
Све сам размотрио и проценио.“ (Проглас Фрање Јосипа, 28. јула 1914)

У РАТУ 

Сакупите чињенице којима 
владар оправдава улазак 

у рат. Откријте како се владар 
у прогласу односи према рату. 
Установите које су сличности и 
разлике између биоскопског пла-
ката, садржаја и ставова које на-
води проглас. [Р]

„Мој најмилостивији Господине! 
(…) Тек после саслушавања имао сам прилике разговарати са грофом Бер-

толдом и сазнати Вашу намеру, да бисте сарајевски злочиначки чин искористи-
ли за обрачун са Србијом.

Нисам тајио пред грофом Бертолдом да бих ово сматрао судбоносном греш-
ком и ни под каквим околностима не бих прихватио одговорност. До сада нема-
мо задовољавајућих доказа за то да бисмо Србију могли позвати на одговорност 
и, упркос евентуалном умирујућем ставу српске Владе, испровоцираћемо рат са 
овом државом. Наш положај могао би се наћи у најгорој ситуацији, тако да бис-
мо стајали пред целим светом, као сметња миру и у најнеповољнијим околности-
ма изазвали један велики рат.

Уз садашње стање на Балкану и најмања брига би ми била као највећа да 
пронађем погодни разлог за рат (casus belli). Ако једном буде требало извести на-
пад, најразличитија питања могу се узети као повод за рат. Међутим, претходно 
треба направити такву дипломатску констелацију (стицај прилика) да однос снага 
буде повољнији за нас.“ (Писмо Иштвана Тисе Фрањи Јосипу, 1. јула 1914)

Установите на који ратни разлог мисли Тиса у своме писму. Откријте какав је однос мађарског председника Вла-
де према рату. Сакупите аргументе којима Тиса доказује своје ставове. [З]

„Све сам размотрио и просудио…“ 
Замишљени Фрањо Јосип на био-
скопском плакату
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Полазећи у рат, мађарски војници 
се опраштају од породица

Промена броја чланства синдиката

Ратна плаката из Првог светског 
рата

Реклама која нуди протезе ратним инвалидима

Промена цена житарица  (1913–1918)

Установите на какве тенденције указују 
подаци. У којој мери слике прикривају 

мишљење формирано на основу подата-
ка из табеле? Анализирајте како је дуги 
рат утицао на поједине друштвене слојеве. 
Образложите укратко како и којим средст-
вима се на плакатима сугерише потребна 
издржљивост током рата. [П]
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„Гроф Алберт Апоњи: Дубоко поштовани парламенте. Добио сам 
поверење од стране свих опозиционих партија, да у њихово име дам 
изјаву. (…) Ми дубоко преживљавамо историјски значај овог тренут-
ка; ми смо у потпуности свесни тога да је онај обрачун, који је започет, 
био неизбежан (гласна одобравања са свих страна) и да тим не иде-
мо у напад, већ да обавимо елементарну одбрамбену обавезу (глас-
на одобравања са свих страна). Почетак овог обрачуна ми можемо 
објаснити само једном речју која се налази на уснама целе заједнице, 
а то је: Коначно. (Истина је. Тако је. И гласна одобравања са свих 
страна у парламенту)

Крај овог великог историјског чина, уз Божју помоћ, не може би-
ти ништа друго него јачање угледа Монархије (Истина! Тако је!) 
Учвршћивање Устава, историјске самосталности и јединствености 
Ма ђарске.“ (Говор Алберта Апоњија, вође Независне партије у пар-
ламенту, 28. јула 1914)

„Током ратног вихора утихне бука око класне борбе. Партијска, 
класна и национална борба је нестала чим се цела држава, нација и 
земља нашла очи у очи са непријатељима државе, нације и земље. 
Уместо штрајка против послодаваца наступио је бајонетски јуриш 
против непријатеља. Уместо борбе против аграрних дажбина, сна-
гу народа исцрпљује борба против руског царства. Уместо победе 
над непријатељским политичким партијама, најважнији циљ полити-
ке постао је уништење оружане снаге непријатеља, (…) оне наде, 
које су ратујуће државе градиле на рачун револуције друге стране, 
изјаловиле су се. У свакој држави народ је стао поред своје државе 
и поистоветио се са њом, (…) („Непсава“, [социјалдемократске нови-
не] 22. новембра 1914)

ФОРМИРАЊЕ РЕАЛНИХ ЛИЧНИХ 
ДОХОДАКА ЗА ВРЕМЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА (%)

Година Надничари Фабрички 
радници Службеници

1913–1914. 100,0 100,0 100,0
1915.  63,2  64,2  58,4
1916.  49,5  55,8  45,2
1917.  50,5  57,7  36,0
1918.  46,2  53,4  32,9

РЕЗУЛТАТИ ПРИНОСА ЗА ВРЕМЕ РАТА 
(МИЛИОНИ ТОНА)

година    пшеница    кукуруз    кромпир
1913 4,55 5,36 5,45
1916 3,27 2,68 4,63
1918 2,58 2,39 3,12

Ратна плаката из Првог светског 

Реклама која нуди протезе ратним инвалидима
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Саставите списак у коме ћете окаракте-
рисати ратне слике и плакате.[Р]

Установите како се аутори извора односе према избијању рата. 
Откријмо шта је слично у аргументима два извора. Прикажите на 

који начин два извора приказују ставове и расположење међународне 
и домаће јавности. [З]
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Мађарска на крају Првог 
светског рата

„Од самог почетка сам јасно видео да је централ-
ни проблем целе револуције: доделити земљиште 
безземљашима, задовољити глад за земљиштем 

сиромашног сељаштва и земљорадника подела – првенствено –  црквених имања 
и латифундијских поседа. У овој пресудној реформи видео сам истинску душу ок-
тобарске револуције, јер ово би био, са једне стране, једини пут према савременој 
производњи и задругарству. Са друге стране, било би истинско полагање темеља 
развоја демократије и културе, а пре свега, одбацивање феудалног јарма који нас 
гуши.“ (Из мемоара Оскара Јасаиа, 1955)

„Лила је киша тог касног фебруарског дана, када сам поделио своје имање. Из 
далеких села придошли сељаци стајали су под великим кишобранима, њихова 
дубоко избраздана лица зрачила су неком неописивом мешавином изненађења, 
чуђења и сумње. Нису могли веровати да њихов сан ипак постаје јава. Већ су их 
толико пута преварили, насамарили. Осећао сам огромно олакшање, јер сам увек 
имао осећај кривице због свог имања: у младости несвесно, а касније већ свесно. 
У земљу Каполне, која је вековима била у власништву моје породице, забио сам 
колац тамо где је почињала парцела првог човека са списка аграрних пролетера. 
Био сам задовољан. Ред је успостављен.“ (Из сећања Михаља Карољија)

„Ја сам ојачао социјалисте у армији и у влади. Морао сам бирати: да ли ћу 
водити грађанску контра социјалистичку [политику], или супротно. Изабрао сам 
социјалистичку политику, не само због убеђења, јер да сам тада попустио, друга 
грађанска влада би, ако је успешна, постала средство  МОВЕ-а за 2 месеца. (…) 
Код мене су долазиле не једна делегација МОВЕ-а, да би ми понудили своје ус-
луге, то би ме коштала само једну реч, па да ми се придруже, као што су стали уз 
Хортија. Политику одреда видео сам унапред и нисам је подржавао.“ (Белешке о 
сећањима Михаља Карољија)

УНУТРАШЊА ПОЛИТИКА 
КАРОЉИЈЕВЕ ВЛАДЕ

Откријте зашто је Оск-
ар Ја си придавао значај 

аграрној реформи. Установи-
те коју је улогу имала поде-
ла земље у јачању грађанске 
демократије и нације. [У]

Установите какву улогу је 
Карољи наменио официр-

ском кору. У којој мери се из тек-
ста може видети да је реч о се-
ћањима? [П]

„Своју спољну политику заснивам на Вилсоновим на-
челима. Ми имамо једно начело: Вилсон, Вилсон и 
по трећи пут Вилсон […] Америку очекује задатак да 

„преоријентише“ целу Европу и истреби из ње реваншистичке мисли и створи та-
кав мир који не оставља жаоку горчине у души ни једног народа.“ (Говор Михаља 
Карољија, 1918) „Мађарска никада неће заборавити да се након горких пет годи-
на рата секељски војници нису вратили огњиштима, већ (…) су имали толико ду-
ховне снаге да поново стану под оружје у интересу целе државе, (…) Нека одавде 
чује цео свет да се једна нација не може прегазити, не може се из једног народа 
истребити нагон самоодржања који га тера да каже да хоће да живи. Не може се 
уништити једна таква држава која нема другог циља, него да сваком грађанину 
обезбеди једнака права. Али нека чује и разуме цео свет да, ако би одбили одлуке 
Париске мировне конференције и Вилсонова начела о праву на самоопредељење 
народа, онда ћемо ми, у крајњој потреби, оружјем ослободити ову државу.“ (Говор 
Михаља Карољиа у Сатмарнеметију, 2. март 1919)

Установите на којим прин-
ципима је Михаљ Карољи 

заснивао своју спољну полити-
ку. Откријте у којој мери се Ан-
танта придржавала Вилсоно-
вих начела. Објасните да ли је 
био могућ европски мир пре-
ма ставовима које је скицирао 
Карољи. Образложите свој од-
говор. [УЗ]

Откријте у којој мери су по-
бедничке силе узеле у об-

зир ове принципе. Образложите 
своје ставове. Објасните у којој 
мери је Карољи мењао своје 
раније замисли, а у којој мери 
им је остао доследан. Откријте 
који су историјски разлози доп-
ринели промени његових ставо-
ва 1918. и 1919. [П]

СПОЉНОПОЛИТИЧКИ 
НЕУСПЕХ

Упоредите сећања Оскара 
Јасија и Михаља Карољија. 

На који начин пишу о подели 
земље и који су били разлози 
различитих тумачења? [З]
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„Величина Карољија није била у томе што је прихватао ставове које су пре 
њега други увидели, већ у томе што је своја деловања смео доследно тим мисли-
ма прилагодити, без обзира на своје интересе или интересе своје класе.“ (Тибор 
Хајду, историчар, 1978)

„Овај прекид ватре, који је био познат под именом Диазов, завршни је акт рата, 
што је учинило крај непријатељствима на свим аустријским и мађарским фронто-
вима.

Зашто је 15. новембра гроф Карољи након склапања коначног прекида ватре 3. 
новембра 1918, односно, 12 дана после престанка непријатељстава – усвојио срам-
ни војни споразум у Београду, ову енигму све до данас нисам могао решити ни ја, 
нити други. Али са становишта нације сматрам изузетно важним да на основу овог 
чланка целокупно јавно мњење дође до сазнања да после објављивања ових зва-
ничних података Карољијевим присталицама биће немогуће оправдати поступак са 
негативним исходом. Који су их разлози приморали на овај, за нас фатални беог-
радски излет, што се у пуној мери може сматрати исходиштем распарчавања наше 
земље, катастрофално упропашћавање наше нације, то сада само Свемогући зна, 
а можда ће успети открити то и историјска анализа.“ (Ференц Њекфалви: Диазов 
[падовски] уговор о прекиду ватре, 1919)

„У Ердељу сам кренуо као кандидат за представника у округу Зилахи, где су 
од четири хиљаде бирача три хиљаде били Румуни. Кандидовала ме је влада 
Села (Széll) и то је био једини случај, када сам наступио са програмом владајуће 
партије. Нисам успео, никада нисам знао румунски, па су уместо мене пијани дру-
гови изложили мој програмски говор. Рекли су да ће 3000 Румуна бити уз нас, 
само да их потплатимо, да о 1000 Мађара не бринем јер ће они и онако гласати за 
кандидата Четрдесетосмашке странке. На трошкове је отишао дозвољени износ 
од 15. 000 круна, а када су тражили нова средства за куповину гласова, јасно сам 
рекао да не дам. Па, онда ћемо пропасти – одговорили су ми. (…) Међутим, нисам 
хтео бити делегат куповином гласова. Па сам тако изгубио. Три хиљаде румунских 
бирача нису дошли на изборе, јер није било превоза и пића, а од 1000 Мађара 
900 је гласало за мог противника, Золтана Ленђела. Мени је припало свега 100 
гласова. Срамотни пад. Али, на овај пад сам поносан. (…)“. (Сећања Михаља 
Карољија на изборни неуспех 1901. на једном предавању одржаном у Лондону  
током четрдесетих година XX века)

Два детаља о изборима из 1901, када је Михаљ Карољи, са независним прог-
рамом постао посланик:

„Завршена је бирачка борба. Гроф Михаљ Карољи је у то доба био један од 
највећих нада државе. Ова борба је, дакле, била сусрет крајности, борба највећег 
са најмањим. Против нас били су на челу са Карољијем сви крупни властелини, 
влада, главни жупан и цела јавна администрација. Утрошено је 262 хиљаде злат-
них круна, а резултат: изгубили смо са 36 гласова.“ (Јанош Мајер, политичар из 
редова Партије малих поседника)

„Реците мом малом суседу, нека не одустаје, нек подржи своју кандидатуру, 
али ако он не буде боље вршио агитацију, ја нећу посебно подмићивати.“ (Одговор 
Михаља Карољија на молбу Мајера, да крене на другом изборном месту)

Установите којим циљеви-
ма генерал, члан падовс-

ке комисије, образлаже изноше-
ње детаља за прекид ватре. От-
кријте чиме оптужује Карољи-
јеве и прикажите чиме  аутор 
образлаже свој став. Оцените 
ауторове аргументе. Упоредите 
мишљења Тибора Хајдуа и Фе-
ренца Њекфалвија о Карољију. 
[У]

На основу изворних доку-
мената анализирајте и об-

јасните како је Михаљ Карољи 
схватао питање политике и пош-
тења. [З]

Михаљ Карољи
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У XX веку можемо сусрести мало таквих историјских личности – делом захваљујући његовим годинама (1875 – 
1955) – које су тако дуго биле учесници догађаја, некад у првим редовима, некад у позадини. Михаљ Карољи 
је изузетна историјска личност и зато што је током свог дугог живота прешао огроман пут, што се тиче његових 
политичких убеђења: своју политичку каријеру почео је у дуалистичкој владиној партији, па је постао опозиционар, 
касније се постепено померао улево према социјалдемократији, штавише, било је периода када је – мада то више 
њих оспорава – симпатизирао са комунистичком идеологијом. Његова велика улога огледа се и у томе што је био 
на челу државе у месецима када су „историјској Мађарској“, одређене нове политичке границе.

Његова политика је и због тога изузетна, јер је водио један од најбогатијих аристократа, па је тако већ од самог 
почетка био у центру пажње. За време Мађарске совјетске републике емигрирао је, у Хортијево доба је осуђен,
те се само после Другог светског рата вратио кући. Као амбасадор у Паризу кратко време је представљао нову 
Мађарску, али када су се незаконитости откриле, поново се вратио у емиграцију. Смрт га је затекла у Француској, 
сиромашног, док је писао своје мемоаре.
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ОСНИВАЊЕ КПМ (ПАРТИЈЕ КОМУНИСТА У МА-
ЂАРСКОЈ) Међу ратним заробљеницима, који су се 
из Русије враћали кућама, постојала је једна мања 
бољшевичка група која је са левичарским социјал-
демократама и са неколицином интелектуалаца заједно 
– користећи свеже стечена права слободе – основала 
Партију комуниста у Мађарској (Kommunisták Magyar-
országi Pártja, 24. новембар 1918). Комунисти, на челу 
са Белом Куном, сматрали су себе војницима светске 
револуције, па је њихов непосредни задатак био –
по угледу на руски пример – увођење диктатуре про-
летаријата. У складу са идеологијом перманентне рево-
луције – уз совјетско-руску финансијску помоћ – радили 
су на сукобу супротности. Циљ комунистичке пропаганде 
био је да приграби власт, а заснивао се на критиковању 
грешака. За решавање проблема износили су у датим 
околностима неостварљива решења и препоручива-
ли су увођење система совјетског типа. Неуспешна 
спољна политика Владе допринела  је повећању броја 
присталица који су, уместо у грађанској демократији,
решење тражили у бољшевичкој диктатури и светској 
револуцији као једини одговор и на похлепу суседа. 

Истовремено, Влада није ојачала оружану снагу, 
која би се старала за унутрашњу безбедност власти, 
јер Михаљ Карољи се бојао сарадње са официрским 
кадром. Акције КПМ и група њихових политичких след-
беника постајале су све насилније. Примера ради, 20. 
фебруара 1919. разлупали су уредништво листа „Неп-
сава“. У сукобу је било и жртава. Као одговор, председ-
ник Владе Денеш Беринкеи (наследник Карољија, који је 
постао председник Републике), наредио је строге мере. 
Затворили су канцеларије партије, забранили су „Црве-
не новине“ и ухапсили педесетак руководиоца комунис-
тичке партије. Полицијски наступ се претворио у насиље 
које је Михаљ Карољи прекинуо захтевајући поштовање 
грађанских права и слободу. Акција није онеспособила 
КПМ, већ је још више повећала њену популарност.

ДОЛАЗАК КПМ НА ВЛАСТ Нови територијални захтев 
Антанте, Виксова нота, грађанску је државу задесила у 
кризној ситуацији (француски потпуковник Викс био је 
шеф мисије Антанте у Будимпешти). У ноти је захтевано 
напуштање нових територија са претежно мађарским 
становништвом – Нађварад, Дебрецин, Ђула и Сегедин. 

Карољи – увидевши недостојно понашање Антан-
те – сматрао је да је нота неприхватљива. Овај његов 
став значио је одустајање од попустљиве политике. 
Истовремено је сматрао да у овој одсудној ситуацији 
корисно управљање државом могу прихватити само 
социјалдемократе које уживају подршку широких ма-
са, па је именовао чисто социјалдемократску Владу.
Међутим, социјалдемократе са комунистима, који су вре-
бали згодну прилику, бојали су се самостално прихвати-
ти управљање државом, па су се, без знања Карољија, 
споразумели са руководиоцима КПМ. Две партије су се 

ујединиле под комунистичким програмом (Мађарска 
социјалистичка партија), па је тако долазак на власт 
нове Владе истовремено значило и увођење диктату-
ре пролетаријата (21. март 1919). Карољи је прихватио 
ситуацију и повукао се.

МАЂАРСКА СОВЈЕТСКА РЕПУБЛИКА Становништ-
во је са зидних плаката сазнало да се оформила Ма-
ђарска совјетска република и да је уведена диктату-
ра пролетаријата. Следећи совјетски пример, извршну 
власт имао је Револуционарни савет управе, који 
се састојао од народних комесара. Стварна власт је 
концентрисана у рукама Беле Куна, комесара спољ-
них послова. Извршну власт је теоретски надгледа-
ла Конференција државних совјета, као законодавна 
власт, али то јој није омогућило ни круг надлежности, 
нити мандат заседања. На нивоу насеља задатке опш-
тина преузели су савети и директоријуми у којима нису 
биле одвојене законодавна и извршна власт. Задатке 
унутрашње безбедности обављала је Црвена стража. 

Револуционарни савет управе је национализо-
вао све привредне погоне који су запошљавали више 
од двадесет радника, трговину, као и средња и велика 
имања (изнад 75 јутара). Сељаци нису добили земљу
јер су обрађивана имања претворена у задруге. Овај 
корак је отуђио сељаштво од новог режима. Радничка 
класа је у почетку подржавала нову власт, али пош-
то нису остварили своја обећања, не рачунајући неко-
лико позитивних акција (нпр. летовања деце радника, 
отварање Маргитиног острва), животни услови се нису 
побољшали и одушевљење је спласнуло.

Упркос диктатури пролетаријата избили су штрајкови 
и сељачке буне (нпр. у околини Калаче). Дошло је и до 
оружаног отпора, понегде и до крвавих сукоба (у Будим-
пешти су се побунили  војни питомци Академије Лудови-
ка и морнари Дунавске флоте) – њих је угушила Црве-
на стража и унутрашња безбедност која се састојала од 
тзв. лењинових младића користећи се крвавим терором.

Чин одбијања Виксове ноте од стране Беле Куна и 
његових истомишљеника могао је осигурати већу подрш-
ку и изгледало је да се они противе распарчавању држа-
ве. Нова власт наследила је малобројну и деморалиса-
ну војску од грађанске власти. Стога су Румуни напредо-
вали све до Тисе, а Чеси су већ заузели Мишколц са на-
мером да политиком свршеног чина изнуде коначне гра-
нице. Револуционарни савет владе основао је Црвену 
армију чији је број, регрутовањем дела радништва, ус-
коро достигао сто хиљада војника. Већина ранијих офи-
цира, да би одбранили земљу, била је спремна да слу-
жи новој власти, исто као раније грађанској демократији. 
Користећи искусни официрски кадар, учврстили су дис-
циплину.

Пошто су се Румуни зауставили код Тисе, мађарска 
Црвена армија је под вођством Аурела Штромфелда (ге-
нералштабског официра Монархије) и Јенеа Ландлера 

5. Пропаст грађанске демократије и
 Мађарска совјетска република 
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(бившег социјалдемократе сада комунисте) по вратила 
од Чеха источни и средњи део горње Мађарске (мај –
јуни 1919). Управни савет, како би доказао своју интер-
националност и своју веру у светску револуцију, под-
стицао је проглашење Словачке совјетске републике 
(Еперјеш [Прешов]) која, међутим, није имала значајну 
унутрашњу подршку.

 Због успешног војног супротстављања Мађара, 
Париска мировна конференција ступила је у везу са 
Мађарском. Клемансо у свом телеграму (13. јуни 1919) 
предлаже да Мађари напусте освојене територије се-
верне Мађарске, а они ће посредовати код Румуна да 
се повуку са окупираних територија преко Тисе. Ово би 
индиректно значило признавање Мађарске совјетске 
републике. Комунистичке вође –  за њих није било 
одлучујуће, национално питање већ да се задрже на 
власти – прихватиле су предлог како би добили на вре-
мену док не победи светска револуција коју су очекивали.

За већину мађарског становништва одлука је била 
неприхватљива, јер су комунисти под вођством Беле 
Куна изневерили питање опстанка државе због којег 
је већина становништва прихватила њихов долазак на 
власт. Диктатура пролетаријата је потпуно изгубила по-
дршку друштва. На више места су одржани протестни 
митинзи (нпр. Каша [Кошице]). Мађарске јединице су 
распуштене, официрски кадар се разочарао, а војници 
су масовно напуштали своје заставе. Ситуацију је погор-
шавало то што се Румуни нису повукли са територија 
преко Тисе. Управни савет је остатку армије наредио 
напад код Тисе, али је овај напад убрзо савладан. Ру-
муни су прешли преко Тисе. Напредовали су према Бу-
димпешти. Управни савет дао је оставку (1. август 1919), 
а комунистичке вође су побегле у Беч. Држава је оста-
ла незаштићена како од суседа тако и од снага које су 
желеле да се освете грађанској револуцији и владави-
ни Совјетске републике.

ОСНИВАЊЕ КПМ
„Да би се избегли сви сукоби који спречавају даљи рад кон-
ференције, на заседању 26. фебруара 1919. одлучено је да 
треба створити неутралну зону између Мађара и Румуна, у 

којој не може бити ни мађарских ни румунских војника и чије ће важније тачке за-
узети савезничке јединице. (…)

Границе неутралне зоне, коју ће запосести савезничке јединице, биће следеће: 
Источна граница: пут који води од Арада до Нађсалонте, Нађсалонта, Нађ-

варад, Нађкарољ, сатмарнемедска железничка пруга, сва ова места су искључена 
од запоседања мађарских и румунских трупа, међутим, саобраћајнице између 
горе поменутих насеља могу користити румунске трупе и становништво које 
се налази под контролом савезника – уколико то захтевају економске потребе.

Западна граница: Тису на 5 км од Вашарошнамења напустити према севе-
розападу, од Дебрецина 5 км према западу, од Девабање 3 км према западу, од 
Орошхазе, од Ходмезевашархеља и од Сегедина пет километара према западу.“ 
(Виксова нота, 20. марта 1919).

Демаркационе линије у Мађарској 1918.

Установите за које проб-
леме КПМ преко свог пла-

ката обећава решење. Одреди-
те о којој врсти проблема се го-
вори. Саставите списак прика-
заних метода на плакату. [З]

1

2

3

Следите границе неутралне зоне према тексту и географској карти. Закључите 
шта су значиле за Мађарску раније демаркационе линије. Упоредите грани-

цу демаркационе линије са етничком сликом. Откријте због којих разлога Карољи 
није био спреман прихватити ову ноту. [З]

Архива

Откријте на шта све упу-
ћује појављивање „Црве-

них новина“. [З]

Насловна страна „Црвених новина“, 
листа КПМ

4
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ДОЛАЗАК КПМ НА ВЛАСТ

Проглас МСП (детаљ)

Установите чиме проглас 
образлаже промену влас-

ти. Израдите списак обећања  
нове власти. Групишите разло-
ге и обећања и упоредите их са 
идеологијом МСП. Одредите у 
којој се мери слаже текст плака-
та са програмом који је нагла-
шен. [Р]

„1.§. Земља у Мађарској припада друштву радни-
ка. Ко не ради, у његовом власништву не може ос-
тати земља.

2.§. Сваки средњи и велики посед са свим што му припада, са покретном и не-
покретном опремом, са пољопривредним погонима без икакве надокнаде прела-
зи у власништво пролетерске државе.

3.§. Мало и ситно имање са кућом заједно, са споредним зградама и даље 
остаје у досадашњем приватном власништву. Која се имања сматрају малим или 
средњим имањима узимаће се у обзир локални услови, то свагда одређује народ-
на пољопривредна комисија.

4.§. Пољопривредна имања преузета у друштвено власништво нити њихове 
опреме не могу се разделити међу појединцима или групама.

5.§. Пољопривредна имања преузета у друштвено власништво предају се на 
задружно управљање земљорадничко-пољопривредном пролетерству. Члан овак-

ве производне земљорадничке задруге може постати сваки мушкарац или жена изнад шеснаест година старости  
који са одговарајућим бројем радних дана учествује у производњи. У приходу свако учествује обављеним радом у 
одговарајућој сразмери.

6.§. О задругама ће се старати одређене уредбе које ће се издати касније.
7.§. Управљање производњом великих и малих имања обављаће народна пољопривредна комисија, а његов 

контролор су месни савети.“ (XXXVIII уредба Револуционарног савета владе, 1919)

МАЂАРСКА 
СОВЈЕТСКА РЕПУБЛИКА

Прикажите на који начин 
је Револуционарни савет 

Владе замишљао реформу по-
љопривреде. Откријте које  на-
мере су водиле савет владе у 
изради уредбе. Анализирајте 
какав је утицај имала уредба 
на поједине слојеве сељаштва. 
[З]

СВИМА
Пролетаријат Мађарске са данашњим даном сву власт узима у своје руке. Крах грађанског друш-

тва, пад коалиционе Владе натерао је раднике и сељаке Мађарске на овај одлучујући корак. Капита-
листичка производња је пропала, радништво није више вољно да погне главу у јарам великих посед-
ника и капиталиста. 

Само социјализам и стварање комунизма могу спасти државу од распада и анархије. Истов-
ремено и у спољној политици мађарска револуција стоји пред катастрофом. На Мировној конференцији 
у Паризу одлучено је да се такорећи цела територија Мађарске војно окупира, а окупационе линије 
сматраће се коначним политичким границама. Тиме ће се потпуно онемогућити снабдевање рево-
луционарне Мађарске намирницама и угљем.

У овој ситуацији мађарској револуцији је за сопствено спасавање остало само једно једино сред-
ство: диктатура пролетаријата, владавина радништва и сиромашног сељаштва.

Основни одлучујући услови диктатуре пролетаријата су потпуно јединство пролетаријата. Баш због 
тога, због историјске потребе, објавили су потпуно уједињење Мађарске социјалдемократске партије 
и Комунистичке партије Мађарске.

Уместо ове две партије једна једина пролетаријатска партија обухватитиће од сада сваког рад-
ног мушкарца и жену у држави: Социјалистичка партија Мађарске.

По овлашћењу ове партије, власт преузима Револуционарни савет владе. Обавеза ове влас-
ти биће изградња Радничког – сељачког – и војног савета у целој држави. Законодавну, извршну и 
судску власт вршиће диктатура радничких, сељачких и војних савета.

Мађарска се претвара у Совјетску републику. Револуционарни савет владе неодложно почиње 
серију великих промена ради припреме и остварења социјализма и изградње комунизма.

Објавиће стављање под друштвену имовину великих имања, рудника, великих погона, ба-
нака и саобраћајних предузећа. Аграрну реформу неће извршити стварањем малих, патуљастих 
имања, већ увођењем социјалистичких земљорадничких задруга.

Прехрамбене зеленаше и шпекуланте, који подижу цене, богате се од маса изгладнелих и бо-
сих, немилосрдно и беспоштедно ће прогонити.

Захтева гвоздену дисциплину. Немилосрдно ће напасти антиреволуционарне бандите и паразите.
Организоваће огромну пролетерску војску којом ће довести на власт диктатуру радништва 

и сељаштва уместо мађарских капиталиста и великих поседника као и румунских бојара и чешких 
буржуја.

Објављује потпуно идеолошко и духовно заједништво са руском совјетском владом и нуди ору-
жано савезништво пролетерима Русије. Шаље братски поздрав радништву Енглеске, Француске, 
Италије и Америке и у исто време их позива да не дозволе ни најмањи поход својих капиталистичких 
и пљачкашких влада против Мађарске совјетске републике. Позива радништво и сељаштво Чешке, 
Румуније, Србије и Хрватске на оружано савезништво против буржоазије, бојара великопоседника и 
владара. Позива немачко-аустријске и немачке раднике да следе пример мађарских радника и нека 
раскину са Паризом и удруже се са Москвом, нека успоставе Социјалистичку републику и оружјем у 
руци супротставе се освајачким империјалистима.

Револуционарни савет владе
Мађарске социјалистичке партије

5
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Општин-
ски град-

ски 
совјети

Њихове 
извршне 
комисије 
(директо-
ријуми)

Револуцио-
нарни жупа-
нијски суд

Срески 
совјети

Земаљска конференција,
радничких, војних и

сељачких савета
(годишње једном

заседа)

Извршна комисија
земаљске конференције
(бира Савет револуцио-

нарне владе)

Црвена армија

Будимпеш-
тански 

револуцио-
нарни суд

Његова
извршна 
комисија

Будимпеш-
тански 

централни 
совјети

Савет револуционарне владе 
(влада, народна комисија)

Њихове 
извршне 
комисије
(директо-
ријуми)

Жупа-
нијски 
совјети

Бирачи 
Изнад 18 година старости 

(они који „раде“)

Становништво + инострани интернационалисти

Њихове 
извршне 
комисије
(директо-
ријуми)

Револуцио-
нарни 

срески суд

Црвена стража
(унутрашња-
безбедност)

Будимпеш-
тански 
окружни
совјети

Његова 
извршна 
комисија

Небирачи 
Они који држе запослене, споредно запослени трговци,

црквена лица, политички осуђеници

Државна структура Мађарске 
совјетске републике

Анализирајте државну 
ор ганизацију Мађарске 

социјалистичке републике на 
основу поделе власти. Про-
дискутујте о бирачким прави-
ма. [У]

„Бирачко право

19.§. Совјетска република даје бирачко право само радницима. Бирачи и би-
рани за чланове Савета могу бити сви они, без обзира на пол, који су напунили 
својих осамнаест година живота и живе од корисног рада за заједницу, као радни-
ци или службеници итд или се баве таквим домаћинским послом који омогућује 
рад за претходно поменуте раднике или службенике итд. Бирачи и бирани могу 
бити надаље: војници Црвене армије, као и они радници и војници Совјетске ре-
публике који живе од корисног рада или су своју способност за рад изгубили у це-
лости или делимично.

20.§. Могу бирати и бити бирани  држављани других држава уколико одговарају 
условима поменутим претходним § - има.

21.§. Не могу бирати и не могу бити бирани они: а) који држе најамне радни-
ке са циљем прибављања добитка, б) они који живе од прихода за незапослене,
в) трговци, г) свештеници и калуђери д) умни болесници и они који се налазе под 
старатељством, ђ) особе чија су политичка права суспендована због ниских побу-
да извршених кажњивих дела за оно време које је установљено пресудом.

Револуционарни савет владе, 2. априла 1919.“ (Из привременог Устава 
Мађарске совјетске републике)

Откријте које су принципе 
и гледишта имали у виду 

ствараоци Устава код одређи-
вања бирачког права. Одреди-
те какав је значај Устава на по-
литичко прихватање комуне. 
Образложите свој одговор. Об-
јасните на који начин ставке у 
Уставу одређују процењивање 
карактера Социјалистичке ре-
публике у односу на скицу др-
жавне организације. Образло-
жите свој одговор. [У]

7
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Борбе у доба Совјетске републике

Установите које чињенице су играле улогу у одређивању правца северно-угарског војног похода. Одредите за-
висност између напада на северу и код реке Тисе. [З]

Плакат из 1919.

Напишите кратко поруку и намеру пла-
ката. Откријте разлоге његовог настан-

ка и анализирајте кориштена средства. [П]

„Мађарској влади, Будимпешта.

Владе Савезника и удружених држава тренутно стоје пред одлу-
ком да представнике мађарске Владе позову у Париз на конференцију 
за мир, да би им тамо саопштили гледишта која се односе на границе 
на која Мађарска има право. У овом тренутку Мађари оштро нападају 
Чехословачку без разлога и освајају Словачку државу.

Насупрот томе, власти Савезника и удружених држава већ су изра-
зиле своју чврсту вољу, да би окончали непотребна непријатељства, 
зауставивши већ у два наврата румунску војску, која је прешла пре-
ко границе прекида ватре и неутралну зону, спречавајући их тиме да 
своје напредовање наставе до Будимпеште и зауставивши српску и 
француску војску на Јужном фронту Мађарске.

Поред саопштавања горе наведеног, званично позива будимпеш-
танску Владу да без одлагања учини крај нападима против Чехосло-
вака. У супротном, власти Савезника и удружених држава безусловно 
су решене да ће неодложно спровести крајње мере, да би присилили 
Мађарску на престанак непријатељстава и на поштовање наредби.

На овај телеграм очекује се одговор у року од 48 сати.

Клемансо, председник Мировне конференције.“ (јуни 1919)

„Бела Кун, народни комесар за иностране послове износи, да је на 
јуче одржаној седници партијско руководство дошло на становиште да 
треба напустити Чехословачке територије до демаркационе линије са 
образложењем да се рат, на основу извештаја војске, даље не може 
наставити. Моли да Савет Владе такође у овом смислу донесе одлу-
ку и да ова одлука стигне пред Земаљску комисију која ће се одржа-
ти у понедељак. Информише о оним војним и политичким гледишти-
ма која оправдавају доношење ове одлуке.

После дуже расправе, у којој су учествовали сви присутни на-
родни комесари, Савет Владе је одлучио да, имајући у виду стање 
војске, спровођење диктатуре преко свих линија, јачање диктатуре и 
са становишта организације унутрашњег привредног живота, удовољи 
жељи која се налази у Клемансовом писму и да ће повући војску на 
одређену демаркациону линију. Савет Владе доноси одлуку да ће 

Саставите списак Клемансових зах-
тева мађарској Влади послат путем 

телеграма. Прикажите шта обећава Кле-
мансо као противуслугу. Откријте чиме 
прети председник Мировне конференције 
Мађарима. [З]

9
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Плакат који говори о Карољијевој оставци

повученој војсци издати прокламацију, за чију реализацију ће бити за-
дужени народни комесари Бела Кун, Јене Варга и Ђула Ленђел. По-
зива Партијски секретаријат да се до сутра, тј. у понедељак до под-
не обезбеди стотину агитатора, који ће војницима повратницима са 
фронта објаснити циљ и разлог повлачења.“ (Из одлуке Револуцио-
нарног савета владе, 19 јуни 1919)

Направите кратак резиме о томе ка-
кав је био одговор на Клемансов телег-

рам. Установите ко је у суштини донео то 
решење. Наведите који су докази наведени 
у  документу и установите који су важни за 
доношење одлуке. Прикажите и оцените ме-
ханизам пропаганде и механизам доношења 
одлука у диктатури. [У]

„У моју канцеларију – у краљевској палати – упао је мој секретар, 
који је баш у том тренутку примио застрашујућу вест о догађају у Рад-
ничком савету. Донео је један машином куцани текст, тражећи да од-
мах потпишем. Била је то прокламација у којој изјављујем да дајем 
оставку и предајем власт радничкој класи. Моји пријатељи су смат-
рали да је то једини начин да се избегне крвопролиће. Јасно је да ни-
сам био вољан потписати овај бесмислени документ који је био про-
извод хистерије и панике. Након неколико минута мој секретар вратио 
се блед и смушен. Рекао је да се проглас већ налази у уредништву 
социјалистичких дневних новина, у Непсави.

– Позовите их – упутио ме – и реците им да ако буде 
потребно баце штампарски слог. – Али већ је било касно. 
Лист је већ растуран на улицама и на градским зидовима 
су се појавили плакати са текстом „моје“ про кламације. 
Исто то су прочитали и на седници Радничког савета, 
где је примљен са изузетним одушевљењем. Његово 
објављивање се догодило раније него што је мени било 
показано, а мој потпис на њему су фалсификовали. То, 
да потпис на прогласу не потиче од мене, установио је 
и предсеник Владе Денеш Беринкеи у свом признању 
потврђеном заклетвом, када га је касније као сведока 
саслушао Хортијев суд. Након тога одбацили су оптуж-
бу подигнуту против мене, да сам ја предао власт ко-
мунистима.

За време моје парнице већ су осудили комунис-
тичке вође да су власт присилом прибавили, чиме је 
било искључено, да сам им ја предао власт. Али и про-
тив њих подигнута оптужба је била лажна. Комунисти 
нису приграбили власт насилно, већ су је добили из руку 
социјалдемократа.

Да издам демант, нисам имао могућности. Штампа 
се налазила у рукама социјалиста и нико не би смео 
објавити овако нешто.

Могао сам, можда, мобилисати своје личне тело-
хранитеље. Официри су били спремни за борбу и мо-
гао сам рачунати на верност оног секељског пука, који је 
бранио наше источне границе од Румуна под командом 
генерала Кратохвила. Ово би значило грађански рат, а у 
случају победе најкрвавију реакцију. У том случају, умес-
то Хортија ја бих био вођа белог терора.

У првим годинама моје емиграције нисам открио ис-
тину у вези са овим фалсификатом, јер сам се бојао да 
ћу тиме штетити онима, који су због својих учињених гре-
шака иначе патили у Хортијевим затворима. Био би то 
простачки гест кад бих због тога напао некадашње своје 
сараднике. Тада смо имали једног јединог непријатеља: 
Хортијев режим. Ништа друго није важило. (Михаљ 
Карољи: Вера без илузија, 1954)

Помоћу извора укратко скицирајте Каро-
љи јеву верзију о начину преузимања 

власти од стране комуниста. [У]

Плакат који говори о Карољијевој оставци
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О карактеру преузимања власти од стране КПМ до данас се води расправа: да ли је то револуција или само 
пуч? Занимљив је проблем оставка Михаља Карољија.
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РУМУНСКА ОКУПАЦИЈА – „ПРОЛАЗНЕ“ ВЛАДЕ
После пропасти Црвене армије румунске јединице су 
ушле у незаштићену Будимпешту, окупирале су и се-
верни део Подунавља. Румунска војска започела је ор-
ганизовану пљачку државе. Као ратни плен носили су 
пуне вагоне пољопривредних производа, фабричке ма-
шине и уређаје, однели су сматрајући их сопственим 
власништвом, заједно са железничком композицијом. 
На територијама преко Тисе хтели су оформити нову 
државну администрацију, чиме су припремали терито-
рије за прикључење Румунији.

После оставке Револуционарног совјета владе фор-
мирана је социјалдемократска Влада која је повра-
тила грађанску власт и приватно власништво. Али ни 
после диктатуре пролетаријата грађанска демократија 
није имала ни унутрашње ни спољне предуслове за 
успех. Уз румунску подршку, након неколико дана, фор-
мирана је сада десничарска влада коју није признала 
Антанта, а пошто није имала војну снагу, ни она није 
располагала стварном влашћу.

КОНТРАРЕВОЛУЦИЈА У ОРГАНИЗОВАЊУ Про-
тив диктатуре пролетаријата поред унутрашњег отпо-
ра на два места је отпочело организовање предратне 
буржоазије. У Бечу, под вођством Пала Телекија и Ишт-
вана Бетлена, већ за време створене Совјетске републи-
ке, оформљен је Антибољшевички комитет, међутим, на 
територији Аустријске Републике није било могуће кон-
центрисати значајније снаге. У Сегедину, који је био под 
француском окупацијом, контрареволуционарне сна-
ге су организовале владу окупивши око себе средњу 
класу, официре старе војске – против пролетерске дик-
татуре и октобриста. 

У Сегедину је формирана Врховна команда Наци-
оналне војске под вођством Миклоша Хортија. Хорти 
се убрзо осамосталио и постао независан од сегедин-
ске Владе и своје седиште је преместио на територију 
која је била ослобођена од румунске окупације, на 
Прекодунавље. Искористивши слабости јавне адми-
нистрације организовали су слободне официрске брига-
де које су становништво држале под терором. Оне људе 
који су били на власти у време Мађарске совјетске ре-
публике, или су их осумњичили, јавно су мучили, а многе 
су поубијали. Народ је после ратних мука и црвеног те-
рора имао прилику да упозна и грозоте белог терора.

ФОРМИРАЊЕ КОАЛИЦИОНЕ ВЛАДЕ Несигурно 
стање у Мађарској није одговарало ни Антанти. Због тога 
су у јесен 1919. послали опуномоћеника у Будимпешту, 
генерала Клерка. Циљ Клерка био је формирање вла-
де која ће бити способна да осигура ред, како у одно-
су на официрске, тако и у односу на левичарске снаге, и 
која ће моћи да потпише мировни уговор. Преговарао је 
са Хортијем који је поседовао војну снагу и са представ-
ницима значајнијих партија. Социјалдемократска партија 
(SZDP) била је добро организована, али њено учешће 
у револуцији и у диктатури пролетаријата пољуљало 

је њен углед. Традиционално десничарске снаге об-
једињавала је једна партија, Партија хришћанског на-
ционалног уједињења (KNEP). Захваљујући ширим из-
борним правима, најбројнију групу мађарског друштва, 
тј. сељаштво, представљала је Партија малих поседника 
(FКgP) на челу са Иштваном Сабо Нађатадијем.

Доласком Клерка Румуни су се повукли из глав-
ног града, иза линије рекеТисе. Повереник Антанте 
био је спреман да подржи Хортија уколико заустави 
одреде екстремиста и подржи нову владу. У складу са 
договором Хорти је ушао у главни град у сарадњи са
три партије (КNEP, Партије малих поседника и SzDP) 
и формирао је коалициону владу (Хусарева влада), 
која је, уз широка бирачка права, припремила нове из-
боре (јануар 1920). На изборима је победила Партија 
малих поседника са малом предношћу испред удру-
жених снага KNEP-а. Социјалдемократе нису учество-
вале на изборима у знак протеста против белог теро-
ра.

ИЗБОР ХОРТИЈА ЗА ГУВЕРНЕРА Распламсала се 
дискусија и о државном уређењу: да ли да држав-
но уређење буде краљевство или република. У пост-
револуционарној атмосфери скоро све значајније по-
литичке снаге заузеле су став да државно уређење 
буде краљевство. Антанта је одбацила могућност рес-
таурације Хабзбурговаца, да би се попунила функција 
владара – и у складу са мађарским традицијама, увели 
су гувернерско достојанство. Ово решење истовреме-
но је осигуравало уставно место Хортију и снагама које 
су стајале иза њега.

Парламент је изабрао Миклоша Хортија за гуверне-
ра (1. марта 1920). Његов круг деловања законски су од-
редили тако да не доводи у опасност независност и те-
жиште парламента. Уведен је парламентаризам, али у 
политичком животу крајња левица (комунисти), па чак 
ни октобристи нису могли доћи до значајније позиције –
то су осигуравали вишеструким јаким ограничењем би-
рачког права. Представници нове владе су 4. јуна 1920.
потписали Тријанонски мировни уговор.

ПАЛ ТЕЛЕКИ ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ – ПОЧЕТАК 
КОНСОЛИДАЦИЈЕ Гроф Пал Телеки припадао је 
предратном водећем аристократском либерално-кон-
зервативном слоју. Као председник Владе настојао је 
онемогућити рад крајње деснице и крајње левице. Са 
њима се обрачунао помоћу оружаних снага унутрашње 
безбедности. Забранио је организовање и рад Комунис-
тичке партије (март 1921), а њени чланови су прогањани 
од стране полиције.

Након револуције влада није могла избећи извр-
шење аграрне реформе, ни због тога што је најјача 
партија народне скупштине била Партија малих по-
седника. Аграрну реформу разрадио је Иштван Сабо 
Нађатади, али се у пракси (1920) извршила рефор-
ма у мањем обиму: само је мањи део великих имања 
раздељен, па тако потребе сељаштва за земљом нису у

6. Победа контрареволуције
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потпуности задовољене. Али аграрна реформа постиг-
ла је политичке циљеве; релативно велики број сељака 
је добио земљу (скоро 500 хиљада). Због тога су наста-
ла многа мала, за живот неспособна имања, уз то су 
надокнаду за одузету земљу земљопоседницима свали-
ли на леђа новим власницима, што је новим власницима 
земљишта донело додатна огромна оптерећења. Овако 
је у Мађарској систем великих поседа као и његов еко-
номски и политички утицај  остао у суштини нетакнут.

ОГРАНИЧЕНИ БРОЈ (NUMERUS CLAUSUS)  Теле-
кијева Влада морала се суочити са ратом, са ванред-
ним економским и друштвеним проблемима, насталим 
после потписивања мировног уговора који су погађали 
све друштвене слојеве, међу њима интелигенцију и 
службенике. Ситуацију је отежао долазак око 400 000 
избеглица досељених на преосталу смањену територију 
Мађарске, а највише њих у Будимпешту. Већина њих 

били су раније службеници и интелигенција, па се тако 
конкуренција заоштрила.

Друштвене напетости ојачао је антисемитизам,
који се пре рата понегде јављао, а што је раније спре-
чавала и власт. На ситуацију је негативно утицало и то 
што је велики број вођа у време Совјетске републике – 
коју је део јавног мњења сматрао јединим разлогом нас-
тале катастрофе – био јеврејског порекла.

Национални сабор је донео закон нумерус клаусус 
(ограничени број) којим се ограничавао број примљених 
студената на факултете, чији се број одређивао порек-
лом и политичком припадношћу, заснован на дискри-
минацији. Према њему, однос броја примљених студе-
ната одређује се према националности и „раси“ и зави-
си од „процента нације“ у укупном броју становништ-
ва. С обзиром на то да је од доба дуализма у редовима 
интелигенције број Јевреја надвисио овај проценат, овај 
закон је, у основи, највише погађао Јевреје.

„25. август 1919. Данас после подне сам у друшт-
ву пуковника Лориа и поручника Хамилтона посе-
тио и извршио смотру у погону Државне железнице 

и закључио да Румуни овде пљачкају тачно онако како се то тврди у мађарским 
извештајима. У једном суседном дворишту за теретну робу нашао сам 120 ка-
миона натоварених машинама и материјалима, а у дворишту погона 15 натова-
рених вагона и 25 делимично натоварених или је утовар био у току. После тога 
обишао сам машински магазин и видео бројна места одакле су баш тада однели 
машине. (…) Радници су рекли да су овде Румуни вредно обављали свој посао 
све до 4 сата после подне и да обавезују Мађаре да обаве све послове у вези са 
одношењем машина.“ (Хери Хил Бендхолц генерал-мајор, амерички члан Савез-
не војне мисије за Мађарску)

РУМУНСКА ОКУПАЦИЈА 
– ПРОЛАЗНЕ ВЛАДЕ

Установите о чему извеш-
тава генерал мајор Бенд-

холц. На основу извора откријте 
карактеристике које се односе 
на сарадњу румунске војске и 
Антанте. [З]

Установите на шта упућује географски положај места где се организују кон-
трареволуционарне снаге. Откријте које чињенице су омогућиле настанак 

Хортијеве Националне војске. [З]

Мађарска 
између 1919. и 1921.

1
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КОНТРАРЕВОЛУЦИЈА У 
ОРГАНИЗОВАЊУ

Врховној команди сваког дана стижу извештаји, с јед-
не стране о претученима од стране власти унутрашње 
безбедности, о њиховим појединачним акцијама и на-

родним суђењима, а с друге стране, да су владини комесари, цивилне власти и 
разне војне власти недоследни приликом хапшења, испитивања и осуђивања кри-
ваца за та дела, да трпе агитације у смеру комунизма, а једино се можда баве 
предајом неких извештаја.

Ове две ствари, слабост власти с једне стране, и пребијање од стране одре-
да државне безбедности и народна суђења с друге стране, у тесној су вези једна  
сa другом.

У Задунављу су јуче изведена два покушаја комунистичког пуча, која су се 
распала услед снажне акције мањег одреда државне безбедности. Ови покушаји  
приписују се слабости власти.

Позивам сва заповедништва и цивилну власт да моментално почне да ради на 
потпуном уништењу још постојећих комунистичких центара, хапшењу још слобод-
них хушкача и чланова прошлог злочиначког комунистичког система и њиховом 
хитном суђењу. (…)

Очекујем, да сва војна заповедништва и цивилне власти поступе брзо и ефи-
касно према кривцима из периода комунизма, а с друге стране, да онемогуће на-
родна суђења.“ (Упутство Миклоша Хортија, врховног команданта, Шиофок, 
28. август 1919)

Установите до каквих је ексцеса дошло на територији Задунавља. Украт-
ко изнесите које су биле Хортијеве намере. Откријте шта је по Хортију био 

најважнији задатак. [У]

Одредите због чега је ста-
новништво морало да при-

суствује немилосрдном чину. [З]

Члан Пронаијеве паравојне јединице  
спроводи вешање у селу Таб

„Господине градоначелниче!
За ваше топле речи у име Мађарске националне војске 
примите моје искрено поштовање.

Данас, на прагу овог града, нисам у таквом психичком стању да се изразим 
уобичајеним фразама. Моје осећање правде ме присиљава на то да без зао-
билажења кажем оно што и осећам. Када смо још били далеко одавде нисмо има-
ли наду да ћемо овај град, одведен на погрешан пут, поново видети са оружјем у 
руци. Проклињали смо га и мрзели јер из далека, природно, нисмо видели јадну 
нашу браћу, напаћене мученике, већ само ону прљаву бујицу у којој се утопио 
овај град. 

Мађарска нација волела је Будимпешту, па ју је и размазила; но, ипак, овај 
град је у последње време постао национална пропаст. Сада, овде на обали Ду-
нава позивам мађарски главни град на одговорност. Овај град се одрекао своје 
хиљадугодишње историје, овај град је бацио у блато свету круну и своје национал-
не боје и обукао је црвене рите. Овај град је бацио у затворе или прогнао из домо-

ФОРМИРАЊЕ
КОАЛИЦИОНЕ ВЛАДЕ

Представници главног града на Тргу 
Гелерт примају Хортија који долази 
на белом коњу

3
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Установите какав став има 
Хорти према грађанима 

главног града. Откријте најваж-
није циљеве Хортијевог гово-
ра. На основу говора одредите 
које су друштвене групе подржа-
вале Хортијеве ставове. Упоре-
дите текст говора са сликом која 
представља атмосферу дочека. 
[Р]

„12. §. Парламент ће, све дотле док не буде коначно уре-
дио рад државних власти, и на основу тога у стварнос-
ти преузети функцију државне власти, бирати гуверне-

ра за привремено обављање државних послова.
13. §. Гувернеру припада уставно примењивање права која су обухваћена пра-

вима краљевске власти са доле наведеним ограничењима:
Закони који су донети од стране Парламента и не спадају под санкционисање 

(потврђивање), гувернер ће најкасније у року од 60 дана објавити и потписати. Гу-
вернер може закон непосредно пре објаве – саопштавањем својих разлога – ради 
поновног разматрања, у једном наврату да врати Парламенту. Уколико Парламент 
овако враћен закон задржи у непромењеном облику, гувернер је обавезан да га у 
року од петнаест дана објави. (…)

Гувернер не може одложити заседање Парламента, а право распуштања Пар-
ламента, које је садржано у краљевској власти, може применити само уколико Пар-
ламент и упркос поруци гувернера буде трајно онеспособљен за рад. (…)

Мађарску у међународним односима представља гувернер. Може слати и при-
мати представнике. (…)

За објављивање рата или коришћење војске изван граница државе и склапање 
мира потребна је претходна сагласност Парламента.

Гувернер може извршну власт примењивати искључиво путем одговарајућег
министарства које је одговорно националном сабору. Свака одредба и мера, 
подразумевајући ту и одредбе које се односе на војску, само је онда пуноважна, 
ако је опремљена потписом одговарајућег пуномоћног министра. Овај закон се, 
међутим, не односи на оно уставно право којим располаже гувернер, а које се од-
носи на предвођење унутрашњих органа и националне армије.

Не може додељивати племићке титуле.
Не може користити право плацетум региум (папских енциклика, прогласа).
Општу амнестију само закон може изрицати.
У случају прекршаја или повреде устава или закона Парламент може позвати 

гувернера на одговорност. (…).“ (О гувернеровој надлежности, 1920)

ИЗБОР ХОРТИЈА ЗА 
ГУВЕРНЕРА

Направите табелу најваж-
нијих законских уредби Хор-

тија као гувернера. Откријте заш-
то Хорти није могао именовати 
племиће и зашто није имао пра-
во да контролише објављивање 
папских енциклика, проглас и 
тд. [Р]

„По завршетку школовања као официр генералштаба прво сам предавао рат-
ну вештину и организовање армије на војној академији Лудовика. У том перио-
ду дошло је до поновног покушаја враћања краља Карла. Захвалан сам судбини 
што нисам морао учествовати у другом покушају повратка, који је био повезан са 
вишедневним, истина мањим, али ипак крвавим грађанским ратом. Постао сам 
члан Витешког реда 1925. Витезови су добијали наследне витешке парцеле, циљ 
је био да витези дођу до земље због тога да би овакви људи, који су се показали 
у свим ситуацијама достојни мађарског имена, економски ојачани одгајили нову 
генерацију. У том циљу Хорти је придобио земљопоседнике који су дали Витеш-
ком реду тзв. витешке парцеле на коришћење. Што се мене тиче, нисам имао 
претензије на витешку парцелу. Увек ћу се сећати мог проглашења на Маргити-
ном острву. Церемонијал ме подсећао на некадашње проглашење витезова, уда-
рац по рамену који је гувернер Хорти увек обављао лично, са помпом .“ (Геза Ла-
катош: Како сам ја видео, 1972)

Установите како се аутор 
односи према покушајима 

краља да пучем дође на власт. 
Одредите који су циљеви фор-
мирања Витешког реда. На ос-
нову сопственог виђења и до са-
да пређеног градива допуните 
набројене циљеве својим виђе-
њима, запажањима. [У]

вине своје најбоље синове. За годину дана нам је све проћердао. Ипак, како смо 
се више приближавали, све више се топио лед који нам је био на срцу и спремни 
смо опростити. Да, опростићемо овом, у злочин умешаном граду, уколико се вра-
ти у службу домовине, ако ће волети ову земљу са свом снагом свога срца и своје 
душе, у којој су се кости наших предака претвориле у прах – ако ће волети ону груду 
коју наша браћа обрађују у зноју свога лица, свету круну, двојни крст и четири реке 
– једном речју, ако буде волео нашу мађарску домовину и наш мађарски народ.

Моји војници – након што су пожњели и сакупили род на својим имањима – ла-
тили су се оружја да у домовини врате ред. Њихове руке су већ спремне за брат-
ски стисак руке, али – ако треба – спремне су на ударац песницом. Нека да Бог 
да не дође до тога и да се они, који су криви или се осећају кривима, покају и са 
двоструким еланом узму учешћа у изградњи оне Будимпеште, која ће блистати у 
врлинама целе наше нације.

Нашу браћу, која су овде толико патила и све време саосећала са нама, срдач-
но поздрављамо.“ (Говор Миклоша Хортија, врховног заповедника на Тргу Ге-
лерт 16. новембра 1919)

Анализирајте поруку пла-
ката. Наведите којим сред-

ствима се служи аутор да прика-
же поруку. [Р]
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„I Злочиначка дела и кривице које 
су усмераване на преврат или униш-
тавање друштвеног реда.

1. §. Онај ко иницира или води неки покрет или организацију за насилни прев-
рат државе или уништавање законитог друштвеног поретка, посебно усмерену на 
остваривање искључиве владавине неке друштвене класе, чини кривично дело и 
може се казнити затвором до пет година.

2. §. Онај ко је у вези или ради у организацији за насилни преврат државе или 
уништавање законитог друштвеног реда, посебно усмерену на остваривање вла-
давине неке друштвене класе, чини кривично дело и изриче му се казна:

1. смртна казна, уколико за кривично дело закон одреди смртну казну;
2. доживотна робија, уколико за кривично дело закон одреди губитак слобо-

де дужи од 10 година;
3. од десет до петнаест година затвора уколико за кривично дело закон одре-

ди казну блажу или највише до десет година; 
4. до десет година затвора, уколико је недело кривица. (…)
(Закон о ефикаснијој заштити државног и друштвеног поретка, 1921)

 ПАЛ ТЕЛЕКИ ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ – ПО-
ЧЕТАК КОНСОЛИДАЦИЈЕ

Установите против које по-
литичке групе је усмерен 

закон. Од које политичке групе 
је пружао заштиту? Објасните 
друштвено-политичку позади-
ну у одређивању казнених еле-
мената. [З]

1918.

1919.

1920.

1917.

1921.

1922.

Партија на властиИлегална партија

Државна гра-
ђанска ради-
кална странка

Партија 
независних и 
Четрдесето-
смашка парт.

Национална 
партија рада

Munkapárt

Партија хришћанског 
националног јединства

Католичка 
народна 
партија

КПМ
1918.

Мађарски национални савет
1918.

Мађарска социјалистичка 
партија

СДП

СДП Странка јединства

Партија 
малих

поседника
МСДП

КПМ

КПМ

Партија малих
поседника

Односи међу партијама између 
1918. и 1920.

Уредите у хронолошкој та-
бели када је која партија би-

ла на власти. Установите на ко-
ји начин се услед револуција ме-
њала структура партија. Образ-
ложите своја запажања. [З]

Карло IV на железничкој станици у 
Ђеру у време свог другог покушаја 
повратка

Установите у којој мери је 
краљ био одлучан. Образ-

ложите своја запажања. Откриј-
те каква је била атмосфера у 
држави. [З]

9
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„1.§ На научни универзитет, технички факултет, на 
будимпештански економски факултет и на правнe 
академије у школској 1920/21. години могу се уписа-

ти само она лица која су поуздана у погледу националне верности и морала и само 
толики број за колико је могуће обезбедити темељно образовање. 

3.§ (…) Код давања сагласности, поред захтева за поузданост у погледу на-
ционалне верности и морала треба обратити пажњу на умне способности под-
носиоца захтева, с једне, а са друге стране на то да број студената у национал-
ном погледу буде пропорционалан са процентуалним односом раса које живе на 
територији земље, али да буде најмање 9/10 тог броја“ (Детаљ из прописа за упис 
у институције високог школства – XXV закон „numerus clausus“)

ОГРАНИЧЕНИ БРОЈ
(NUMERUS CLAUSUS) 

Напишите укратко шта је закон регулисао. Установите по каквој основи закон 
ограничава наставак школовања. Откријте које друштвене слојеве је првен-

ствено погађао закон. Образложите свој одговор. [П]

„После тога се пред јавношћу, поред осталих, појавило и моје 
име. Међутим, ја сам се надао да ће изабрати Алберта Апоњија, нај-
истакнутију и најдостојанственију особу нашег јавног живота. Умес-
то тога, догодило се оно на шта нисам рачунао, да је 1. марта На-
родне скупштине са 131-им гласом од 141 на ову дужност именовао 
мене. Бискуп Прохаска је предводио изасланство, које је донело вест 
о резултатима избора и замолио ме је, да се због полагања заклет-
ве појавим у парламенту. Захвалио сам на великом поверењу које 
ми је указано, рекао сам да предложено достојанство не могу прих-
ватити. (…)

Пре него што сам ушао у салу за седнице, замолили су ме да про-
меним своју одлуку. У једној просторији парламента сакупили су се 
чланови владе, председници партија и други водећи политичари, и 
настојали су да ме наговоре. (…) Као официр, заклео сам се Његовом 
Величанству, а ако прихватим гувернерство, тада се морам заклети на 
устав и нацију. Да не постоји можда опасност да ће прихваћене оба-
везе из ове две заклетве доћи у међусобни  сукоб? Због те дилеме 
сам највише био неодлучан, нисам то јавно изнео, а видео сам јасно 
да ће се у овим тешким данима за домовину и због тешких околнос-
ти око мировног преговора позивати на моје патриотске обавезе. Због 
тога сам само приговорио да је постављени делокруг права будућег 
државника – како сам сазнао из штампе – недовољан. Гувернер не би 
могао чак ни да одложи заседање народне скупштине, а још мање би 
могао да је распусти. После ове моје примедбе, присутни су одржали 
кратак договор, па је Иштван Раковски, председник Парламента сео 
за свој писаћи сто и обратио ми се пером у руци: „Молим, диктирајте 
ми ваше услове, Народна скупштина ће их испунити.“ (Миклош Хор-
ти: Мемоари, 1953)

„(…) Пре избора обе партије одржале су састанак. У Партији ма-
лих поседника Ђула Рубинек је сузбио противнике Хортијевог избора. 
На састанку Хришћанске партије је Хусар, председник Владе преузео 
на себе ову улогу. На овом састанку био сам и сам присутан. Странка 
је иначе подржавала Апоњија. Карољ Хусар прочитао је Апоњијево 
писмо упућено њему у којем је одбио кандидатуру позивајући се на то 
да нема на располагању никакве оружане снаге за државну безбед-
ност с тиме располаже Хорти. На основу тога предложио је да, ради 
избегавања грађанског рата, партија прихвати Хортија за гувернера. 
Али нека им буде јасно, шта значи бирање једног војника за држав-
ника. Тек после бурних протеста странка је донела одлуку да ће на 
избор гласати за Хортија. Расправу је одлучила Хусарова изјава: „Ја 
разумем ваше огорчење, али примите к знању, ако сутра не будете 
изабрали Хортија за гувернера, разбиће Народну скупштину.“ (Сећања 
Кароља Рашаија, опозицоног либералног политичара)

Установите у ком погледу постоји слич-
ност између два извора . Откријте у ком 

делу Хортијевог мемоара је најчешће при-
сутна пристрасност. Укажите који делови  
Рашаијевог списа имају најтенденциознији 
став. Објасните позадину различитих објаш-
њења. [У]

Миклош Хорти је започео своју каријеру као вој-
ник, постао је последњи командант ратне фло-
те монархије. Међутим, најрадије се сећа оних пет 
година свога живота када је био крилни ађутант 
Фрање Јосипа. На слици коју је сам насликао стоји 
пред портретом владара Фрање Јосипа

Укратко образложите, шта поручује са-
држај слике и њена поставка. Набројте 

карактеристике приказа. [У]
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О политичару који је обележио међуратни период у мађарској историји о Миклошу Хортију већ су његови савременици 
формирали различита мишљења. Ставови су се разликовали почев од његовог избора за гувернера.
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ПОТПИСИВАЊЕ МИРОВНОГ УГОВОРА Мађарска 
делегација отпутовала је у Париз на мировне преговоре 
почетком 1920. Политичаре су пратили научници, међу 
њима географ и политичар Пал Телеки. За његово име 
везује се „карте де руж“ која приказује етничке односе у 
Карпатском басену. Циљ делегације био је да се етнич-
ким, историјским, географским, саобраћајним и еко-
номским аргументима докаже неопходност очувања 
јединства „историјске Мађарске“ и као последица 
тога немогућност постављених услова за мир. У основи 
нису истицали само потребу за задржавањем територија 
настањених већином Мађарима, мада су и такав пред-
лог припремили.

Међутим, тактика мађарске мировне делегације  није 
значила много. Поражене Мађаре приликом одлучи-
вања ништа нису питали, само су саопштавали усло-
ве, јер је циљ победника било јачање наследних држа-
ва. На неким дискутабилним територијама предвиде-
ли су одржавање плебисцита, то је изведено само у 
случају Шопрона и околине, који је првобитно додељен 
Аустрији (децембар 1921). Становништво се плебисци-
том одлучило за Мађарску, због чега је Шопрон добио 
назив „највернији град“.

Представници Мађарске су 4. јуна 1920. у вер-
сајској Тријанонској палати потписали мировни дик-
тат. Од 282 000 км2 територије „историјске Мађарске“, 
остало је свега 93 000 км2, односно отцепљено је две 
трећине државне територије. Планинска подручја 
Карпата у целости су припала наследним државама, 
али је одузет и северни део Кишалфелда, источни и 
јужни део Нађалфелда. Међутим, Мађараска – унутар 
тријанонских граница – постала је са 92% већинског 
мађарског становништва нациопнална држава.

ЕТНИЧКИ ОДНОСИ  Услед склапања мира терито-
рије настањене, углавном, припадницима националних 
мањина прикључене су наследним државама. Једна
трећина од 10 милиона Мађара нашла се у саставу 
суседних држава. Посебно је било болно и тешко об-
јаснити да је знатан број Мађара на чисто мађарским 
територијама, који су живели непосредно поред трија-
нонске границе сада живео на другој страни. Поло-
жај мађарске националне мањине био је несигуран, 
доживљавали су разне непријатности, због чега је број 
оних који су напустили своја родна места достигао чак 
четири стотине хиљада.

Унапред се могло видети да се потписивањем ми-
ровног уговора супротности између народа региона
неће смањивати, већ ће јачати, јер нису узети у обзир 
етнички принципи. Узимање у обзир етничких принци-
па и настојање нових држава да формирају хомо-
гене националне државе, иако су располагале вели-
ким бројем припадника националних мањина, бациле 
су сенку на потписани мир.

ЕКОНОМСКИ УТИЦАЈИ МИРОВНИХ УГОВОРА Мир 
је раскинуо вишевековне привредне везе. Мађарска је 

изгубила изворе сировина (дрво, угаљ, руде гвожђа 
итд), у појединим гранама остали су неискориштени 
привредни капацитети који су били димензионисани 
за целокупну територију раније државе. Ово је нарочито 
важило за Будимпешту. Такорећи, цела држава поста-
ла је окружење овог велеграда, што је развој мађарских 
насеља водило у нездравом смеру. Велики градови  
изгубили су свој значај, постали су погранични градо-
ви, неспособни за развој. На боршодском привредном 
подручју Мађарској су остали рудници угља, а рудници 
гвоздене руде припали су Чехословачкој.

Значајан део мађарске железничке мреже припао 
је наследним државама, због чега је на више места уки-
нута или је закомпликована железничка веза између 
неких делова државе. Железничке линије су и код 
повлачења граница играле улогу: правац Сатмарнемеди 
– Нађварад – Арад био је аргумент за прикључивање те 
територије Румунији. Од низа проблема можемо истаћи 
речне токове и заштиту од поплава: горњи токови река 
су отцепљени, због чега се код појаве поплава на доњим 
токовима проблеми могли решити само  заједничком 
сарадњом.

Са економског гледишта најјачи ударац задат је рас-
падом јединственог тржишта, што није погађало само 
Мађарску, већ је неповољно утицало и на наследне
државе. Економска раздељеност је цело подручје уна-
задила. Укинуто је заједничко тржиште, слободни про-
ток капитала и радне снаге. Проблеме је повећавало 
то што су све наследне државе желеле да се осна-
же привредом која ће сама себе снабдевати. Сепа-
рацију су јачале политичке супротности, нпр. вршени су 
покушаји да се прошире базичне територије, на уштрб 
новоприкљученог становништва. 

ВОЈНИ ПРОПИСИ Тријанонски мир – слично споразу-
му склопљеним са Немцима – хтео је да државу учини 
неспособном за војни реванш. Забранили су општу војну 
обавезу и одредили максимални број за регрутовање 
(35 хиљада особа), забранили су постојање модерних 
војних грана (тенкове, авионе). Водили су рачуна о томе 
да нове државне границе буду боље брањене из прав-
ца наследних држава. На пример, на главном желез-
ничком правцу који води према Шалготарјану са једне 
стране су одстранили један пар шина, да би мађарским 
војницима отежали кретање ка граници. Због одредби 
и повећаног наоружавања суседа војна моћ наследних 
држава вишеструко је надјачала Мађарску.

РЕВИЗИЈА Очигледно неправедни мировни уговор 
отежавао је решавање проблема и називан је „трија-
нонском траумом“. У Мађарској ниједна политичка гру-
па није прихватила мировни уговор и свака га је осу-
ђивала према сопственим виђењима и идеологији. 
Наглашавали су његове економске мане, повреду на-
ционалног самоопредељења или су Тријанон жигосали 
као империјалистички мир. Захтев за преиспитивањем
и ревизијом мировног уговора био је општи.

7. Тријанонски мировни уговор
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Настале су многобројне цивилне организације које су 
агитовале против мировног уговора и залагале се за пов-
ратак одузетих територија (МОВЕ, Лига заштите мађарских 
територија). Влада је потписала мировни уговор, па због 
тога није могла јавно да наступи против њега, али је подр-
жавала овакве организације и тако су посредством члано-
ва Владе ове организације постале утицајне.

Како извести ревизију и у којој мери, ту већ није било 
јединственог става. Полазило се од становишта мирне 
ревизије, мада је став наследних држава такву реализацију 

доводио под знак питања. У говорима, објавама и на пла-
катима захтевана је понекад потпуна ревизија, односно, 
враћање целокупне историјске територије Мађарске, а 
некад само кориговање неправедних граница и поновно 
прикључење територија са већинским мађарским станов-
ништвом  Мађарској. 

Политичка елита која је дошла на власт, често је питање 
ревизије користила за потискивање грађанско-демократ-
ских или левичарских снага, а понекад и за прикривање 
унутрашње напетости.

Етнички састав наследних држава

Какви се проблеми могу уочити на основу дијаграма? У којим државама су били највећи 
проблеми? [З]

„Мађарска мировна делегација изложила је своје крити-
ке на предатом услову за мир. (…) Уколико одговор не 
буде разматрао ваше дате аргуменате за демантовање 

који су упућени Конференцији за мир тачку по тачку, то неће значити њихово 
признање. Ћутање Савезника и Удружених снага не сме се никако сматрати 
одобравањем; мора се јасно изјавити да недостатак одговора нигде не значи 
прихватање става који брани Ваша страна.

Вама [Алберту Апоњију, председнику мировне делегације] предати коментар не 
садржи никакав посебни одговор на бројно велики спис питања, које је мађарска 
мировна делегација предала по питању мађарских граница. Не дају одговор ни на 
предлоге у којима моле одржавање референдума на територијама које су одлу-
ком Великих сила додељене другим државама. Савезне и удружене силе су доб-
ро размислиле и донеле одлуку да ни у ком погледу неће модификовати услове 
за мир који се односе на територије. Оваква одлука донета је, јер смо се уверили 
да ће свако ремећење установљених граница које смо ми поставили, довести до 
тежих последица од оних које спомиње мађарска мировна делегација..(…)

Мађарска мировна делегација заиста је изнела аргументе да у условима за мир 
нигде није одређено одржавање референдума. Савезне и Удружене силе нису на-
веле могућност да се народ слободном вољом изјасни по овом питању, јер су се 
увериле да би то довело до занемаривих измена од оних што су дала брижљива 
истраживања средњеевропских етнографских односа и националних група. (…)

Савезне и удружене силе нису заборавиле на замисао која их је водила при 
кројењу граница, а разматрале су и могућност да овако одређене границе, евенту-
ално, неће свуда потпуно одговарати етнографским или економским жељама.

На лицу места направљена истраживања би, евентуално, доказала потребу 
да се на неким местима промени граница која је установљена у Уговору. Овакво 
истраживање се сада не може спровести, јер би то на неодређено време одло-
жило склапање мира који цела Европа жељно очекује.“ (Пропратно писмо Савез-
них и удружених сила на мађарске примедбе, 26. мај 1920)

ПОТПИСИВАЊЕ 
МИРОВНОГ УГОВОРА

На основу текста набројте 
аргументе мађарске делега-

ције. Установите који одговор је  
дала Мировна конференција на 
примедбе Мађарске. Откријте 
у којој мери су код одлучивања 
узете у обзир мађарске примед-
бе. Објасните на основу којих 
ставова је конференција доне-
ла одлуке.

На основу тога закључите ка-
кав су политички став имале ве-
лике силе. Упоредите чињенице 
и образложење ставова. Због 
чега је један део савременика 
дао позитивну процену доку-
менту? [П]

ЕТНИЧКИ ОДНОСИ

Мађарска
(1914)

Чехословачка
(1920)

Југославија
(1920) (1920)

Румунија

Бос
ана

ца

Немаца
Румуна
Словака
Срба
Русина
итд.

Мађара
54,5%

45,5%
Немаца
Мађара
Пољака
Русина
итд. Чеха

50%

Словака

34%

16%

Срба
43,2%

Хрвата

Словенаца

17,1%

8,5%

8,9
%

22,3%

Румуна
70%

30%
Мађара
Албанаца

итд.

Мађара
Немаца
Срба

Украјинаца
итд.
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„Црвена мапа“ (Карт руж на француском) Пала Телекија, припремљена за Мировну конференцију

Установите колико су код повлачења граница узети у обзир етнички односи. Саставите списак Телекијевих кар-
тографских решења и објасните циљ ових решења. [Р]

ПРОМЕНА СТАНОВНИШТВА И МАТЕРЊИ ЈЕЗИК У КАРПАТСКОМ БАСЕНУ (у хиљадама)

Територија Мађари Немци Словаци Румуни Рутени Хрвати Срби Остали

Чехословачка 1072  265 1703   21  442   3    0,4  63
У % -има     10,8    13,9     87,5     0,7     95,2     1,4    0,1   15,6
Румунија 1664  557   32 2819   10   2  56  96
У % -има     16,7    29,3      1,6    95,6      2,3    1,0   12,1   23,9
Краљевина Срба, Хрвата и 
Словенаца  459  308   46   80   11  92 378 145

У % -има      4,6    16,1      2,4     2,7     2,3   47,1   82,0   36,2
Аустрија   26 216     1     0,02     0,05  45     0,01  4
У % -има      0,3    11,4      0,0    0,0    0,0   23,1    0,0    1,0
Ријека      6,0    2      0,2    0,1     0,01  13    0,4  27
У % -има      0,1     0,1      0,0    0,0    0,0    6,6    0,1    6,8
Укупно припало
суседима 3227 1348 1782 2920 463 155 435 335

У % -има     32,5    70,8     91,5   99    99,8    79,2    94,3   83,5
Остало у Тријанонској 
Мађарској 6718  555  164   28   1  40  26  66

У % -има     67,5    29,2      8,5     1,0    0,2   20,8    5,7   16,5
Укупно Мађарска
(Пре 4. јуна 1920) 9945 1903 1946 2948 464 195 461 401

Установите на основу табеле у ком односу су Мађари били у мањини. Одредите у којем односу су били заступ-
љени на отцепљеним територијама, односно у наследним државама. Процените на основу података и скице 

како су се формирали национални проблеми након рата. [З]

3
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Утицај Тријанонског мировног уговора на насеља и саобраћајну мрежу

Установите како је утицао Мировни уговор на мађарску саобраћајну мрежу. Откријте какву су улогу играле 
саобраћајне линије у одређивању граница. Анализирајте утицај Мировног уговора на структуру мађарских 

насеља и на пограничне градове. Откријте како су се односиле промене граница на целокупну привреду и на поједине 
привредне гране. [П]

„ Члан 79. Изван граница установљених садашњим 
Уговором, Мађарска се са своје стране одриче 
свих оних права, захтева и посебних услова које 

је поседовала Аустроугарска монархија или њени савезници, а које се односе на 
територије изван Европе, надаље, одриче се свих оних права, захтева и посебних 
услова која су јој по било каквом предмету, евентуално, припадала у односу на Са-
везне и удружене снаге.“ (одломак из Тријанонског мировног уговора, 4. јун 1920)

УТИЦАЈ МИРОВНОГ 
УГОВОРА НА ЕКОНОМИЈУ

Установите шта регулише 
члан 79, Мађарска није 

имала колонија. Откријте наме-
ре на које упућују прописи по-
бедника. [З]

Тријанонски мировни уговор о војсци 
„Члан 103. Општу војну обавезу у Мађарској треба укину-

ти. Мађарска војска се у будућности може формирати или допуњавати само на 
добровољном принципу.

Члан 104. Укупан број војних снага Мађарске не може премашити број од 
35 000 особа, подразумевајући и официре и резервне саставе.

Мађарска војска може се користити искључиво за одржавање реда на територији 
Мађарске и као служба граничне полиције (…)

Члан 115. Оружје, муниција и војни материјал може се само на једном месту 
производити.

Ова фабрика може бити искључиво под државним управљањем и у њеном 
власништву.

Члан 117. Три месеца након ступања на снагу овог Уговора сво оружје, муниција 
и ратни материјал који се нађе у Мађарској, а прелази дозвољену количину, 
подразумевајући све врсте противавионске заштите, без обзира на порекло, мора 
се предати Савезним и удруженим главним властима.

ВОЈНИ ПРОПИСИ
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Члан 118. Изразито је забрањен увоз свих врста оружја, муниције и било как-
вих ратних материјала у Мађарску. На сличан начин забрањена је израда и извоз 
свих врста оружја, муниције и било каквог ратног материјала.

Члан 119. Не смеју се користити бацачи пламена, пригушни, отровни и слични 
гасови, као и овима сличне течности, увоз материјала и технологије за њихову из-
раду у Мађарску је строго забрањен.

То се исто односи и на материјале који су поручени за производњу, заштиту 
или коришћење поменутих производа или поступака. 

На сличан начин забрањено је у Мађарској производити или у Мађарску увес-
ти панцирна саобраћајна средства, тенкове или друге сличне машине које се могу 
користити у ратне сврхе. (…)

Члан 134. У Будимпешти ће се сместити канцеларије Већа међусавезничке 
контроле која има права да, кад год то сматра потребним, изађе на било који део 
територије Мађарске државе; тако може послати комисије или овластити појединце 
или вишечлану екипу.“ (Из текста Тријанонског уговора, 4. јуни 1920)

Установите у чему су ог-
раничаване војне снаге 

Мађарске. Уочите за која дејс-
тва су прописи онеспособили  
мађарску војску.  Објасните раз-
логе строгих прописа. [Р]

„Правду Мађарској“, 
иредентистички плакат Сакупите мотиве које се виде на плакату. Установите значење симбола. [Р]

Односи војних снага у Карпатском 
басену након Тријанона

„Источна Европа није ништа друго до много малих Алзас-Ло-
рена. Када је Франкфуртски мир 1871. отцепио ове покрајине 

од Француске, нови рат је постао неизбежан. Исти овај промашај учинили су само 
у већим размерама, мировни уговори који су поделили Аустроугарску монархију. 

Њиховом одлуком постале су незадовољне националне мањине у већини држа-
ва Средње Европе и било која од њих може бити искра за паљење једног новог 
светског пламена. Од три уговора којима је прецртана карта Европе, последњи и 
најнесрећнији је Тријанонски мировни уговор који је Мађарска требала да потпи-
ше 4. јуна1920. године. Уместо да поједностави иначе компликовано стање на-
ционалности, још више га је закомпликовао. Тријанон је изазвао толико дубоко 
незадовољство да би сваки непристрасан путник, који залута на ове просторе кон-
тинента, јасно видео потребу за поправљањем учињених грешака. (…)

Ако се присетимо под каквим околностима су обављане измене географске кар-
те које су пале на терет шачици државника Савезничких сила, не може нас изне-
надити то што су неки мањи детаљи њиховог огромног рада остали површни.

РЕВИЗИЈА

Процените војне односе ко-
ји су створени у Карпатс-

ком басену. Због чега је настало 
овакво стање? [У]
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Плакат о Тријанону на француском 
језику. Натпис: Хоћеш ли четири Ал-
заса?

Због чега је овај плакат био 
„пун погодак“? Откријте как-

вим аргументима су се служили 
творци плаката. [З]

Подела територије Аустроугарске монархије за неке од њих  је, наравно, изгле-
дала као мање важан посао од, рецимо, склапања споразума са Немачком. Водећи 
представници су се задовољили мишљењима и предлозима мањих народа који 
су се граничили са Аустроугарском, а током рата су били на нашој страни, као и 
мишљења представника подређених народа Хабзбуршке монархије.“ (Новински 
чланак Лорда Родермера: „Место Мађарске под сунцем“, Лондон 1927)

Какво је мишљење аутора о Версајском мировном уговору? Које разлоге на-
води као оправдање за проблеме које је сам уочио? [З]

„Да ли је сваки патриотски покрет иредентистички? Иредента је ако неко на 
територији, која је отцепљена од нас, себе сматра Мађаром, ако мађарски го-
вори, своју децу жели слати у мађарску школу, супротстави се национализацији 
свога имања или имовине или стављању своје имовине под судску забрану на 
националној основи? 

Или смо иреденте због тога што примећујемо оваква стања и на састанцима 
и у представничком дому износимо ова питања? Зар смо због тога ми иреденте? 
Допуњени документи Уговора о миру питање националних мањина и уговоре о 
мањинским питањима поставили су на међународни ниво. О томе брине Друшт-
во народа, коме било ко, па и ми, имамо права уложити жалбу, тако имамо право 
бавити се овим питањима. 

Да ли смо ми иреденте ако захтевамо ревизију мировног уговора? За ово имамо 
и две правне основе. Једна је сам Тријанонски мировни уговор, где је у његовом 19 
члану који говори о Друштву народа, формулисана могућност да било која држава 
може да покрене питање ревизије било ког уговора пред Друштвом народа. Дру-
га правна основа је пропратно писмо које је предато уз Мировни уговор, где се 
признаје да је при успостављању граница у националном погледу учињена неп-
равда и да ће се то кориговати. Дакле, две правне основе имамо и то међународно 
правне основе да се бавимо овим питањем – дакле, бављење овим питањем не 
значи иредентизам. Онемогућићемо даље акције, авантуристичке подухвате и за-
вере али на уста мађарске јавности не можемо ставити катанац, а уколико би на 
ово одговорили то да тако не можемо остварити бољу атмосферу јер ми сами не 
нудимо лек за решавање проблема, мој одговор на то је, јесте, за бољу атмосфе-
ру има лека, али то није стављање катанца на уста мађарској јавности, већ то, да 
решимо проблеме. (Говор Иштвана Бетлена, 4. марта 1928)

Одредите шта Бетлен свр-
става под појам иреден-

тизам. Саставите списак важ-
нијих циљева спољне полити-
ке који решавају настале проб-
лема после Тријанонског мира. 
Установите каквим средствима 
мађарска влада жели постићи 
горе наведене циљеве и наве-
дите која средства одбацује. [З]

„Поштовани господине председниче, господо! Дозволите ми да се још једном 
захвалим што сте нам пружили прилику да изнесемо своје ставове. Заправо, же-
лео сам усмене преговоре, јер, према мојим гледиштима, то је једино средство 
које нас води до разумевања и то до исправног разрешења замршених питања 
која се налазе пред нама. Али, Највиши савет је своје жеље већ установио у дру-
гом смеру, па се тако пред тим морам поклонити. Прихватам дату ситуацију и да 
ваше време не бих превише трошио, прећи ћу на предмет. 

У нашим очима, јучерашњи дан од данашњег раздваја званично упознавање 
мировних услова. Осећам изузетно бреме одговорности, чија тежина се сваљује 
на мене у тренутку када са стране Мађарске будем изговорио прву реч, која се 
тиче услова за мир, да мировни услови такви какве сте Ви били љубазни да нам 
доставите, нису прихватљиви без битних модификација. (…)

Ви сте нас позвали да саставимо своје примедбе. (…) Уз најбољу вољу на-
стојали смо пронаћи такве ставове који ће омогућити узајамно разумевање. И,
господо, те ставове смо пронашли. То је велика идеја међународне правде и сло-
боде народа, које су Савезничке силе толико наглашено објављивале, надаље, 
заједнички велики интереси за проналажење решења за реконструкцију Европе 
која би обезбедила трајни мир. 
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О тријанонским мировним условима Мађарска је само једном могла изложити своје мишљење, и то симболично. 
Чувени говор Алберта Апоњија, који није могао донети жељене резултате, различито је тумачен раније и сада: од тога 
да је то генијалан говор до мишљења да је пун погрешних аргумената – разна мишљења су угледала светло дана. 
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Ви, господо, које је победа одредила за судије, Ви сте изрекли кривицу 
некадашњем непријатељу, Централним силама, и одлучили сте да последице рата 
сносе одговорни. Нека буде тако; али у том случају, код установљавања степена 
одговорности требало би поступити у сразмери са кривицом, а пошто је Мађарска 
најоштрије кажњена, угрожен је њен даљи опстанак. Тако би се могло помислити, 
да је управо она та, која је од свих нација највише крива. (…)

Надаље, не верујем да стојимо пред пресудом, јер заправо пресуда прет-
поставља такав поступак, код којег се под једнаким условима саслушавају обе 
стране и које под једнаким условима могу изнети своје аргументе. Мађарску,
међутим, све до сада нису саслушали, па је, дакле, немогуће мировне услове 
окарактерисати као осуду. 

Или је можда реч о таквој примени идеологије међународне правде, чији је 
циљ да се уместо полиглотских [вишејезичких] државних форми, међу које спа-
да и Мађарска, створе такве државе које ће праведније остварити територијално 
питање међу разним народима и које ће ефикасније осигурати њихову слободу? 
Ако посматрам чињенице, онда сам принуђен сумњати да је ово настојање дове-
ло до решења ових питања. (…)

Но, наставимо и осмотримо државе које су се увећале на рушевинама Мађарске. 
Са гледишта нација можемо установити да ће и ове исто тако, или можда још и 
више, бити распарчане на делове, као некадашња Мађарска /Угарска. (…)

У том случају, можда се налазимо пред таквом идејом, која следи идеологију 
слободе народа? Изгледа да је полазна тачка ове намере она претпоставка према 
којој становници Мађарске, који не говоре мађарски, радије би желели припадати 
таквој држави, код које елемент државности стварају њихови национални рођаци, 
него Мађарској, где се афирмише мађарска хегемонија.

Ово је, међутим, само претпоставка. (…) Али зашто полазити од нагађања и 
зашто да се ослањамо на претпоставке када нам за установљавање истине стоји 
на располагању такво средство (…), чију примену захтевамо гласно, да би ово 
питање било јасно. А ово средство је референдум.

Када ово захтевамо, позивамо се на велику идеју коју је председник господин 
Вилсон предивно преточио у речи, по којој се ни једина људска веза и ни један део 
становништва државе не може преместити под управу једне стране државе, као 
стоку, говеда, без питања његове воље. У име ове велике идеје, која је заснова-
на на моралној људској основи, захтевамо референдум за оне делове наше до-
мовине које желите сада отцепити од нас. Изјављујем да се унапред покоравамо 
резултатима референдума, без обзира какав ће он исход имати. Наравно, захте-
вамо да се референдум одржи под таквим околностима који би обезбедили пот-
пуну слободу. (…)

Али ако ми заузмемо ово становиште, а наши противници не смеју поставити 
пред суд народа своје захтеве и тежње, онда заправо у чију корист иде претпос-
тавка?“ (Говор Алберта Апоњија на Париској конференцији, 16. јануара 1920)

Групишите и табеларно 
прикажете Апоњијеве аргу-

менте. Установите кључне чиње-
нице на које се ослањао Алберт 
Апоњи у свом говору. Откријте 
циљеве Апоњијевог говора. [Р]

Једна од свечаних сала Велике тријанонске палате где је објављен 
мађарски мировни уговор.

Пронађите на који начин 
се одвијала церемонија 

потписивања мировног угово-
ра. Ко је све био присутан? Са-
купите штампу из тог доба (нпр, 
Пешти Напло, Аз Ешт, Непса-
ва) која говори о том догађају 
и прочитајте на часу најинтере-
сантније детаље. [Р]
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ОЖИВЉАВАЊЕ ПРИВРЕДЕ За европске побед-
ничке силе са економске стране светски рат је зна-
чио пораз. Током рата су се превише задужиле код 
Сједињених Америчких Држава, а центар финансијске 
моћи је из Лондона премештен у Њујорк. Европа је,
према показатељима, у односу на број становника и са 
економске стране изгубила од свог значаја у односу 
на Сједињене Државе и на колоније. После преживе-
лих патњи током крвавог рата победници су требали да 
се суоче и са економским тешкоћама. Прелазак са рат-
не привреде на нормални привредни живот изазвао је 
појаву незапослености, недостајао је капитал, а држа-
ве су кризу решавале користивши инфлацију (и под-
стицале је емитовањем новца без покрића), тржиште 
се смањило.

Победници су замишљали да ће репарацијом (рат-
ном одштетом), исплаћеном од стране Немачке, опора-
вити своју привреду. Немачка привреда, која се налазила 
у тешком положају, није била способна за отплаћивање 
дуга. Французи – гоњени и својом хегемонијом – покуша-
ли су окупацијом Рурске области (1923) прикљештити 
Немачку. Међутим, овом акцијом су само открили своју 
слабост, јер је пасивни отпор Немаца спречио транс-
порт угља, а француска привреда се скоро распала под 
материјалним издацима везаним за окупацију. 

Економска криза у Европи неповољно је утицала и 
на Сједињене Америчке Државе, јер је постојала опас-
ност да им се не врати кредит који су давали за време ра-
та. Због тога су сазвали конференцију за ратну одште-
ту (1924) где је израђен тзв. Дозов план (амерички 
бизнисмен Доз, је водио ту стручну комисију). По том 
плану, значајним кредитима и капиталом (улагањима) 
подржавано је обнављање немачке привреде, да би 
Немци били способни плаћати ратну одштету Францу-
зима и Енглезима, који ће тако моћи отплаћивати дуг 
Американцима.

Европска привреда је до средине двадесетих годи-
на стала на своје ноге, међутим, њено учешће у светској 
производњи је смањен. Смањило се тржиште, привреда 
се у односу на раније периоде спорије развијала, а проц-
ват је у великој мери био заснован на америчком капиталу.

У консолидацији привреде – као што смо то видели 
– значајну улогу су преузеле владе, односно државе. 
То је заједно са привредним искуством рата покренуло 
промену о схватању либералне економије (да се држа-
ва држи по страни по питању привреде).

ПОЛИТИЧКЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ Светски рат је донео и 
промене у унутрашњој политичкој сцени. Услед рата су 
се и у Западној и у Средњој Европи појавиле такве по-
литичке снаге које су стремиле ка насилном обарању 
постојећег уставно грађанског поредка и увођењу дик-
татуре. Партије крајње деснице и крајње левице су 
примењивале нове облике политичке борбе. Из глас-
не социјалне (ултралевица, ултрадесница) и наци-
оналне (ултрадесница) демагогије израсле су у ма-
совне партије, које је водила неколицина људи или 
само један човек („вођа“). Веома јако централизоване 
екстремне партије, које су располагале и паравојним 
формацијама, да би преузели власт, сматрале су доз-
вољеним коришћење било каквих средстава. 

Опасност се после рата повећавала доласком на 
власт екстремних партија: у Русији левичарске (кому-
нисти), а у Италији десничарске (фашисти). Совјетска 
Русија подржавала је комунистичке асоцијације у це-
лом свету. За јачање крајње левичарских и десничарс-
ких партија економске потешкоће и пад животног стан-
дарда значиле су могућност добијања простора за 
деловање. Привреда стабилизована у двадесетим го-
динама створила је основу да се у неколико држава Ев-
ропе сузбију групе које су угрожавале демократију. Ма-
совно запошљавање жена може се објаснити тиме што 
је у многим државама тада проширено право гласа и 
на жене.

ПОМИРЕЊЕ СА НЕМАЧКОМ Почетком двадесе-
тих година у Немачкој су социјалдемократе, заједно са 
грађанским партијама, успеле да се одбране од напада
– како крајње деснице, тако и крајње левице и учврсте 
грађанску демократију. После израде устава у Вајмару, 
тзв. Вајмарска Република, морала је живети заједно 
са акцијама крајње левичарских и крајње десничарс-
ких партија, са политичким убиствима, штавише, и са 
покушајима преузимања власти.

На положај социјалдемократског руководства у ос-
нови је утицала политика победника, а највише питање 
ратне одштете. За стабилност унутрашње политике 
било је потребно споразумети се по том питању, због 
чега су социјалдемократе желеле следити политику
испуњавања обавеза. Међутим, за то су и победни-
ци требали одредити реалне обавезе, које би водиле 
рачуна о привредном положају Немачке. На почетку се 
нису успели договорити, па су Немци склопили еко-
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номски споразум са изолованом Совјетском Русијом
(Рапало, 1922).

У немачко-француским односима промену је донела 
неуспешна окупација Рурске области и Дозов план. За 
француске грађанске снаге, пошто су се суочиле са еко-
номским потешкоћама, споразум је такође био од битног 
значаја. Французи су били притиснути јачањем крајње ле-
вице и деснице и честим кризама владе.

Спремност Француза да учине уступке створио је 
повољну ситуацију за почетак немачко-француских пре-
говора. Министри спољних послова Француске Бриан и 
Немачке Стреземан израдили су Локарнски уговор на 
основу реалних могућности Немачке да изврши обавезе 
(1925). Уговор је гарантовао западне границе Немачке. 
У замену Французи су се сложили да евакуишу Рурску об-
ласт, Немачка је добила пријем у Друштво народа (1926).

Друга половина 1920-их година пролазила је у знаку 
помирења. Немачка је потписала Уговор Келог-Бриан
(Kellog-Briand,1928). У њему су потписници осудили рат 
и сложили се да ће своје међународне конфликте ре-
шавати мирним путем. У исто време, на конференцији 

за ратну одштету, која је заседала 1929, прихваћен 
је Јангов план, који је прописао огромну репарацију 
Немачкој (114 милијарде марака). Све до 1988. године 
требала је отплаћивати ратну одштету.

НАСТАНАК ИРСКЕ  Велика Британија jе пре светског 
рата оштро одбијала да испуни захтеве Ирске за оса-
мостаљење. Због тога је током Првог светског рата у 
Ирској дошло до оружаног устанка (1916), који је војска 
угушила у крви. Mеђутим, супротности су се још више 
изоштриле. Крајем светског рата ирски представни-
ци су путем избора створили сопствени парламент, 
објавили су независност, организовали су ирску власт 
– са изузетком Северне Ирске – а од добровољаца фор-
мирана је Ирска Републиканска Војска (IRA).

Британци су поново применили насиље, међутим, 
због својих унутрашњих тешкоћа, нису могли наступи-
ти пуном снагом. На крају, по угледу на католичку Ирску, 
признали су ирску власт (1922). Но, мира ипак није било, 
јер се знатан број Ираца није помирио са отцепљењем 
северних протестантских територија.

„Пошто, као последицу рата, повереници Немачке пла-
ћају порезе који већ достижу границе економске способ-
ности, и Немачка мора из године у годину плаћати порез 

који се налази на горњој граници способности платног промета. То је у складу са 
тим основним праведним принципом Версајског уговора, који је поновно потврђен 
у немачким документима од 29. маја 1919, по којем „немачки порезни систем, зап-
раво, мора бити исто тако чврст, као у било којој, у комисији представљаној држа-
ви“. Од ове горње границе не можемо ни очекивати више, а мање од тога би мог-
ло ослободити Немачку од заједничких тешкоћа и у привредним такмичењима би
joj осигурало неправедну предност. План је остварио тај принцип. У плану су из-
радили таква упутства, која су са флексибилном применом од самог почетка била 
усмерена на то да осигурају највећи степен производње који се може упоредити 
са непрестано растућом производњом Немачке. Ако се у Немачкој једном успос-
таве нормалне економске околности и нормална производња, можемо бити увере-
ни да ће се обистинити и најоптимистичније процене у смислу износа који се могу 
достићи у будућности. Међутим, без подизања привреде не бисмо могли оствари-
ти плаћање одштете која би задовољилa потражњу.“ (Дозов план, 1924)

На основу текста одредите 
суштину Дозовог плана. 

Откријте циљеве за које реше-
ње нуди план. Установите на 
основу чега план одређује ви-
сину ратне одштете коју треба 
да плаћа Немачка. Докажите 
на основу текста да је Немачка 
привреда била ефикаснија од 
Енглеске или Француске. [З]

ОЖИВЉАВАЊЕ
ПРИВРЕДЕ 

зајам и улагања

отплата

отплата

ре
па

ра
ција

репарација

Дозов план

Установите како је европска привреда дошла до новца. 
Откријте какве су интересе имале Сједињене Америчке 

Државе од јачања европске привреде. Објасните које су биле 
слабе тачке система. [З]
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Процените економски положај Европе у свету. Уста-
новите које су државе напредовале, односно, које 

су сачувале своје раније позиције. Откријте у којој мери 
је замагљена слика тиме што упознајемо две врсте по-
датака о истом привредном процесу. [У]

Светска привредна производња између 1913–1925.

Привредна производња великих сила између 1913–1938.

ПОЛИТИЧКЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ крајња левица левица десница крајња десница

грађанске партије:
либерали и
конзервативци

фашисти,
нацисти

анархисти социјалдемократе

комунисти грађанске 
партије

диктатура грађанска демократија диктатура

социјалдемократе

Први светски рат

Која политичка уређења су 
постојала у Европи? Уста-

новите разлике у политичким 
уређењима по регионима. Ука-
жите на разлоге. [З]

Политички правци и партије у 
Европи након Првог 

светског рата

Одредите које се велике политичке 
промене могу запазити након Првог 

светског рата. Установите које чињенице су 
утицале на значај појединих праваца. [З]
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Политичка уређења у Европи у два-
десетим годинама

[%]

100

1913 1920 1925.

привредни
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„Члан 1. Две владе су се споразумеле у томе, да ће се изме-
ђу Немачког царства и Руске Совјетске Федеративне Соција-
листичке Републике питања у вези са размимоилажењима 

из доба постојећег ратног стања између Немачке и Русије уредити на следећим 
основама:

А) Немачки рајх и Руска Совјетска Федеративна Социјалистичка Република 
узајамно ће се одрећи надокнађивања ратних штета, као и надокнаде оних штета 
због којих су испаштали услед војних деловања сопствених војника и грађана на 
територијама које су биле захваћене ратом, подразумевајући ту и извршену сву 
реквирацију-требовање у непријатељским државама. (…)

Члан 2. Немачка се одриче оних захтева према Русији која су настала при-
меном закона и одредби Руске Совјетске Социјалистичке Републике на грађане 
Немачког рајха или њихових приватних права, (…), претпостављајући да Руска 
Совјетска Федеративна Социјалистичка Република неће задовољити ни захтеве 
неких трећих држава.

Члан 3. Немачки Рајх и Руска Совјетска Федеративна Социјалистичка Републи-
ка ће одмах поново успоставити међусобне дипломатске и конзуларне везе.

Члан 4. Две владе су надаље сагласне и у томе да се за грађане једне стране 
на територији друге стране примени принцип највећих повластица на положај ос-
новних права која су до сада уживали, као и на регулисање обостраних трговин-
ских и привредних веза. (…)“ (Из Рапаловског уговора, 1922)

ПОМИРЕЊЕ СА 
НЕМАЧКОМ

Установите око којих тери-
торија су се  две државе 

договориле. Утврдите у чему 
су попустили Немци, а у чему 
Руси. Објасните зашто је уго-
вор био користан за обе држа-
ве. [У]

Председник Немачког рајха, Његово величанство краљ Белгије, председ-
ник Француске Републике, Њено величанство Уједињеног Краљевства Вели-
ке Британије и Ирске и краљ британских прекоморских територија, цар Индије, 
Његово величанство краљ Италије настојаће да задовоље жеље за сигурност и 
безбедност која прожима све оне нације које су морале испаштати невоље рата 
1914-1918;

Члан 1. Високе уговорне стране одређеним начином, појединачно и заједнички, 
гарантују границе између Немачке и Белгије, као и задржавање територијалног 
status qvo који се базира на границама између Немачке и Француске и неповреди-
вост ових граница, исто као оних, установљених у Версају потписаним Уговором о 
миру 28. јуна 1919. или током његовог извршења; надаље гарантују задржавање 
одредби чланова 42. и 43. поменутог уговора који се односе на демилитаризова-
ну зону. (Из Локарнског уговора, 1925)

Које су државе склопиле 
уговор? Шта је суштина уго-

вора? За коју државу је уговор 
имао велики значај? На које од-
носе великих сила указују горње 
околности? Какву је поруку имао 
уговор за нове државе Средње 
Европе? [З]

„Члан 1. Влада Француске Репуб-
лике и Влада Чехословачке Републике 
обавезују се да ће споразумно делова-
ти по сваком питању међународног ка-
рактера, које могу угрожавати њихову 
сигурност или могу повредити створе-
ни мир на обе стране који је потписан 
уговорима о миру, од обе стране.

Члан 2. Високе уговорне стране ће 
се споразумети по оним одредбама које 
су погодне за њихову одбрану у случају 
опасности по њихове заједничке инте-
ресе.“ (Савезнички и пријатељски уго-
вор између Француске и Чехословачке, 
Париз, 1925)

Француски савезнички систем у Источној 
и Средњој Европи

Установите који циљеви су одређивали француску спољну политику. Које супротности се могу открити у 
француској источној политици? [Р]

Установите због чега уговорне 
стране преузимају обавезе. От-

кријте какве се намере налазе у поза-
дини склапања уговора. [З]
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„Председник Немачког рајха, председник Сједињених Америчких Држава, 
Његово Величанство краљ Белгије, председник Француске Републике, Њено Ве-
личанство краљ Велике Британије, Ирске и прекоморских британских територија, 
цар Индијe, председник Републике Пољске, председник Републике Чехословачке 
(…) сагласили су се у следећим ставкама: 

члан 1. У име народа Високе уговорне стране свечано изјављују да осуђују 
коришћење рата ради решавања међусобних и међународних спорова.

члан 2. Високо уговорне стране прихватају да се решења или сређивања 
било којих питања колективне безбедности, без обзира на разлике у мишљењима 
између њих, могу тражити и решавати увек само мирним путем (Бриан-Kелог пакт, 
1928)

Укратко наведите шта сад-
ржи уговор. Откријте шта  

се не налази у уговору, а могло 
би бити гаранција мира. Образ-
ложите њихове разлоге. [П]

„Француска је заступала политику која је хтела да врати време уназад и из-
брише развој Немачке од 1870. као да није ни постојао. По овој политици тре-
ба смањити број становништва отцепљењем територија и другим прописима. 
Међутим, као најбитније, треба уништити огромну привреду која је заснована на 
гвожђу, угљу и транспорту, од чега је зависила њена поновна моћ. Уколико Фран-
цуска успе, макар делимично да добије део тога чега би Немачка била принуђена 
да се одрекне, у будућности би током више генерација, уместо равнотеже сила 
имали два противника која се боре за европску хегемонију.

Ово је објашњење оних чланака који међусобно потенцирају разбијање висо-
коорганизованог привредног живота. (…)

Све ово је политика једног старца [Клемансо] чији најбољи утисци и најбоље 
идеје одражавају не будућност, већ прошлост. Питање не гледа у правцу решавања 
европског просперитета и новог стабилнијег поретка, за њега постоје само Фран-
цуска и Немачка. У његову свест рат се уцртао на другачији начин него у нашу и 
не мисли, па чак и не претпоставља, да се налазимо на прагу једног новог доба.“ 
(Кејнз: Економске последице мировног уговора, 1919) 

Установите шта Кејнз замера Француским ставовима. Закључите којим 
чињеницама објашњава своје ставове. Објасните из којих разлога напада 

Клемансоа и зашто сматра његова гледишта са економске стране штетним за 
будућност. [Р]

Установите шта Кејнс подразумева под „картагинским миром“. Објасните на 
основу чега сматра овакав мир промашајем. Објасните укратко, какво би 

уређење Кејнс сматрао исправним са економског стајалишта. Зашто 1919. год. 
за те ставове није постојала политичка реалност? Објасните у којој мери су се 
јављали економски проблеми проистекли из мировних уговора које је Кејнес кри-
тиковао у двадесетим годинама. Установите које је типове политичких и друшт-
вених покрета предвиђао Кејнс још 1919. [У]

Џон Мајнард Кејнс. Његово главно 
дело: „Општа теорија запослености, 
камате и новца“, објављено 1936. 

„Истина је, међутим, да није реч само о једном теоретском питању. Желим да 
овом књигом докажем да један картагински мировни уговор практично није исп-
раван, нити је могућ. Мада ове идеје имају за полазну тачку економске чињенице,
оне не узимају у обзир будуће економске тенденције. Часовник се не може вратити 
уназад. Не може се вратити назад стање Средње Европе из 1870. без изазивања 
великих потреса због чега би се ослободиле нове људске и духовне силе које би, 
превазилазећи границе и расе, савладале не само нас и наше „гаранције“, већ и 
наше институције и постојећи ред нашег друштва.“ (Кејнс: Економске последице 
мировног уговора, 1919)

Објасните зашто је Кејнс 
постао човек године. [З]
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Џон Мајнард Кејнс (1883–1946) (John Maynard Keynes) енглески економиста. Предавао је на универзитету и био 
је члан државне финансијске службе. Члан енглеске делегације на мировним преговорима у Версају. Није се 
сложио по питању економских односа са концепцијом мировног уговора и пре његовог потписивања изазвао је 
велику сензацију – одрекао се своје функције. Своје мишљење о мировном уговору објавио је у делу под насловом 
Економске последице мировног уговора (1919).

Након рата бавио се берзанским пословима и предавао ту тематику што му је омогућило да стекне велико 
богатство. У својим најзначајнијим делима дао је нови смер политичкој економији, а теорија о начину изласка из 
економске кризе везује се за његово име.
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НЕЗАДОВОЉНИ ПОБЕДНИК Италија је ушла у свет-
ски рат на страни победника уз велике жртве. Међутим, 
могла је остварити само један део ранијих обећања. 
Потписивањем мировних уговора Француска је желела 
ојачати Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца у регио-
ну. Делимични успеси су у очима Италијана – слично 
побеђеним државама – неизбежно постављали питање 
сврхе донетих жртава. Слаба италијанска привреда 
потпуно се исцрпела у рату, италијанско становништво 
се напатило, на југу долази до насилног заузимања 
земљишта, а на северу до насилног заузимања фаб-
рика. Грађанске владе које су следиле једна за дру-
гом, нису биле у стању да овладају ситуацијом. Неза-
довољство се повећало када италијанска Влада, да не 
би изазвала конфликт, није помогла самовољну акцију 
италијанских националиста који су покушали да заузму 
Ријеку (Фиуме) са већинским италијанским становништ-
вом – лучки град који је раније припадало Мађарској – 
а после рата је додељена Краљевини Срба, Хрвата и 
Словенаца. 

ДОЛАЗАК ФАШИСТА НА ВЛАСТ У тој напетој ситуа-
цији у Италији су се појавиле екстремне снаге. Комунисти 
су се тек 1921. организовали као партија. Крајње дес-
ничарске снаге су се, под вођством бившег социјалисте 
Мусолинија, ујединиле у фашистичку партију (Нацио-
нална фашистичка партија). Фашисти су имали супрот-
не ставове од комуниста који нису уважавали наци-
оналну идеологију, али су били и против грађанске 
демократије која је, према њиховим схватањима, води-
ла у анархију и искориштавање нижих слојева. Желе-
ли су створити јаку националну државу која би огра-
ничила крупни капитал и заштитила обичне грађане. То 
је била идеологија која је у себи спајала социјалистичке 
и националне идеје, али њену праву слику приказала су 
убиства и терористичке акције наоружаних полувојних 
формација (црнокошуљаша).

Политика силе – пошто је Мусолини касније убла-
жио своје социјалне захтеве – изгледала је погодна за 
потискивање комунистичког покрета. Кад је Мусолини об-
јавио „марш на Рим“ (Marcia su Roma), односно насилно 
преузимање власти, (овај догађај су назвали „фашистич-
ком револуцијом“), влада није ангажовала војску да га спре-
чи. Краљ је Мусолинија наименовао за председника коа-
лиционе владе и тако је почело његово освајање власти.

ФАШИСТИЧКА ДРЖАВА  У току неколико година 
(до 1929) Мусолини је укинуо уставност, парламент, 
партије и слободну штампу. О свему је одлучивао вођа
(Дуче), односно вође партије (Велики фашистички са-
вет). Партијска држава настојала је све контролисати 
да би могла у корену угушити сваки отпор. Појединац 
је небитан, ништаван, у односу на тзв. тоталну држа-
ву. Спроведена је значајна национализација доба-

ра. Синдикате је држава контролисала, створивши тзв. 
корпорациони систем, у којем су послодавци, радни-
ци и држава заједнички решавали конфликте који су се 
појављивали у процесу рада. О спорним питањима одлу-
чивала је држава. Органима представника корпорација, 
који су били формирани по привредним гранама, желе-
ло се створити привид законитости, а заправо, нису рас-
полагали ни са каквом врстом права. 

Ред су насилно одржавали, а фашисти су истовре-
мено развијали привреду Италије, држава је преузе-
ла бригу о ширим слојевима народа. Градили су пу-
теве, станове, исушивали мочваре, потиснута је сици-
лијанска мафија. Да би сузбио кризу, Мусолини је – 
супротно својој идеологији – успоставио дипломатску 
везу са Совјетским Савезом да би отворио совјетско 
тржиште за италијанску робу.

У религиозној Италији било је важно да Мусолини 
реши дугоговековне несугласице са папом што је и ура-
дио, склопивши конкордат са поглаваром римо като-
личке вере (латерански споразум, 1929) у којем је приз-
нао независност Ватикана, а католичку веру је прогла-
сио државном вером.

Фашистичка Италија је у 1920-им годинама желе-
ла проширити утицај у Средњој Европи и на Бал-
кану где јој је главни супарник била Краљевина Срба, 
Хрвата и Словенаца. Мусолини је окупирао Ријеку што 
је свет прихватио.

АУТОРИТАРНИ РЕЖИМ Након Првог светског рата 
у низу држава Јужне Европе (Португал, Шпанија) 
такође су се изоштриле друштвене супротности. Ова 
су се друштва модернизовала, односно, појавиле су се 
снаге које су желеле укинути ограничења која су спреча-
вала развој друштва и привреде (нпр.  велепоседе, ве-
лики утицај цркве). Истовремено услед неразвијености 
и у недостатку демократских институција отворили су 
се простори и за деловање екстремних партија. У овим 
државама настали су ауторитарни режими у којима је 
завладала диктатура која је афирмисала интересе
делом традиционалних водећих група, али и мо-
дернизације друштва и привреде. Ове државе су раз-
личите, па због тога њихово сврставање у једну групу 
није могуће. У овим државама није био развијен парла-
ментарни систем, али их не можемо поистоветити ни 
са фашизмом, јер овде нису створене масовне партије, 
није постојала јединствена, обавезна идеологија, а не 
можемо говорити ни о тоталитарној држави.

У двадесетим годинама су у обе државе на Ибе-
ријском полуострву укинули уставни систем. У Порту-
галу и у Шпанији су све популарније диктатуре покуша-
вале решити нагомилане проблеме. У Турској се Кемал- 
паша супротставио традицији, желећи државу прибли-
жити Западу; реформе је могао остварити само аутори-
тативним режимом.

9. Појава фашизма и тоталитарних режима
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НАЦИОНАЛНИ ДОХОДАК ВЕЛИКИХ СИЛА,
БРОЈ СТАНОВНИКА

И ДОХОДАК ПО ГЛАВИ СТАНОВНИКА 1914.

Држава
Национални 

доходак
(милијарде

долара)

Број 
станов-

ника
(милион)

Национални
доходак
по глави

становника
(у доларима)

САД 37  98 377

Велика Британија 11  45 244

Француска  6  39 153

Јапан  2  55  36

Немачка 12  65 184

Италија  4  37 108

Русија  7 171  41

Аустрија и 
Мађарска  3  52  57

РАТНИ ИЗДАЦИ
И ЦЕЛОКУПНА МОБИЛИСАНА СНАГА

1914–1918.

Држава
Ратни издаци

по цени из 1913.
(милијарде долара)

Мобилисана
војна снага

(у милионима)

Велика Британија 23,0  9,5

Француска  9,3  8,2

Русија  5,4 13,0

Италија  3,2  5,6

САД 17,1  3,8

Остали
савезници  0,3  2,6

Савезници
укупно 57,7 40,7

Упоредите ратне трошкове и привредни потенцијал Италије, као и осталих великих сила које су учествовале 
у рату. Откријте који разлози су довели до одступања. Прикажите како су горе наведене чињенице утицале на 
унутрашњу политику. [З]

Сакупите све италијанске тери-
торијалне тежње пре Првог свет-

ског рата. Установите у којој мери су 
успели то остварити. Скицирајте Мусо-
линијева спољнополитичка настојања 
у двадесетим годинама. Одредите од 
којих држава су га ове тежње удаљи-
ле, а које државе су се приближиле 
Италији. Прикажите главне каракте-
ристике италијанске спољне полити-
ке у двадесетим годинама. [Р]

Положај Италије пре и после 
Првог светског рата 

„Маса је пре свега количина. Маса је статична, ма-
њине су динамичније. (…) По мени је проблем у 
следећем: ради се о томе да на грађанску мањину 

присилимо једну социјалистичку и револуционарну мањину. У основи једна 
мањина управља нама. (…) Требамо створити у недрима пролетаријата 
једну довољно бројну, довољно свесну и довољно храбру мањину. Већа 
маса ће је следити и подвргнуће јој се.“ (Мусолинијево предавање, 1914)

ДОЛАЗАК ФАШИСТА 
НА ВЛАСТ Одредите којем је политичком 

правцу припадао Мусолини 1914. 
Установите какво је Мусолинијево миш-
љење о улози масе. Упоредите Мусо-
линијев став о масама са мислима са-
временика (нпр. Лењин, Ниче). [У]

НЕЗАДОВОЉНИ ПОБЕДНИК 1

2

3

4

Архива
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Радници који су заузели једну фабрику у Италији после Првог 
светског рата

На основу слике опишите унутрашње односе 
у Италији. Колико је ова ситуација утицала на 

Мусолинијеву политику? [З]

Мусолини на челу дефилеја црнокошуљаша

Наведите спољне карактеристике демонстрације. Об-
јасните у којој мери демонстрацијe указују на изгра-

ђеност покрета. [Р]

„Милиони радника, након што су обиш-
ли бразде шанчева, враћају се на браз-

де ливада и оствариће антитезе: синтезу класа и нација.“ (Мусолинијев 
чланак, децембар 1917)

„Није сваки војник борац, али сваки борац је војник. Ратници почињу 
код Диаза [један вођа италијанске војске], а завршавају код последњег 
пешака. Произвођачи су они који раде, али не само својим рукама. 
Постоји такав посао због којег се не зноји чело и који не проузрокује 
чувене жуљеве на рукама, а друштвена корист је ипак већа од тога, 
него што може пружити један либијски помоћни радник.“ (Мусолинијев 
чланак, август 1918)

„Не само због тога да сутрашњица Италије буде мање сиромашна 
него што је јуче била, већ и због тога да Италија буде слободна. Узалуд 
смо извојевали рат, ако сутрашња Италија не буде могла располага-
ти, колико је могуће, независном националном економијом. Конкурен-
тна борба међу великим нацијама ће се сутра неизбежно завршити. 
Зар желимо да Италију размрскају? Ако оштетимо производне сна-
ге, Италија ће се наћи у реду другоразредних нација. (…) Радити, 
да би одлучно и часно могли учествовати у светској конкуренцији. 
(Мусолинијев чланак, август 1918)

Прво: вратити народну масу држави, друго: на заједничком тлу 
максималне производње међусобно помирити капитал и радну сна-
гу. (Мусолинијев говор на једној од оснивачких седница фашистич-
ке партије 1919)

Уз помоћ делова архивске грађе саставите табелу о карактеристика-
ма фашистичке партије (привредни програм, идеологија, друш-
твена база). [Р]

„Ватикан представља 400 милиона расутих људи по целом све-
ту, и требало би ову снагу интелигентно искористити за сопствену 
експанзионистичку политику. Ја сам тренутно потпуно изван сваке 
вере, али политички проблеми су ипак политички проблеми. Ако се 
у Италији не жели повести верски рат, нико не може дићи руку на ту 
најважнију духовну силу.“ (Мусолинијев говор на другом фашистич-
ком конгресу, 1920)

ФАШИСТИЧКА ДРЖАВАУстановите на које друштвене групе и 
на које принципе жели да се ослони Му-

солини. Упоредите Мусолинијева размиш-
љања 1914. и 1917–1918. [З]

Установите шта сугерише фотографија. 
Образложите своје мишљење. [У]

Мусолини у пози цара Августа

5
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Установите како се Мусолини односи према католичкој цркви. [З]
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Државно уређење фашистичке Италије

„Господо! На данашњи дан у овој просторији 
чиним чисту куртоазну обавезу пред вама за коју 
не очекујем испољавање захвалности ни у как-
вом виду. (…). Други пут у деценији се догађа 
да је италијански народ – већи његов део – из-
гласао неповерење влади. Народ је, супротно 
намерама парламента и ван њега, срушио ми-
нистарство (владу) и изабрао себи владу са стра-
не. (…)Тврдим да револуција има своја прави-
ла. Додајем, а то сви знају, због тога сам ту да 
одбраним и, по могућности, што даље доведем 
револуцију црно-кошуљаша, да је јачам и да је до-
ведем у тесну везу са историјом нације, као сред-
ство напретка и равнотеже. (…)

На челу три стотине хиљада добро наоружаних 
младића који сваку моју наредбу, такорећи, слепо 
следе, могао сам казнити све оне који су настојали 
да осрамоте и упрљају фашизам ... Из ове глуве и 
сиве просторије са својом војском сам могао нап-
равити мобилни гарнизон, могао сам растурити 
парламент, могао сам формирати чисту фашис-
тичку владу. Све сам ово могао учинити, али ни-
сам хтео то урадити, барем не сада, бар не на по-
четку.“ (Одломци из говора премијера Мусолинија 
којим се представио парламенту, 1922)

  
На основу текста установите у каквој функцији и на 

челу које владе је Мусолини преузео власт. 
Одредите стил, говора. Откријте унутрашње 

противуречности у говору. Упоредите детаље гово-
ра са текстом уџбеника који се односи на ово. [П]

омладинске
организације

владар

фашистичка
партија

Мусолини
(Дуче)

корпорације

Фашистички
велики савет

(квази
парламент)

Патламент
до 1929.

партије
до 1929.

становништво
за

по
сл

ен
и

ка
пи

та
л

цр
кв

а

влада

На основу скице прикажите како се гради систем корпо-
рација. Који задатак корпорација има у фашистичкој држа-

ви? Установите у којој мери су италијански фашисти остварили 
тоталитарну државу. Укажите на могућности друштва да конт-
ролише власт. [З]

„Пре свега, фашизам (…) не верује у могућност вечитог мира, нити да је мир 
користан. (…) Само рат подиже сву људску енергију до максимума напетости и уз-
диже оне народе са жигом племенитости који поседују храброст да прихвате иза-
зов рата. Сваки други изазов је само другоразредног карактера и никад не доводи 
човека у супротност са самим собом, на алтернативу живота или смрти.

Овакво животно схватање поставља фашизам наспрам доктрине која се 
темељи на тзв. научном и марксистичком социјализму што је материјалистичко 
схватање историје. (…) Фашизам сада и вечито верује у светост и херојство, од-
носно економски интереси диктирају посредно. (…) Фашизам пориче смисао оне 
замисли по којој добробит значи срећу. (…)

Фашизам преузима борбу не само са социјализмом, већ и са целим системом 
демократске идеологије. (…) Фашизам једноставно не прихвата да већина управља 
једном заједницом само због тога јер је у већини. (…)

Основу фашизма чини њено схватање државе. Према фашизму држава је ап-
солутна према којој су особе или групе само релативне. (…) (Мусолини: „Фашис-
тичке доктрине“ 1932)

“Фашизам, као што је то Мусолини установио и више пута поновио, није роба за 
извоз, никад није имао намеру да га учини универзалном идејом, нити идеологијом. 
(…) Данас, међутим, рат између европских нација не би водио ничему другом, него  
унутрашњем катастрофалном грађанском рату, што би довело до сумрака нашег 
старог и славног континента и његовог самоубиства, са једним вероватним по-
бедником: бољшевизмом и остварењем језивог пророчанства Зиновјева: »Прош-
ли рат је довео бољшевизам до победе у Русији. Следећи рат ће га довести до 
победе у целој Европи.«“

(Говор италијанског министра спољних послова, Гарнадија, на седници Фа-
шистичког великог већа, 1930)

Установите на основу којих 
праваца одређује Мусоли-

ни карактеристике фашизма. 
Укратко наведите шта је по Му-
солинију основно одличје фа-
шизма . [П]

Упоредите Гарнадијев го-
вор са Мусолинијевим текс-

том из 1932. Откријте противреч-
ности и објасните њихове раз-
логе. [У]
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„Ми, који смо имали храбрости да разбијемо сваку традиционалну политич-
ку категорију на комаде и себе називамо наизменично аристократама и демок-
ратама, револуционарима и реакционарима, пролетерима и антипролетерима, 
пацифистима и антипацифистима, ми смо заправо релативисти пар екселанс, (из-
ванредни) и наша акција се најнепосредније везује за најактуелнији покрет ев-
ропског духа. (…) Ако се (…) релативизам везује за Ничеа и за његов „Wille zur 
Macht“, италијански фашизам је највеће стваралаштво личне и националне жеље 
за влашћу.“ (Мусолинијев чланак, 1920)

„Кад бих био Италијан, сигуран сам да бих се држао њега (Мусолинија) целим 
својим бићем од самог почетка. (…) Његов покрет учинио је велику услугу целом 
свету. (Черчилова изјава пред јавношћу, 1927)

„фашизам: најреакционарнији политички правац у капиталистичким држа-
вама у доба опште кризе капитализма; „то је јавна терористичка диктатура нај-
реакционарније финансијске групе капитала, шовинистичке и најагресивније гру-
пе. Димитров“ (Из Новог мађарског лексикона, 1927)

„фашизам: политички покрет и владајући систем који реакционарним начи-
ном и средствима, под вођством крајњих екстремних снага решава кризу. Настао 
је после Првог светског рата. Назив фашизам први је користио Бенито Мусолини,
вођа италијанског фашизма. Главне карактеристике његове идеологије су: крајњи 
ирационализам и национализам, непријатељ либерализма и комунизма, владави-
на култа личности, безгранична социјална демагогија и делимично расна мржња. 
Друштвену базу првенствено је стварало малограђанство. Прво је дошао на власт 
у Италији, али екстремни облик достигао је у Немачкој. Између два светска рата 
у Јапану је постојао фашистички систем, а за време Другог светског рата у европ-
ским и азијским државама које су чиниле савез сила осовине (Словачка, Румунија, 
Бугарска, Манџуко итд)“. (Збирка општих историјских појмова, 1992)

Сакупите карактеристичне „реквизите“ наведених система и карактеристике које су им специфичне. [Р]

Установите како Мусоли-
ни оцењује односе фа-

шизма према друштвеним гру-
пама и идеологијама. Откријте 
друштвену базу и идеолошка 
обележја фашизма. [З]

Установите зашто је енг-
лески политичар, као при-

падник грађанске демократије, 
могао изразити своје задовољ-
ство. [З]

Упоредите два појма (друшт-
вена база, карактеристике). 

[З]

Откријте због чега су на сли-
ци Мусолинија поставили 

на чело поворке, фалсификују-
ћи стварне догађаје. [У]

Уметничка слика „Марш на Рим“ (Mar-
cia su Roma) која не одговара ствар-
ности, заправо, Мусолини је допу-
товао возом у главни град Италије
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Упознавши карактеристике италијанског фашизма, могли смо видети да одређивање појма фашизма, откривање 
друштвене базе и његових циљева није лако, јер није располагао нити јединственом идеологијом, а још мање 
јединственом друштвеном базом. Упркос томе, стално су покушавали да га дефинишу. Ове дефиниције карактеришу 
и њихове ствараоце, зависно од тога које својство система су истицали.

Пошто и извор, који дефинише фашизам, може бити различит и становишта су различита, зависно у којим 
државама се формирао фашизам. Можемо се срести са таквим схватањима која системе са развијеним култом 
личности, војну диктатуру и тоталитарне државе (изузев комунистичке диктатуре) сматрају фашизмом.
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ПОЈАМ СРЕДИШЊЕ ЕВРОПЕ У историографији неке 
регије се често називају географским именима (нпр. За-
падна Европа). Овакви називи, заправо, истичу нека 
обележја, као што су историјска, економска, политичка, 
културна или религијска, која одвајају тај простор од дру-
гих. Због тога територија регије се налази у сталној про-
мени као што се мењају њена обележја. После Првог 
светског рата формирала се нова регија, (Средњо- 
источна Европа, Балкан, Северна Европа) чије је гра-
нице са запада чинила Немачка и Италија, а са истока  
Совјетски Савез.

Средишња Европа настала је услед распада вели-
ких империја тј. територијалних губитака, у суштини чи-
ниле су је мале и средње државе. Нове државе које су 
настале остваривањем ранијих националних амбиција, 
стремиле су ка формирању хомогених националних 
држава. Ово је због великог степена етничке измешанос-
ти, што је карактеристично за ову територију, довело до 
националних напетости унутар тих држава као и међу 
суседним државама. Нове државне границе обухватале 
су територије са различитим економским, културним, 
верским и другим традицијама, па су се због тога наци-
оналне супротности јављале заједно са другим пробле-
мима. Нове државе су се током изградње своје привре-
де изоловале од својих суседа, што је на целом просто-
ру успорило економски развој.

Политичка самосталност нових европских држава 
зависила је од тога колико ће опстати ситуација која је 
настала крајем светског рата, кад се Француска намет-
нула као водећа сила, док су Немачка и Русија за неко 
време испале из игре. У 1920-им годинама могло се већ 
увидети распадање ових односа (Уговор у Локарну), али 
још ни Немачка ни Совјетски Савез нису наметнуле свој 
утицај. Слабљење Француске и супротности мећу држа-
вама у овом регијону најавили су каснију трагедију.

БАЛТИЧКИ ПРОСТОР Од Русије су се отцепиле и по-
стале независне Финска, Естонија, Летонија и Литва-
нија које раније нису постојале као независне државе. По 
броју становника то су мале државе које су могле да се 
повежу са светском трговином. Желеле су се придружити 
Западу, али унутрашње противречности су омогућиле 
изградњу система са ограниченим парламентаризмом.

Највећи део Пољске такође је отцепљен од бивших 
руских територија које су припадале Средњој Европи. 
Пољаци су тек у рату са Совјетским Савезом коначно 
формирали своју источну границу (Мир из Риге 1920). 
Пољска је територијално и по броју становника постала 
највећа држава на овом простору, а у исто време и ви-
шенационална држава. Друштвене и етничке напетос-
ти довеле су до изградње ауторитарног режима којег је 
успоставио маршал Пилсудски.

НАСЛЕДНЕ ДРЖАВЕ АУСТРИЈА: Већину становниш-
тва Републике Аустрије сачињавали су Аустријанци, 
и била је једина хомогена национална држава по-
ред Мађарске од некадашњих држава Монархије. У 

двадесетим годинама државни врх је, захваљујући и
хришћанским социјалистима и социјалдемократама, из-
бегао долазак екстремиста на власт. Међутим, у модер-
ном Бечу, који је изгубио своје територије, тржиште и об-
радиве површине, заоштрили су се друштвени пробле-
ми. Учестали су улични сукоби наоружаних партијских 
јединица представника крајње левице и деснице. По-
четком тридесетих година и у Аустрији је заведен ауто-
ритарни режим.

ЧЕХОСЛОВАЧКА је у маломе одсликавала Монархију, 
заједно са њеним предностима и проблемима. Чеси 
су у држави представљали само релативну већину
и смештени су у великим националним групама на гра-
ничним територијама. Словаци су, углавном, само на па-
пиру чинили државотворни народ, јер вођење државе 
преузело је чешко грађанство.

Чешка је наследила индустријски најизграђеније 
делове Монархије. Бивше мађарске територије по-
љопривредног карактера – на којима су кочили развој 
индустрије – обезбедиле су тржиште за развијену чеш-
ку индустрију. Тако је, у односу на остале државе овог 
простора, животни стандард овде био виши, што је, 
упркос етничким супротностима, омогућило одржавање 
грађанске демократије.

РУМУНИЈА: И у тзв. великој Румунији, чије је стварање 
било у току, живели су бројни припадници национал-
не мањине, мада је број Румуна превазилазио 70% ста-
новништва. Поред националних супротности потешкоће 
су настале спајањем подручја са различитом економ-
ском и културном традицијом, нарочито што су на ра-
чун богатог Ердеља развијали традиционалне румунс-
ке територије. Румунија је била уставна краљевина,
међутим, због корупције и друштвених супротности 
држава није била у стању да осигура загарантована пра-
ва грађанима.

КРАЉЕВИНА СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА: Нова јужносло-
венска држава обухватила је народе са различитим 
степеном културе, а у држави се афирмисала српска 
доминација. Неразвијене територије Краљевине чиниле 
су некадашња Србија и Црна Гора, а развијенији су били 
делови Хрватске и Војводине одвојене од Мађарске, те 
Словенија која је раније припадала Аустрији.

Иако су се добровољно прикључили новонасталој 
држави, Хрвати и Словенци формирали су сепаратис-
тичке организације од којих је најјачи постао усташки 
покрет. Многонационалну државу са јаким сепарастич-
ким тежњама није могла сачувати демократска власт, па 
је уведена краљева диктатура. 

Државе које су присвојиле велике територије бив-
ше Мађарске – међу њима и територије настањене 
већинским мађарским становништвом – плашећи се 
мађарског реванша, током 1920–1921. формирале су 
одбрамбени савез, тзв. Малу антанту.

ПОЛОЖАЈ МАЊИНА Париским мировним уговорима 
смањен је број мањина, али због буђења национализма 
и због економске кризе њихов положај се погоршао. Мир 

10. Средишња Европа у новом свету 
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је садржао и одредбе о заштити припадника националних 
мањина, међутим, наследне – државе било је различи-
тих случајева – нису их се придржавале. Због тежње за 
формирањем хомогене националне државе покушава-
ле су да асимилују мањине и ограниче њихово право. 

Од демократске Чехословачке до Југославије, где 
је била заведена краљева диктатура, подједнако су 
пронађена средства за потискивање националних ма-
њина. Приликом аграрне реформе прво су од мађарских 
велепоседника одузети поседи и већи део тог земљишта 
је подељен већинском народу. Формиране су адми-

нистративне јединице у којима мађарско становништ-
во не достиже број код ког закон осигурава наставу на 
матерњем језику и примењивање других мањинских пра-
ва. Истовремено, друштво се заснивало на приватном 
власништву, па су црквене и цивилне организације, мада 
у отежаним условима, омогућавале да Мађари, који су 
постали национална мањина, формирају своје културне 
и политичке организације. У Ердељу, који је имао највећу 
мађарску националну мањину и са најјачим историјским 
коренима, и поред гушења наставе на мађарском језику, 
дошло је до развоја ердељске мађарске културе.

Нове државе у Европи у 1920-им годинама

ПОЈАМ 
СРЕДИШЊЕ ЕВРОПЕ

1

Архива
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„Немојмо упасти у грешку, наши народи, посматрајући њихов број и културне 
традиције, сматрају се малим или осредњим нацијама. Пошто је тек скоро оства-
рена слобода, наша култура још није равноправна са средњоевропском културом, 
али желимо да то буде и желимо постићи тај ниво, стићи остале, не као Чеси, не 
као Словаци, не као Срби, не као Хрвати и не као Пољаци. Посматрајући нашу кул-
туру и политику морамо заједно напредовати са осталим народима Европе. Само 
као јединствена заједничка културно-политичка јединица бићемо у стању створи-
ти равнотежу са осталим народима Европе који су кроз векове стварали своју тра-
диционалну културу. (Говор Милана Хоџе 1931)

Установите чиме Хоџа об-
разлаже потребу за сарад-

њом. Откријте које су сличности 
међу набројаним народима. Од-
редите које народе, укључене у 
сарадњу, не спомиње. [З]

Наведите које су се државе распале, односно, које су изгубиле делове 
својих територија на којима су створене државе средишње Европе. Које су 

их чињенице одвојиле од Запада и Истока? Укажите на то који интереси су дикти-
рали сарадњу унутар региона. Упоредите ситуацију у том простору са економске 
стране пре и после Првог светског рата. Анализирајте реалност амбиција великих 
сила и међусобни утицај држава у том простору. [У]

„Председник Чехословачке и Његово величанство краљ 
Румуније сложили су се да ће склопити одбрамбени 
уговор.

„Члан 1. У случају да од Мађарске једна од Високо уговорних страна доживи 
неизазвани напад, друга страна се обавезује да ће стати на позицију одбране на-
паднуте стране на начин одређен у члану 2 поменутог уговора.

Члан 4. С тога, да своје мировне напоре међусобно ускладе, две Ваде се 
обавезују да ће у спољнополитичким питањима, која се тичу постојећих веза са 
Мађарском, подједнако поступити.“ (Уговор Румунског Краљевства и Републике 
Чехословачке, 1921)

Установите који је основ-
ни циљ уговора. Одредите 

какве конкретне кораке садржи 
докуменат. [З]

НАСЛЕДНЕ ДРЖАВЕ 

Откријте у каквом међусоб-
ном односу су биле етничке 

и државне границе. Објасните 
какве су промене уследиле у 
привредама региона. [З]

Наследне државе Аустроугарске монархије

2

3

4
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„Друго важно саветовање између Чеха и Словака било је одржано у Питс-
бургу. 30. јуна потписао сам споразум са америчким Словацима и Чесима (че-
хословачки споразум – не уговор). Овај споразум настао је да би умирио словач-
ку фракцију, (…) одбацивши сагласили су се наши Чеси и Словаци у томе да ће 
Словачка добити сопствене органе власти, парламент и суд. Без колебања сам 
потписао споразум, јер је то био локални споразум склопљен између америчких 
Чеха и америчких Словака. (…) У споразуму је било једно изузеће да ће легални 
представници словачког народа сами одлучити о детаљима словачке политике. 
На сличан начин сам заузео став у самој изјави о независности, назначивши, да 
изјава даје предлог за будућу скицу Устава и да ће о самом Уставу коначно одлу-
чити легални представници народа. Пошто су наш устав прихватили не само Чеси, 
већ и Словаци, чиме су легални представници Словака заузели јединствен став, 
ова уставна изјава обавезује не само Словаке, већ и Чехе, а природно, и мене. 
За јединство су гласали и представници Словака 30. октобра 1918. у Туроцсент-
мартону, а још раније, 1. маја, пре изјаве у Питсбургу и у Липтосентмиклошу. Реч 
је, дакле, о јединству – аутономија је исто такав правни акт, као и централизам, а 
главни задатак је успостављање правних односа.

Међу Словацима и Чесима говоркало се да је почетком године гроф Карољи 
био у Америци да код америчке Владе постигне признање о територијалној цело-
витости Мађарске. Наводно је Чесима давао независност, али су Словаци треба-
ли да остану унутар „историјске Мађарске“. Пуковник Хоус је о овоме информи-
сао Чехе, и они су, заједно са Словацима, одлучили да заузму заједнички став о 
јединственој држави.(Масарик о положају Словачке и о склопљеном договору у 
Питсбургу, 30. маја 1918)

„Већ сам помињао да сам на Јужне Словене био такорећи љубоморан, јер то-
лико много политичара имају у иностранству; али посматрајући их изблиза, већ 
сам у Риму приметио да постоје опасне супротности. Мада су сви имали исти 
програм: јединство троименог народа, тај, вероватно, добар и леп програм није 
био детаљно израђен. Ово се могло наслутити из њихових речи, а могла се осе-
тити стара супротност између Хрвата и Срба. Српски изасланик је веома одлучно 
стао иза јединства са Хрватском и био је у добрим односима са њима; али чинило 
ми се да су поједини Хрвати ипак превише наглашавали културни значај Хрвата,
мада у овом случају – и у целом рату – војни и политички циљеви су били први. 
Моји јужнославенски пријатељи знали су да сам њихово национално јединство 
замишљао под политичким вођством Србије, где ће се одвијати осмишљено и 
полако изведено уједињење државне администрације разних јужнославенских 
територија са својственим администрацијама и различитим културама“. (Маса-
рик: „Светска револуција“, 1925)

„Ако Румунима дамо ону сатисфакцију на коју имају право и ако будемо одр-
жали своја обећања, у Румунији ћемо имати једну француску колонију од скоро 15 
милиона становника, где ћемо моћи развијати своју трговину и привреду, и може-
мо се осећати као да смо код куће.“ (Бертло, писмо француског генерала фран-
цуском министру рата, 1919)

„Територија је ваша. Онај ко би од тога хтео одузети и један квадратни центи-
метар наићи ће на ваш отпор. Али грађани Румуније не би остали сами: са вама 
је глас Француске, рука која пружа помоћ и њено срце. Ко против вас, вашег на-
ционалног јединства, против ваших законских граница изговори реч ревизија, нек 
рачуна с тим да за вас ова реч значи кршење права и издају.“ (Говор француског 
министра спољних послова Бертуа у букурештанском парламенту, 1934)

(…) Наступио је час када између народа и краља не може и не сме бити више 
посредника...

Парламентарни рад и сав наш политички живот добијају све више негатив-
но обележје, од чега народ и држава имају за сада само штете. Тиме се доводе 
у опасност корисне институције наше државе, њихов напредак и читав развој на-
шега народа.

Од таквог нездравог политичког стања у земљи страда не само унутрашњи жи-
вот и напредак, него и сређивање и развијање спољних односа наше државе, као 
и јачање нашег угледа и кредита у иностранству.

Уместо да парламентаризам развија и јача дух државног јединства, он – овакав 
какав је – почиње да доводи до духовног расула и народног разједињавања. 

Откријте какву је улогу у 
настанку Чехословачке 

могао имати Питсбургшки спо-
разум. Објасните позадину ау-
торове интерпретације. Покажи-
те шта су обећале и шта су Сло-
вацима дале чешке власти. [У]

Укратко скицирајте како је 
Масарик замислио јужно-

словенску државу. Откријте у 
којој мери Масарикове мисли 
упућују на замисао о Чехосло-
вачкој. [П]

Установите какву улогу је 
имала Румунија у францус-

кој спољној политици. Објасните 
са каквим намерама је Францус-
ка везала за себе Румунију. [З]
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Моја је света дужност да свим средствима чувам државно и народно јединство. И 
ја сам решен да ову дужност без колебања испуним до краја. Решио сам да овој 
својој обавези без колебања удовољим до краја.

Сачувати јединство народа и државе – то је најважнији циљ моје владавине и 
то треба да буде и најглавнији закон за мене, али и за сваког. То очекује од мене и 
одговорност пред нацијом, а и пред историјом. То ми прописује љубав према до-
мовини и успомене на хероје који су пали за њу.

Тражити лека у том злу у досадашњим парламентарним променама владе или 
у новим законодавним изборима значило би губити драгоцено време узалудним 
покушајима који су нам однели неколико последњих година. (…)

У интересу тога одлучио сам и одлучујем да Устав Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца од 28. јуна 1921. није на снази. Сви државни закони остају на снази док,  
према потреби, не буду избрисани мојом наредбом. На исти овај начин доносиће 
се закони и у будуће.“ (Проглас краља Александра, 1929)

Установите какву улогу је 
владар наменио парламен-

таризму. Објасните зашто југо-
словенски парламент није одго-
варао тој улози. Какав облик вла-
давине је увео владар? [Р]

„У сакаћењу земље Чехословачка је играла главну улогу на челу 
са Масариком (потпредседник тадашње републике) и Бенешем (ми-
нистар спољних послова). Због одузимања висококвалитетних чисто 
мађарских територија, повређена страна били смо ми.

Баш у исто време су се догодила два, за Мађарску прилич-
но непријатна, спољнополитичка догађаја, тзв. хиртенбершки скан-
дал транспорта оружја, [1935. је из Италије у Мађарску стигао тајни 
транспорт оружја, што је штампа Непсава открила] и убиство краља 
Александра (1934). Убиство краља извели су хрватски сепаратистич-
ки терористи, али се проширила вест да су обучени у Мађарској. Оба 
случаја је лажно са измишљеним оптужбама, потпиривао министар 
спољних послова Бенеш. Овај велики непријатељ окрњене Мађарске 
је ова два догађаја искористио за борбу против ревизије Тријанонског 
уговора под паролом: Не, не, никада.

Бенеш, који је добро говорио француски, приликом наших личних 
контаката увек је показивао срдачно понашање према мени. Председ-
ник Масарик, високообразовани професор рекао ми је при упознавању 
следеће: „Несумњиво постоје велике супротности између две државе, 
које ћемо са узајамним разумевањем морати пре или после средити“. 
Али упорни Бенеш није хтео ни да чује о узајамном разумевању и ишао 
је дотле да је изјаву председника Републике у штампи једноставно по-
рекао.“ (Геза Лакатош: „Онако како сам ја видео“, 1972)

Ситуација настала након неколико минута после 
Атентат на југословенског краља Александра

На основу слика оцените рад обезбеђе-
ња. На основу фотографија припремите 

репортажу о атентату. [П]
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У Марсељу су 1934. убили југословенског краља Александра. 
Атентат су извршиле усташе, хрватски сепаратисти. Убијен је и 
француски министар спољних послова Барту, који је седео поред 
краља. Министар спољних послова није био погођен од стране 
атентатора – како је то свет веровао десетинама година – услед 
безглавља сигурносних снага један полицајац га је погодио и од 
лаке ране је искрварио.

Свет је тражио разлог атентата. Нит је водила до Италије, Не-
мачке, Аустрије, Бугарске и Мађарске. Главни центар усташког 
покрета је настао у Италији, мада су привремено имали центар за 
обуку и у Мађарској у Јанкапусти. Упркос томе, у светској штампи 
Мађарска је дошла на осуђеничку клупу.

Гл
ед

иш
таУ Марсељу су 1934. убили југословенског краља Александра I 

Карађорђевића. Атентат су извршиле усташе, хрватски сепаратисти. 
Убијен је и француски министар спољних послова Барту, који је 
седео поред краља. Министар спољних послова није био погођен 
од стране атентатора – како је то свет веровао десетинама година 
– услед безглавља сигурносних снага један полицајац га је погодио 
и од лаке ране је искрварио.

Свет је тражио разлог атентата. Нит је водила до Италије, Не-
мачке, Аустрије, Бугарске и Мађарске. Главни центар усташког 
покрета настао је у Италији, мада су привремено имали центар за 
обуку и у Мађарској у Јанкапусти. Упркос томе, у светској штампи 
Мађарска је доспела на осуђеничку клупу.

Установите које чињенице су допринеле томе да су увеличали 
улогу Мађарске. Прикажите како је мађарски војни аташе видео 

умешаност Мађарске у атентат. На основу извора процените новонас-
теле односе у Средњој Европи. [З]
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РАТНИ КОМУНИЗАМ И НЕП Бољшевичка власт је, 
у складу са идеологијом, ставила под државну сво-
јину целокупну привреду и трговину, а од сељака је 
одузела производе које су узгајали на својој земљи. 
У доба грађанског рата економија земље се распала, 
производња је спала на мали део оног од пре рата, 
тржиште и новац су и теоретски и практично неста-
ли. Оба чиниоца су јачала централно управљање про-
изводње и расподеле. Бољшевици, који су узели учешће 
у грађанском рату да заштите своју идеологију, после 
рата су се нашли пред тежим задатком: организовати 
живот у миру, али за решење овог задатка ни њихова 
идеологија ни ранија искуства нису давали решење.

Систем који се заснивао на елиминисању тржишта 
назван је ратним комунизмом, мада су бољшевички 
савременици ово називали практичним остварењем 
једне идеологије. Због укидања тржишта ни после 
рата се није побољшала ситуација: није било ни прех-
рамбених ни индустријских производа. Људи који су 
од бољшевичке власти очекивали побољшање живот-
них услова, гладовали су, па је ускоро дошло до побу-
на и штрајкова. Посебно опасно за нови режим било 
је ширење побуне у војсци (нпр. Кронштадска побуна 
морнара, 1921)

Да би очували власт, на основу Лењинових директи-
ва дошло је до промена економског правца. Нова еко-
номска политика, руска скраћеница НЕП, вратила је
у ограниченој мери тржишне услове и новчани про-
мет. Најбитнија одлука била је да сељаци могу прода-
вати на тржишту вишак који им је остао после обавез-
ног откупа. Исконска жеља за зарадом поправила је 
снабдевање, али у исто време изазвала је идеолошке 
проблеме у партији, јер је ово значило враћање основне 
идеологије капитализма. На својствен начин овом режи-
му, обављали су „идеолошке дискусије“ и о овом питању 
одлучио је Лењинов углед и принудна ситуација, слич-
но светској револуцији и питању мира.

НАСТАНАК СОВЈЕТСКОГ САВЕЗА Бољшевици су у 
грађанском рату освојили велики део територије бивше 
царске Русије, па су после победе морали регулисати
положај народности. Место руског национализма из 
периода царског уређења, преузела је идеологија свет-
ске револуције. Посебност националних територија 
мањина (Јерменија, Грузија итд) теоретски су призна-
те, али су их присилили да уђу у новонасталу савезну 
државу – Совјетски Савез (1922). По совјетском Уста-
ву државе чланице имале су право на отцепљење. Али 
у стварности је било сасвим другачије: све више је пре-
овладавала централна воља.

МОДЕРНИЗАЦИЈА – ПЛАНСКО ПРИВРЕЂИВАЊЕ
Совјетски Савез је изградњом бољшевичког режима 
искључио сам себе од два основна извора за развој: 
од дотока иностраног капитала и технологије, као и од 
подстицајног утицаја тржишних односа. Због тога је за 
остваривање планираног огромног привредног развоја 

требало открити друге изворе: индустријализација је 
остварена на штету других грана (пољопривреда, 
инфраструктура, лака привреда) и животног стандар-
да. У основи неразвијена економија Русије доживела 
је огромне губитке за време грађанског рата, што је 
повећавало тешкоће. Очекивана светска револуција је 
изостала, па је тако нови режим требало формирати у 
непријатељском окружењу.

Бољшевици су имали незнатне могућности и сред-
ства за остварење својих циљева. Постављало се 
питање да ли се може само у једној држави изгра-
дити комунизам, штавише, разматрана је могућност 
предаје власти. Из „теоретске дискусије“, као побед-
ник, изашла је струја која се залагала за задржавање 
власти. Као циљ, истакли су индустријализацију како 
би у складу са идеолошким очекивањима могли обез-
бедити превласт радничке класе (већи део друш-
тва су тада још увек сачињавали сељаци). Сматрали 
су преко потребним повећавање војних снага ради 
отклањања новијих спољних напада и ради могућности 
потпомагања будуће светске револуције. Због тога су 
све енергетске изворе, рударство, тешку индустрију 
и енергетику ставили у развој војних снага.

Управљање привредом обављала је влада коју 
је водила партија, а томе нису помагали ни НЕП-ови 
попусти. У другој половини двадесетих година, пос-
ле повлачења НЕП-а, ојачао је централни апарат. До 
развоја је дошло на штету појединих грана и станов-
ништва. Путем економског усмеравања, које се звало 
планско планирање, градиле су се електричне центра-
ле, топионице и фабрике машина. Привреда је морала 
извршавати планове у одређено време, израђене од 
стране центра. Пошто тржиште није постојало, а у сис-
тему нису били органи контроле од стране представни-
ка народа, планови су диктирани из центра. Због тога 
су истицани циљеви који су одступали од стварнос-
ти, а нерешавање су насилно кажњавали. Због тога су 
предузећа настојала да на папиру планови буду извр-
шени, међутим, у стварности количина или квалитет се 
нису подударали са изнетим статистичким подацима.

КОЛЕКТИВИЗАЦИЈА Нагли екстензивни развој ин-
дустрије непрестано је захтевао повећање броја рад-
не снаге. То се могло остварити само преусмеравањем 
сељаштва. Обезбеђивање радне снаге и укидање при-
ватног власништва, што је комунизму иначе страно, а 
што је поседовало сељаштво и давало им одређену са-
мосталност, хтели су решити колективизацијом. Задру-
ге (колхози) и државна имања (софхози) радили су као 
велики пољопривредни погони, где су запослени има-
ли статус радника. Сељаци више ништа нису  поседовали 
(средства за рад, животиње итд), а заједно са тим изгуби-
ли су личну заинтересованост за производњу. Велики 
пољопривредни погони омогућили су преусмеравање 
радне снаге и укинули приходе од пољопривреде.

Сељаштво, међутим, није желело да се добровољно 
одрекне својих имања. Због тога је Лењинову идеју о 

11. Бољшевичка Русија
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добровољној колективизацији заменила насилна. Поче-
ли су са упропашћивањем имућних сељака – кулака
којима су наметнули обавезу предавања производа
коју нису могли остварити, па су због тога проглашавани 
за привредне криминалце. После тога је следећи слој 
сељаштва дошао на ред; за њихово уништење корис-
тили су нечовечне методе. Милиони људи умирали су 
од глади (Украјина, 1929–1930) док су житарице одузи-
мали и продавали на извоз, како би држава могла доћи 
до девиза. Насиљем и економском присилом оствари-
ла се потпуна колективизација пољопривреде, укинута 
је сељачка самосталност, комунисти су постигли свој ос-
новни економски и идеолошки циљ. Међутим, совјетска 
пољопривреда никада није могла на одговарајући начин 
да снабде државу.

СТАЉИНОВА ДИКТАТУРА  После Лењинове смрти 
(1924) у дуготрајној борби за власт Стаљин је дошао на 
чело партије, а тиме и државе. По устаљеним методама 
диктатуре неколико супарника и могућих непријатеља 
је одстранио, а на сваку значајну функцију поставио је 
себи одане људе.

Како би могао остварити своје циљеве, режим је це-
локупно друштво држао у страху. Неке су убили, дру-

ге су на основу измишљених оптужби осудили на смрт 
(монтирани процеси). На хиљаде људи је страдало у 
чисткама. Ако Конгрес партије није подржавао „вођу“, за 
кратко време већина његових чланова била би ухапше-
на и убијена. Нико није био безбедан, ни обични члано-
ви партије, нити бољшевичке вође. Застрашивањем су 
по сваку цену  хтели постићи бољи економски ре-
зултат: недостатак радника у рудницима, где су услови 
за рад били неодговарајући, као и за изградњу путева 
решили су терањем политичких затвореника у рад-
не логоре (ГУЛАГ) где су због нељудских околности ми-
лиони људи изгубили животе.

У држави која је живела у страху настао је Стаљинов 
култ личности. Слике и статуе вође преплавиле су 
државу, његове говоре пратио је ритмички пљесак, по-
јавиле су се песме и текстови у којима је величан.

Резултати индустријализације су и поред кривотво-
рених статистика, били значајни: совјетска индустрија  
постала је способна да снабдева силну војску. Цена 
социјалистичког развоја индустрије била је језива, како 
у људским животима, тако и због расипног начина  утро-
шених сировина. Модернизацију је Русија, без одвајања 
од светске економије, у сваком случају, могла оствари-
ти са много мање жртава.

„Шта значи овај догађај? Прелаз политичке власти из 
руку бољшевика у руке неодређене групе или њихових 
савезника који су привидно само мало више десничарски 

настројени од бољшевика, штавише, могуће је да су више левичарски настројени
од бољшевика – до те мере је политички неодређена та група, која је у Кронш-
тадту покушала да приграби власт. Није спорно да су у томе бели генерали има-
ли велику улогу. Две недеље пре кронштадтских догађаја париска штампа је већ 
саопштавала да је у Кронштанту избио устанак. Потпуно је јасно да је у ово уме-
шана рука Есера и белогардејаца из иностранства, а у исто време овај покрет се 
спојио са малограђанском контрареволуцијом у малограђанску анархију. Овде је 
дошла до изражаја малограђанска анархистичка идеја, која се залаже за слободну 
трговину и увек је усмерена против диктатуре пролетаријата. (…)“ (Лењинов говор 
на десетом конгресу ЗКП [Земаљска комунистичка партија] о кронштадтској
морнарској побуни, 1921)

„Другови! Замењивање пореза са обавезном предајом вишка производа, у 
првом реду, је главно политичко питање јер суштина овог питања крије се у од-
носима радника и сељаштва. Постављање овог питања значи да требамо испи-
тати међусобне односе ове две главне класе чија ће међусобна борба или дого-
вор одредити судбину целе наше револуције. (…) Неспорно је да је остваривање 
социјалистичке револуције у некој држави, где огромну већину становништва чине 
ситни сељачки произвођачи, могуће само са увођењем таквих ванредних привре-
мених мера, које су у развијеним капиталистичким државама, где је у већини фаб-
ричка и најамна радна снага, потпуно сувишна.

Заправо, питања која се постављају су: Може ли комунистичка партија приз-
нати слободну трговину? Може ли прећи на слободну трговину? Постоје ли овде 
непомирљиве супротности? (…)

Сељаку који је само ситни произвођач, потребан је такав подстицај, подст-
рек, охрабрење које одговара његовој економској основи, односно, економији са-
мосталног ситног произвођача. Овај промет, у замену за индустријске производе, 
обезбедиће одређени минимални износ држави онолико, са колико може покрити 
потребе градова, фабрика и привреде; онда ће привредни промет доћи на своје 
место тако што ће државна власт остати у рукама пролетаријата и учврстиће се.“ 
(Лењинов говор на Десетом конгресу ОКП, 1921) 

РАТНИ 
КОМУНИЗАМ И НЕП

Одредите како је Лењин 
окарактерисао побуну крон-

штадских морнара. На основу 
текста саставите захтеве побу-
њеника и откријте њихову друш-
твену базу. [Р]

Карикатура о Лењину и Троцком

Које проблеме социјалис-
тичке стварности истиче 

карикатура? Пронађите везу из-
међу изворних слика и тексто-
ва. [З]

1

3

2

Архива



64 / У међуратном периоду

„У пролеће 1921. било је јасно да је наш експеримент »јуришног«, тј. најкраћег, 
најбржег, најнепосреднијег пута преласка на социјалистичку производњу и распо-
делу доживео бродолом. (…)

Другови знају да је један од главних центара наше индустрије Доњецки басен. 
Знају да тамо имамо огромне погоне, некадашње фабрике капиталиста, које су 
на нивоу западноевропских капиталистичких фабрика. Знају шта нам је био за-
датак – пре свега, требали смо да доведемо у ред фабрике крупне индустрије: са 
мањим бројем радника лакше ћемо започети довођење у ред овог простора. Али 
шта ми сада тамо видимо, после извршеног пролећног обрта у нашој политици? 
Тамо можемо запазити супротно: нагли развој производње у малим сељачким 
рудницима које смо почели давати у закуп. Видимо развој државног капитализ-
ма. Сељачки рудници добро раде, у замену за најам, скоро 30% произведеног 
угља предају држави.“ (Лењинов говор на VII партијској конференцији московс-
ке гувернерије, 1921)

У шта Лењин жели убедити своју публику? Одредите због чега би то могло 
створити проблеме. Установите какве врсте промена предлаже Лењин. Упо-

редите Лењинове предлоге за реформе са кронштадтским захтевима. [П]

Приказ развоја совјетске 
привреде (1913–1937)

МОДЕРНИЗАЦИЈА – 
ПЛАНСКО ПРИВРЕЂИВАЊЕ

[%]

индустријски
индекс

1

1928 1932 19371913

Производња потрошних
добара
Производња производних
добара
Целокупна привреда

1,9
1,2

3,7

1,5

4,2

10,1

5,9

1,3
2,7

„Друг Стаљин, од када је постао генерални секретар, кон-
центрисао је неограничену моћ у својим рукама, нисам 
сигуран да ће моћи успешно владати њоме. (…) Стаљин 

је превише груб. Ова мана међу комунистима у међусобним контактима није од 
пресудне важности, но код функције генералног секретара постаје веома важна.“ 
(Лењиново мишљење о Стаљину, 1922)

Установите зашто Лењин сматра Стаљина непогодним на функцију генерал-
ног секретара. Објасните које чињенице су омогућиле незаконитости. [З]

„Наш народ и сви поштени људи света очекују сада вашу праведну пресуду.
Нека загрми ова пресуда у нашој огромној држави, као позив преко радија, на нова 
херојска дела која воде у нове победе. Нека загрми наша пресуда као праведни 
совјетски гром и вихор који чисти. Цела наша земља, од најмањег до највећег, 
очекује једно, захтева једно: убијте их, као бесне псе. Наш народ захтева само 
једно: згазите проклете црве! – Време одмиче. Гробове омрзнутих издајника ће сва-
ки совјетски човек и цео совјетски народ до века са презиром посматрати, покриће 
их коров и чичак. Али над нашом срећном земљом, над нама као и до сада, сијаће 
на ведром небу наше сунце златним зрацима. Сви ми, наш народ, напредујемо, 
даље као и до сада очишћеним путем од последњег отпада прошлости и од руље, 
напред са вољеним вођом и учитељем Стаљином, према комунизму.“ (Вишињски, 
главни јавни тужилац Совјетског Савеза, 1935)

Установите у чије име наступа Вишињски. Проучите тон којим се он обраћа. 
На основу тога одредите на шта упућује овај начин. [З]

„Безусловно сматрамо потребним и хитним да друг Јежов добије наименовање 
на функцију комесара унутрашњих послова. Јагода је доказао да је неспособан 
да разоткрије завереничку групу Троцки – Зиновјевић. По овом предмету ОГПУ је 
четири године у заостатку. Ово су приметили сви партијски радници и руководст-
во НКВД-а.“ (Телеграм Стаљина и Жданова из Сочија московским руководиоци-
ма, 1936)

Установите шта су урадили и у каквом облику Стаљин и Жданов. Чиме оправ-
давају своје захтеве. Објасните зашто је била ефектна њихова порука. [З]

СТАЉИНОВА 
ДИКТАТУРА

ЧИСТКЕ У ЦРВЕНОЈ АРМИЈИ

Чинови Бројно 
стање Жртве

Командант армије 
прве класе   5   3

Командант армије 
друге класе  10  10

Командант корпуса  57  50
Командант дивизије 186 154
Политички комесар  16  16
Комесар корпуса  28  25
Комесар дивизије  64  58
Пуковник 456 401

Како је деловао процес на 
одбрамбену способност 

Црвене армије? [У]

4

5

7

8

9

10

Карактеришите темпо ин-
дустријског развоја. Как-

ви подаци су нам још потребни 
да бисмо имали реалну слику 
развоја индустрије? [Р]

„Лењинов НЕП је, углавном, довео у ред друштвену и економску равнотежу, 
али није могао допринети даљем ширењу комунистичке идеологије, а ни Совјетски 
Савез није учинио способним за модерно ратовање. Али Стаљин, који је веро-
вао у неограничену моћ терора, започео је такав вратоломни програм, по којем 
је у току десет година желео од Совјетског Савеза направити водећу привредну и 
војну силу. (…) Систем се ослањао на шест битних тачака које су међусобно пове-
зане: централно планирање, брзу индустријализацију, наоружавање, колективну 
пољопривреду, идеолошку борбу и политички терор.“ (Норман Дејвис, „Историја 
Европе“, 2001)

Сакупите разлоге увођења планске привреде. [Р]

6
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терор

потреба 
реорганизовања

друштва

потреба 
увећавања

одбрамбене 
способности

једнопартијски
систем,

диктатура развој
ратне

индустрије

погоршање
животног 
стандарда

занемаривање
осталих грана

индустрије

недостатак
радне снаге

недостатак намирница

супротстављање

колективизација

недостатак
капитала

Стаљин на комсомолском састанку
Објасните којим циљем је израђена ова 
фотографија. Своја запажања образло-

жите чињеницама са слике. [З]

Веза између совјетског режима и терора
Објасните у каквој су зависности реорганизација пољопривреде 
и индустријализација. Анализирајте које везе постоје између 

реорганизације друштвене идеологије и колективизације. Укажите 
које су чињенице довеле до терора. [У]

Совјетска карикатура о монтираним процесима

Одредите шта је изражено карикатуром. 
Анализирајте кориштене чињенице у 

карикатури и откријте повезаност са циљем. 
[У]

Гл
ед

иш
та

„Изасланство је једногласно дошло до сазнања да је у Совјетском 
Савезу целокупна власт стварно у рукама радника, да је радничка кла-
са Русије политички најслободнија радничка класа на целом свету, 
да економска изградња Совјетске Русије креће према социјализму; у 
томе учествују широки слојеви радничке и сељачке масе.

Упркос томе што је индустрија наслеђена од царизма, делимич-
но технички заостала и упркос томе што има негативних појава, 
наслеђених из прошлости које владају у пољопривреди, запазили 
смо стварни развој.

У иностранству толико критикована и омражена руска диктату-
ра пролетаријата је, заправо, радничка демократија у којој се рад-
ници добро осећају. Радници, сељаци, стручњаци у техници, научни 
сарадници и други интелектуалци већим делом су били уз совјетски 
режим и совјетску Владу.“ (Извештај аустријске радничке делегације 
из 1920-их година)

„А Русија? – Може бити оних који унутрашњу политику сматрају 
лошом и са страхом  помишљају на њу. Али, мора се признати, да 
се морална природа сваког истинског социјализма обистинила и у 
случају Русије, мора се признати, да представља силу мира, и као так-
ва, значи јачање демократије. Русија уопште не представља претњу  
најважнијем, тј. миру.“ (Томас Ман, „Пази, Европо“, 1926)

Одредите како размишљају аустријски радници и немачки писац 
о совјетском режиму. Објасните како се створила оваква слика  

у свету. [У]

Радници који слушају радио. Пропагандна слика

Гладна деца

Објасните како се могу сложити ове две фотографије. Упоре-
дите садржај текстуалног и сликовног приказа. [П]

11
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Безбрижни совјетски људи пред „таблом заслужних“ који уживају 
у новим тековинама технике – Жртве глади – Западна карикатура 
о Лењину и Троцком. – Какав је био заправо совјетски режим 
(социјализам)? Шта је дао људима, а шта им је одузео?
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ИЗБИЈАЊЕ КРИЗЕ Након светског рата уследиле су 
значајне промене у светској економији. Европска прив-
реда је само уз државну интервенцију и уз помоћ аме-
ричког капитала могла стати на своје ноге, али темпо 
њеног развоја у односу на „сретна мирна времена“ пре 
рата био је спорији. Развој светске трговине је тако-
ђе успорен, пошто се тржиште смањило, Русија је ис-
кључена из економских токова, а са економским раз-
војем колонијалних земаља смањила се количина робе 
која се тамо могла пласирати.

Једино се брзим темпом развијала економија Сје-
дињених Држава која је извукла корист из рата снаб-
девајући европске државе. У то време су Сједињене 
Државе постале центром и покретачком снагом свет-
ске економије. Животни стандард је брзо растао, што је 
повећало потрошњу, односно, потражњу робе. Профит 
је подстицао улагања, али тржиште се није прошири-
ло у складу са тим. Када је 1929. постало јасно да се 
тржиште заситило, до слома берзе је дошло у Њујорку
– сви су одједном хтели да продају, нико да купује.  

Слом берзе изазвао је ланчану реакцију. Предузећа 
нису могла продавати своје производе, због чега су 
смањила или обуставила производњу, радници су от-
пуштани. Тиме је даље опадала куповна моћ, сужава-
ло се тржиште, па су фабрике још више смањивале про-
изводњу, што је довело до новијих отпуштања. Криза 
је кренула од индустрије, али наравно, услед сложе-
ности привреде (нпр. кредити предузећа, пад потражње 
прехрамбених производа и сировина) проширила се и 
на пољопривреду и на кредитни систем.

Пошто је за ово доба светска привреда међусобно 
повезала све регије на Земљи, криза се, иако понегде 
у мањој мери, проширила на све континенте. Највише 
је  погађала развијене државе (Сједињене Америчке 
Државе, Немачка) или које су имале посебан положај 
(нпр. Аргентина – говеда), које су имале велики извоз 
и нису располагале колонијама на које би могли пре-
нети део терета.

Владе су проблем решавале слично као у предузе-
ћима. Смањивали су државни буџет, администрацију, 
укинули су повластице и своја тржишта бранили су ви-
соким царинама. Овај начин, међутим – слично реакцији 
приватног капитала – још је погоршавао стање. Раније 
методе за успешно решавање кризе нису имале успе-
ха, јер то нису биле кризе у појединим гранама привре-
де које су настајале повремено, већ то је била светска 
економска криза која је погађала скоро све привред-
не гране. Раније, поједине гране привреде ако би због 
хиперпродукције запале у кризу, успевале су је савла-
дати уз помоћ осталих успешних грана. Испробана ме-
тода на тај начин није функционисала добро, јер об-
ласт која је услед хиперпродукције запала у кризу, на-
кон корекције, није потпомогнута од стране осталих ус-
пешних привредних грана.   

ДРУШТВЕНИ И ПОЛИТИЧКИ УТИЦАЈ КРИЗЕ У раз-
вијеним државама милиони људи су избачени на улицу, 
остајали су без посла и гладовали. Није само животни

стандард опао, већ је у Немачкој, која је највише била 
погођена кризом, стотине хиљада људи умирало од 
глади. Пошто се ово догађало у мирнодопском пери-
оду, сигурност средњег слоја грађана била је уздрма-
на. Међутим, ова криза није погађала више друштве-
не слојеве чији је животни стандард остао неизмењен. 
Напетост је повећавала чињеница да су милиони људи 
гладовали, а вишак житарица који се није могао продати 
просипан је у море, или су са кафом ложене локомоти-
ве. Док је поверење народа у грађанску демократију 
опадало, кризу су за придобијање гласача користиле 
крајња левица и крајња десница. Утицај комунистич-
ке пропаганде био је велик, јер је криза мало дотицала 
Совјетски Савез, односно, свет није био информисан 
или није поверовао вестима које су стизале о совјетским 
привредним потешкоћама и кршењу закона.

Решење економске кризе било је одлучујуће политич-
ко питање. Криза се могла решити уз помоћ демократије 
или без ње. Због своје величине и развијене привреде 
било је важно како ће се Сједињене Државе и Немач-
ка извући из ње.

Значајно је било то што су САД, које су биле економ-
ски најмоћнија сила на свету, савладале кризу и сачу-
вале демократију.

КЕЈНЗОВА ТЕОРИЈА  Пошто су уобичајене методе за 
излазак из кризе још више продубљивале тешко стање, 
енглески економиста Кејнз (Keynes)  на основу искуства 
из Првог светског рата понудио је ново решење: држав-
ну интервенцију у привреди. Предложио је да се држа-
ве одрекну принципа слободне конкуренције, да се не 
може изаћи из кризе смањивањем инвестиција и држав-
ног буџета, јер те мере погоршавају тешко стање, већ 
управо супротно, да се покуша покренути производња. 
Подстицао је државну интервенцију. По његовом миш-
љењу држава треба да инвестира радове. На тај начин 
би се тржиште проширило, покренула би се производња, 
створила би се нова радна места која би даље проши-
ривала тржиште; тако би кренуо развој.

Према Кејнзу држава треба инвестирати подручја 
која својим производима не оптерећују тржиште, већ 
управо стварају могућност за нове инвестиције – то су 
саобраћај, услуге или производња енергије.

ЊУ ДИЛ (NEW DEAL): Криза се јавила и у САД. Умес-
то благостања, народне масе је погађала велика неза-
посленост, беда па и глад. Незадовољни старом вла-
дом, грађани су за председника изабрали Рузвелта 
[Roosevelt] (1932), који се залагао за нови програм (Њу 
Дил, нови правац) као гувернер државе Њујорк већ је 
постигао успех.

Рузвелт је покренуо државну интервенцију, блоки-
рао банковне улоге, вредност долара је одвојио од злат-
не подлоге па је тако, заправо, подстицао инфлацију, 
што је омогућило јефтина државна инвестирања. 
Захваљујући државним инвестицијама покренуо је прог-
рам друштвеног рада. Друштвеним радом градили су 
путеве, регулисали ток реке Тенеси и оспособили је за 

12. Светска економска криза и тражење изласка
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рат и 
револуције

значајни 
напредак једино у 

Сједињеним Државама

настанак 
Совјетског

Савеза

проширење 
колонијалне производње

нижи животни
стандард

претерана 
улагања

кочење производње,
штедња даље сужавање тржишта

хиперпроизводње

отпуштања са посла

сужавање тржишта

пловидбу. Фармере који су смањили количину засе-
јаног земљишта, држава је дотирала, па су тако из 
друштвених средстава модернизовали своју економију.

Рузвелт је законом о поштеној конкуренцији ог-
раничио конкуренцију. Регулисањем производње 
и смањивањем минималне најамнине створио је 
подједнаке услове на тржишту. Влада је истовремено 
увођењем социјалног осигурања и проширивањем 
унутрашњег тржишта  побољшала статус запослених .

Рузвелт је желео да придобије становништво за своје 
реформе, па је у ту сврху користио техничка средства 
за информисање јавности. Обраћао се путем радија 
америчкој нацији у емисији „Разговори крај камина“, из-

носио је своје планове и на тај начин стварао осећај 
присности са бирачима.

Рузвелт није могао у потпуности остварити своје идеје 
јер је Уставни суд један део његових одредби прогласио 
неуставним. Међутим, његов програм Њу дил ублажио 
је кризу. (Истински процват донеће нови европски рат са 
новим тржиштем). Успех Њу дила потврдио је уверење 
да је у привреди потребна државна инвестиција како 
би се елиминисале друштвене напетости које су наста-
ле због економске кризе. Доказало се да се овим прог-
рамом може остварити благостање. Важно је да се у 
економски најмоћнијој држави успела остварити државна 
интервенција у привреди и тиме сачувала демократија.

ИЗБИЈАЊЕ КРИЗЕ

кредитна криза пољопривредна
криза

привредна криза

[м
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Француска

Сједињене Државе

Немачка

Разлози и „врзино коло“ економске кризе

Набројте чињенице повезане са кри-
зом. Прикажите шта подразумевамо 

под изразом „врзино коло економске кризе“.
Поређајте разлоге кризе и њихове односе по 
другачијој логици. [З]

Ширење кризе
Установите каква веза се може запазити 
између криза појединих индустријских 

грана. Упоредите ову зависност са географ-
ским ширењем кризе. [З]

Индекс привредне производње у Сједињеним Држа-
вама, Великој Британији, Француској и Немачкој за 
време кризе

Установте како је  
криза утицaла на 

привредну производњу.
Потражите разлоге за 
различите нивое пада 
производње у поједи-
ним државама.  [Р]

Спољнотрговински промет у капиталистичком све-
ту за време кризе

Установите шта је 
била тенденција 

спољне трговине за вре-
ме кризе. Откријте са ко-
јим разлозима се поја-
ва може довести у ве-
зу. Именујте државе ко-
је је првенствено пога-
ђао овај процес. [З]

1

2

3

4

Архива
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Хенри Форд са сином поред свог првог аутомобила и десетмилио-
нитог продатог аутомобила Т-модела. Овај ауто постао је симбол 
благостања 1920-их година. Цена је због масовне производње па-
ла испод 400 долара тако га је могао купити и просечни Америка-
нац,

За 100 долара продавана су кола форд у Њујорку за време кри-
зе. Због кризе су и људи из средње класе доспеле у критичну 
ситуацију; то доказује и пример да аутомобил није продат ни за 
100 долара

Наведите због чега је опала цена аутомобила и последицу тога стања. Откријте због чега се аутомобил прода-
вао јефтино. Објасните, како је овакво стање утицало на привреду. Анализирајте које су сличности, а које су 

разлике између ових фотографија. [Р]

ДРУШТВЕНИ И ПОЛИТИЧКИ 
УТИЦАЈ КРИЗЕ

Незапосленост у Сједињеним Америчким Државама, Великој Бри танији и 
Немачкој

Упоредите стање незапослености у три 
наведене државе. Откријте све могуће 

разлоге разлика. [З]

Призори из свакодневног живота за време кризе: 
маса пред једном немачком банком и 
локомотива ложена кафом

Објасните зашто су у целом свету клијенти опседали банке. Откријте какав утицај је имала та појава. Устано-
вите колику слободу су имале владе за решавање проблема. Објасните зашто су кафом ложили локомотиву 

и како је то утицало на друштво. [У]

Призори из свакодневног живота за време кризе: 
маса пред једном немачком банком и 
локомотива ложена кафом

Сједињене Државе Велика Британија Немачка

2,8 5,513,2

32 % 22 %
44 %

(милиона особа)

5

6

7

8

9
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успон
привредне

проширење
тржишта

државна
наруџба

хипер-
продукција

нова
радна места

„Ако би ризница напунила старе флаше са 
новчаницама и дала да се оне закопају на 
одговарајућој дубини (…) па после (…) дала 

приватницима да поново ископају новчанице, (…) не би било неза-
послености и услед повратног дејства реални приход и капитал друш-
тва највероватније би значајно порасли.“ (Кејнез)

Установите какву је улогу, по Кејнзу, имала држава у привреди. 
Упоредите то са ранијим економским теоријама. Укратко наведи-

те шта је суштина Кејнзових идеја. [У]

КЕЈНЗОВА 
ТЕОРИЈА

Одредите по чему је новост Кејнзовог програма. Установите шта 
је суштинска замисао његове теорије.

Кејнзова теорија 

„Наш задатак тренутно није откривање и кориш-
ћење нових извора рада или повећање про-

изводње роба. Имамо потребе за свакодневним, а не драматичним пос-
ловима: реч је о употреби постојећих извора радне снаге, осигурању 
рада предузећа, поновном освајању ранијих спољних тржишта за виш-
кове роба, решењу проблема незадовољавајуће потрошње, остварењу 
усклађености производње и потрошње, праведнијој расподели вред-
ности роба и добара, прилагођавању постојећих економских механи-
зама потребама народа.“ (Из Рузвелтовог изборног говора, 1932)

Који су традиционални, а који савремени 
моменти решавања кризе у говору? [З]

ЊУ ДИЛ

ПОДАЦИ ВЕЗАНИ ЗА СЛУШАНОСТ
РАДИЈА У СЈЕДИЊЕНИМ ДРЖАВАМА

година број
радиоапарата

број
радијских 

предајника

1930 12 милиона 618

1940 28 милиона 765

Установите суштинске последице на ос-
нову података. Одредите у којем правцу 

су текле настале промене у тридесетим го-
динама. Које су економске последице тога? 
Откријте какву је улогу имао радио у животу 
људи. Прикажите које могућности пружа по-
литици радио. [У]

Економски показатељи Сједињених Држава
(1929–1945)

Година
Однос

незапослености
(%)

Национални 
производ

(милијарди до-
лара) 

Мањак
буџета у односу

на  (%)

1929.  3,2  822 –1,1

1930.  8,7  750 –0,3

1931. 15,9  692  2,8

1932. 23,6  600  2,4

1933. 24,9  587  2,2

1934. 21,7  633  4,1

1935. 20,1  681  3,6

1936. 16,9  778  4,5

1937. 14,3  811  0,3

1938. 19,8  779  2,1

1939. 17,2  841  2,8

1940. 14,6  906  1,1

1941.  9,9 1071  4,1

1942.  4,7 1285 20,8

1943.  1,9 1541 24,3

1944.  1,2 1670 25,8

1945.  1,9 1602 19,9

Наведите најмање две претпоставке према подацима из табе-
ле. Објасните на основу података, од када се могу показати по-

зитивни утицаји Њу дила у америчкој привреди. Установите када се у 
потпуности успело изаћи из кризе. Откријте шта је омогућило то. Од-
редите на основу скице каква се повезаност може запазити између 
државне интервенције и привредног развоја. [З]

РЕЛАТИВНА РАСПОДЕЛА 
СВЕТСКЕ ПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

1880–1938 (%)
Држава 1900 1913 1928 1938

Велика Британија 18,5 13,6  9,9 10,7

Сједињене Америч-
ке Државе 23,6 32,0 39,3 31,4

Немачка 13,2 14,8 11,6 12,7

Француска  6,8  6,1  6,0  4,4

Русија/
Совјетски Савез  8,8  8,2  5,3  9,0

Аустрија –Маћарска  4,7  4,4 – –

Италија  2,5  2,4  2,7  2,8
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Размотримо позитивне и негативне ути-
цаје државне интервенције. [У]

„На срећу, осећај људског поштења није ограничен само на једну 
класу или групу. Може се наћи и у најсиромашнијој породици. Наћи 
ћеш је међу онима који зарађују својим трудом, а и међу трговцима и 
поседницима. Штавише, у већој мери наћи ћеш га и међу онима који 
припадају највишим групама, који у великој мери држе под контро-
лом привредну и новчану структуру нације. Баш због тога ни у каквим 
околностима се не може оценити ова, изузетно важна потреба чове-
чанства, за борбом једне класе против друге. То се много више може 
назвати борбом једне класе која се суочава са сиромаштвом и бедом, 
са нарушеним здрављем и са недостатком сигурности, таквом бор-
бом, у којој се све класе удружују у интересу остварења једне здраве 
и трајне демократије.“ (Рузвелтов говор, 1938)

Установите шта је Рузвелтово мишљење о класној борби. [З]

„Не можемо бити задовољни, без обзира колико висок животни стан-
дард имали, ако су поједини делови нашег народа – било једна трећина, 
било једна петина или једна десетина – неисхрањени, лоше обучени 
или имају лош стан и несигурне животне услове.  

Република се формирала под заштитом одређених неотуђивих по-
литичких права и развијала до данашњег стандарда – међу тим прави-
ма се налази право слободног изражавања мишљења, слобода штам-
пе (…). Међутим, како се повећавало пространство и великодушност 
наше државе – како се наше привредно богатство разгранало – ова 
политичка права се више нису показала довољним да нам у борби за 
добробит обезбеде равноправност.

Јасно смо препознали истинитост чињенице да истинска лична сло-
бода не може постојати без економске сигурности и независности. Људи 
који оскудевају, нису слободни људи. Незапослени и гладни људи су по-
годно тло из којег ниче диктатура.“ (Рузвелтов говор, 1944)

Откријте како Рузвелт види однос политичке и личне слободе. [З]

„Узимајући све заједно, био је монументална личност. Баш у 
одговарајућем тренутку је постао председник: да га нису изабра-
ли 1933, могуће је да би се Сједињене Државе морале суочити са 
револуцијом. Његове бројне унутрашње политичке реформе биле су 
неизбежне. Али није било неизбежно да Сједињене Државе уђу у рат 
против Хитлера, у рат, који Велика Британија и Совјетски Савез нису 
могли, а можда и нису хтели, извојевати без помоћи Америке. Значај 
ове чињенице у односу на сумњиву вредност споразума Рузвелт–
Стаљин огроман је. Да је 1940-те био неко други председник, као Ху-
вер, Хитлер би добио рат.“ (Џон Лукач, 1984)

Какво је мишљење историчара Џона 
Лукача о Рузвелту? Откријте које Руз-

велтове заслуге аутор признаје, а зашто га 
окривљује. Анализирајте став аутора. [П]

Брана на реци КолумбијиРузвелт потписује Закон о социјалном осигурању

Установите какав циљ је имала изградња електрич-
них централа за време економске кризе. Набројмо 

такве привредне гране и објекте који су служили за оства-
рење тих циљева. [У]

Објасните који су били циљеви проширења соци-
јалног осигурања. [З]

Рузвелт „буши“ долар (карикатура савременика)

О којим поступцима председника гово-
ри карикатура и какав су утицај ти пос-

тупци имали на друштво? [З]
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Рузвелтове огромне заслуге су неоспо-
риве. Његови поступци донели су зна-
чајне промене, али их многи негатив-
но оцењују због последица које су се 
касније појавиле. На основу новог прог-
рама Њу дил, проблем је у великој уло-
зи државе, штавише, у њеној одлучујућој 
улози, што ограничава како економску 
тако и личну слободу. Економски напре-
дак државе је и на другим подручјима 
увећао државни утицај (нпр. тада се ос-
нива и постаје – по многима – неконтро-
лисана власт FBI).
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ПОСЛЕДЊИ ТАЛАС КОЛОНИЈАЛИЗАЦИЈЕ После 
Првог светског рата победничка Велика Британија и 
Француска – насупрот објављеним принципима само-
опредељења – прошириле су своје колонијалне им-
перије на бивше немачке колоније и арапске територије 
Османлијског царства. Створиле су нове правне оквире 
зависности, јер су ове државе, принципијелно, потпале 
под надзор Друштва народа. Та светска организација је 
дала мандат над тим територијама у надзор двема по-
бедничким државама. 

У црној Африци је до промена дошло без већих 
невоља. На Блиском истоку су Енглези, у циљу борбе про-
тив Османлијског царства, побунили Арапе – обећавајући 
им независност – и тако потпирујући пламен арапског 
национализма. После рата, пошто нису испунили своја 
обећања, сами су се нашли у улози противника Ара-
па. Енглези у Ираку, а Французи у Сирији само су уз 
убацивање великих војних снага могли угушити устанке.

У Палестини је настало специфично стање. За 
време Првог светског рата Енглези су, да би придоби-
ли јеврејске утицајне финансијске кругове за ула-
зак Сједињених Америчких Држава у рат, одобрили 
усељавање Јевреја у Палестину (Балфурсова дек-
ларација). Ционистички покрет, који се формирао 
при крају XIX века, истакао је свој циљ: оснивање „јев-
рејског дома“, односно јеврејске самосталне државе у 
прапостојбини Јевреја. Због усељавања Јевреја њихов 
број у Палестини, од почетних 10%, нагло је порастао. 
То је изазвало негодовање палестинског становништва 
и започео је крвави арапско-јеврејски конфликт. Обе 
стране су користиле терористичке методе и једни про-
тив других и против Енглеза. Пред Други светски рат Енг-
лези су променили свој став. Пошто им је арапска помоћ 
била неопходна, ограничили су усељавање Јевреја.

ПОКУШАЈ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ НА БЛИСКОМ ИСТО-
КУ  Реформе које је увео Кемал-паша имале су велики 
утицај. У Персији је ирански официр (Реза хан), уз подр-
шку Енглеза и Совјета остварио независност и рефор-
ме (раздвајање државе и исламске верне заједнице, ев-
ропски начин облачења итд) као и Кемал, ослањајући 
се на војску. Свој режим могао је учврстити само у об-
лику монархије уз војну диктатуру.

Британци су били приморани да попусте и у Егип-
ту: дали су делимичну независност, а Суецки канал,
који је осигуравао пут у Индију, држали су под војном 
контролом. Тако су у овом простору и даље две велике 
колонијалне империје имале велики утицај, али њихова 
власт је била све климавија. Све су мање могли да се 
носе са новим проблемима (нпр. национализам, арапско-
јеврејске супротности, друштвене промене, све чешћи 
захтеви за независност као последица модернизације).

СЛАБЉЕЊЕ ВЛАСТИ КОЛОНИЗАТОРА Ради победе у 
Првом светском рату Британци су омогућили економско 
јачање колонија. То је у развијенијим колонијама убр-
зало започето формирање грађанске класе и стварање 

националне буржоазије. Тај процес је започет још у 
XVIII веку. Као резултат тог процеса становништво у 
Индији настојало је да се поистовети са енглеским на-
чином живота и менталитетом. Прожети идејом наци-
онализма национална буржоазија је настојала да што 
пре тако организује становништво да се природни ре-
сурси могу што ефикасније контролисати.

Вођа индијског покрета за независност постао 
је Ганди, интелектуалац са великим утицајем, који је у 
Енглеској стекао образовање и правну диплому. Ганди 
је био присталица покрета без насиља, иступао је за 
права Индије, а у исто време покренуо је борбу про-
тив индијске назадне традиције, друштвених каста.
Настојао је смањити унутрашње супротности које 
су произилазиле из шароликости народа и вера – које 
су од стране Енглеза биле присилно обједињене, – на-
рочито све више заоштрене сукобе муслимана и хин-
дуса.

Ганди је настојао да постигне компромис са Бри-
танцима, због чега је покушао кочити настојања за не-
зависност прокламовану од стране Конгресне партије.
Пошто Британци нису желели никакав компромис, Ган-
ди је у знак протеста и сам организовао ненасилне ма-
совне покрете: на пример, „марш соли“ до мора, како 
би уместо соли, коју су опорезовали Енглези, вадили не-
опорезовану со из мора. Организовао је бојкот енглеске 
текстилне робе, куповину домаћих производа. Привидно 
попуштање Енглеза није задовољило Индијце, а наро-
чито после Вестминстерског статута који је остварио 
Британски комонвелт (1931), у коме супротно од Ирс-
ке, Канаде, Јужне Африке, Аустралије и Новог Зеланда, 
Индија није добила положај доминиа, што је значило 
малтене стварну независност. На тај начин су се супрот-
ности заоштриле и водеће снаге индијског потконтинен-
та решење проблема су све више виделе у отцепљењу.

РЕГИОН ПАЦИФИКА Однос снага на Пацифику на-
кон Првог светског рата одређен је на Вашингтонској 
конференцији (1921–1922). Пошто је овај простор –  
првенствено због кинеског тржишта – за Сједињене 
Америчке Државе имао одлучујући значај, супротно 
Париској мировној конференцији, на овим преговори-
ма главну улогу имале су Сједињене Државе. Велика 
Британија исцрпљена у Првом светском рату није била 
способна наставити такмичење у наоружавању од пре 
рата, због чега се залагала за разоружање и била заин-
тересована да се лимитира дозвољени развој флоте. 
Британци су се морали одрећи раније превласти и 
били су приморани на уступке и у Кини: укинули су своје 
утицајне зоне, објавили су тзв. принцип отворених 
врата. Ово је отворило пут великој сили, Сједињеним 
Државама, која је и иначе располагала најјачом привре-
дом, ка огромном кинеском тржишту.

КИНА И ЈАПАН Јапан је, ступивши у Велики рат на 
страни Антанте, приграбио немачке територије у Кини
(полуострво Шандунг). Јапанска привреда, која се брзо 

13. „Уздрмани“ колонијални свет
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развијала, после Првог светског рата морала се суо-
чити са кризом која је довела до изоштравања друш-
твених супротности и погодовала је екстремистима. У 
политичкој ситуацији која је постајала све замршенија –
обележена политичким убиствима и крвавим обрачуни-
ма – из политичких обрачуна су као победници изаш-
ле групе официра војске. У свом програму истицали 
су супериорност јапанског народа, непријатељство 
према Западу и смеле освајачке планове (Јапанска  
империја на Пацифику). Јапан, који је тада успоста-
вио своју владавину над Корејом, напао је Кину, а у 
Манџурији је створио једну марионетску државу под 
именом Манџуко (1932). Све агресивнији Јапан нас-
тавио је своје ширење у Кини и за једну деценију нај-
значајнији градови и морска обала били су у његовим 
рукама (1938).

Кинеска револуција је још пре Првог светског рата 
срушила царство (1911), али није дошло до прижељ-
киваног развоја и укидања полуколонијалне зависности. 
Кина – упркос томе што је Вашингтонска конференција 

теоретски признала њену независност – била је у го-
рем положају него раније: централна власт је униште-
на, држава се распала на мноштво покрајина које су 
биле потчињене ратним командантима.

Уз помоћ Москве формирана је Кинеска комунис-
тичка партија (ККП, 1921). Национална партија Куо-
минтанг, на чијем челу се налазио Сун Јат Сен, уз по-
дршку комуниста желела је преузети власт. Утицај ККП 
је брзо растао, па је Чанг Кај Шек, који је 1920. доспео 
на чело Куоминтанга, па се покушао разрачунати са 
комунистима. Ово му је само делимично успело, јер 
је на северу, под руководством Мао Цедунга и уз 
совјетску подршку, реорганизована ККП. Штавише, у 
борби за власт нови комунистички вођа пронашао је 
метод који ће га довести до победе: обећао је земљу 
сељацима који су сачињавали већину кинеског друшт-
ва. После јапанског напада куоминтанговци и пред-
ставници ККП потписали су уговор о прекиду ват-
ре, али важнији им је био међусобни обрачун од борбе 
против Јапана.

ПОСЛЕДЊИ ТАЛАС 
КОЛОНИЗАЦИЈЕ

Колонизација у првој половини XX века

Установите какви процеси су се одигравали на колонијалним просто-
рима између два светска рата. Откријте у којој мери су ове појаве од-

говарале економским односима снага великих сила. [З]

1
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 „И онда је дошао Ганди. Деловао је као 
јака струја свежег ваздуха (…), као да је 
зрак светлости продро кроз мрак, као ор-

кан који све узбурка, највише људски ум. Није се спустио са висине; 
као да се издигао из милиона Индијаца, говорио је на њиховом језику, 
обраћао пажњу на њих и на њихово поражавајуће стање.“ 
Како смо постали Гандиџи (Гандијеви) другови по оружју и у већини 
његови одани следбеници? На ово питање тешко је одговорити. 
(…) Гандиџи је утицао својом великом енергијом, његова реална 
размишљања била су блиска људима и то је привлачило људе. Нису 
били сагласни са његовом животном филозофијом, штавише, ни са 
многим његовим идејама. Често га нису разумели. Али акције које 
је предлагао биле су опипљиве, рационалне и могле се критикова-
ти.“ (Нехру)

„Гандијев велики утицај захватио је целу Индију и оставио дубо-
ке трагове. Он је постао први главни и најистакнутији вођа Индије, а 
то није постигао својим принципима ненасиља или економским прог-
рамом. За већину индијског народа он је одважни симбол борбе за 
слободу, национални ратник. Говори да не морамо прихватати да бу-
демо потлачени од једне охоле силе и да никад не смемо примити 
ништа што у себи скрива националну срамоту. Мада се у Индији мно-
ги по многим питањима не слажу са њим, критикују га, по појединим 
питањима иду неким другим путевима, али када дође до борбе, када 
је у питању слобода Индије – поново се окупе око њега, угледају се на 
њега као неоспорног вођу.“  (Нехру: Откривање Индије, 1965)

„Каста је међу хиндусима обележје ограничења. Понекад нагла-
шавамо да основна идеја касте може остати, али њене касније нас-
тале неправилности морају нестати; ко којој касти припада, не треба 
да зависи од рођења, већ од заслуга. Међутим, овај став је нејасан и 
само отежава питање. Ако са историјске тачке проучавамо развој кас-
ти, оне имају своју вредност, али се очигледно не можемо вратити у 
прошлост у период када су касте формиране; у данашњем друштву 
нема места за касте.“ (Нехру: Откривање Индије, 1965)

Установите какве је методе примењи-
вао Ганди. Откријте шта из делатности 

Гандија истиче Нехру, Гандијев први и глав-
ни ученик. [У]

Укажите на основу карте и текста са ко-
јим унутрашњим проблемима  је треба-

ло да се избори индијско вођство у борби 
против Енглеза. [У]

СЛАБЉЕЊЕ ВЛАСТИ
КОЛОНИЗАТОРА

Карта религија Индије

Лево: Ганди почетком XX века, као правник који живи у Јужној 
Африци. Доле: Ганди док преде, симбол индијског покрета за 
независност

„Насиље утиче на физичко биће, понижава оног 
ко га примењује и тиранише жртву, али присила без 
насиља, чији је метод суздржавање, као на пример 
пост, потпуно другачије делује. Не утиче на физичко 
тело, већ на природу морала и јача његове темеље 
против оних на које је усмерен“. (Ганди)

На основу карте одредите које су нај-
распрострањеније религије у Индији.

Опишите њихов географски положај. Објас-
ните које чињенице утичу на повећање вер-
ских конфликата. [З]

Упоредите слике Гандија из млађих и старијих 
дана. [З]
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 „Сједињене Америчке Државе, Британска империја, Фран-
цуска и Јапан са циљем да на подручју Тихог океана сачувају 
општи мир и права која се односе на тамошње острвске 

територије (…) сагласили су се у следећем:

1. Високе уговорне стране међусобно су споразумне у томе да се права која 
се односе на њихове острвске поседе и острвске територије, које се налазе у Ти-
хом океану, међусобно поштују.

Ако би неке од Високо уговорних страна по било ком питању око Тихог океа-
на имале спор који би дотицао њихова права и ако нису у стању да спор реше на 
задовољавајући начин дипломатским путем, а што би представљало опасност за 
рушење постојећег стања, биће обавезне позвати остале стране на заједнички сас-
танак и цело питање изложити ради разматрања и решења. (…)“ (Споразум чети-
ри силе о колонијама на Пацифику, Вашингтон, 1921)

„Уговор не значи преузимање обавезе организовања оружаних снага и не зна-
чи савезништво, нити обавезно учешће у одбрани.“ (Посебна изјава Сједињених 
Држава о споразуму четири силе, 1921)

РЕГИОН 
ПАЦИФИКА

Установите у чему су се спо-
разумеле уговорне стране.

Објасните који интереси су до-
вели до склапања уговора. [З]

Због каквих интереса су Сје-
дињене Државе дале овак-

ву изјаву?  [З]

Установите шта регули-
ше уговор. Одредите за 

који географски регион вреди 
уговор. Откријте који се дело-
ви територија регулишу угово-
ром и какви су односи између 
уговорних страна. Анализирајте 
разлоге одступања. Објасните 
на шта упућује састав уговор-
них страна, редослед при на-
брајању страна и снага фло-
те. Откријте разлоге због којих 
је дошло до склапања уговора.
Анализирајте покретачке снаге 
у појединим државама. [У]

„Сједињене Америчке Државе, Белгија, Британска империја, 
Кина, Француска, Италија, Јапан, Холандија и Португал (…) 

склапају уговор. (…)
Члан I. Уговорне силе, са изузећем Кине, споразумеле су се:
1. Поштоваће се суверенитет, независност, као и територијална и админис-

тративна целовитост Кине.
2. Кини је дозвољено, без ограничења, да себи створи успешну и сталну вла-

ду и ту владу да одржи.
3. Својом снагом и утицајем потрудиће се да остваре делотворне равно-

правне принципe у трговини и привреди целе нације, на целој територији Кине.
4. Спречиће покушаје искориштавања Кине, као и угрожавања сигурности по-

менутих братских држава.
Члан II. Уговорне силе сагласне су у томе да неће узети учешће у таквим уго-

ворима, споразумима, договорима, са једном или са више сила, било да су они 
појединачни или заједнички, који би повређивали или ограничавали принципе на-
ведене у Члану првом.“ (Вашингтонски уговор девет сила о Кини, 1922)

Одредите шта значи у спо-
разуму „принцип отворених 

врата“, ако се то односи на Кину. 
Установите чији интерес је шти-
тио овај принцип? Ко је изостао 
из уговора? Због чега? [У]

КИНА И ЈАПАН

„Сједињене Америчке Државе, Британска империја, Француска, Италија и 
Јапан вођени жељом да допринесу одржавању свеопштег мира и смање своје 
издатке који се односе на трку у наоружавању, одлучиле су да ће у том циљу 
склопити уговор који ће ограничавати њихове поморске снаге, те из тих разлога 
(…) споразумели су се у следећем: 

Члан IV. Замењени линијски ратни бродови, укупно по тонама, рачунато у це-
лини, у односу на поједине уговорне силе по типско-истиснутој води брода, не 
могу превазићи следећу количину: Сједињене Америчке Државе 525 000 тона, 
Британска империја 525 000 тона, Француска 175 000 тона, Италија 175 000 тона, 
Јапан 315 000 тона. (…)

Члан VI. Ниједан ратни линијски брод уговорних страна не може располага-
ти топом калибра већег од 16 цола. (…)

Члан VII. Укупни садржај тона ратно линијских бродова носача авиона, рачу-
нато за целокупни садржај тона у односу на поједине уговорне силе по типско-
истиснутој води брода, не може превазићи следећу количину: Сједињене Аме-
ричке Државе 135 000 тона, Британска Империја 135 000 тона, Француска 60 000 
тона, Италија 60 000 тона, Јапан 81 000 тона.

Члан XIX. Сједињене Америчке Државе, Британска Империја и Јапан су 
се и у погледу утврђења поморских база споразумели да ће на доле означе-
ним територијама и на својим поседима задржати на дан потписа овог уговора 
постојећи status quo.“ (Вашингтонски уговор о флоти, 1922)
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Кина и Јапан између два 
светска рата

Установите које су ве-
лике силе биле спо-

собне за интервенцију у 
Кини. Укажите како су се 
стране силе укључиле у 
спољно-политичку борбу 
Кине. Анализирајте Јапан-
ске освајачке циљеве у том 
раздобљу. [У]

Члан I. Влада Совјетског Савеза (…) свечано објављује да се Русија у односу 
на Персију дефинитивно одриче политике силе коју су водиле империјалистичке 
владе оне Русије која је срушена вољом радника и сељака.

Полазећи од тога и вођен жељом да персијски народ буде независан, да се 
развије и слободно располаже својим националним богатством, влада Совјетског 
Савеза проглашава ништавним и безвредним све оне споразуме, уговоре  које је 
бивша царска влада склопила са Персијом и који су угрожавали права персијског 
народа.

Члан II. Влада Совјетског Савеза осуђује политику коју су водиле владе царске 
Русије која је под изговором осигурања независности азијских народа, без њиховог 
пристанка, склапала уговоре са европским силама, који се односе на Исток, чији је 
крајњи циљ био постепено подјармљивање народа. Влада Совјетског Савеза без-
условно се одриче ове грешне политике која је животно јаке народе Истока испо-
ручила организованим незајажљивим и тиранинским европским разбојницима.

Члан III. Високе уговорне стране сагласне су да прихватају и поштују државне 
границе између Персије и Русије. (…)

Члан V. Високе уговорне стране се обавезују:
(…) 2. Да неће допустити трећој држави или организацији, која функциони-

ше под било којим именом, да према било којој Високој уговорној страни покаже 
непријатељство, нити на територију било које Високе уговорне стране увезе или 
преко ње транспортује средства која се могу користити против друге Високе уго-
ворне стране;

 3. Са свим расположивим средствима, спречиће задржавање трупа било које 
државе или оружаних снага на својим територијама уколико њихово постојање уг-
рожава границу, интерес и безбедност друге Високе уговорне стране.

Члан VI. Високе уговорне стране су сагласне да, уколико би једна трећа 
сила покушала да оружаном интервенцијом води експлоататорску политику на 
територији Персије или би територију Персије хтела да искористи за војну базу 
против Совјетског Савеза, као и у случају, ако би једна инострана сила угрозила 
границе Совјетске Федеративне Социјалистичке Републике или са њом савезничке 
силе, а влада Персије на упозорење Владе Совјетског Савеза не би могла сама от-
клонити, Влада Совјетског Савеза имаће права да на територију Персије пошаље 
војне трупе у циљу војних ангажовања ради своје одбране. Влада Совјетског Саве-
за се обавезује да се након отклањања опасности неодложно повуче са територије 
Персије. (…)“ (Совјетско-персијски уговор, Москва, 1921)

Сакупите делове текста 
са идеолошким каракте-

ристикама и одредите основну 
идеологију совјетске спољне 
политике. Упоредите садржај 
уговора са идеолошким захте-
вима. Анализирајте везу између 
идеологије и совјетске влада-
вине у том региону. Откријте 
у којој мери се оне поклапају 
у датом временском периоду. 
Установите која права је до-
била Русија у Персији. Украт-
ко изнесите какав утицај је мог-
ла изазвати совјетска спољна 
политика у тим просторима у 
свету и у круговима европске 
дипломатије. [Р]
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Совјетска Русија је проме-
нила спољну политику из 
времена царства и оценила 
ју је као империјалистичку. 
Истовремено и нова држа-
ва је требало да мисли на 
своју безбедност; њен ос-
новни циљ био је извоз ре-
волуције. Поставља се пи-
тање: које су биле нове и   
које старе црте совјетске 
спољне политике? Размот-
рите питање на основу 
склопљеног уговора са 
Персијом (Ираном).

Гл
ед

иш
та



76 / У међуратном периоду

НАЦИЗАМ У годинама после Првог светског рата у 
Немачкој, већина младих, који су се вратили из рата, 
нису могли да се снађу. Нису имали посла, а они који су 
га имали, осећали су се пониженим у односу на положај 
коју су имали у војсци. Мрзели су цивилни живот у којем 
су се, по њиховом мишљењу, многи обогатили на непош-
тен начин, док су се они патили на фронтовима. Масов-
но су прилазили крајње десничарским организацијама 
које су се формирале након рата и које су пружале уто-
чиште изгубљеним људима, те примењујући социјалну 
демагогију, нагињали су према диктаторској владавини.

Нацистички покрет (нацисти) је у почетку двадесе-
тих година био само једна од бројних ултра–десничар-
ских организација. Први пут су на себе скренули пажњу 
1923. када су у Минхену, главном граду Баварске по-
кушали извести пуч. У једној пивници ухватили су чла-
нове баварске Владе, хтели су  приграбити власт (пивс-
ки пуч). Њихова акција брзо је спречена. Процес који је 
следио после пуча и изрицање затворске казне скрену-
ли су пажњу на вођу партије Адолфа Хитлера. 

Хитлер је своје идеје изнео у књизи под називом 
„Mein Kampf“ (Моја борба). Његове идеје биле су ме-
шавина социјалне и националне демагогије. Књига 
је постала програмска платформа нацизма. Радници-
ма је обећавао посао, заустављање крупног капитала, 
а капиталистима ограничење комунистичке и синдикал-
не делатности. Сељацима је обећавао земљу на но-
вим територијама које ће бити освојене. Објавио је бор-
бу против ратних неправди учињених према Немци-
ма, наступио је као бранитељ немачке мањине у другим 
државама. Поред кориговања Версајског мировног уго-
вора у његовим плановима од самог почетка се појавила 
идеја ширења у правцу истока, мисао прибављања Ис-
точног „животног простора“ .

У његове идеје добро се уклапала расна теорија, 
по којој су Немци виша раса у односу на остале наро-
де (према њиховим речима Аријевци). Расна теорија је 
усмерена првенствено против Јевреја, које је прика-
зивала оличењем свега што је лоше.

ПРИСВАЈАЊЕ ВЛАСТИ Годинама нацистичка партија 
није могла постати значајнија партија, али су изгра-
дили свој партијски апарат, организован на насиљу и 
пропаганди.  Популарност нацистичке и националне 
демагогије увећавале су две чињенице: примена мо-
дерних средстава и методике у пропагандне сврхе 
и примена насиља. Хитлер је поред традиционалних 
средстава – плаката и штампе – користио и нову тех-
нику – радио и филм. Често је путовао авионом, па је 
тако у једном дану могао наступити на више места. У 
својим говорима свесно је примењивао психолошке ме-
тоде за манипулисање масама. Убећивање су нацис-
ти допуњавали застрашивањем противника, које су 
обављали браонкошуљаши, јуришне чете партије (SА).

Светска економска криза, неизвесност и беда коју 
је она донела, створили су шансу за нацисте. Стално  
је растао број чланова партије, изборни резултати 

су се побољшали. Сличним темпом је растао и утицај 
комуниста. Грађанске партије и социјалдемократи 
нису наступили јединствено против екстремних 
партија. Већина бирача 1932. гласала је за неку екст-
ремну партију (за нацисте: 37,8%, за комунисте: 14,3%). 
Поједине десничарске групе, уплашене јачањем ко-
муниста, а мислећи да ће моћи обуздати нацисте, по-
могле су Хитлеру.  После више промена Владе, на по-
четку тридесетих година председник републике Хин-
денбург је (30. јануара 1933)  наименовао Хитлера,
вођу партије која је добила највише гласова на избори-
ма 1932, за канцелара (председник владе), који је тако 
уставно дошао на чело коалиционе владе.

Они који су мислили да ће моћи држати Хитлера 
у својим рукама, убрзо су се разочарали. Нацистички 
вођа је у духу метода екстремних партија, не бирајући 
средства, освојио потпуну власт. На место канцелара 
доспео је искористивши демократска правила, а по-
том изигравши остатке демократије укинуо је устав-
ност. Расписао је нове изборе из којих је искључио ко-
мунисте, позивајући се на подметање пожара у зграду 
немачког Парламента (Рајхстаг). Уз помоћ новог сази-
ва прихваћен је нови Закон о овлашћењу који му је 
омогућио да искључењем законодавства управља пу-
тем уредби. После смрти Хинденбурга (1934) постао 
је и председник (вођа и канцелар).

НАЦИСТИЧКА ВЛАСТ Хитлер је по кратком пос-
тупку укинуо све институције уставног система. Пос-
ле комуниста, и остале партије су дошле на ред – и 
њих је уништио, а велики део њихових вођа позатва-
рао је у концентрационе логоре. Потом су ликвидира-
на сва друштвена самоорганизовања, све их је распус-
тио: од синдиката до ђачких организација, закључно са 
једноставним удружењима. Целокупна власт је концен-
трисана у нацистичкој партији, а унутар ње у рукама 
вође Фирера. Једино су цркве избегле методе тотали-
тарне партијске државе, мада је и њихово деловање 
значајно ограничено.

Хитлерову потпуну власт угрожавале су још само две 
групе: војска и полувојна организација партије SA која 
је располагала ограниченом самосталношћу.  Решење 
ова два питања било је међусобно повезано. Војни ру-
ководиоци су се плашили да ће Хитлер уз помоћ SA 
формирати нову војску, док је чланство SA, схватив-
ши озбиљно социјалну нацистичку демагогију, после 
придобијања власти захтевало „другу револуцију“, од-
носно, ограничавање крупног капитала. Због тога се Хит-
лер, ослањајући се на две организације унутрашње 
безбедности SS и Гестапо (Тајна државна полиција), 
које су биле потпуно у његовим рукама, обрачунао са 
SA (Ноћ дугих ножева, 29–30 јуна 1934). Овим својим 
кораком ослободио се својих унутрашњих противника у 
партији и придобио признања војске.

Да би учврстио диктатуру, Хитлер је развио антисе-
митизам. Донети су расни закони (Нирнбершки зако-
ни, 1935) којим су немачким грађанима, које су сматрали 

14. Нацизам у Немачкој
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Јеврејима, одузели држављанство. На државни предлог
1938. отпочели су погроми државних размера (Крис-
тална ноћ, 9–10. новембра 1938).

Хитлер је и током присвајања власти настојао да 
придобије масe и утиче на њих. И даље су органи-
зоване масовне демонстрације, митинзи. Сви, од деце 
до старих особа били су присиљени да се укључе у 
организацију нацистичког карактера где је тражено 
да јавно испољавају подршку режиму. Поред штампе и 
уметници су радили у служби нацистичке пропаган-
де. Нова нацистичка уметност форсирала је класичну, 
монументалну уметност.

Долазак нациста на власт омогућила је велика свет-
ска економска криза. Хитлеру је било јасно да без 
оживљавања привреде не може учврстити своју власт. 

Нацисти нису укинули приватно власништво, али су 
повећали државну интервенцију у привреди и државно 
управљање. С једне стране, држава се појављивала као 
наручилац (нпр. градња аутопутева), а с друге стране, 
капитал су присилили на социјалне уступке (социјално 
осигурање, плаћени одмор). Све ово довело је до порас-
та производње и брзог сузбијања незапослености.

У савлађивању кризе значајну улогу играло је понов-
но покретање наоружавања јер, слично инвестицијама 
у инфраструктури, и то је била државна наруџба, а ис-
товремено није оптерећивала тржиште артиклима ши-
роке потрошње. Захваљујући општем привредном про-
цвату, наоружавању и јачању војске, Немачка је изаш-
ла из кризе. Све је то значајно повећало Хитлерову по-
пуларност у кругу Немаца.

„1. Захтевамо да се на основу права на самоопредељење 
сви Немци уједине у Великој Немачкој.

2. За немачки народ захтевамо идентична права са осталим народима. Захте-
вамо стављање ван снаге Версајског и Сен-Жерменског мировног уговора.

3. За обезбеђивање прехране нашег народа и за исељавање вишка нашег на-
рода захтевамо територије и земљу.

4. Само онај може бити држављанин ко је грађанин. Само онај може бити 
грађанин у чијим жилама тече чиста крв, без обзира на веру. Баш због тога, Јеврејин 
не може бити грађанин.

6. Само држављанин може имати права и може одлучивати о вођењу и законима 
државе. Баш због тога захтевамо  да се све врсте јавних служби, било покрајинских, 
било да је реч о општинској функцији, могу попунити само држављанима.

7. Захтевамо да држава – као обавеза – првенствено води бригу о могућностима 
зараде и живљења држављана. Ако није могуће бринути о свим становницима у 
држави, онда треба истерати из земље оне који припадају другим народима. (…)

У интересу горе реченог захтевамо:
11. Укидање прихода који су остварени без рада и труда. Сламање каматног 

ропства.
12. Имајући у виду велике људске жртве, који сваки рат тражи од народа, свако 

ратно богаћење треба жигосати као деловање против народа. Баш због тога зах-
тевамо предају свих ратних профита.

13. Захтевамо подржављење фабрика које се налазе у рукама компанија.
15. Захтевамо изградњу система за одговарајуће збрињавање старијих осо-

ба.
16. Захтевамо формирање и одржавање здраве грађанске средње класе. Зах-

тевамо стављање великих робних кућа у друштвено власништво и омогућивање 
занатлијама да их могу изнајмити за јефтину надокнаду. Захтевамо да се код не-
ких државних, покрајинских и општинских транспорта најстрожије воде интереси 
занатлија. (…)

19. Захтевамо да се римско друштвено право, које служи материјалистичком 
светском систему, замени са немачким друштвеним правом. (…)

23. Захтевамо да се води законска борба против свесних политичких лажи и да 
ова борба добије место у штампи. Са циљем остварења истинске немачке штам-
пе захтевамо:

а) да сви уредници и сви сарадници штампе, која се издаје на немачком језику, 
искључиво буду Немци. (Из програма Немачке национал-социјалистичке раднич-
ке партије, НСДАП, 1922)

НАЦИЗАМ

Групишите теме које су се појавиле у програму. Установите какве супротности, неправде и гнев наводи Немач-
ка национал-социјалистичка радничка партија (НСДАП). Откријте какво решење нуде нацисти. Објасните у как-

вим су међусобним односима поједини предлози решења. Одредите које друштвене групе и слојеве програм наво-
ди у својим циљевима. Именујте идеологије које препознајете у нацрту текста. [Р]

1

Направите списак особина 
и тежњи које се могу пре-

познати на плакату. [З]

2

Архива

Плакат из периода када је Хитлер 
дошао на власти Натпис: „Хитлер гра-
ди, помози и ти. Купуј немачку робу“.
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 „Док маса која слуша 
стално коригује говор-
ника – јер из израза 

лица слушалаца говорник увек може оце-
нити колико прате његова излагања –  мо-
же установити, да ли његове речи постижу 
жељени утицај, дотле писац уопште не поз-
наје своје читаоце. (…)

Овоме доприноси још и околност да 
је највећи део људи лењ, заостао и нера-
до узима дело које не одговара његовим 
схватањима и не пружа оно што човек очекује 
од њега.“ (Хитлер: Мајн Кампф, 1924)

ПРИСВАЈАЊЕ 
ВЛАСТИ

Установите која је партија 
постала утицајна у периоду 

који обрађујемо. Откријте које  
чињенице су играле важну улогу 
у изборним резултатима партија.
Објасните у парламентарним 
оквирима којим средствима се 
могао спречити долазак Немач-
ке национал-социјалистичке 
радничке партије (НСДРП) на 
власт. [У]

Незапосленост у Немачкој 
(1929 – 1937)

Пратите промену незапос-
лености и упоредите је са 

резултатима избора. Откријте 
разлоге незапослености. [Р]

Немачки страначки односи 
између 1919–1933.
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На основу текста и слике одредите как-
ву је улогу наменио Хитлер масовним 

зборовима. Установите какво је Хитлерово 
мишљење о маси. Установите колико његове 
говорничке методе одражавају схватање 
ових средстава. [З]

Хитлер и маса

Упоредите шта поручује текст и слика о маси, и о вези између 
масе и вођи. [З]
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„Природа не трпи сједињавање слабијих јединки са ја чим, 
а још мање допушта вишој раси да се стопи са нижом ра-
сом, јер би иначе једним ударцем пропао сав њен, можда, 

хиљадугодишњи, рад.
То доказују поуке које смо безброј пута извукли из историје. Историја са 

застрашујућом прецизношћу показује да је мешање аријевске расе са народима 
нижег ранга увек доводила до снижавања културног нивоа. Највећим делом из гер-
манских елемената састављени становници Северне Америке, који су се само у 
малој мери мешали са другим народима, поседују другу културу од Средње и Јужне 
Америке, где су се, углавном, латински усељеници често мешали са урођеницима. 
Већ и овај пример јако и одлучно показује деловање расног мешања. Расно чисти 
германски становници америчког континента владају делом земље и остаће госпо-
дари све дотле док не падну у грех крвне заразе.“ (Адолф Хитлер; Мајн Кампф)

Изразите једним појмом о 
чему гласи излагање. Обра-

тите пажњу на то каква је   уло-
га природне аналогије у   рас-
вет љавању узрока. По тра  жите 
ствар ни са држај ис то риј ског раз-
ла га ња и тачку код ко је из ствар-
ног елемента прои зилази лаж ни 
за кључак. Реконструишите ло-
гич ку грађу текста. Припреми те 
на основу различитих тема сли ч-
на лажна излагања која са држе 
и стварне елементе.[У]

НАЦИСТИЧКА 
ВЛАСТ
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Хитлер отвара аутопут. У 
углу слике види се 

нови народни 
аутомобил; 
фолксваген

Објасните какву у ло -
гу игра ју у на цис  тич-

кој економској по  ли ти-
ци и у пропа ганди до  га-
ђаји који се виде на  сли-
ци. [У]

Антисемитистички поли-
тички плакат  и продав- 

 н ице обележене
Дави довом

звездом 
у Немачкој   

Прикажите од којих 
елемената се у на-

цис  тич кој пропаганди са-
стоји слика о непри ја те-
љима. [З]

Веза између партије и  
др жав не влас ти у 

ко му нистичкој 
и фа шис тичкој 

дик татури

7

8

9

10
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13

Наведите карак-
те ристике тотали-

тар них држава  (једно-
пар тијских држава). От-
кријте какве могућ ности 
поседује појединац за 
одбрану своје сло боде. 
[Р]
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Јавно спаљивање књига јеврејских и антифашис-
тичких аутора 

„Приредба у спортској дворани (…). Иста та одушевљена маса, 
иста та уверавања од стране Хитлера. Говорио је слободно, без кон-
цепта. Оштро артикулисане речи су као бич ударале по слушаоцима. 
Са демонском снагом сугерисао је да ће створити нову Немачку, да 
ће укинути незапосленост и беду. Када је рекао „Добробит друштва 
је важнија од личног интереса“, осећала сам се јако збуњено. Дотле 
сам, углавном, гледала своју корист и нисам водила рачуна о другим 
људима, живела сам сасвим егоцентрично. Стидела сам се и барем у 
том тренутку била сам спремна жртвовати се за друге. Можда нисам ја 
била једина која се тако осећала. Највероватније многи се нису могли 
отргнути Хитлеровој сугестији.“ (Из Хитлеровог говора, 1932)

Како оцењује Хитлеров говор некадашњи слушалац? Какав утицај 
је изазвао Хитлеров говор? [З]

„Био је у цивилу. Понашао се лежерно. Собу су уредили скром-
но и могуће најнепријатније. Рекао је: – Као што видите, госпођице 
Рајфенштал, не придајем важност личним стварима и комоцији. Пот-
ребан ми је сваки сат за решавање проблема мог народа. Због тога 
је имовина само терет за мене, чак ми и библиотека краде време, јер 
јако много читам.

Ућутао је, па ме понудио пићем. – Ако дајемо – настављао је Хит-
лер – од некуд треба и добити. Ја из књига добијем што ми треба. Мно-
го тога треба да надокнадим. Кад сам био млад нисам имао ни пара 
ни могућности да добијем темељно образовање. Сваке ноћи прочи-
там око две књиге, чак и онда, кад касно идем у кревет.

Упитала сам: – Која вам је омиљена тема? Спонтано је одгово-
рио: – Шопенхауер – он ми је био професор.“ (Из приватног разго-
вора о Божићу 1935)

„Често су питали какав је утицај имао Хитлер на мене? Када су 
ме саслушавали Савезници, то је било најважније питање. Није лако 
написати каква сам осећања гајила у то доба према Хитлеру. С једне 
стране била сам му јако захвална, јер ме је одбранио од личних 
непријатеља попут Гебелса, а и због тога, јер ме је као уметника це-
нио. С друге стране ме је изнервирало и осрамотило када сам у јесен 
1942. допутовала из Доломита кући и у Минхену први пут видела да 
Јевреји морају носити жуту звезду. То да су их водили у концентраци-
оне логоре и убијали, тек после рата сам сазнала од Савезника.

Моје одушевљење Хитлером већ се охладило, али његова успо-
мена још увек живи у мени. Моја осећања су током сусрета била про-
тивречна. Много тога ме је збуњивало. За мене је, на пример, било 
неподношљиво што је Русе третирао као да су »нижег ранга«. (…). 
Одлучила сам да ћу га упитати зашто не погледа бомбардоване не-
мачке градове, али сам ипак остала нема.

Хитлер ми је пољубио руку, мог супруга је само кратко поздравио, 
после чега га није примећивао. Пало ми је у очи како се повио, како 
му се тресу руке, како му очи трзају – остарио је од последњег сус-
рета. Упркос спољним знаковима пропадања ипак је из њега зрачила 
она магична снага коју је увек поседовао. Осећала сам да мушкарци 
и жене који су га окруживали слепо извршавају његове наредбе.

(…) одмах након поздрава почео је да говори – скоро један сат – 
потом је следио нови монолог. У међувремену се узнемирено шетао 
горе-доле.

Три су га теме нарочито заокупљале. У првом реду је детаљно 
говорио о послератној обнови и градњи Немачке. (…). Друга тема је 
била Мусолини и Италија. Све узбуђенији, Хитлер се после тога ус-
мерио на Енглеску. Дрхтећи од беса, са стиснутом песницом викао 
је: »Истина је, као што стојим овде, да Енглез неће своју ногу стави-
ти на немачко тло.«

Као да се пробудио из неког транса, изненада се вратио у ствар-
ност. Прочистио је своје грло, па је учинио недвосмислени покрет, из 
чега смо сазнали да је посети дошао крај. (…) Осећала сам да га више 
нећу видети. (последњи сусрет са Хитлером 1944)

Установите како се мењало мишљење 
аутора о Хитлеру и о његовом утицају.

Откријте шта се одиграло у души аутора и 
шта је био резултат тога. Припремите кратак 
преглед о Хитлеровом карактеру. [П]

Установите какав утисак је желео ство-
рити Хитлер о себи. Откријте где се на 

делу показује извештаченост, а где прете-
ривање. Какву везу имају цитат и слика (17. 
извор)? [З]

14

15

17

16

Цео свет с правом сматра  Адолфа 
Хитлера за најодговорнију личност за 
нацистичка злодела. Баш због тога је 
важно да разумемо, помоћу којих чи-
нилаца је могао остварити тако велик 
утицај. Цитирано је неколико детаља из 
сећања Лени Рифенштала (1902–1995) 
филмског режисера, аутора нацистичких 
пропагандних филмова.
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ИЗАЗОВ НАЦИЗМА И ПОЛИТИКА ПОПУШТАЊА  Хит-
лер је одмах након доласка на власт почео ојачавањем 
војске, што је Версајски уговор забрањивао. Због тога 
је напустио Друштво народа које је бдило над миром 
победника (1933). Поново је увео општу војну обаве-
зу, наредио развијање модерних врста оружја (1935).  У 
истој овој години, у складу са уговором о миру, станов-
ништво Сарске области гласало је о томе, где жели 
припадати. Немци су се одлучили за Немачку. Хитлер 
је увреду учињену немачком народу искористио као 
разлог за експанзију. Немци ово нису осећали, а ни за-
падне силе нису се успротивиле.

Западне силе – у првом реду Велика Британија 
– да би избегле конфликт, пристале су на политику 
попуштања. У томе је важну улогу играо јак пацифи-
зам становништва и страх од Совјетског Савеза који се 
такође наоружавао. Надали су се да ће моћи усмери-
ти Хитлера према Истоку, као што је то Хитлер и на-
глашавао у својој књизи „Мајн Кампф“. Због тога се мог-
ло десити да када је Хитлер окупирао област Рајне 
– и тиме нарушио Уговор из Локарна – западне силе 
се нису супротставиле његовој политици (1936). Хит-
лерови спољнополитички успеси значајно су ојачали 
његов положај у Немачкој. Његова хазардерска игра око 
наоружавања такође је била успешна. У појединим ро-
довима нацистичка војска се модернизовала и већ 1938. 
приближила (ваздушне снаге, тенкови) по јачини снага-
ма западних великих сила.

ШПАНСКИ ГРАЂАНСКИ РАТ:  У Шпанији је светска 
економска криза довела до пада диктатуре и слома 
монархије (1931). Нова република спровела је радикал-
не реформе (аграрна реформа, смањење утицаја цркве, 
социјални закони). Због кризе ојачале су екстремне сна-
ге. Сукоби крајње левичарских и крајње десничарских 
група постајали су све крвавији.

Генерал Франко је 1936, уз подршку значајног де-
ла армије подигао десничарски устанак. Започео 
је грађански рат (1936–1939). Обе стране имале су 
спољну подршку. Побуњеног генерала наоружањем и 
трупама (нпр. легија Кондор) помагале су фашистичка 
Италија и нацистичка Немачка. За нацистичку немач-
ку војску пружила се могућност да испроба ново оружје 
на шпанском тлу (нпр. авионе). 

Републиканце је помагао Совјетски Савез, а то је 
доводило до јачања комуниста који су желели придо-
бити антидиктаторски републикански покрет. Уз репуб-
ликанце је била европска и америчка левица – они 
су истовремено симпатизирали са Совјетским Са-
везом. На хиљаде њихових добровољаца је кренуло у 
међународне бригаде које су узеле учешће у борбама. 
Западне силе пропагирале су политику немешања. То 
је била последица попуштања и напора пацифиста да 
се избегне, али тако је ослобођен терен за учешће фа-
шистичких и комунистичких велесила. Победу је на крају 
извојевала Франкова војска, а након крвавог грађанског 
рата следиле су деценије војне диктатуре.

ПРЕСТРУКТУИСАЊЕ НА СВЕТСКОЈ ПОЛИТИЧКОЈ 
СЦЕНИ  Јачањем нацистичке Немачке измењен је од-
нос снага у Европи. Француска, увидевши распад без-
бедносног система, ког је она створила, приближавала 
се Совјетском Савезу (1934). Демократија, која се му-
чила са комунистима и крајњом десницом, није имала 
поверења у Совјетски Савез који је такође изграђивао 
диктатуру и наглашавао потребу светске револуције, 
мада је међународна комунистичка организација, Ко-
минтерна усмеравана из Совјетског Савеза позивала 
на борбу против фашизма и објавила политику на-
родног фронта. Суштина народног фронта је да ко-
мунистичке партије треба да склопе привремени савез 
са социјалдемократама и грађанским партијама против 
фашизма.

Истовремено у политици фашистичке Италије
настале су значајне промене. Средином 1930-их го-
дина Мусолини је био против Хитлеровог утицаја у 
дунавској регији и претио је интервенцијом у случају 
Аншлуса. Али због империјалистичких планова, 
заузимањем Абесиније (данашња Етиопија) Италијани 
су дошли у сукоб (1936) са Британцима и Французи-
ма, а освајачки рат је показао слабости италијанске 
војске. Тако је Мусолини био принуђен да сарађује 
са Хитлером и попусти пред његовим плановима у 
дунавском басену.

АНШЛУС И МИНХЕНСКИ СПОРАЗУМ Пошто су ство-
рени међународни услови, Хитлер је изнудио Анш-
лус, прикључење Аустрије Немачком рајху (март 1938). 
При стварању Аустрије многи су сматрали да је ова 
мала држава неспособна за  живот и радо би потпо-
могли њено уједињење са Немачком. Али 1938. ово 
је значило прикључивање нацизму, па су се мно-
ги Аустријанци успротивили. Расписали су референ-
дум, али Хитлер је наметнуо своју жељу, његове тру-
пе ушле су у земљу.

Следећа држава на удару Хитлерове агресије била 
је Чехословачка. Разлог за интервенцију Немачка је 
нашла у питању немачке националне мањине, било их 
је више од три милиона који су живели покрај немач-
ке границе (у области Судети). И Пољска и Мађарска 
наступиле су са територијалним захтевима према 
вишенационалној Чехословачкој. Чехословаци нису 
били вољни предати им Судете. Велике силе које су 
створиле Чехословачку  (Енглеска и Француска) су, 
међутим – надајући се да ће тиме задовољити Хит-
лерове захтеве – на Минхенској конференцији (сеп-
тембар 1938) уз сагласност Италије препустиле ову 
територију Немачкој. Помоћу Немачке 1939. Словач-
ка је прогласила своју независност, па су Немци 
ушли на чешку територију која је још преостала,
освојивши тако развијену војну привреду. Запад се 
још увек није умешао. Државе средишње Европие, ос-
тавши усамљене, одлучиле су да ће се постројити 
иза нацистичко Рајха, или ће се појединачно супрот-
ставити.

15. Друга половина тридесетих година – 
 живот у међуратном раздобљу 
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ПРОМЕНА НАЧИНА ЖИВОТА ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТС-
КА РАТА:  После Првог светског рата у Америци и у За-
падној Европи наставили су се токови који су започети 
на прекретници два века. У Европи је експанзија ста-
новништва прекинута, успорен је ритам раста станов-
ништва, а у просеку је порастао животни век. Број ста-
новника старог континента је опадао, као и његов утицај 
у свету, а процес су само убрзали ратни губици и шпан-
ска грозница која је харала. 

Појавом друге индустријске револуције свет су 
све више захватала нова достигнућа развоја науке 
и технике. Биоскоп, радио, премошћавање великих 
растојања, побољшање лекарске неге итд утицали су 
на свакодневни живот и политику. Масовно се користио 
– углавном у Америци – аутомобил, а при крају епохе 
покренут је и цивилни ваздушни саобраћај. Још увек 
је представљао велики изазов лет преко океана, али 
се живот у француским и италијанским селима једва 
променио. Промене је убрзало то што је развијени свет 
кризу савладавао проширивањем тржишта, односно, 
побољшањем животних услова.

Цивилизацијска достигнућа су, првенствено, би-
ла доступна градском становништву. Паралелно са 
развојем привреде смањио се број сеоског и порас-
тао број градског становништва. Ову промену изазва-
ла је реформа привреде, почео се смањивати број ста-
новништва који се бави пољопривредом и расти број 
индустријских радника. Истодобно у најразвијенијим 
државама растао је број запослених у трећем секто-
ру (образовање, услуге) на рачун индустријских рад-
ника.

Услед техничког развоја просечном човеку било 
је омогућено да дође  до више информација, а про-
ширењем бирачког права – које је сад обухвата-
ло и жене – и које постаје опште важеће, порасло је и 
њихово учешће у политици. Масовна култура, чији је 
пораст уследио током XX века, била је корак напред, 
али била је површна, па је отварала широке могућности 
за развој демагогије и популизма. Није случајно што 
је успешна политика – било да је реч о Њу дилу, било о 
нацистичкој пропаганди – примењивала најновија тех-
ничка достигнућа тог доба.
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Национални доходак
Улагања у одбрану

Ратни издаци великих сила 
1937. у процентима нацио-
налног дохотка

Установите која велика си-
ла је трошила највише на 

војску. Откријте колико је то оп-
терећивало поједине државе.
Објасните какву је улогу игра-
ло наоружавање у животу људи 
разних држава. [З]

 „Представници Уједињеног Краљевства, Фран-
цуска и Италија размотрили су у Стреси насталу 
ситуацију у Европи услед одлуке немачке Владе 

донете 16. марта [Немачка је прекршила војна ограничења по Версајском угово-
ру о миру и увела општу војну обавезу] (…)

Потврђују енглеско-француско-италијанску изјаву донету 17. јануара и 27. сеп-
тембра 1934, у којој су три владе признале да постоји потреба за одржавањем не-
зависности и целовитости Аустрије која ће  и даље усмеравати њихову заједничку 
политику. (…)

Представници три владе са жаљењем су установили да је немачка Влада 
једностраним поступцима обезвредила и пољуљала поверење јавног мњења у 
чврстоћу једног мирног система. С друге стране, обим објављеног немачког прог-
рама поновног наоружавања – чије је извршавање већ давно у току – лишило је 
сваке вредности оне предрачуне у којима су заснивани досадашњи напори за 
разоружање, а које је уједно уздрмало и наде везане за ове напоре. 

Представници трију сила и поред тога поново изјављују своју дубоку жељу да 
сачувају мир стварањем осећаја безбедности, (…) и надаље су спремни прикључити 
се свим практичним напорима који имају за циљ стварање међународног договора 
о ограничењу наоружавања. (Из одлука Стресајске конференције, 1935)

 ИЗАЗОВ НАЦИЗМА И 
ПОЛИТИКА ПОПУШТАЊА  

Установите на шта је упо-
зоравала изјава три силе 

и шта значи, на основу овога 
назван, тзв. Стресајски фронт.
Откријте по којим питањима су 
били одлучни, а по којима не.
Скицирајте какви су политички 
интереси стајали иза ове одлу-
ке. Анализирајте какве поуке је 
могло извући нацистичко руко-
водство из стресајке изјаве. [У]

1
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Током последњих дана представници немачке владе и Њеног Височанства 
Уједињеног Краљевства водили су преговоре који су имали за циљ припремање те-
рена за одржавање  опште конференције на којој би се размотрило ограничавање 
поморског наоружања. (…) Влада Њеног височанства Уједињеног Краљевства 
прихвата на претходним преговорима  продискутовани предлог немачке Владе-
да однос снага немачке ратне флоте, упоређујући са укупном снагом ратне флоте 
чланова Британске националне заједнице, у будућности одговара односу 35:100. 
(…)

ђ) У погледу подморница Немачка има право да без прекорачења односа 
35:100, који се односи на укупни обим, располаже једнаким бројем подморница као 
што је заједнички број подморница свих чланова Британске националне заједнице. 
(Нота Британске Владе, тзв. Енглеско-немачког споразума о флоти, 1935)

„Француска влада се обавезује да ни у случају модификације status quo у на-
веденом региону неће тражити у Етиопији друге повластице економског карак-
тера од горе наведених, а италијанска Влада са своје стране обавезује се да ће 
гарантовати француске економске интересе за искоришћавање џибутско–ади-
сабебске железничке пруге. (Из тајног Италијанско – француског споразума 
потписаног од стране француског министра спољних послова Пјера Лава-
лала, 1935)

Установите како се Француска односила према италијанској агресији у Ети-
опији. Откријте политичке разлоге француске одлуке . [У]

Ширење Немачке без рата

На основу карте опишите 
спољнополитичка настоја-

ња. Анализирајте како су реа-
говале велике силе на Хитле-
рове агресивне кораке (време, 
догађај). [Р]

Који интереси су терали 
странке на споразумева-

ње? Какав је однос између угово-
ра и Стресајског споразума? [З]
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Италијанске спољнополитичке 
тежње у 1930 им годинама

Установите шта је била основна теж-
ња италијанске спољне политике. Од-

редите када и какве су промене настале у 
италијанској спољној политици. Откријте 
разлоге и околности промена. [З]

ПРЕСТРУКТУИСАЊЕ НА 
СВЕТСКОЈ 

ПОЛИТИЧКОЈ СЦЕНИ

ШПАНСКИ ГРАЂАНСКИ РАТ

Шпанска Герника након немачког ваздушног напада и чувена Пикасова слика о 
том догађају

Подсетите се шта се догодило са тим шпанским градом. Откријте 
како се променио делокруг ваздушних снага од Првог светског 

рата. Објасните какву улогу је имао Шпански грађански рат у припре-
ми Немачке за нови рат. Прикажите како уметник приказује овај рат-
ни догађај. [У]

Грађански рат у Шпанији

Пратите одакле је кренуо Франко и које 
територије је у почетку заузео. Уста-

новите где и ко се најдуже супротстављао 
Франку. Оцените ефикасност међународне 
блокаде. Установите које силе су потпома-
гале противничке стране. Упознајте се са 
последицама. [П]
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„Немачка, Уједињено Краљевство, Француска и Ита-
лија, узимајући у обзир принципијелно већ постигну-
ти споразум који се односи на отцепљење Судета, 

споразумели су се у следећим условима и начинима за отцепљење, као и о при-
хватљивим методама. Услед овога и услед садашњег споразума свака преузима 
одговорност за осигуравање потребних корака за спровођење.

1. Исељавање почиње 1. октобра.
2. Уједињено Краљевство, Француска и Италија сагласне су да се исељавање 

територије заврши 10. октобра, без рушења постојећег уређења, а влада Чехо-
словачке је одговорна да се исељавање обави без уништавања горе поменутих 
уређења.

3. Детаље и моделе исељавања одредиће једна међународна комисија у којој 
ће узети учешћа представници Немачке, Уједињеног Краљевства, Француске, 
Италије и Чехословачке.

5. У 3. тачки поменута међународна комисија одредиће територије у којима ће се 
одржати референдум. Ове територије ће до референдума окупирати међународне 
формације. Међународна комисија ће одредити правила референдума. Комисија 
ће одредити дан одржавања референдума, који мора бити најкасније до краја но-
вембра.

6. Коначно одређивање граница повериће се међународној комисији. Ова 
комисија ће имати права да у одређеним изузетним случајевима четири велике 
силе – Немачкој, Уједињеном Краљевству, Француској и Италији – предочи етнич-
ка подручја мањег обима која би се предала без референдума.

7.  Свима онима који желе да се одселе са предате територије пружиће се помоћ 
као и свима онима који желе тамо да се настане. Исељење се мора пријавити 6 
дана од потписивања овог уговора. Немачко – чешка комисија ће одредити детаље 
исељавања, израдиће одредбе за олакшавање размене становништва и разјасниће 
сва принципијелна питања која су настала из ове размене.

8. Након четири недеље од дана потписивања овог споразума чехословачка 
Влада ослободиће све судетске Немце од војне и полицијске службе, уколико они 
то буду желели. У истом овом року, чехословачка Влада ће ослободити све судет-
ске Немце политичке затворенике.

Хитлер, Даладије, Мусолини, Чемберлен
(Минхенски споразум, 29. септембар 1938)

Допунска изјава уз споразум:

„Влада Њеног Величанства Уједињеног Краљевства и француска Влада су се 
прикључиле овом споразуму на тој основи, да ће се задржати предлог који се на-
лази у 6. члану енглеско – француског предлога од 19. јануара о међународним 
границама нове чехословачке државе. 

 Уколико буду уредили питање пољске и мађарске мањине у Чехословачкој, 
Немачка и Италија ће са своје стране дати гаранције Чехословачкој.“

Одредите ко је о чему одлу-
чивао. Какве границе су 

желеле да формирају велике 
силе? Откријте како  су предви-
дели тачно исцртавање гранич-
них линија. Минхенски споразум 
је довео до коначног промашаја 
спољнополитичке концепције. 
Које? Анализирајте какву је 
улогу играла немачка мањина 
у Хитлеровој политици. [У]

АНШЛУС И МИНХЕСКИ 
СПОРАЗУМ

Установите од којих тери-
торија је настала Чехосло-

вачка. Откријте које су принципе 
и интересе уважили приликом 
оснивања те државе. Објасните 
из којих разлога су отпале поје-
дине територије. [З]

Народности у Чехословачкој и рас-
пад државе

10
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ОПШТЕ ПРАВО ГЛАСА
И УВОЂЕЊЕ ПРАВА

ГЛАСА ЖЕНА

Држава
Године

Мушкарци Жене
Велика Британија 1918. 1928.

Француска 1848. 1946.

Немачка 1871. 1919.

Италија 1912. 1946.

Русија 1918. 1918.

Мађарска 1918. 1918.

Турска 1923. 1934.

Финска 1906. 1906.

Пољска 1918. 1918.

Чехословачка 1920. 1920.

Румунија 1917. 1946.

Аустрија 1907. 1918.

Енглеска ратна фабрика за време Првог светског рата. Муницију пуне жене Установите какве тенденције можемо 
запазити по питању запошљавања 

жена и права гласа. Откријте међусобну 
зависност. Објасните које чињенице су 
утицале да се прошири право гласа. [У]

Плесни парови играју чарлстон у 1920-им 
годинама

Атлетичарке на женској олимпијади у Монтекар-
лу, која је организована 1921. као протест, пошто 
на „редовним“ олимпијским играма (нпр. Амстер-
дам, 1920) нису могле учествовати жене. Женс-
ка олимпијада је изазвала велику сензацију, на-
рочито због кратких хаљина спортисткиња. Од 
1928. и женске такмичарке могу учествовати на 
олимпијским играма

Канцеларија са особљем

Прикажите како се изменила традиционална слика жене у 1920-им 
годинама. Откријте које су чињенице помогле еманципацији жена.

Анализирајте како је утицала нова улога жена на места која су оне у друш-
тву заузимале. [У]
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На преласку са XIX у XX век покрет за једнакост жена је после 
рата добио све јачи замах. Додуше, та идеја је имала и доста 
неистомишљеника.
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ЕКОНОМСКА И ПОЛИТИЧКА КРИЗА  После Првог 
светског рата и револуције Мађарска је преживела ду-
боку економску и политичку кризу. Слично осталим 
државама, које су биле у рату, и у Мађарској је драс-
тично опао стандард за време рата, а требало је ре-
организовати ратну привреду за мирнодопске услове. 
Ситуацију је отежавао распад Монархије и суочавање са 
економским проблемима који су настали услед губитка 
тржишта, престанка протока капитала и радне снаге 
у региону. Проблеми су достигли врхунац услед губит-
ка територија, а то је све привредне гране довело у те-
жак положај, од саобраћаја, па до производње пива.

Слично економским тешкоћама, дошло је и до поли-
тичке кризе. После Тријанона 1920. требало је решити 
настале проблеме: смештај стотине хиљада избеглица и 
суочавање са великим  друштвеним и политичким проб-
лемима из доба револуције,  диктатуре пролетаријата и 
контрареволуције.

Консолидацију, коју је започео Пал Телеки, прив-
ремено су обуставила два покушаја повратка Кар-
ла IV на престо (1921). Враћање на престо хабзбурш-
ког владара Антанта, а нарочито Мала Антанта, смат-
рала је неприхватљивим, јер су у томе чланице ви-
деле оживљавање Аустроугарске монархије. Државе 
Мале антанте запретиле су мобилизацијом и војном 
интервенцијом. Приликом првог покушаја повратка Хор-
ти је успео наговорити Карла да одустане од својих наме-
ра, али код другог покушаја повратка дошло је до мање 
оружане интервенције (битка код Будаерша). За време 
првог покушаја повратка краља у време „краљевских 
пучева“ поколебао се водећи слој и краљевске приста-
лице, па се тако поколебао и председник владе Пал Те-
леки, који је због тога изгубио Хортијево поверење. Гу-
вернер је поверио формирање владе Иштвану Бет-
лену, који је био близак са Телекијем, за чије име се 
везује остваривање консолидације.

КОНСОЛИДАЦИЈА ПРИВРЕДЕ Требало је извршити 
значајне промене у привреди, због преласка на мирно-
допску производњу, као и због територијалних губитака. 
Неке гране индустрије постале су сувишне, прехрамбена 
индустрија постала је превелика (нпр. будимпештански 
млинови), као и тешка индустрија гвожђа и производња 
машинске индустрије. Као могућност нудио се развој 
раније неразвијене лаке индустрије.

Међутим, промена структуре привреде захтева-
ла је озбиљан капитал, што је у двадесетим година-
ма недостајао Мађарској. Због тога су у почетку доз-
волили инфлацију. Власти су повећањем емитова-
ног новца давале кредите предузетницима који су их 
враћали новцем од инфлације – што је за њих била 
олакшавајућа околност. Међутим, инфлација је опасно 
оружје, јер може поткопати снагу привреде, отерати у 
беду оне који живе од најамног рада, заоштрити и она-
ко напету политичку ситуацију. Постало је неопходно 
увођење иностраног капитала. Међутим, у то доба по-
ражена држава је тешко добијала зајам. Значајни успех 

постигнут је када се уз енглеску подршку – победивши 
отпор Мале антанте – добило од Друштва народа 250 
милиона златних круна (зајам од Друштва народа).

Из овог кредита финансирана је реорганизација 
привредне структуре, уведена је нова валута, пенго 
[pengő] (1927). Зајам је употребљен за модернизацију 
пољопривреде (механизација), за развој туризма (хо-
тел у Лилафиреду), за модернизацију електричне и 
саобраћајне мреже (изградња чепелске слободне луке, 
електрификација пруге Будимпешта – Хеђешхалом). Из 
зајма је омогућена егзистенција средњег слоја, у првом 
реду државних чиновника и смештај избеглица које су 
стигле у Мађарску.

Бетленовом делатношћу привреда се стабилизова-
ла, а до 1929. земља је у многим подручјима индустрије 
(текстилна индустрија, електроника) премашила пред-
ратне резултате (1913) . У исто време стабилизација се 
делом ослањала на инострани капитал, а ритам прив-
редног раста – исто као и у целом региону – остао је 
нижи од предратног. 

ПОЛИТИЧКА СТАБИЛИЗАЦИЈА Економска стаби-
лизација створила је услове за политичку стабилизацију, 
а може се запазити и узајамни утицај. Бетлен је желео 
вратити систем парламентаризма, што је и Друштво 
народа очекивало од њега. Водио је рачуна да водећи 
слојеви из предратног периода сачувају одлучујући 
утицај, желео је изоловати остале групе у парламенту, 
па је само неважне функције наменио грађанским де-
мократама и социјалдемократама. Своје замисли желео 
је остварити поновним ограничењем бирачких права 
(високи цензус, јавно гласање у унутрашњости). Тако је 
сузио друштвени положај власти.

За парламентарну владавину Бетлену је била пот-
ребна јака партија на власти. Због тога се, да би оси-
гурао парламентарну већину, учланио у Нађатадијеву 
Партију малих поседника и створио Партију јединства 
(Egységes párt). Чланови ове партије били су заинте-
ресовани за аграрну реформу, па су зато сарађивали 
са њим, а тек су за време светске економске кризе по-
ново осамосталили своју партију, која је стварно засту-
пала интересе сељака (Независна партија малих по-
седника, 1930).

Бетлен је према екстремним странкама наставио 
Телекијеву политику: чланове самосталних одреда ста-
вили су под војну контролу, политичко организовање 
крајње деснице су забранили. Против комуниста су  
наступили снажније, а на основу закона о ефикаснијој 
заштити државног и друштвеног поретка (1921) уз помоћ 
полиције покушали су укинути њихове организације.

Бетлен се због унутрашњег мира и угледа у западном 
свету споразумео са социјалдемократама (Споразум 
Бетлен – Пејер, 1921). Социјалдемократе су прихвати-
ле да се неће организовати у круговима земљорадника, 
јавних службеника и железничара, а Бетлен је пак обез-
бедио слободно функционисање њихове партије и 
учешће у Парламенту.

16. Бетленова консолидација у Мађарској
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Поновно успостављање горњег дома служило је  
стабилизовању законодавства (1927). 

Његови чланови постајали су на основу досто-
јанства, положаја на функцијама, наименовањем од 
стране гувернера или на основу делегирања законо-
давне власти.

Бетлен је уз економску стабилизацију консолидовао 
и политичке односе. Формирао је ограничени парла-
ментарни систем: потиснуо је екстремисте, али у пос-
ловима народне скупштине опозиционе партије су мог-
ле само ограничено учествовати, па тако значајан део 
становништва није био заступљен.

СПОЉНА ПОЛИТИКА  Изгубљени рат и Тријанон су 
изузетно ограничили спољну политику земље. Влада 
је потписала Тријанонски мировни уговор који није 
прихватила ни јавност ни политичка елита. У исто вре-
ме, међународни односи и могућности државе нису 
дозвољавали да се ревизија тог уговора издигне на 
ниво званичне политике. За државу која је претрпе-
ла пораз, која је била под војном контролом и живела 
у непријатељском окружењу, основни задатак био је да 
се ослободи изолације и да се избори за равноправ-
ност у међународној заједници. Од великих сила Фран-
цуска је стајала уз Малу антанту. Велика Британија је по-
казивала више разумевања, нпр. подржала је мађарску 
молбу за кредит, али није хтела да наруши мировни уго-
вор. Совјетски Савез је одбио Версајски мировни уговор, 

имао је територијалне захтеве према Румунији, међутим, 
мађарско руководство није желело да сарађује са кому-
нистичком велесилом. Једино је Италија, која није била 
задовољна победом, нудила могућност за отварање.
(Италијани су помогли да се спроведе Шопронски рефе-
рендум.) Али Италијани нису хтели кварити свој утицај и 
своје добре односе са Румунима и Чехословачком, мада 
су били вољни да пруже помоћ у односу на Југославију. 

Бетлен је – као што смо видели – настојао да обликује 
унутрашњи живот државе у складу са очекивањима За-
пада. Као признање његовој политици примили су 
Мађарску у Друштво народа (1922). Значајан успех је 
постигнут и прибављањем кредита од Друштва народа. 
Али покушаји да се уздрма Мала антанта су пропали,
јер ниједна страна није хтела да попусти.

Једини озбиљнији покушај приближавања учи-
њен је према Југославији. У правцу Југославије су 
постојале најблаже увреде и територијалне претензије 
од стране Мађарске. Важна станица за међусобно 
зближавање био је Хортијев говор одржан у Моха-
чу, на 500-годишњици Мохачке битке (1926) где је по-
дсетио на заједничку борбу. Под утицајем развоја 
догађаја италијанска анти-југословенска спољна по-
литика почела је показивати већу наклоност ка спора-
зуму. Тако је настао од стране Бетлена и Мусолинија 
потписани италијанско – мађарски уговор о вечи-
том пријатељству (1927) који је прекинуо изолованост 
Мађарске.

ЕКОНОМСКА 
И ПОЛИТИЧКА 

КРИЗА
Које територије 
су биле јаче пого-

ђене кризом? Откриј-
те раз логе. Прика-
жите на какве струк-
туралне промене је 
била принуђена прив-
реда после рата. [З]

РАЗВОЈ ПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ МАЂАРСКЕ (ГДЕ 1913. ИЗНОСИ 100 %)

Годи-
не

Гвожђе и
металургија

Машинска
индустрија

Хемијска
индустрија

Производња
електричне

енергије
Текстилна 
индустрија

Прехрамбена
индустрија

1913.* 100 100 100 – 100 100
1921.  66  44  52 100  70  70
1924.  50  36  62 130 121  69
1929.  82  83 108 254 315  95

* рачунато на територији после Тријанона

ПАД ВРЕДНОСТИ КРУНЕ

Време

Вредност 100 
мађарских 

круна у
швајцарским 
у франкама

Вредност
једне

златне 
круне

у папиру
јун. 1914. 104,28      1,01
јул. 1918.  44,25      2,37
мар.1919.  22,46      4,68
авг. 1919.  11,62      9,87
дец. 1919.   3,20     34,32
дец. 1920.   1,24    106,38
дец. 1921.   0,76    137,84
дец. 1922.   0,23    466,06
дец. 1923.   0,03  6 442,00
дец. 1924.     0,0065 17 866,00

Установите на које етапе се може по-
делити инфлација круне. Одредите 

у појединим етапама економске разлоге и 
последице инфлације. Укажите на друшт-
вени утицај инфлације. [З]

број особа

1919. 1920. 1921. 1922. 1923.1918.

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

1924.

120 000
Румунија
Чехословачка
Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца

Установите када и у каквом броју су стизале избеглице у Мађарску 
са одузетих територија. Одредите какви су проблеми настали до-

ласком избеглица. Откријте у којој мери је отежавао, односно, олакшавао 
решавање проблема друштвени састав и структура избеглица. [У]

Расподела мађарских избеглица досељених у Мађарску према оригиналном месту 
становања и године избеглиштва

3

1

2

Архива
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Који је значај заме-
не валуте? [З]

КОНСОЛИДАЦИЈА
ПРИВРЕДЕ

ИЗНОС ПОМОЋИ КОЈЕ ЈЕ МАЂАРСКА ДОБИЛА ОД ДРУШТВА НАРОДА

Номинирана вредност Стварно добијени износ

Држава кредитор у оригиналној
валути

у хиљадама
златних круна

у хиљадама
златних круна

у 
хиљадама 

пенгоа
Велика Британија 7 902 700 фунти 168 723 138 532 160 498
Сједињене Државе 7 500 000 долара  37 013  29 610  34 242
Италија 170 000 000 лира  36 228  31 445  36 487
Швајцарска 30 000 000 франака  26 196  21 742  25 232
Шведска 4 585 000 круна   5 994   4 945   5 746
Холандија 4 150 000 форинти   9 257   7 683   8 923
Чехословачка 83 620 000 круна  12 145  10 049  11 668
Мађарска 2 350 000 долара  11 597   9 973  11 579
Укупно 307 153 253 979 294 375

Наведите које 
су  државе би-

ле највећи кредито-
ри. Одредите колико 
се променила струк-
тура капитала која 
је улазила у Мађар-
ску. Откријте како је 
могуће да се и Мађар-
ска налази међу кре-
диторима. [З]

Круна, некадашња трајна 
валута Аустроугарске мо-
нархије и нова валута; 
пенго

1928. је отворена Чепелска 
слободна лука. Ово је била 
најудаљенија морска лука  
у Европи

Установите значај из-
градње луке. Објасни-

те зашто су важне  инвести-
ције у инфраструктури као 
што је лука или електрифи-
кација бечке железничке 
пруге. [З]

Плакат на којем се подстиче бележење зајма 
Друштва народа

Набројте симболе кориштене на 
плакату. Откријте улогу и функ-

цију симбола. [Р]

6

7

4

5

8
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Установите између којих 
политичких снага је дошло 

до споразума. Саставите спи-
сак. У чему су попустиле стра-
не, односно, о каквим  уступци-
ма су се споразумеле? [Р]

Плакат Комунистичке партије о спо-
разуму Бетлен – Пејер

Прикажите како се мењало 
бирачко право у Мађарској.

Одредите каква ограничења су 
се појавила. Установите какве 
дискриминације постоје у начи-
ну гласања и шта је био разлог 
томе. [У]

„Званични представници мађарског социјалдемократског
радништва и њени органи поново наглашавају пред јавношћу 
да социјалдемократско радништво интересе државе по-

истовећује са сопственим интересима и спремно је пуном снагом и жртвом учест-
вовати у великом историјском послу националне обнове. Али су наглашавали да би 
ово могли чинити са одговарајућим успехом и унутрашњим спокојством, потребно 
је да се укуне неправедно третирање социјалдемократског радништва са стране 
власти и да уместо политике кажњавања ступи политика опраштања и помирења 
и да се учине такви поступци који ванредним стањима ограничену општу слободу 
гарантују до могућих граница. (…)

После подробних разговора на састанку је остварен следећи договор:  
1. Право на окупљање ће бити враћено, али зборови ће се моћи одржавати 

само у затвореним просторијама, уличне демонстрације се не дозвољавају.
2. Синдикати могу наставити свој рад који је описан у њиховим основним про-

писима без политичких деловања.  Међутим, синдикати друштвених радника, же-
лезничара и поштара се не могу поновно организовати. (…)

4. Интернирања се ограничавају на минимум, односно само на терористе, ко-
мунистичке агитаторе и друге за јавност опасне особе. (…)

5. Цензура штампе је већ укинута.
6. За оне особе, које је грађански кривични казнени суд осудио због кривич-

ног дела у оквиру масовних покрета у периоду од 31. октобра 1918. и 21. марта 
1919, односно у вези са њима извршеним кривичним радњама – издаје се уред-
ба о амнестији.

7. Убрзани судски поступци ће се постепено укинути.
8. Ванредни поступци се узимају у ревизију и постепено се стављају ван снаге.
9. Аутономност осигурања радника – уколико социјалдемократско радништво 

у принципу прихвати принцип тројне заинтересованости (радници, послодавци, 
влада) – биће поново на снази. (…)

У складу са жељом социјалдемократског радништва, паралелно са сада 
детаљисаним извршењима, изасланици радништва у вези са предложеним 
жељама изјављују да:

Интересе нације и државе сматрају идентичним са интересима радништва. (…) 
Због тога ће се социјалдемократска партија суздржавати од сваке пропаганде која 
вређа интересе Мађарске и изазива активну пропаганду у интересу Мађарске код 
иностраног руковођства социјалдемократских партија, и влада, (…), јавно преки-
да сарадњу са емигрантима и бориће се против њих и у иностранству. Оповргнуће 
терористичке информације које се шире из Мађарске. (…)

Вољан је да сарађује са грађанским слојевима на економском пољу и унут-
рашњополитичком односу. Дистанцираће се од политичких штрајкова, прекинуће 
са либералним блоковима, неће подржавати грађанску демагогију и октобристичке 
елементе. Као опозиција владе бориће се поштеним опозиционим оружјима, неће 
стварати фракциону демагогију нити спроводити републиканску пропаганду. (…)“ 
(Сажети извештај секретара министарства Др Золтана Бенца о преговорима 
бетленске Владе и социјалдемократског руководства)

„1.§. Сваки мушкарац који је напунио 24 године свог живота, десет година је 
мађарски држављанин, две године станује у истој општини или има стан и успеш-
но је завршио четири разреда основне школе или докаже прибављено образовање 
једнаког ранга са тим, има право да на изборима бира посланике (у мађарски пар-
ламент).

2.§. Право гласа има свака жена за бирање представника парламента која је 
напунила 30 година свог живота, десет година је мађарски држављанин, две годи-
не станује у истој општини или има стан и успешно је завршила шест разреда ос-
новне школе или докаже прибављено образовање једнаког ранга са тим.

12.§. Избори представника парламента обављају се делом по бирачким окру-
зима, а делом на основу спискова. (…)

13.§. (1) Бирачки окрузи престонице Будимпеште, бирачки окрузи околине Бу-
димпеште,  надаље, градови са законодавним правима власти који бирају више 
од једног представника, своје представнике бирају по бирачким списковима пре-
ма пропорционалном систему представника, а сви остали бирачки окрузи бирају 
по једног представника према општој већини.

(2) У оним бирачким окрузима у којима се избори обављају према списковима, 
избори су тајни, иначе је гласање јавно.“ (XXVI закон из 1925)

ПОЛИТИЧКА 
СТАБИЛИЗАЦИЈА

Какво мишљење је имала 
Комунистичка партија о спо-

разуму? Које тачке су нападали 
највише? Шта је био циљ КПМ у 
двадесетим годинама? [У]
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Иштван Бетлен

10

О чему говори слика (уље на 
платну) о мађарском пред-

седнику Владе? Шта сугерише 
доњи плакат о њему? [У]
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Набројте које позитивне и негативне стране се наводе 
у тексту. Проучите дискутабилна питања у вези са кре-

дитом. Анализирајте која је продуктивна, дугорочно корисна 
инвестиција. Установите које политичке снаге стоје иза крити-
ке изградње хотела. Анализирајући пример истакните преднос-
ти и мане инвестирања у туризам. [У]

„Ево ту је предмет зајма. Да ли је мађарска држава добила обећани зајам? До-
била је, а и није. Од 5 милиона фунти енглеског зајма 3,5 милиона је добијено из 
иностранства, а остале улоге су бележиле банке које нису способне ни да врате 
улоге. (…) Неки лист је написао да су морали да се бележе приходи од царине и 
дувана као покриће. Од овога срамније услове још никад нису поставили. (…)

(…) Но, Француска је забележила чак 2 милиона, Италија 0,5 милиона. То зна-
чида се мађарска фашистичка буржоазија потпуно покорила Француској, која прип-
рема борбу против Совјетског Савеза и то са потпуном сагласношћу старог пома-
гача, Италије.“ (Илегални лист КПМ о зајму, 1931)

„Друштво народа је већ 1924. тражило 50 милиона, односно 20% као кама-
ту за покриће за планирани зајам од 250 милиона. И од скупе камате тежи су и 
понижавајући били политички услови зајма, у којима су зајмодавци захтевали, као 
код колонијалних држава, у име зајма, улагање значајног дела државног дохот-
ка, концесију на искориштавање сировинских извора, а изнад тога новчану и еко-
номску контролу. (…)

Да није, можда, настао привредни процват или велики развој из иностраног 
кредита? Напротив, раст колонијалне зависности и проширивање владавине ба-
нака и картела. Један значајни део капитала, због ниског нивоа потрошње у држа-
ви и ограничености унутрашњих потреба, није ни стигао до продуктивних улагања. 
Значајан део зајма није донео са собом проширење продуктивне производње, 
него и послове великим банкама, луксузне градње, прекомерну администрацију и 
презадужење државе, а изнад свега овога, потчињеност англо – америчком капи-
талу. (Аладар Мод: 400 година борбе за самосталну  Мађарску, 1951)

„Друштво народа је на 250 милиона круна стабилизацио-
ног кредита преузело гаранцију на 20 годишњи рок отплате, 
поред тога је обавезало мађарску Владу да створи монопо-
лом овлашћену Националну банку за издавање акција. Курс 
круне одредили су према енглеској фунти, а 1925. увели су 
нову новчану валуту, пенго. Четвртину зајма су наменили за 
покриће мањка државног буџета, а остали део утрошен је 
на инвестиције, чији је значајни део – врло често вођен по-
литичким сугестијама – повећао ниво инфлације.“ (Текст из 
уџбеника, 1998)

„Његово достојанство гувернер Краљевине Мађарске и 
његово величанство краљ Италије установивши постојећу 
усаглашеност у бројним интересима, прожети од стране оне 

искрене жеље да остварују истинске пријатељске везе и желећи да се брину о томе 
да уједине своје напоре који су усмерени на мир и ред. (…)

Члан 1. Између Мађарског Краљевства и Италијанског Краљевства постојаће 
стални мир и вечито пријатељство.

Члан 2. Високе стране се обавезују да ће она спорна питања било какве при-
роде која се међу њима поставе и која се не могу решити дипломатским путем, у 
одговарајућем року подвргнути под поступак измирења и одабраном судском пос-
тупку усклађеним према насталом случају.“ (Италијанско-мађарски пријатељски 
уговор, Рим, 5. април 1927)

Установите какви су кон-
кретни споразуми доне-

ти. Зашто је уговор значајан за 
Мађарску? Објасните који су 
били интереси Италије. [З]

СПОЉНА 
ПОЛИТИКА

Које чињенице истиче лист? 
Објасните који је циљ кри-

тике. [З]

Установите које ставке зај-
ма напада аутор. Одреди-

те чију улогу тумачи као нега-
тивну и откријте какво је поли-
тичко опредељење заступао. 
Образложите свој став. [У]

Лилафиредски Хотел „Палота“ је ин-
вестиција из зајма Друштва народа. 
Критиковали су ту инвестицију јер је 
грађена за владајућу класу. Многи су 
сматрали да је хотелска инвестиција 
непотребна, штавише, штетна.
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У вези са кредитом Друштва народа поставила су се многа питања почев од штетних услова, преко корупције и 
владавине иностраног капитала, до сувишне употребе. Свака критика имала је своје аргументе, међутим, свакако 
је интересантно проучити да ли је била значајнија штета или корист од зајма. Један део оптужбе служио је 
политичким циљевима тј. за поткопавање угледа Бетленовог режима, а други део је одраз епохе или убеђења и 
ставова аутора. Гл

ед
иш

та
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СПОРА МОДЕРНИЗАЦИЈА  Модернизација мађарског 
друштва за време дуализма је убрзана. Паралелно са 
индустријским развојем појавили су се и ојачали ка-
рактеристични слојеви модерног друштва: грађанство, 
интелигенција, службеници, као и радништво. Истовре-
мено, карактеристично за закаснели друштвени развој, 
одлучујућу улогу чак и на крају епохе имали су вели-
ки поседи и  сељачки слој, везан за аграрну привреду. 
Између два светска рата наставила се модернизација, 
полако се смањивао однос броја пољопривредног, а 
растао број радничког становништва, интелигенције 
и службеника. Мађарска се налазила у периоду друш-
твеног преображаја, када је брже растао број радниш-
тва (а не запослених у трећем сектору) на уштрб  ста-
новништва које се бавило пољопривредом.

РАСЛОЈАВАЊЕ ДРУШТВА  Ни друштвена хијерархија 
није се значајно мењала. Пошто су велепоседи остали 
нетакнути, политички ставови и старе навике  (мен-
талитет, начин понашања) велепоседника остали су 
непромењени. И надаље је аграрни пролетаријат чи-
нио велику масу, мада је ојачало имућно сељаштво.
Највећи проблем мађарског друштва био је и надаље 
непромењени положај сиромашног сељаштва.

Бројност мађарског грађанства је порасла: број 
средњег грађанства био је низак, а ситног грађанства 
висок. Растао је број радника, а услед промене еко-
номске структуре променио се и његов састав. Опао 
је број стручних радника, а растао је број приучених, 
повећао се и број помоћних радника што је ишло заједно 
са порастом женске радне снаге. Због насталих проме-
на порастао је број оних радника, чија је плата била 
сразмерно нижа, што је допринело опадању животног 
стандарда радника. 

Основу средње класе која је била у јачању и на-
даље је чинила „господска средња класа“, која се труди-
ла да одржи стил и начин живота некадашњих џентрија.
Племићко порекло одавно већ није био услов за припад-
ност „господској средњој класи“. Наравно, ова група је 
била шаролика, ту су припадали сви из господског све-
та, од интелигенције, који су држали слуге, слушкиње и 
самостално водили домаћинство, до средњих поседни-
ка (нпр. Хорти). Државна власт је постепено желела да 
се ослања на ову друштвену групу, међутим, у односу на 
период дуализма, њен положај је био несигурнији. И 
поред тога, велики део мађарског друштва желео је при-
падати „господској средњој класи“.

У Мађарској је и надаље остала хијерархијска 
разлика између господског и сељачког света. Један 
газда, сељак са високим приходима, стајао је ниже на 
хијерархијској лествици него један грађанин скромни-
јих прихода. 

ПОЛОЖАЈ ЖЕНА Положај жена у Мађарској налазио 
се у преображају. У другој половини века постепено је 
проширено гласачко право и на жене. Улога жена се 

променила, могућност запошљавања и остваривања 
самосталне егзистенције првенствено је била каракте-
ристична за више слојеве, као и службеничке и раднич-
ке слојеве. Женска радна снага је у административном 
сектору и у лакој индустрији била масовно заступљена, 
мада је значајан број био и у образовању, а појавила се 
и на осталим пољима интелектуалног рада.

Делимично, последица измењене улоге жене била 
је промена природног прираштаја. Земља је укорачила 
у новију етапу демографског развоја: број новорођених 
је био мањи од умрлих, па је тако успорен раст броја 
становништва.

ПРОМЕНА НАЧИНА ЖИВЉЕЊА  У Мађарској су 
у све све већем броју била присутна цивилизацијска 
достигнућа техничког развоја, од аутомобила преко би-
оскопа, све до енглеског WC-а. Летовање и спорт су 
постали мода. Ко је и у којој мери могао себи приуш-
тити благодети модернизације, зависило је од многих 
чинилаца. Најосновнији чиниоци били су приходи, јер 
аристократе и крупни капиталисти су већ и пре рата пу-
товали по свету и користили аутомобил (нпр. Михаљ 
Карољи доживео је више аутомобилских удеса). У 
овом раздобљу  се све више могућности отворило 
за средње слојеве, ситно грађанство и квалифико-
ване раднике. Њихова свакодневица били су биоскоп 
и читање новина, али телефон и летовања на Балато-
ну су још увек били недостижни.

Аграрни свет је мало био дотакнут променама. Из-
међу села и града, нарочито између села и Будимпеште 
која је обезбеђивала животне услове светске метрополе, 
разлике се нису битно мењале, штавише, назадовање 
појединих подручја је расло. Осећала се разлика између 
развијенијег дела западне Мађарске и заосталијих ис-
точних области.

ОБРАЗОВАЊЕ Више образовање је давало могућ-
ност друштвеног издизања. Због тога су се сви слојеви 
– интелигенција, ситно грађанство и сељачке породи-
це – трудили да своју децу школују. Матура је водила 
до запошљавања, а диплома је без обзира на порек-
ло осигуравала припадност средњем слоју. У овом пе-
риоду порастао је број људи са завршеним вишим 
образовањем. 

Држава је велику важност придавала образовању 
и наставила је изградњу образовне инфраструктуре
која је још започета за време дуализма. Упркос теш-
ком економском положају у двадесетим годинама пове-
ћана је свота намењена за образовање, како у апсо-
лутном износу, тако и у односу на национални дохо-
дак. Остваривање овог програма углавном се везује 
за име министра образовања и вера, Куноа Клебелс-
берга. Он је успео наговорити политичку елиту да је 
уздизање мађарског народа и враћање његове раније 
улоге могуће само подизањем културног нивоа народа 
и одржавањем тзв. културне надмоћи.

17. Друштво и начин живота у Мађарској у 
 међуратном периоду
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На свим нивоима образовања дошло је до значајног 
развоја. Градњом основних школа (народне школе), 
учионица, учитељских станова, омогућили су школовање 
сиротиње у малим насељима. Неписменост је опала на 
трећину, а у круговима младих потпуно је нестала. При 
крају тог раздобља уведено је обавезно осмогодишње 
школовање.

Средњошколско образовање је значајно развијено: 
отворене су нове репрезентативне школске зграде, 
осавремењен је програм образовања (повећана је уло-
га модерних језика и природних наука), а омогућавањем 
сигурне егзистенције створен је квалитетни професорски 
кадар. Универзитетско образовање су такође потпомага-
ли, омогућен је рад вишим школама и факултетима који су 
због промене граница били принуђени да се иселе. Тако 
се преселио Рударски факултет из Шелмецбање у Шоп-

рон, Пожунски факултет у Печуј, Коложварски у Сегедин. 
Формирањем нових универзитетских градова избриса-
ли су истовремено регионалне разлике.  Да би подигли 
ниво мађарског научног живота на међународни ниво, от-
ворени су институти у иностранству (Рим, Беч, Берлин) 
где су послати истраживачи са државном стипендијом.

У школском систему било је и таквих типова школа, 
које су представљале „ћор – сокаке“ у односу на могућност 
даљег образовања, али велики број способних, вредних 
и сналажљивих ђака користећи могућности стипенди-
ја настављао је школовање (нпр. стипендија за ратну си-
рочад коју је и песник Атила Јожеф  користио).

Резултат није изостао. Показатељ доброг образовног 
нивоа мађарских средњих школа и факултета био је ве-
лики број врхунских научника светског гласа, од којих 
су многи добитници Нобелове награде.

СПОРА МОДЕРНИЗАЦИЈА

Установите шта је карактерис-
тично за мађарски систем по-

седа у доба дуализма. Одредите 
карактер промена. Откријте који су 
били разлози. Прикажите шта је ос-
тало непромењено и шта је разлог 
томе. Објасните какве друштвене 
ставове има поседничка структу-
ра. Анализирајте какве је економс-
ке утицаје имала поседничка струк-
тура. [Р]

ПРОМЕНА СТРУКТУТЕ ПОСЕДА У МАЂАРСКОЈ

Пољопривредна имања

Величина у
кат. јутрима

Њихов број
у процентима 

Њихова површина у
процентима 

1895. 1935. 1895. 1935.

0–5  53,7  72,5   6,0  10,1

5–20  35,3  21,3  24,2  21,8

20–100  10,0   5,4  23,4  20,0

100–1000   0,8   0,6  13,4  18,2

1000–   0,2   0,2  33,0  29,9

Укупно 100,0 100,0 100,0 100,0

„(…) У круговима аристократије данас се могу запазити три 
групе. Ту су старомодна велика господа, која су како-тако са-
чувала своја имања, а заједно са њим и свој утицај. Повук-

ли су се од „велике политике“, или се нису чак ни упетљали у њу, али у њиховом 
„царству“ све се догађа према њиховој вољи. Пипци њихових поседа далеко дос-
тижу и ако случајно неко село или град падне међу пипке, ту је једини господар 
њихов утицај.

Међу овим кулисама, заправо, нема никаквих потреба за јавним наступима, 
постојећи друштвени и економски систем и тако брине о заштити њихових интереса. 
Они се не одричу карактера „царства“ својих поседа и примењују „владајуће“ право 
како не би зарђало. Они испољавају своју властелинску свест и обезбеђују „феу-
далну“ атмосферу. Држе огроман замак (зверињак) у већем граду, у жупанијским 
средиштима заједно са дворцем и ливрејисаним слугама у њима, како би могли 
град сваког трена упозорити на његову другоразредност.

Други тип су осиромашене, дакле, „радничке“ аристократе. Ови добро знају 
да их једино политичка функција може спасти. Ова функција им је осигуравала 
егзистенцију и обезбеђивала средње богати брак. Осиромашена аристократија 
игра исту улогу као што је играо џентри, после Нагодбе, који су полако тонули. 
Најповерљивији слуга, челни борац за владине интересе.

Трећи тип је учествовао у великој политици. Његова имовина је још значајна, а 
његова политичка улога обећава велике могућности.“ (Геза Феја: Вихаршарок, 1937)

У којој мери су положај и 
улога аристократије у ма-

ђарском друштву остали неиз-
мењени, а у којој мери су се про-
менили? Анализирајте однос ау-
тора према аристократији. [З]

РАСЛОЈАВАЊЕ 
ДРУШТВА

1

2

Архива



94 / У међуратном периоду

„Овако данашњи потомци некадашњих племића, »una eademque nobilitas«  
[једина и истоветна племићка слобода], помало самовољно, можда уз уопштавање, 
могу се наћи у све три  групе у горњим слојевима. Горња група су земљопоседници 
који живе на сопственој курији и на сопственом земљишту. (…) Ови су ближи 
аристократији него тзв. средњој класи и директни су потомци достојанственика са 
ових подручја и по начину живота често преосталој класи предака.

Други слој чини џентри из локалне власти, који се већ удаљио од животне ос-
нове својих предака, али спољни изглед начина живота и достојанство предака још 
некако може одржати тиме што се налази у служби државне власти.

Разлика између ова два слоја јесте док је првима родбинска веза племства 
представљала само делић живота, у животу других то исто је била основа за жи-
вот, разлог и прилика да буде службеник. Овај слој је према начину живота, служ-
беник, дакле, „средња класа“. А према понашању господин, дакле, племић. (…)

Трећу групу чине отпали. Ови су такође добијали посао, али нису учествова-
ли у управљању. Изгубили су везу са племством, значајнији друштвени положај 
и власт; они се сматрају више интелигенцијом [хумана интелигенција] него госпо-
дом. Они  су по хијерархији и према понашању припадали пре „средњој класи“ 
него племству..“ (Золтан Сабо, Шарена беда, 1938)

„А снобови из средње класе, теже да унутар граница могућности копирају живот 
горњих друштвених слојева. Наручивали су позоришни часопис и пештанске модне 
часописе. Живе од вештачке велеградске романтике, оговарања и сплеткарења. 
(…)

У висини колена и ногу „креме сеоске интелигенције“ налазио се један нови, 
малограђански слој: друштво подофицира и пензионера нижег ранга који су дос-
пели на село. Они се круто изолују од народа и надувено, са висине гледају одрпа-
ни народ, они граде куће, купују земљу јефтино од пропалих сељака, после тога је 
издају у аренду, једном речју „надомештају“ крњу племићку класу располажући са 
неколико кметских парцела.“ (Геза Феја: Олујни ћошак [Viharsarok], 1937)

„Социолози, истражујући однос броја грађана, интелектуалаца и радништ-
ва, често наглашавају да се Будимпешта није пролетаризовала, већ се повећао 
грађански и службенички слој на рачун радништва. Нагло увећање службеника није 
спорно: док се број радништва Будимпеште од 1880. није утростручио, службеника 
је већ 1920. било девет пута више. Не бих смео тврдити да је јачање грађанства 
настало услед пораста броја самосталних занатлија и трговаца. Реч „самосталан“ 
данас пре значи то да је неко доспео изван сваке друштвене организације и заш-
тите, него да је поред својих прихода још и независан. (Ласло Немет: Грађанска 
из Медведске улице, 1938)

„Аграрни пролетаријат [mezőgazdasági uradalmi családok] једва да је добијао 
новчану надокнаду. Новац су могли набавити гајењем животиња. Већи  део њихове 
плате је „коменција“, што значи: плаћање у натури, тј. намирницама за исхрану. Ве-
лики поседи плаћају смешно незнатна новчана средства, стално смањују коменције, 
дакле смањују порције хлеба слугама, а њихову чорбу и вариво разређују.“ (Геза 
Феја: Олујни ћошак [Viharsarok], 1937)

„Као стални официр генералштаба, прво сам предавао на Академији Лудови-
ка ратну вештину и организовање армије. У то доба спада и поновни покушај пов-
ратка краља Карла. Захвалан сам судбини, што нисам морао учествовати у дру-
гом покушају повратка, који се завршио вишедневним борбама мањег обима, али 
ипак крвавим грађанским ратом. Године 1925. прогласили су ме за официра Витеш-
ког реда. Циљ је био да витези добију земљу, због тога да овај, у свему доказани 
добар људски национални елеменат, економски ојача да би одгајао нови, слични 
нараштај. У том циљу Хорти је тражио од велепоседника да дају на располагање 
Витешком реду тзв. витешке плацеве. Што се мене тиче, ја нисам претендовао 
на витешки плац. Остаће ми у сећању дан моје промоције на Маргитином острву. 
Подсећао је на церемоније произвођења старих витеза, што је гувернер Хорти од 
оснивања лично обављао, на прикладан свечани начин.“ (Геза Лакатош: Онако, 
како сам ја видео, 1972)

Помоћу текста одредите 
значење речи џентри. Ус-

тановите какве се промене могу 
запазити у положају и улози 
џентрија. Одредите где се на-
лази граница између џентрија 
и средње класе. Анализирајте
чији је утицај већи и откријте 
последице тога. [У]

Именујте два друштвена 
слоја са којима нас је ау-

тор упознао. Установите на који  
начин су друштвени слојеви ме-
ђусобно повезани. Какав друшт-
вени ток можете запазити? По-
кушајте вредновати и позитив-
не стране промена. [У]

Који процес друштвене мо-
дернизације препознајете 

у уметничким делима Ласла Не-
мета? Установите на које скри-
вене, тамне и грешне стране 
указује аутор. [У]

Установите како су плаћали 
аграрни пролетаријат. От-

кријте зашто су баш они најпот-
чињенији у мађарском друшт-
ву. [З]

На основу извора одреди-
те појам „Витешког“ [vitézi 

rend] реда и његову улогу у та-
дашњем времену. [З]
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Установите какав положај у друштву заузима интелигенција у односу на најам.
Откријте какав је међусобни однос плате интелигенције и радништва. Прикажите 

какве се разлике могу запазити у оквиру радничке класе. Објасните чиме се то може до-
вести у везу. [З]

РАСПОДЕЛА СТАНОВНИШТВА ПО ЗАНИМАЊУ

1920. 1930. 1941.
особа % особа % особа %

Пољопривреда 4 449 100  55,7 4 499 400  51,8 4 539 000  48,7
Индустрија, саобраћај 2 402 800  30,1 2 806 200  32,3 3 258 000  34,9
Остало 1 128 200  14,2 1 382 700  15,9 1 523 000  16,4
Укупно 7 980 100 100,0 8 688 300 100,0 9 320 000 100,0

 Преображај структуре запослености у Мађарској између 1900. и 1941.

Установите каква одступања се могу запазити у структури занимања између 1900. и 
1941. Откријте тенденцију тог процеса. Објасните зашто се зауставио процес после 

Првог светског рата. [З]

МЕСЕЧНА ПЛАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ 
У ПЕНГОИМА (1929),

 КАДА СЕ 200 МЕСЕЧНО СМАТРАЛО 
ДОБРОМ ПЛАТОМ

Универзитетски професор 898

Судија, тужилац 712

Велеградски писар 623

Министарски писар 598

Адвокат будимпештанског предузећа 549

Средњошколски професор (државни) 454
Будимпештански инжењер запослен у 
приватној фирми 441

Дипломирани службеник запослен код 
Државне железнице 424

Жупанијски дипломирани службеник 413

Професор грађанске школе 340

Учитељ основне школе у главном граду 340

Васпитачица у главном граду 290

Учитељ државне основне школе 278
Асистент на факултету, помоћник про-
фесора 268

Државна васпитачица 246

Почетна плата јавног службеника 199

ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНИ ИЗГЛЕДИ У МАЂАРСКОЈ (У ПЕНГАМА)

1927. 1928.

Недељне потрепштине 69,77 73,82 

Просечна плата 42,60 43,75 

Просечна надница за жене 26,35 26,51 

У металној индустрији 40,92 41,89 

У кожној индустрији 33,06 34,37 

Хорти промовише витезе

На шта нас подсећа церемонија? Откријте политичке наме-
ре које се крију иза те церемоније. [З]
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„2..§. Свака жена има право да буде бирана за представ-
ника  у парламенту ако је навршила 30 година свога живо-

та, десет година је мађарска држављанка, две године станује у истој општини или 
има стан и успешно је завршила шест разреда основне народне школе или дру-
гу институцију њој по вредности образовања једнаког ранга или докаже да има 
једнаки ранг образовања.

(2) Поред наведених доказа право гласа има и она жена која докаже успешно 
завршени четврти разред основне народне школе или докаже образовање једнаког 
ранга са тим, уколико:

1. родила троје или  више деце и да је барем троје деце у животу; у смислу ове 
уредбе деца која су у рату погинула требају се сматрати живима; или

2. издржава себе и води самостално домаћинство из прихода сопствене имо-
вине или сопствене зараде.

(4) Она жена која је завршила факултет или вишу школу, има право гласа без 
обзира на животно доба.“ (XXVI закон из 1925)

ПОЛОЖАЈ ЖЕНА

Одредите на основу којих 
ставова су дали женама 

право гласа. На које процесе 
подсећа овај критеријум? Да ли 
се осећа напредак? Упоредите 
услове са подацима карте која 
се може наћи у 16. лекцији. [З]

ПРОМЕНА НАЧИНА
 ЖИВЉЕЊА 

Грађани главног града стоје у реду 
за позоришне улазнице – и Швабице 
које живе у Будаершу, једва десетак 
километара удаљено од ових првих

Напишите какве се друштвене, културне и социјалне разлике могу запазити на 
сликама. Којим чињеницама можете доказати своја запажања? Анализирајте 

ове две слике  са становишта промене улоге жена. [Р]

Пореклом из сопственог 
друштвеног 

и занатског слоја

пољопривредни
радник

самостални
занатлија

имућни
сељак

службеник,
интелектуалац

55,0%

71,1%

79,9%

87,2%

45,0%

28,9%

20,1%

12,8%

12,5%87,5%

индустријски
радник

Пореклом из другог
друштвеног 

и занатског слоја

Однос мушкараца према друш-
твеном пореклу који су запос-
лени у разним гранама

Одредите колики је био  
темпо покретљивости у про-

секу, а колики по слојевима. [З]

„Поштована Народна скупштино. Желео бих, када би јавност 
схватила да је у разоружаној Мађарској услед последица 

Тријанонског мира Министарство културе заправо Министарство одбране. Ово ми-
нистарство је у таквом смислу министарство одбране да првенствено на духовном 
пољу, са оружјем културе брани домовину таквим средствима да увек поново и по-
ново пред светом доказује да је Мађар и у другом миленијуму свог мучног живота 
способан за живот, да је јак и да га вређа велика историјска неправда.“ (Из говора 
Куна Клебелсберга поводом дискусије о расподели буџета, 1925)

ОБРАЗОВАЊЕ 

Чиме је министар за култу-
ру образлагао важност доно-

шења закона о образовању? [Р]
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„(…)Треба подићи ниво образованости радних маса Мађарске, да-
нас још више, него на почетку деведесетих година прошлог века, и тре-
ба систематски одгајати првокласне стручњаке на сваком пољу, којима 
је задатак да буду руководећи кадар мађарске производње. (…)

На који начин настојим подићи ниво образованости масе мађарских 
радника? Масовним подизањем народних школа и организовањем 
ваншколског народног образовања.

(…) Окрњена Мађарска има 3455 општина. У 317 градимо 1073 
учионице и 528 учитељских станова. Новоотворене 1073 учионице 
су светле и здраве, имају такву прихватну способност да могу прими-
ти 45 000 хиљада деце која раниjе нису била уопште школована или 
која су се стискала у неодговарајућим учионицама. Ако замислимо, 
да Мађарска има 750 хиљада школских обвезника, ако је од тога 45 
хиљада оних којима је омогућено школовање у добрим околностима, 
може се рећи да је то врло значајно.“ (Куно Клебелсберг: Будућност 
мађарске културе, 1926)

„Треба се побринути и о томе да на сваком пољу буде на распо-
лагању одговарајући број стручњака који су школовани на европс-
ком нивоу;  тиме на сваком пољу, у свакој струци код решавања ве-
ликих задатака можемо да се ослањамо на првокласне снаге. Дајем 
истовремено своје предлоге за рад у интересу развоја природних на-
ука, и ово ће, по мом убеђењу, покренути предлоге за рад иностраних 
мађарских институција и организовања научних института.“ (Предлог 
Куноа Клебелсберга у парламенту, 1927) 

 „Mађарски патриотизам – који је ушао у пословице – има једну 
велику слабост, а то је да је бројно сразмерно мали онај слој, који је 
активни носилац овог великог осећања. Раније је то било углавном 
племство, а данас мађарска интелигенција и друштво малих посед-
ника. Надаље, са имовином нестаје патриотизам, а са сиромаштвом 
расте космополитизам. 

Приликом двадесетпетогодишњице Нагодбе – 1892. и после, при-
ликом прославе миленијума, велика поворка у свечаној мађарској 
одори симболизовала је мађарски национализам. Данас не може-
мо у нижем народном слоју развијати патриотизам празницима, већ 
социјалном и културном политиком, уз велику концентрацију патрио-
тизма, као што то стоји у фашистичкој химни: своје синове – родољубе 
– веже уз родну груду.

Ово је једини метод који води ка циљу. Уколико мађарски неонаци-
онализам не може освојити мађарске масе националним осећањима 
и мислима и ако остаје идеал једног релативно мањег друштвеног 
слоја, онда не може бити спорно да ће интернационализам, који целу 
земаљску куглу сматра једним јединим кликером, надјачати.“ (Куно 
Клебелсберг, 1928)

На основу текста одредите појам: култу-
рна надмоћ. Који друштвени слој је по-

бољшан изградњом учионица и станова за 
наставнике? Осим повећања броја ученика 
на која подручја образовања је стављано те-
жиште? [У]

Које слојеве Клебелсберг  сматра пр-
венственим носиоцима патриотских осе-

ћања? Откријте на какву зависност је укази-
вао између имовине и патриотизма. Одре-
дите у којим елементима се разликују нео-
национализам у XX веку од мађарског на-
ционализма у XIX веку. Прикажите како се, 
према аутору, могу достићи горе истакнути 
циљеви. [П]

Сеоска школа 1920-их година Главна зграда Дебрецинског универзитета, предата 1932.

Тихањски биолошки институт

Уочите на основу текста и слика на које подручје културе су стави-
ле  нагласак Клебелсбергове реформе. Објасните каква се култур-

нополитичка идеологија може доказати иза програма реформе. Уста-
новите шта сугерише спољашност израда на приказаним сликама. [Р]
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ШКОЛОВАНОСТ НАРОДА

Животно доба, школска спрема
1920. 1949.

у процентима

Од 10 година и старији без иједног завршеног разреда 13,0  4,8

Од 15 година и старији, барем  са завршених 8 разреда 11,2 20,6

Од 18 година и старији са завршеном средњом школом  4,2  5,5

Од 25 година и старији са завршеним факултетом  1,7  1,7

„– Да ли би могао неко рећи, како је то могуће? – размишљао је Ендре, гледајући 
према плафону.

– Шта то? – питао је професор.
– Па ово, што се овде догађа у Ердељу.
– Ако баш желиш знати, ја ћу ти рећи – застао је старац – јер сам ја много 

размишљао о овом питању. И на крају сам схватио, да сасвим логично, такорећи, 
законито је уследило све. Трагедија се ваљала попут пуног корита на нас: у ко-
риту, које је кроз векове сам себи ископао Мађар. Штавише: ископали су га уз 
његову помоћ. Потпуно је јасно да је ова садашња трагедија последња станица 
једног сталног процеса тровања. Заразили су нас дегенерисани идоли, величан-
ствене мумије: Хабзбурзи. Из Божије милости су тако пљували по Мађарској, као 
да је то припадало етици. А лекар може данас установити дијагнозу код болеснич-
ке постеље нације: подједнако су болесни глава, желудац и крв.

– Узмимо главу – рече у међувремену Ураи.
Па, да, узмимо главу. Реците, дакле: где у Европи има једна таква аристократија, 

као што је мађарска? Као ова наша чувена „историјска класа“, чијих седамдесет 
процената не говори мађарски и не осећа се Мађаром; која тако вековима обухва-
та стубове и зидове палате једног страног цара, као бршљан; чија је свака жеља 
титула, а циљ ранг; која се толико отцепила од тела народа, да сопственог сељака 
псује на страном језику.“ (Арон Тамаши: Они са грбом, 1931)

Саставите списак оптужби Арона Тамашија на рачун аристократије. Оцените 
какву слику даје о аристократији. Упоредите Тамашијево виђење са мислима 

Золтана Сабоа и Гезе Феја (стр. 93–94). [Р]

Прикажите на којим подручјима је Клебелсбергова политика школства постигла велике резултате. Откријте који 
су били разлози за стагнацију у неким областима. [З]

Саставите списак значајних дела покрета истраживања села. Прикажите како 
се у овим делима приказују карактеристични услови сеоског живота. [Р]
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У доба кризе у мађарском културном животу појавила се нова група млaдих интелектуалаца: народни писци. 
Сваки народни писац је самостални мислилац, можемо по једног њиховог представника наћи на целом хоризонту 
мађарског политичког живота, од крајње деснице до крајње левице. Ипак, повезују их више карактеристичних црта: 
највећи део мађарског друштва сматра за основни проблем питање сељака и развој државе виде у издизању овог 
друштвеног слоја. Најзначајнији представници (Ласло Немет, Ђула Илљеш, Арон Тамаши, Петер Вереш, Ђерђ 
Шаркези) повезали су сељачко питање са националним осећањима. Ово је највише  било изражено у књижевном 
животу епохе, који се првенствено везивао за Будимпешту. Због тога, почев од тридесетих година, упркос основним 
везама – поштовање демократије, приврженост несрећнима итд  –  тзв. урбанисти (градски) и народни писци 
саинтелигенцијом, која је стала уз њих, по бројним питањима су се суочавали међусобно .
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Насловна страна књиге Золтана Са-
боа под насловом „Шарена беда“. 
Народни писци и млади интелекту-
алци пишу и износе проблеме сеља-
ка из унутрашњости. 
Покрет истраживања села доводи 
до настанка бројних социографских 
романа и научних студија.
Због свог храброг рада и изношења 
чињеница често праћених критиком 
постојећег стања, нападали су их 
званичници културне политике.
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ЕКОНОМСКЕ ПОСЛЕДИЦЕ КРИЗЕ Међународна еко-
номска криза је мађарску привреду – која се у 1920-им 
годинама једва стабилизовала – довела у дубоку кри-
зу. Влада је поново покушала са иностраним кредити-
ма, међутим, није имала успеха. Резултате нису дала 
ни ограничавања буџета ни суспензија отплате иност-
раних кредита.

Услед кризе у Мађарској опала је производња, 
порасла је незапосленост. Могућности извоза су зат-
ворене, а потрошња се смањила. Унутрашње тржиш-
те је било предимензионисано: индустрија гвожђа, ма-
шинска индустрија и пољопривредна индустрија. Про-
пао је велики део малих и средњих поседника, на-
рочито оних који су своју привреду развијали помоћу 
кредита. Најмање губитке имала је лака индустрија 
(производња текстила, кожарска индустрија), штавише, 
постигла је и незнатни развој, пошто је њен капацитет 
далеко заостајао за потражњом, па су због заштитних 
царина још могли да повећавају производњу и број за-
послених радника.

ДРУШТВЕНИ И ПОЛИТИЧКИ УТИЦАЈ КРИЗЕ  Као 
последица кризе погоршан је положај свих друштве-
них група са изузетком велепоседника и крупних ка-
питалиста. Незапосленост је тешко погодила радни-
ке и средње слојеве: службенике и интелигенцију. Пад 
пољопривредне производње упропастио је масу ма-
лих поседника и довео у незавидан положај аграрни 
пролетаријат.

Криза је повећавала политичку активност маса: 
Социјалдемократска партија је први пут од рата и 
револуције организовала масовне демонстрације, које 
је власт брутално угушила (1. септембар 1930). Мали 
поседници су се издвојили из партије јединства и ство-
рили су Независну партију малих поседника (ФКгП). 
Тада су се покрету прикључиле касније вође, нпр. Зол-
тан Тилди, Ференц Нађ, и Бела Ковач. Влада је на избо-
рима против Малих поседника користила оштрија сред-
ства.

Због беде и безнађа у друштву је порастао утицај не-
давно ограничених екстремних снага. Формирале су се 
групе крајње деснице (нпр. косасти крстови) али вла-
да се највише плашила комуниста. Организација КПМ 
је у двадесетим годинама уништена, али поново се ре-
организовала. Партија је у свом програму и надаље као 
непосредни циљ истицала преузимање власти. Када је 
један усамљени атентатор подметнуо  експлозив под 
брзи воз за Беч и дигао у ваздух биаторбађски тунел 
(Матушка Силвестер 1931), Влада је, под изговором ко-
мунистичке опасности увела преки суд (статариј  –  мо-
ментално суђење) и упркос протеста европске левице 
погубила двојицу вођа комунистичке партије.

ФОРМИРАЊЕ ВЛАДЕ ЂУЛЕ ГЕМБЕША  Пошто није 
могао да реши ситуацију уз помоћ иностраних кредита, 
Бетлен је дао оставку, не желећи да прихвати непо-
пуларне мере које су биле потребне. Ни програм стро-
ге штедње Ђуле Карољија, који је наследио Бетлена, 

није донео резултате; уплашен од продубљивања кри-
зе, Хорти је наименовао Ђулу Гембеша за председни-
ка Владе (1932), који је располагао новим планом и 
новим стилом. 

Некадашњи официр се после рата бавио полити-
ком и сарађујући са Бетленом, а други пут чинећи дес-
ничарску опозицију Бетлену. Гембеш је објавио Нацио-
нални план рада састављен од 95 тачака у којем је 
предвидео јачање државне власти, како би покре-
нуо привреду и створио социјалну сигурност. Обе-
ћао је решавање аграрног питања, укидање незапосле-
ности, ограничење капитала, проширење бирачких пра-
ва. Објављени циљеви су често били у супротности, али 
демагошка обећања и нови методи наступа (свеобухват-
ни план, широка пропаганда) умирујуће су деловали на 
јавност која је очекивала промене. Добијено поверење 
је омогућило да Влада дође до даха.

Гембеш је по италијанском узору покушао успоста-
вити државну контролу над запосленима. Усагласити ин-
тересе капитала са радничким захтевима,  синдикате 
ставити под државну управу (корпорацијски систем). 
Међутим, није имао снаге да спроведе свој план против 
синдиката и крупног капитала.

ГЕМБЕШЕВА СПОЉНА ПОЛИТИКА Због отворене 
економије Мађарска није могла да се избори са кри-
зом сопственом снагом. Постављање привреде на 
здраву основу донело је  лагано побољшање светске 
економије, али тај ток помогла је и Гембешева спољна 
политика. Он се повезао са нацистичком Немачком; 
приликом личне посете Хитлеру успео је да добије 
дозволу да се на немачко тржиште извезе више 
мађарских производа. Сличан споразум је постигао 
са Италијом. Са Совјетским Савезом је остварио дип-
ломатске везе.

На челу Гембешеве спољне политике стајала је 
идеја ревизије. Због тога је у спољној политици же-
лео да се приближи Хитлеру, у коме – слично као и 
други савременици – није препознао диктатора који је 
цео свет гурао у пропаст. Хитлер тада још није обећао 
помоћ. Гембеш је, поред нацистичке Немачке, покушао 
да се ослони и на Мусолинија који је желео и даље 
задржати свој утицај у дунавском басену. Тако је дош-
ло до потписивања Римског записника који потврђује 
италијанско – мађарско – аустријску економску и поли-
тичку сарадњу (1934). 

ГЕМБЕШЕВ ПАД Нада, потпиривана очекивањима, 
обећањима и пропагандом полако се гасила како је 
постајало јасно да Национални план рада није донео 
жељене резултате. Да би остварио своје реформе, Гем-
беш је покушао да јача своју моћ, по узору на Италију 
и излаз је видео у стварању масовне партије. Реоргани-
зовао је владајућу партију (од Партије јединства поста-
ла је Национална партија јединства), преузео је вођење 
партије од Бетлена, штавише, наговорио је гувернера да 
распусти Парламент. На изборима (1935) применом неп-
римерене агресије, поставио је своје људе у Парламент.

18. Утицаји светске економске кризе у Мађарској
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Међутим, његова жеља за влашћу и покушај ос-
тварења корпоративне државе по италијанском мо-
делу довеле су га у сукоб и са значајним делом по-
литичко – економске елите и са Хортијем. Видели су 
да су нацисти у Немачкој потпуно истиснули десничар-
ске конзервативне кругове из власти.

Због тога су Гембешеву спољну и унутрашњу 
политику оценили опасном за режим. Гембеша је 
само његова болест, а затим и смрт спасла од пада. 
Хорти није уклонио болесног, неспособног човека 

са позиције, па је тако умро као председник Владе 
(1936).

Гембешов експеримент није нестао без трага. 
Променио је састав парламента: значајну снагу су 
престављали они крајње десничарски орјентисани 
преставници који су захваљујући њему доспели на 
места посланика. Сличан ток одвијао се и у државној
администрацији и у војсци („промена страже“). Ове проме-
не, паралелно са ширењем нацистичке Немачке, знат-
но су онемогућиле  развој противнацистичке политике.

Формулишите ка-
ко се остварила 

промена структуре у 
двадесетим година-
ма. Анализирајте ка-
ко је утицала криза на 
поједине привредне 
гране. Откријте чиме 
се може објаснити не-
сметани развој на не-
ким пољима. [З]

РАЗВОЈ МАЂАРСКЕ ИНДУСТРИЈЕ ПО ПРИВРЕДНИМ  ГРАНАМА

1913. * 1921. 1924. 1929. 1933. 1938.

Текстилна индустрија 100%  70% 121% 315% 358% 420%

Кожарска индустрија 100%  82%  86% 132% 130% 201%

Прехрамбена индустрија 100%  70%  69%  95%  61%  83%

Производња брашна 100%  51%  82%  95%  75%  91%

Извоз брашна  47%  23%  28%  26%   6%   4%
Метална индустрија и индустрија 
гвожђа 100%  66%  50%  82%  45% 109%

Машинска индустрија 100%  44%  36%  83%  33%  91%

Хемијска индустрија 100%  52%  62% 108% 103% 160%

Производња електричне енергије – 100% 130% 254% 264% 402%

*На територији државе где се може упоредити

1930.1928. 1933.1913
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ЕКОНОМСКЕ 
ПОСЛЕДИЦЕ КРИЗЕ

Аграрне маказе у Мађарској (1913–1933)

Установите како су се формирале 
цене у пољопривреди и у индустрији 

у доба економске кризе. Како су се међу-
собно модификовали индекси цена у при-
казаном периоду? На основу скице одре-
дите значење израза аграрне маказе. [Р]

Утицај кризе на индустрију и пољопривреду

Упоредите ситуацију за време и пос-
ле кризе пољопривреде и индустрије.

Објасните какав је утицај имала криза на 
запошљавање. На основу чега се разли-
кује број запослених према дијаграму? [Р] 

Иако су газде смањиле своје прохтеве због кризе – настале 
ниском ценом пшенице –  били су присиљени да траже кредит, 
како би могли исплатити државне дажбине и задовољити 
најосновније потребе. Претерано нарасла камата оптеретила 

је и незаустављиво носила према понору и власнике са најмањим кредитом. И у доба 
повољније продаје пољопривредних производа многи су пропали због отплата зајма 
зајмодавцима за купљене пољопривредне машине и опрему. (…) Тако су мађарски сељаци 
због страховито увећаних издатака доспели, преко адвокатских парница, до заплењивања, 
а потом до добоша.

ДРУШТВЕНИ И 
ПОЛИТИЧКИ УТИЦАЈ 

КРИЗЕ  

Незапослени службеник 
тражи запослење

Објасните због че-
га је нарочито оп-

асно за режим пропа-
дање средње класе. [У]
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Ситуацију је још више отежавала околност што је продаја замрла. 
Једва да су се мењали власници земље и кућа, исто тако није се могла 
постићи права цена ни на лицитацији, јер нико није имао толико новца 
да би сада могао куповати некретнину. Због тога су цене некретнина 
невероватно опале, па су их за смешне суме куповали зајмодавци, или 
најчешће сами адвокати који су извршавали утеривање дугова, (…) 
па се зато не можемо ни чудити, ако људи због огорчења у тој војсци 
фишкала (адвоката) виде унутрашње непријатеље.“ (Из извештаја 
феишпана жупаније Чонград, 1930)

Установите како је криза погађала сељаштво. Одредите које је 
групе криза погађала највише. [З]

„Социјалдемократска партија је на основу лажне процене ситуације 
и историјског задатка за „излаз“ из кризе изабрала пут јачања капи-
тализма.

(…) Заправо, они када иду на изборе говоре о револуцији. Али 
обновљена „борба“ за права гласа као „левичарски“ маневар слу-
жи самој буржоазији. Да ли има уопште у Мађарској таква грађанска 
партија која мање или више не тражи реформу права гласа? Чак и 
Гембеш наглашава да се „не дистанцира од тога“.

Наравоученије? – Улога Социјалдемократске партије у Мађарској 
већ одавно, више десетина година, је контрареволуционарна.

(…) Чак и ако социјалдемократија угуши неке борбе и привремено, 
са успехом, спречава здруженост борби и дизање на виши ниво. Коли-
чине борби њене размере, доказују да су масе повећале своју борбе-
ну одлучност.“ (Из чланка часописа КП  Друштвена смотра, 1932)

Установите какав је однос КПМ према социјалдемократама.
Откријте шта нам аргументима доказује горњи докуменат. Одре-

дите како је КПМ оцењивала насталу политичку ситуацију услед кри-
зе. Одредите шта је КПМ сматрала актуелним задатком. [П]

Установите који је циљ КПМ желела да оствари демонстрацијом.
Откријте какву улогу играју конкретни захтеви у летку. Упореди-

те ово са критиком упућеном социјалдемократама у листу „Друштве-
на смотра“. [Р]

Незапослени кубикаш са породицом

Зашто је положај аграрног пролетеријата 
за време кризе постао безнадежан? 

Зашто је породица кубикаша који тражи по-
сао принуђена да га следи? [З]

Будимпешта 1. септембра 1930. Штрајк су органи-
зовали социјалдемократи са намером да то буду 
мирне демонстрације. Због незапослености и бе-
де комунисти су повели огорчене људе у борбене 
демонстрације

Установите како је поступила полиција 
против демонстраната. [У]

Вијадукт у Биаторбађу после експло-
зије. Мост је срушио Силвестер Ма-
тушка, подметнувши бомбу под брзи 
воз за Беч и на лицу места оставио 
следећу поруку: „Радници! Немате 
права, па онда ћемо их изнудити од 
капиталиста. Сваког месеца ћете 
чути о нама…“  Влада је – мада се 
доказало да иза овога не стоји КПМ 
– увела преки суд и погубила двојицу 
комунистичких вођа

„Радници! Незапослени! Другови!
 Комунистичка партија мађарске вас не позива првог септембра у 

подневним сатима на мирну шетњу по Нађкеруту, већ на борбене и 
храбре демонстрације.

Демонстрирајте са старом победоносном одлучношћу!
Рад! Хлеба! Државну помоћ за незапослене на рачун капиталиста! 

Исплату станарских најамнина!“ (Из летка КПМ, 1930)

Плакат КПМ из доба кризе

У каквој су вези плакат и екс-
плозија у Биаторбађу? [З]
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1. „Циљеви наше политике је јачање и проц-
ват нације, осигурање највеће могуће моралне и 
материјалне добробити за сваког појединца. Пошто 

је овај циљ могуће остварити само унутар оквира независне националне државе, 
вођене снажном уставно-централизованом вољом  која ради са јасно истакнутим 
циљевима, стојећи на чврстим основама, сматрамо непосредним задатком своје 
политике смишљену изградњу националне државе. (…)

3. Ревизија, права мањина, сарадња дунавских држава
Настојаћемо свим могућим мирним средствима да се у духу права и правде 

ставе под ревизију мировни уговори. Истакнућемо потпуну афирмацију мањинских 
права и нећемо се дистанцирати од сарадње са подунавским земљама.

4. Парламент
Хоћемо такву народну скупштину која је верно огледало националног јавног 

мњења и представник свих слојева радника у држави. (…)
5. Бирачко право
Сматрамо да је неопходна реформа бирачких права, на основу афирмације 

принципа тајности, али уз најдалекосежнију заштиту великих националних инте-
реса. (…)

11. Администрација
Желимо добру, јефтину, брзу, народном вољом изабрану јавну управу која има 

иста мерила према сваком и строго се прилагођава могућностима подношења те-
рета грађана (…)

16. Принадлежности службеника и пензијски систем
Желимо средити службеничке плате и пензије.
18. Повећање броја радних места
Осигуравање будућности и афирмације мађарске омладине сматрамо најхит-

нијим националним и социјалним задатком, због чега ћемо настојати да и у окви-
ру државне управе укинемо прекобројна висока радна места и принципом ра-
ционализације контролисано повећамо број мањих радних места. (…) 

21. Обезбеђивање трајне вредности пенгоа
Желимо свим средствима осигурати стабилну вредност пенгоa.
25. Порезни систем и систем административних такси
 Желимо да створимо такав, по могућности, једноставан порески систем и сис-

тем административних такси који ће више уважити привредни живот и, нарочито, 
аспекте производње уз сразмерно заједничко сношење јавних терета.

34. Приватно власништво и капитализам 
Своје економске односе желимо држати између принципа приватне својине и 

капиталистичке форме производње. Штетна одступања последње споменуте фор-
ме на нацију настојаћемо јаком руком пресећи.

37. Склад између производње и потрошње
 Усклађивање производње и потрошње и поправку животних услова нације 

не желимо постићи снижавањем животног стандарда широких маса, већ то же-
лимо решити тако да са подстицањем целокупних производних снага, правилним 
организовањем и усмеравањем прилагођености њихове делатности потребама, 
произведу што већи број стварних вредности. (…)

47. Постепено преструктуирање пољопривредне производње
Нашу пољопривредну производњу желимо постепено променити. С једне стра-

не, на гране способне за извоз, које су погодне и за издржавање већих народ-
них маса, а с друге стране на такве производне гране, које нашој привредној про-
изводњи добављају сировине. (…).

51. Политика насељавања
Због покретања формирања здраве поделе имања настојаћемо предлагати и 

извршавати здраву политику насељавања. Имајући пред собом виши национал-
ни интерес у овим нашим настојањима, пазићемо на то да сталност и успешност 
производње не доживе штету.“ (Детаљи из „Националног плана рада“ Гембеше-
ве владе, 1932)

На основу тема и тачака ко-
је се налазе у радном пла-

ну саставите табелу. Откријте 
на којим подручјима видите од-
ступања од Бетленове полити-
ке. Одредите за које слојеве и 
групе обећава план повољне 
промене. Који су општи делови 
плана, и могли би бити у пла-
ну сваке владе? Образложите 
значења ових делова. [Р]

ФОРМИРАЊЕ ВЛАДЕ 
ЂУЛЕ ГЕМБЕША  

„I Записник
Председник Владе Мађарске Краљевине, савезни 
канцелар Аустријске Републике и председник Владе 

његовог величанства краља Италије настојаће, да на основу поштовања самос-
талности и права сваке државе, дају свој допринос за одржавање мира и прив-
редне изградње Европе;

уверивши се да ће на овакав начин заједнички обављени рад три владе ост-
варити предуслове за ширу сарадњу са другим државама, за постизавање горе 

ГЕМБЕШЕВА СПОЉНА 
ПОЛИТИКА

Ђула Гембеш: „Мој осећај и зами-
сао је да треба преобразити дух це-
ле нације…“ Због својих изјава и 
некадашње униформе коју је често 
облачио личио је на савремене дик-
таторе.

Који савремени диктатор 
је служио као узор Гем-

бешу? Анализирајте које поли-
тичке чињенице су помагале, а 
које су спречавале његове на-
мере. [З]
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наведених циљева обавезују се да ће се саветовати по свим тим питањима, која 
их посебно интересују, а такође и у питањима општег значаја, с циљем да у духу 
постојећег пријатељског уговора између Мађарске и Аустрије, Мађарске и Италије 
и Аустрије и Италије, који се заснива на препознавању заједничких интереса 
усклађују политику покретања стварне сарадње између европских држава, а на-
рочито између Мађарске, Аустрије и Италије. (…) Гембеш, Дулфус, Мусолини“

(Тзв. Римски записници о сарадњи између Мађарске, Аустрије и Италије –
Рим, 1934)

Установите какве политич-
ке намере износи запис-

ник. Са којим намерама је Ита-
лија склопила уговор? Шта је 
био циљ мађарске спољне по-
литике при потписивању уго-
вора? Наведите, шта је уговор 
обезбедио Аустрији. [П]

Спољна политика 
Мађарске у триде-
сетим годинама

Наведите чињенице које 
одређују правце мађарске 

спољне политике. Укажите на 
повезаности између спољно-
политичких и спољно-економск-
их интереса. [П]

„Ми чврстом руком управљамо националну Мађарску, која увек с извесном на-
дом и наклоношћу гледа према Берлину. Сматрам да је и у интересу Немачке да 
ову наклоност не ометају никакве несигурне економске везе. Међутим, чињеница 
да мађарски пољопривредни производи у последње време никако или само у 
извесној мери стижу до Немачке, те околности дају прилику за гласине које осуђују 
моју политику у односу на Немачку, па и не без основа (супротно са политиком 
коју водим). Ваша Екселенција је вероватно већ добила извештај о томе да сам 
преузео казнене мере против тог јеврејског листа који је вашу Екселенцију и Не-
мачку нападао и који штити јеврејску расу. (…) Стога бих желео хитно да замо-
лим, да се Немачка Влада што пре одлучи и пожури са помоћи по питањима аг-
рарног извоза. (…) Мислим да и Ваша Екселенција, слично мени, осећа потребу 
присније братске сарадње. Овоме служи и ово моје писмо, које упућујем непос-
редно Вашој Екселенцији у нади да се ми, стари пријатељи, заштитници расе који 
живимо у истом светском окружењу, разумемо и на економској линији и међусобно 
потпомажемо. (…)“ (Писмо Ђуле Гембеша Адолфу Хитлеру, 22. април 1933)

„Ђула Гембеш, као човек који је био надарен живом маштом, који је волео 
држати говоре и расправљати, који је био жестоког темперамента, уживао је уг-
лед великог политичара; његови пријатељи, са којима је понекад окрутно посту-
пао, били су одушевљени њиме и очарани његовом личношћу; нису га мрзели ни 
његови политички супарници, јер је у приватном животу умео и према њима бити 
умиљат. Несразмерно велике амбиције су га подгревале, али имао је и веома 
озбиљан осећај дужности. Волео је своју нацију и свој народ и у њиховом интере-
су плео је велике планове. Проблем је био у томе што му је недостајало потреб-
но знање за вођење нације, искуство и широки видици које могу дати само доб-
ре студије у иностранству, а што је основа за стабилну процену; због тога је често 
градио дворце у облацима и јурио илузије. (…) Волео је завере, а у политици је 
као средство   користио тајна друштва и скривене организације. (…) Није имао 
поверења у парламентаризам, није му ни био драг Парламент и сматрао је да за 
осигурање интереса народа потребни су осим Парламента још и други органи, 
који ако парламент закаже, буду довољно јаки да одбране интересе народа. (…)

Он је био тај који је увео политику у официрски врх. Гембеш као војник је многе 
своје пријатеље официре поставио у цивилној влади на чело важних пословних кру-
гова или их је распоредио као полицијске страже унутар појединих ресорних минис-
тарстава (…) „(Из мемоара Иштвана Бетлена о преузимању власти њилаша, 1944)

Из текста закључите које 
су према Бетлену пози-

тивне и које негативне особине 
Гембеша. Шта највише замера 
Бетлен Гембешевој политици? 
Оцените да ли се види из текс-
та да се ради о Бетленовом по-
литичком супарнику. [З]

17

18

19

Раздобље владавине Ђу-
ле Гембеша у многим књига-
ма означава се као фашис-
тичка епоха. Од тога су 
блаже одреднице полуфа-
шистичка  епоха или фа-
шистоидно обележје. Дру-
ги овај период сматра ју 
ограниченим парламен-
таризмом пошто за време 
владавине Гембеша није 
остварен фашизам, однос-
но основни критеријум на-
цизма: масовна партија, 
тоталитарна држава, једно-
партијски систем итд, а ис-
товремено, у односу на пар-
ламентарну демократију, 
бирачко право било је огра-
ничено, опозиција није има-
ла могућности да дође на 
власт, а држава је имала 
значајнију власт од писаних 
закона.
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ПРОМЕНА СПОЉНОПОЛИТИЧКЕ СИТУАЦИЈЕ Пос-
ле економске кризе срушен је Версајски уговор. 
Утицај нацистичке Немачке постепено се повећавао 
у земљама Средишње Европе. Након рата у Абесинији 
и Италија је признала немачку надмоћ. Западне силе су, 
настављајући политику помирења, оставиле без зашти-
те оне мале државе које су створене уз њихову помоћ. 
Владе ових земаља – изузев Чехословачке, којој су од 
почетка претили нацисти – биле су принуђене у некаквој 
форми да се приближе Немачкој.

Надирање Немачке олакшао је Версајски уговор 
који није решио супротности малих држава, па су Нем-
ци искористили неслагања за постизање својих циљева. 
Положај малих држава у овом региону се даље погорша-
вао. Са Запада им је претила Немачка, а са друге стра-
не ојачан Совјетски Савез: долазак екстремних снага на 
власт и губитак независности.

ПОКУШАЈ ДИСТАНЦИРАЊА После смрти Гембеша, 
снаге које су стајале иза Хортија и Бетлена, захтева-
ле су промену правца унутрашње и спољне политике. 
Нови председник владе, Калман Дарањи (1936–1938) 
добио је у задатак да то уради. Поред одржања добрих 
веза са Немачком покушао је да се приближити За-
паду и Италији. Прекинуо је са Гембешовим експери-
ментом, створио је слободнији простор за левичарске 
покрете и наступио је против крајње деснице која је 
почела јачати. 

Усред све јаче ратне опасности Мађарска је рас-
полагала армијом која је одређена Тријанонским ми-
ром, која је била недовољна чак и за одбрану. После 
Аншлуса су и државе Мале антанте признале право 
Мађарске на наоружавање, пошто се Мађарска одрек-
ла примене силе. Дарањи је са тзв. Ђерским програ-
мом започео наоружавање армије (1938) за чега су на-
менили 1 милион пенгоа. Узалуд је петогодишњи план 
извршен за две године, десетогодишње заостајање се 
није могло надокнадити. Мађарска армија је и надаље 
била застарела и у евентуални рат могла је ући само 
артиљеријом, коњском запрегом, хусарима и бициклис-
тичким јединицама. Недовољна војна снага ограничила 
је подручје делатности мађарске политике.

Дарањи није могао одржати утврђени правац, па се 
све више приближавао Немачкој и био је приморан да 
попусти крајњој десници. После Аншлуса држава је на 
западној граници већ постала сусед Немачком рајху. На 
владу је утицао и  повећани углед нациста у Мађарској, 
чему су допринели немачки успеси, све више се смат-
рало да ће у будућности Немачка одређивати политику на 
овим просторима. Насупрот све већој опасности од крајње 
деснице, конзервативна група водећих слојева сматрала је 
пожељним повећавање гувернеровог делокруга: Пар-
ламент није могао позивати гувернера на одговорност, 
Хорти је у доношењу закона добио право вета на два пута 
по шест месеци (1937).

НЕКОНТРОЛИСАНИ РАЗВОЈ ДОГАЂАЈА: Пошто Да-
рањи није испунио наде које су се од њега очекиване, 

Хорти је наименовао Белу Имредија – банкара који је 
сматран пријатељем Енглеза – за председника Владе 
(1938-1939). Међутим, Имреди је за кратко време још 
јаче прешао на немачку оријентацију. То није била 
случајност: све је већи био немачки притисак на овај 
простор. Успех спољне политике Мађарске, грађен на 
ревизији, све је више зависио од помоћи Немачке, а 
ова чињеница онемогућила је приближавање Западу.

Током посете Берлину, Имреди је, заједно са Хорти-
јем, одбио Хитлеров позив на заједничку акцију против 
Чехословачке. Али, истовремено, је и попустио захте-
вима Немачке: навео је Парламент да прихвати тзв. 
Први антисемитски закон (1938), који је одбацио прав-
не једнакости, ограничио на бројним подручјима умног 
рада број мађарских држављана са израелитском вером 
на 20% (Јевреји су на верској основи дискриминирани). 
Поред тога, Имреди је допустио већи нацистички утицају 
у круговима мађарских Немаца (Фолксбунд).

ПРВА БЕЧКА ОДЛУКА На Минхенској конференцији 
(септембра 1938) одлука у вези са мађарским и пољ-
ским територијалним захтевима у односу на Чехосло-
вачку препуштена је међусобним преговорима, али 
споразум није постигнут. Пољаци су војном акцијом 
заузели територије око Тешена, док су о захтевима 
Мађарске расправљале велике силе. У првој Бечкој ар-
битражи Немачка и Италија су – пошто су Французи и 
Енглези изјавили незаинтересованост по овом питању 
– доделили Мађарској територије Чехословачке које 
су биле настањене Мађарима (2. новембар 1938).

Улазак мађарских трупа су примили са изливом оду-
шевљења како становници дотичне територије (82% су 
били Мађари) тако и матична држава. Ревизија, остваре-
на уз помоћ Немаца, још више је јачала утицај нациста.

УНУТРАШЊА ПОЛИТИЧКА СИТУАЦИЈА Паралелно 
са јачањем нацистичког утицаја у држави су се развијала 
два супротна процеса: с једне стране свој глас су по-
дигле снаге које су се супротстављале нацистичкој опас-
ности, а с друге стране јачала је и крајња десница.

Још 1937. настао је Мартовски фронт првенстве-
но од народних писаца, од левичарске интелигенције 
са учешћем комуниста, који су истичући демократска 
начела и независност четрдесетосмашке традиције, 
указивали на нацистичку опасност. Влада је врло брзо 
онемогућила њихов рад али њихов глас се чуо и касније.

Као једна од већих партија крајње деснице, форми-
рана је Партија националног хтења (1935), која је кас-
није била позната као Партија стреластих крстова 
(тзв. њилаши). Вођа њилаша постао је један пензиони-
сани официр, Ференц Салаши који је, заступајући крајњу 
десницу, чак два пута хапшен.

Салаши је створио хунгаристичку идеологију
која се градила на мутној расистичкој и социјалној 
демагошкој основи. Њилаши су – уз помоћ нацистичке 
материјалне подршке и увођења тајног гласања (1938) 
– у предвечерје рата (1939) освојили 19% мандата у 
мађарском Парламенту.

19. Амбиције и присилни путеви пре Другог светског рата
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Премијер Бела Имреди који је био отворен према 
крајњој десници, примењујући социјалну демагогију, 
објављивао је „чудесну револуцију“ владајуће партије. 
Организујући своје следбенике у Покрет за мађарски 
живот желео је створити масовну партију. За ово је 
имао потребе и зато што није могао своје планове ост-
варити традиционалним путем (у Парламенту). Када је 
хтео увести управљање помоћу уредби, Парламент 
га је надгласао. Дао је оставку, али га је Хорти замолио 

да поново формира Владу, међутим, поверење гуверне-
ра и водећег слоја је изгубио. На крају је био принуђен 
да да оставку, јер се обелоданило да има претке изра-
елитске вероисповести.

Гувернер је за остваривање плана, који је већ два 
пута „скренуо на слепи колосек“ наименовао за пре-
мијера Владе Пала Телекија 1939–1941 који је посе-
довао велика искуства (добар однос са Немцима и 
приближавање Западу).

„Као што је део наше политике у протеклих 12 
месеци било подстицање преговора између Ма-
ђарске и Мале антанте, исто тако би требали да 

узмемо у обзир шта би значило за нас стварање једног политичког блока који 
би био погодан за супротстављање немачкој агресији или њеној привлачнос-
ти. Не долази у обзир страх Мађарске; имајући у виду нову ситуацију која се 
формирала према Империји, одлучности Југославије, да следи неутралну по-
литику и онај општи утисак да Румунија неће пожурити у помоћ Чехословачкој, 
показује да једна таква комбинација, која је остварљива, неће утицати на вели-
ке силе.“ (Из унутрашњих белешки Министарства иностраних послова Енг-
леске, март 1938)

У белешкама се говори о 
стварању блока. Којег? От-

кријте зашто аутор  стварање 
тог блока сматра безнадежним.
Одредите шта је раније каракте-
рисало политику западних сила 
у овом простору. Анализирајте 
у каквој је вези са створеном 
ситуацијом. Образложите свој 
став. [У]

ПРОМЕНА  СПОЉНО-
ПОЛИТИЧКЕ СИТУАЦИЈЕ

Установите каква дипломатска настојања се могу запазити у односу на нема-
чка освајања. Објасните зашто су доживела неуспех. [З] Подунавље уочи Другог светског рата
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Стални савет Мале антанте са задовољством за-
кључује да су преговори вођени са Мађарском 
омогућили склапање споразума о одрицању при-

мене свих врста насиља између Мађарске и Мале антанте и признавао права 
наоружавања Мађарској од стране три државе.

Током преговора, чији је циљ био припрема тла за даљи развој добросуседских 
односа између држава Мале антанте и Мађарске, нека питања остала су још нере-
шена, због чега објављивање поменутих договора још није могло уследити. Али, 
државе Мале антанте и Мађарска споразумеле су се да ће Стални савет Мале ан-
танте на Бледу и мађарска Влада у Будимпешти објавити саопштење са идентич-
ним текстом у којем ће информисати о тренутном стању преговора. Стални савет 
Мале антанте изражава своју радост за досад постигнуте велике резултате и из-
ражава своју наду, захваљујући узајамном духу разумевања, који брине не само 
о државама која су у питању, већ и о интересима дунавског подручја да неће дуго 
каснити са постизањем целокупног коначног споразума.“ (Званични извештај са 
Бледске конференције Сталног савета Мале антанте, август 1918).

„Обавеза служења војске [улазак у левенте]
6. §. Регрутско образовање – што представља једно од средстава васпитавања   

мађарске омладине – има за циљ да припреми омладину телесно и духовно, 
васпитавајући је у традиционалном мађарском војном моралу, за узвишене за-
датке одбране домовине.

7. §. Сваки млади мађарски држављанин од првог  дана септембра оне годи-
не у којој напуни своју дванаесту годину живота, све док своју  стварну војну служ-
бу не започне или док његову неспособност за служење војске коначно не уста-
нове. (…)

19. §. (1) Војна обавеза је општа и њу, према одредбама садашњег закона, сва-
ки мушки мађарски грађанин мора испунити.

(3) Војна обавеза почиње од 1. јануара оне године у којој војни обвезник пуни 
осамнаесту  годину свога живота и траје до 31. децембра оне године у којој пуни шез-

десету годину свога живота.
87. §. Свака особа, без об-

зира на пол, која је напунила 
своју четрнаесту годину живо-
та и није прешла својих седам-
десет година живота обавезна 
је да у интересу војне одбра-
не обавља посао који одгова-
ра њеним телесним и умним 
способностима.“ (Закон о од-
брани домовине, 1939)

Установите по којим пита-
њима су се  сложиле обе 

стране. Откријте које су поли-
тичке промене довеле до ства-
рања споразума. Укажите по 
којим питањима се нису могли 
сложити. Откријте разлоге. [З]

Установите какве су битне 
промене на основу војног 

питања настале 1939. Откријте 
разлоге промена. [З]

Улазак бициклистичких 
јединица мађарске 
војске у Ипољшаг 1938.

Окарактеришите опре-
му војника и упоредите 

са захтевима свог доба. Об-
јасните разлоге за то. [У]

„(…) Партија националне воље (НАП [Nemzeti Akarat Pártja]) теоретски 
и практични смисао социјалистичке идеологије у државном систему 
утврђује у следећем основном начелу:

Социјализам је систем друштвене и судбинске заједнице народа у којој се морални, духовни и материјални 
живот заснива на самосвесној вери испуњавања деловања и обавеза које захтева државни достојанственик ради 
освајања права на наставак свесног достојанственог друштвеног и личног живота. (…)

ПНВ жели поново створити „Прадомовину“. Задатак „Прадомовине“ је:
Равнотежна власти између Истока и Запада, Севера и Југа, у чијем величанству различити народи граде по 

захтеву Бога и природе, вишу расу у интересу европског мира и земљопоседничке власти. (…)
22. Хоћемо и захтевамо, у складу са интересима државе, коначно уставно решење јеврејског питања, уставно 

одређивање Јевреја као расе и њихово сразмерно укључивање у живот и рад државе;
забрану усељавања Јевреја заувек;

ПОКУШАЈ ОДРЖАВАЊА 
ОДСТОЈАЊА

 УНУТРАШЊА ПОЛИТИЧКА 
СИТУАЦИЈА
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исељење са територије државе оних Јевреја, који су после 1. августа 1914. добили дозволу усељења, доказ о 
држављанству или пореклу, који у Првом светском рату нису били на фронту, који се не придржавају закона које 
је донела држава, који га изигравају, спречавају или осуђују спровођење закона, без обзира на то када су се на-
станили на земљи наших предака.

Немилосрдно истребљење јеврејског духа на сваком пољу присутног и захтевамо бескомпромисну практич-
ну изградњу хришћанског духа.

23. Хоћемо решење радничког питања на националној, социјалној основи  које ће бити у узајамној заштити 
интереса послодавца и радника, третирање радника као природне личности који ће примати део прихода из при-
хода производње и који располаже правом на пензију;

укидање синдиката и штрајка и успостављање радничког суда унутар пред-
ставништва интереса. (…)

27. Хоћемо и захтевамо осавремењивање и реорганизацију наших кредитних 
односа, спајање финансијских и кредитних институција и њихово постављање 
под државну контролу уз строгу ограниченост на економски делокруг усмерен 
на давање кредита.“ (Из програма Партије националне воље, 1935)

„1. Услед секташке политике досадашњег руководства и пошто је руковод-
ство само устезано извршавало на VII светском конгресу Коминтерне (1935) 
прихваћени тактички правац, КПМ је изолована од масе. С једне стране због 
чињеница, а с друге стране зависно од тога, што су провокације класног 
непријатеља партију изнутра дезорганизовали и растакали, у КПМ је уследи-
ла тешка криза. Полазећи од ових чињеница, најважнији задатак КПМ је да се 
ослободи од сваког остатка секташења, да одлучно примени означени правац 
масовне политике који је означен од стране VII конгреса према датим околнос-
тима који владају у Мађарској и да се прихвате одговарајуће реорганизације 
партије.

2. У интересу извршавања тога, КПМ мора првенствено променити свој доса-
дашњи однос према синдикатима и Мађарској социјалдемократској партији. (…)

Однос КПМ и Мађарске социјалдемократске партије потребно је тако про-
менити да се комунисти не само – као до сада – у изузетним приликама, већ 
редовито учлане у Социјалдемократску партију и да тамо не раде на подели 
партије, већ на томе, да и у овој партији организовано пусте корен – у првом реду 
ослањајући се на синдикате који су се прикључили Социјалдемократској партији 
– и боре се за афирмацију исправне пролетерске политике. Захваљујући томе 
ова партија може постати партија истинске пролетерске класне борбе.“ (Одлу-
ка руководства КПМ, 1936)

„Живимо у критичном и судбоносном добу за наш народ, осећамо да мора-
мо оправдати своју људскост и своје мађарске традиције. На то нас обавезује 
велико мартовско наследство, јер је сваки март за свакидашњу мађарску ом-
ладину месец позива на акцију, када онај први март захтева извештај од нових 
мартова. Духовно наследство оног украденог првог марта поново истичемо и 
захтевамо (…)

1. Демократску реорганизацију државе.
2. Слободу мисли, говора, штампе, окупљања и организовања.
4. Најпотпуније придржавање сукоба интереса представника Парламента: 

да представник у Парламенту не може бити чланом управног органа и не може 
заступати ничије интересе итд.

5. Имања изнад 500 катастарских јутара узети у власништво државе.
6. Укидање владавине банака и монопола који гуши Мађаре.
7. Увођење прогресивног пореског система.
8. Посао за сваког Мађара који жели да ради: увођење 40 часовне радне 

недеље и укидање екстремних прихода.
9. Постављање минималног личног дохотка изнад биолошког животног ми-

нимума опстанка.
10.  Слободу економске организованости радника.
11.  У интересу нижих народних класа прогресивни систем цене школовања 

и увођење квалитативне селекције у средњем и високом школству.
12.  Мађарску ревизију: за народе дунавске долине поштовање права на 

самоопредељење по питању припадности. (…)

Установите карактеристи-
ке коришћених речи у тек-

сту. Какву улогу имају? Које иде-
олошке утицаје можете запази-
ти у тексту? Прикажите на који 
начин се могу међусобно пове-
зати ове идеологије. Објасните 
каква слика државе и друштва 
се назире из текста. [Р]

На основу извора одреди-
те који су били основни 

правци идеологије VII конгре-
са Коминтерне. Установите 
какву врсту измена су усвојили.
Објасните зашто је уследи-
ла промена у политици КПМ.
Откријте на које разлоге се по-
зива текст код промене правца.
Објасните шта се у тексту под-
разумева под секташтвом. Какве 
односе је ова политика одреди-
ла према социјалдемократама? 
[У]
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Запажа се утицај једне иде-
ологије. Које? У тачкама је 

формулисано сузбијање неких 
друштвених група. Којих?
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У овом нељудском и немађарском  свету само овако видимо осигурану будућност нашег народа и чврсто 
верујемо да ћемо остати верни духу првог мартовског месеца. (12 тачака Мартовског фронта, 15. март 1935)

„На интересантан начин примери тоталитарних држава дуго нису имали утицај на мађарску јавност. Мада су 
се формирале ситне партије, али нису привукле више од неколико стотина људи. Прву ударну силу за овај покрет 
дао је Салаши. Занимљиво питање: како је овај, иначе безначајни капетан, постао значајни чинилац мађарског 
политичког живота? Како, кад не зна говорити, нема ни пропаганду, ни партију, ни способност партијског вође, 
нити има јасних мисли. (…)

И код нас се испољава она чудна појава да њилашку масу не чине гладни, они без посла или бедници, већ 
ситни службеници – ћате, подофицири, кондуктери и пијани поручници. (…)

И морам искрено рећи да је неспособност Дарањијеве Владе потпиривала, хранила и подгревала „народни 
покрет“, створен разочараношћу публике владајућом партијом, доколицама опозиционих вођа, њилашким трико-
вима, грдњом и оговарањем Јевреја од стране посланика и штампе владајуће партије. (Меморандум Хугоа Пајра, 
посланика владајуће партије упућено Миклошу Хортију, октобар 1938)

„1. §. Овлашћује се Њ. краљ. министарство да ради бољег осигурања равно-
теже друштвеног и привредног живота неопходно и неодложно предузме хитне 
мере – подразумевајући ту и мере за савлађивање незапослености интелигенције 
– да у року од три месеца, рачунајући од објављивања овог закона, уредбом учи-
ни делокруг означен доле наведеним §-има и основним принципима и тада кад 
би поступци спадали у делокруг доношења закона.

4. §. За чланове Коморе, за штампу као и за чланове Коморе позоришта и 
филмске уметности Јевреји се могу уписати тако да њихов укупни број не пре-
лази двадесет посто од укупног броја чланова коморе.

У ових двадесет процената се не могу урачунати:
а) ратни инвалиди, борци из првих линија, надаље, дете херојски погинулог 

родитеља или његова удовица;
б) оног, који је пре 1. августа 1919. прешао у неку прихваћену веру и без пре-

кида је члан исте вере;
в) таквог потомка родитеља, који спада под тачку б), који није члан израе-

литске вере.“ (XV закон 1938. о делотворнијем осигурању равнотеже друшт-
веног и економског  живота – тзв. Први јеврејски закон, тј. Први антисемит-
ски закон)

Откријте шта је могло на-
вести посланика да напи-

ше текст. Које разлоге који су 
довели на власт Салашија на-
води Пајр? Наведите токове ко-
је не препознаје посланик. На 
основу Пајровог текста одреди-
те ко чини базу њилаша. [З]

Наведите ко је по закону 
Јевреј. Установите на как-

вој основи се заснива дискри-
минација и повреда права. На-
ведите која права повређује за-
кон. Одредите каквог су карак-
тера насилне мере. Откријте ка-
кав закључак можемо извући из 
ставки о изузећу. [Р]

„Допунске изјаве споразуму
Влада њеног величанства у Уједињеном Краљевству и фран-
цуска Влада су се прикључиле горњем споразуму на тој основи, 

што задржавају понуду која је наведена 19. септембра у 6. §-у енглеско-францус-
ке препоруке о међународној гаранцији нове границе Чехословачке против неис-
провоцираног напада.

Уколико се у Чехословачкој реше и питања мађарске и пољске национал-
не мањине, са своје стране Немачка и Италија ће такође пружити гаранцију 
Чехословачкој.

Допунска изјава:
Председници влада четири велике силе изјављују да уколико се питања че-

хословачких, пољских и мађарских мањина у Чехословачкој у следећих три ме-
сеца између заинтересованих влада на основу споразума не реше, онда ће овде 
присутни председници влада четири велике силе на свом следећем састанку ста-
вити то на дневни ред.“

(Допунске изјаве прикључене Минхенском споразуму)

„На основу оне молбе мађарске краљевске Владе и Владе Чехословачке упу-
ћене Немачкој и италијанској краљевској Влади да нерешена питања између две 
државе о територијама које су препуштене Мађарској реше путем судске одлуке 
(…), донели су следећу судску одлуку:

1. Од стране Чехословачке препуштене територије Мађарској означене су на 
прикљученој географској карти.

5. На сличан начин треба мађарско-чехословачка комисија да се споразуме 
доношењем ближих уредби о заштити лица мађарске националности које су ос-
тале на територији Чехословачке и о заштити лица немађарске народности оста-
лих на препуштеним територијама. Ова комисија ће нарочито бринути о томе, да 
Пожунска национална мађарска група има иста права као остали тамошњи наро-
ди. Рибентроп и Чиано (Из тзв. Прве бечке одлуке, новембра 1938)

Именујте силе које су реши-
ле питање граница. Откриј-

те какве је спољно-унутраш-
њополитичке утицаје то имало.
На основу карте из атласа ана-
лизирајте етнички утицај прили-
ком нове поделе. [З]

ПРВА БЕЧКА 
ОДЛУКА 

11

12

13

14



У међуратном периоду / 109

„(…) оригинални став партије за мирну ревизију. Мирна ревизија основа је и спо-
разума четири велике силе. Треба добити такву понуду која рачуна са оправданим 
мађарским захтевима и наглашава мир са Мађарском. Споразум значи мир, под 
овим миром подједнако се подразумева економски и политички споразум што је 
сада у потпуно измењеним односима од непроцењиве вредности. Нова Чехосло-
вачка може учинити крај економском рату и изолованости, може остварити добро-
суседске односе и трајни мир, ако у духу акције четири велике силе испуни преузе-
те обавезе према мађарској мањини, дозволи Мађарима да се иселе изван њених 
нових граница. Положај нове Чехословачке биће лакши и чвршћи уколико се на-
ционални мањински захтеви и настојања не буду слабили.“ („Непсава“, из чланка 
листа СДП 16. октобра 1938)

Формулишите како се према Бечкој одлуци односи лист Непсава. Да ли је од-
лука позитивна или негативна за Чехословачку? Образложите свој одговор. [З]

„Преко вас, поборницима слободе на целом свету, скрећем пажњу на опаснос-
ти које угрожавају слободу и опстанак наше државе и нашег народа; да бисмо се 
међусобно саветовали о оним средствима са којима можемо осигурати наш опс-
танак и слободу.

Мађарска? Мађарски народ? – можете са чуђењем питати, па Мађарска је 
припадник сила осовине. Мађарска је са Антикоминтерниним пактом прикривени 
члан офанзивног ратног савеза, најсвежији издајник Друштва народа, двоструку 
корист извукла из  Минхенског споразума и окупације Чехословачке, а доказаним 
држањем према Југославији и Румунији и сама представља сталну претњу за мир.

Нисам званични опуномоћеник ни Мађарске нити мађарског народа, нити би-
рани представник мађарског народа. Па ипак ја, који сам са толико напора радио 
за овај народ у интересу његовог ослобођења, смем тврдити да ја представљам 
истински интерес народа – ја и моји пријатељи, они који стоје на супротној страни 
званичној политици пријатеља сила осовине. И објављујем са сигурним убеђењем, 
јер знам да у мађарском народу, у маси мађарских радника и међу истакнутим 
мађарским интелектуалцима у већини су присталице наше политике и наше 
идеологије.

Обе тврдње захтевају доказе и ја желим доказати обе.
Није ли Мађарска извукла у два случаја видљиву велику корист од уског савез-

ништва са Силама осовине? Зар нису, захваљујући њима, ревидирали, неоспорно 
са низом неправди оптерећен, Тријанонски мир у корист Мађарске?

Не, то је илузија. Тријанонски мир је била тешка неправда према мађарском на-
роду и увек смо се борили за то да се у неправедним одредбама мира, с обзиром 
на право самоопредељења народа, врше исправке у духу пријатељске сарадње 
са малим дунавским народима.

Међутим, оно што се догодило прошлог новембра под изговором права наро-
да на самоопредељење, а чак одбацујући и овај изговор који се догодио у априлу,  
није било исправка неправде, већ чињење нове неправде; не ослобађање потла-
чених Мађара, већ тлачење целог мађарског народа, империјалистичко окупирање 
страних територија, империјалистичко потлачивање страних народа.

Један народ не може стварати слободу из потлачивања других народа. Најмање 
је могао остварити добитак мађарски на-
род из оног територијалног пораста, које 
су добили из доброчинства и милости 
две велике империјалистичке силе, Не-
мачке и Италије. 

Територија Мађарске је нарасла, 
али њена независност, самосталност и 
слобода доживеле су најтежи ударац од 
Тријанона. Од једног дела   тријанонских 
тешкоћа Мађарска  се ослободила, али 
по такву цену, која и од Тријанона зна-
чи тежа оптерећења за њу.“ (Чланак 
Михаља Карољија у часопису „Уј ханг 
“[Нови глас] , 7. маја 1939)

Какво је Карољијево миш-
љење о Тријанонском уго-

вору? Са ког становишта Каро-
љи посматра Бечку одлуку? Об-
јасните шта је Карољи хтео да 
каже реченицом: „Од једног дела 
тријанонског терета Мађарска 
се ослободила, али по таквој 
цени, која и од Тријанона зна-
чи тежа оптерећења за њу.“ [П]

Улазак Миклоша Хортија у повраћени
град Кошице (уметничка слика)

На основу слике установи-
те како су дочекали Хор-

тија у Кошицама [Каши]. Уочи-
те на слици стварне и идеали-
зоване елементе. [З]

15

17

16

1939. изгледало је да је са-
зрела ситуација за оства-
рење највеће жеље у ма-
ђарској спољној политици, 
ревизија Тријанонског ми-
ровног уговора. Са Првом 
бечком одлуком започето 
је враћање отцепљених 
територија из 1920-те. Вла-
да је отпочела пропаганду 
о успесима, држава је сла-
вила. Како је Хортијева опо-
зиција видела догађаје? 
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ИЗБИЈАЊЕ РАТА И НЕОБИЧАН РАТ Након распарча-
вања Чехословачке Хитлер је кренуо према Пољској 
захтевајући предају града Данцига (Гдањск). Запад-
не силе су још веровале да ће две тоталитарне силе, 
Немачка и Совјетски Савез међусобно заратити и поче-
ле су јачати – са закашњењем – своје одбрамбене сна-
ге и отпочели су преговоре са Совјетима. Совјети нису 
имали поверења у западне земље које су одбијале спо-
разум о узајамној оружаној помоћи, бојали су се да ће 
остати сами у рату против Немаца. 

Познавајући прилике, Хитлер је понудио споразум 
Совјетском Савезу. Тако је настао Пакт Молотов – Ри-
бентроп (23. августа 1939), уговор о ненападању, који је 
имао јавни и тајни део. У тајном протоколу договорили 
су се о међусобној поделили Пољске и нацисти су приз-
нали совјетско право на Балтик и Бесарабију. Совјетски 
Савез је могао повећавати своје територије и избе-
гао је рат са Хитлером. Немци су прегазили Пољску
и своје снаге су концентрисали против Запада; дош-
ли су до значајних транспорта сировина и хране.

Немачке трупе су 1. септембра, на основу измиш-
љених разлога, напале Пољску. Велика Британија и 
Француска – на основу склопљеног уговора са Пољском 
– објавиле су рат Немцима. Избио је Други светски рат. 
Бројно велику, али лоше опремљену пољску армију
моторизована немачка војска потукла је у току једне 
недеље. Немачке ваздушне снаге уништиле су логисти-
чке центре, па су онеспособиле пољске трупе за успеш-
ну одбрану. Брзом поразу  допринео је напад Црвене 
армије са Истока (17. септембра). Немци и Совјети, у 
складу са уговором, поделили су територију Пољске.

Велика Британија и Француска објавиле су рат Нем-
цима, али француска армија, која је представљала 
значајну снагу, припремила се за одбрану своје Мажи-
но линије у чију изградњу су уложена велика средства. 
Енглези нису имали бројну копнену војску, па нису 
могли пружити стварну подршку, само су прихватили 
пољску емигрантску владу. Западне земље нису могле 
извршити напад на француско-немачкој граници, а Хит-
лер још није хтео напасти ове територије, па је због тога 
настао необични рат без стварних ратних операција.

Искористивши немоћ западних земаља и немачко 
савезништво, Совјетски Савез је, под изговором сопст-
вене сигурности, захтевао територије од Финаца, а кад 
су били одбијени напали су ту малу државу. На велико 
изненађење у почетку је Црвена армија доживела пораз, 
но на крају, бројно моћнији, победили су Финце који су 
морали предати неке територије.

ОСВАЈАЊЕ ЗАПАДНЕ ЕВРОПЕ Хитлер је – прете-
кавши Британце – у пролеће (април) 1940. извео свој на-
пад у правцу Скандинавије. Покорио је Данску и Нор-
вешку, чиме је осигурао себи продор северног крила на 
Запад и транспорт шведског челика. Данци и Норвежани 
нису пружили значајни отпор, па су нацисти у окупира-
ним државама помогли формирање про-немачке владе
често са национал-социјалистичком оријентацијом. Име 
премијера колаборационе владе норвешке – Квислинг 
– постаје синоним за сарадњу са непријатељем. Након 
успеха на северу немачка армија се окренула према за-
паду и, заобилазећи линију Мажино, преко Белгије, за 
два месеца је победила Француску. Доказало се да се 
модерно ратовање заснива на брзим тенковским и мо-
торизованим јединицама и авионима. Немачке тенков-
ске јединице прешле су преко Ардена и одвојиле енг-
леске и француске савезничке снаге. Једина успешна 
акција Британаца била је спасавање енглеских ратних 
јединица са континента (Денкерк).

Француска армија се распала, ратно руководство 
није схватило суштину модерног ратовања, а војници 
нису хтели ратовати. Француска је капитулирала (јуни 
1940), северни део заједно са Паризом био је под 
немачком окупацијом. На југу су, на челу са марша-
лом Петеном, Немци формирали колаборациону вла-
ду (са седиштем у граду Вишију, тзв. Вишијску Фран-
цуску). До средине 1940. Хитлер је загосподарио вели-
ким делом Европе. Пошто је индустрија већине држава 
– Француске, Данске и Чехословачке – доспела у руке 
нациста, значајно је порасла производња немачке рат-
не привреде.

После Пакта Молотов – Рибентроп и капитулације 
Француске, територија још независне Средње Европе 
се сузила. 

БИТКА ЗА ЕНГЛЕСКУ  Поред Совјетског Савеза само 
је Велика Британија представљала значајну антинемач-
ку снагу, јер се Сједињене Државе због изолационизма 
нису мешале у ток догађаја. Хитлер је у почетку веро-
вао у могућност склапања споразума са Британцима. 
Британско руководство је – након кратког колебања –
са новим премијером Черчилом донело одлуку да се 
супротстави Немачкој, па је Хитлер као циљ истакао 
заузимање Енглеске.

Због недостатка јаке поморске флоте инвазија је 
била могућа само користећи надмоћ авијације, па је 
због тога дошло до првог ваздушног рата великих раз-
мера. У нападу на Енглеску (јули-септембар 1940) ен-

Други светски ратIII

ПО
ГЛ

АВ
Љ
Е

20. Напредовање нацистичког Рајха



Други светски рат / 111

глески народ је упознао страхоте рата, али није поклек-
нуо, него је њихова одлучност појачана. Енглези су се 
сврстали уз Черчила. Британске ваздушне снаге – чији 
развој су, за разлику од сувоземних снага, раније запо-
чели – нанеле су озбиљне губитке Немцима, тако да 
су морали зауставити ратна дејства. На тај начин Енг-
леска, која је располагала са веома малим бројем коп-
нених снага, спасла се од инвазије.

НАПАД ПРЕМА ИСТОКУ Хитлер је у лето 1941. кренуо 
на Исток да би освојио огромне резерве хране и сирови-
не Совјетског Савеза. Напад су планирали за пролеће, 
али због догађаја на југу Европе одложили су до сре-
дине лета.

Порази италијанске војске приморали су Немце да 
измене план. Италијани су покренули напад у Африци 
против Енглеза, али су у Етиопији и Либији доживели 
пораз. Пораз су доживели и у Грчкој. Италијански по-
раз подстакао је антинемачки преокрет у Југославији. 
Хитлер, притиснут плановима за велики ратни поход на 
Исток, није могао дозволити рушење фашистичког саве-
за (Силе осовине), због чега је у Африку послао Афрички  
корпус под командом генерала Ромела (пролеће 1941). 
Паралелно са тим немачка војска је за пар недеља зау-
зела Југославију и Грчку, одакле су мање енглеске сна-
ге биле приморане да напусте територије.

После осигуравања јужног крила покренут је на-
пад на Совјетски Савез (22. јуна 1941). Хитлер је рачу-
нао на лаку победу, политичари демократског Запада 

такође су процењивали да Совјетски Савез може издр-
жати највише два месеца. Ову претпоставку заснова-
ли су на неуспеху совјетске војске у совјетско – финс-
ком рату и последицама великих чистки које су спрове-
дене у Црвеној армији. Нису имали јасних података о 
двадесетогодишњем совјетском наоружавању.

Стаљин није веровао обавештајној служби и енг-
леским упозорењима, па је неспреман дочекао немач-
ки напад. Немци су напали јаким снагама у три прав-
ца у смеру Лењинграда, Москве и Кијева. Изгледа-
ло је да ће се поновити блицкриг, тј. немачка брза побе-
да са Запада; за неколико недеља су заузели огром-
не територије и заробили неколико стотина хиљада 
војника. Но, у исто време, показали  су се упозоравајући 
знаци: немачки губици били су огромни (десетостру-
ко су премашени ратни губици са француског ратиш-
та од 30 000 погинулих немачких војника), пошто се 
совјетски војници нису предавали. Због лоших путева 
постале су непремостиве даљине, снабдевање је било 
онемогућено, а разбијене руске јединице су наставиле 
да воде партизански рат.

Неочекивани отпор, лоши путеви умањили су над-
моћ немачких ратних снага и немачке технике, а због  
јаке зиме несигурно функционисање немачке технике 
преокренуло је ситуацију: немачко напредовање је 
заустављено пред Москвом (новембар – децембар 
1941). Пропао је план муњевитог рата, а Хитлерова Не-
мачка се уместо брзог заузимања совјетских енергетских 
извора с великим делом војне снаге упетљала у дуги рат.

„Желећи учврстити споразум о миру између Немачке и 
Совјетског Савеза, поступајући према основним услови-
ма склопљеног споразума у априлу 1926. између Немач-

ке и Совјетског Савеза о неутралности споразумели су се: 
Члан I: Обе Високо уговорне стране обавезују се да ће се чувати од сваке при-

мене присиле, од сваког напада и од сваког међусобног напада, било појединачног 
или заједно са другим силама.

Члан II: Уколико једна од Високо уговорних страна буде предмет напада једне 
треће стране, друга страна неће ни у каквом  случају пружити помоћ овој трећој 
страни.

 Члан III: Владе две Високо уговорне стране у будуће ће одржавати стални 
међусобни контакт у циљу консултације, због тога да размене своје информације 
о проблемима који су од заједничког интереса.

Члан IV: Ни једна од две Високо уговорних страна неће учествовати ни у как-
вом груписању сила, уколико се то посредно или непосредно усмерава против 
друге стране.

Члан V: Уколико између Високо уговорних страна настане проблем било как-
ве врсте, спор или конфликт, обе стране ће искључиво у форми пријатељске из-
мене мишљења решити ове спорове или конфликте или, уколико је потребно, пу-
тем формирања комисија за пресуду.

Члан VI: Овај уговор склапају на 10 година са изузећем док један од високо 
уговорних страна не откаже уговор једну годину пре истека рока престанка важ-
ности, важност овог уговора се аутоматски наставља за 5 година.

Рибентроп, Молотов“
(Совјетско-немачки уговор о ненападању, 23. август 1939)

Саставите списак одредни-
ца у којима су се споразу-

меле стране. Установите какву 
политику су водиле две велике 
силе једна према другој, непос-
редно пре уговора. Откријте који 
интереси су мотивисали  Сов-
јетски Савез и Немачку да скло-
пе уговор. Анализирајте како се 
уговор по питању рата и мира 
односи на западне велике силе 
и мале државе Средње Европе.
Које важне чињенице треба поз-
навати за реално вредновање 
значаја уговора? [Р]

ИЗБИЈАЊЕ РАТА И 
НЕОБИЧН РАТ

1

Архива
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Установите стратешки значај окупације Данске 
и Норвешке. Откријте какву тактику је спрово-

дила Немачка у односу на Француску. Објасните 
са којим елементима се може довести у везу брзи 
слом Француске. Анализирајте који је био стратеш-
ки и политички значај битке за енглеску. Прикажите 
како су се изменили европски односи снага због по-
беда нациста. Објасните зашто је за нацисте било 
значајно освајање знатног дела Западне Европе.
Откријте какве међусобне везе можемо пронаћи у 
насталим догађајима у западним и источним прос-
торима Европе. [З]

Упоредимо текст Молотов-Рибентроповог пакта и догађаје 
који се могу уочити са карте. Установите на који начин су 

догађаји утицали на слободно деловање држава насталих у Ев-
ропи после Првог светског рата. [У]

Подела Пољске и средишње Европе после Првог светског рата

„Поводом потписивања Уговора о ненападању 
између Немачког Царства и СССР-а представни-
ци потписаних страна водили су строго поверљиве 
преговоре о интересним сферама у Источној Ев-
ропи. Ови договори су довели до следећих резул-
тата:

1. У случају да се на просторима који припадају 
балтичким државама (Финска, Естонија, Литва-
нија и Летонија) врше територијална и политич-
ка преуређења, северна граница Литваније пред-
стављаће границе интересних сфера Немачке и 
СССР. У овој зависности обе стране ће признати 
границу Литваније у кругу Вилниуса.

2. У случају да се на територији која припа-
да Пољској држави врше територијална и поли-
тичка преуређења границе у интересу Немачке и 
СССР-а граница ће углавном бити на линији река 
Нарев, Висла и Сан.

Питање да ли је у интересу двеју страна опста-
нак независне Пољске државе и где би биле њене 
границе, требају две стране коначно одлучити за-
висно од развоја даљих политичких догађаја.

Око овога питање ће се две владе споразуме-
ти мирним путем.

3. У вези са Југоисточном Европом совјетска 
страна је изразила интерес у вези са Бесарабијом. 
Немачка страна изјаснила се за потпуну политичку 
незаинтересованост у овом простору.

4. Овај записник обе стране сматрају строго 
поверљивим.“ (Тајна клаузула Совјетско-немач-
ког уговора о ненападању)

ОСВАЈАЊЕ 
ЗАПАДНЕ ЕВРОПЕ  

2

3

4

Прегажена Западна Европа
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„15. септембар 1940. сматра се врхунцем. 
Луфтвафе је током претходног дана, пос-

ле два тешка напада, извела на овај дан највећи концентрисани ваз-
душни напад на Лондон. Ово је била судбоносна и одлучујућа битка 
рата и, попут битке код Ватерлоа, била је у недељу. Ја сам био у Че-
керсу. Већ сам раније у више наврата био у главном ратном штабу 
11. ловачке групе, како бих био сведок при команди ваздушних снага, 
али ни једном се није догодило ништа изузетно. Овог дана изгледало 
је да временска прогноза погодује непријатељу. (…) 11-ој групи  при-
падало је не мање него двадесет пет ешалона, оне су покривале че-
тири грофовије, Есекс, Кент, Сасекс и Хемпшајр, као и пут који је пре-
ко њих водио за Лондон. (…)

Радар је тек био у повоју, али је могао најавити приближавање 
непријатељских снага обали. Најважнији извор информација били су 
нам  бројни посматрачи опремљени са двогледима и преносним теле-
фонима, који су јављали долазак непријатељских авиона са копна. 

(…) Међутим, није прошло ни четврт сата од мог доласка, а пока-
зивачи су се почели мешкољити око стола. Стигао је извештај да је 
полетело »40+« (више од 40) авиона са немачких аеродрома из об-
ласти Дипеа. Стално су пристизали новији извештаји: »40+«,  »60+«, 
штавише, био је један »80+«. (…), сијалице су се палиле све више, 
означавајући да се наши ловачки ешалони дижу једни за другима у 
ваздух, док их није остало само четири-пет у »приправности«. Од ових 
ваздушних борби много је зависило, једва су трајале више од једног 
сата. Непријатељ је био доста јак, у таласима је слао нове авионе, 
сви наши ешалони били су у ваздуху, након седамдесет-осамдесет 
минута требали су да слете ради узимања горива, а након пет мину-
та ватреног окршаја требали су узети муниције. Дакле, један од глав-
них задатака нам је био како организовати убацивања авиона у бор-
бе, а да се у исто време не задржава превелики број на аеродромима 
ради узимања горива или муниције.

После рата се сазнало да је тог дана непријатељ изгубио свега 
педесет шест авиона (енглески извештаји јављали су 183 оборених 
авиона), али 15. септембар био је значајан обрт у бици за Енглеску. 
Те ноћи наши бомбардери су великом снагом бомбардовали бродо-
ве који су се налазили у пристаништима између Булоња и Антверпе-
на. Нарочито тешке губитке проузроковали су у Антверпену. Због тога 
је Фирер 17. септембра, како то данас већ знамо, одлучио да ће на 
неодређено време одложити план „Лавовска фока“ (долазак на енг-
леску обалу).“ (Винстон Черчил: Други светски рат, 1953)

Наведите карактеристике ваздушног 
напада. Откријте које чињенице су омо-

гућиле да надмоћни Луфтвафе није могао да 
оствари превласт у ваздуху. Објасните заш-
то је било важно за нацисте да остваре ваз-
душну надмоћ. [Р]

Објасните у којој мери је ново наору-
жање – авиони и тенкови – изменило 

начин ратовања [З]

Немачки авион над Лондоном и немачке тенковске 
јединице у борби (доле)

БИТКА ЗА ЕНГЛЕСКУ  

6
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„Другови! Грађани! Браћо! Војници наше армије и флоте! Обраћам се вама, 
пријатељи!

(…) Како је могло да се догоди да наша славна Црвена армија препусти више 
наших градова и округа фашистичким трупама? Јесу ли немачке трупе можда 
стварно непобедиве, као што то разметљива фашистичка пропаганда непреста-
но труби по целом свету?

Наравно, да нису. Историја доказује да непобедиве армије не постоје, а нису ни-
када ни постојале. Наполеонову војску победиле су руске, енглеске, немачке трупе. 
(…) Ова армија још није наишла на озбиљног противника на европском континен-
ту. Тек је на нашој територији наишла на озбиљан отпор. И ако, као резултат овог 
отпора, Црвена армија разбије најбоље немачке фашистичке дивизије, то значи-
да се Хитлерова армија може победити, а биће уништена, као што смо уништили 
Наполеонову и Вилхелмову армију.

Један део наше територије заузеле су немачке фашистичке трупе, што се може 
објаснити тиме да је рат фашистичке Немачке против Совјетског Савеза за не-
мачке трупе започео у повољним условима, а за совјетске трупе под неповољним 
условима. Немачка је заправо – као држава која је покренула рат – своју армију 
у целини мобилисала и 170 дивизија које је Немачка убацила против Совјетског 
Савеза биле су постројене на границама Совјетског Савеза, потпуно спремне че-
кале знак за покрет, а супротно томе, совјетске дивизије је тек требало мобилиса-
ти и постројити на границама. Није од мањег значаја ни околност да је фашистич-
ка Немачка на издајнички начин, неочекивано изневерила склопљени споразум 
између ње и Совјетског Савеза 1939. о ненападању, не водећи рачуна о томе да 
ће цео свет Немачку сматрати агресором. Разумљиво је да наша миротворна по-
литика није желела прихватити погодне понуде за прекид споразума, није крену-
ла издајничким путем.

Шта је добила, а шта је изгубила фашистичка Немачка тиме што је изневерила 
и раскинула споразум? Обезбедили смо годину и шест месеци мира нашој држа-
ви и могућност да се наше снаге припреме за отпор у случају да фашистичка Не-
мачка прекрши споразум и нападне нашу државу. То је наш одлучујући добитак, 
а губитак фашистичке Немачке.“ (Стаљинов говор преко радија совјетском на-
роду, 3. јули 1941)

Установите којим циље-
вима је служио Стаљинов 

говор. Објасните како је Ста-
љин вредновао Пакт Молотов-
Рибентроп. Чиме је Стаљин об-
јашњавао брзу победу Немаца.
Какве унутрашње противреч-
ности можете открити у њего-
вим аргументима. [П]

НАПАД ПРЕМА ИСТОКУ  

Борбе на Балкану и у Северној Африци 
1940–1941.

Одредите који догађаји су изазвали не-
мачки напад. Шта можете закључити на 

основу дужине отпора на Балкану? Објасните 
какву стратешку улогу је играо Балкан у на-
цистичким плановима. Закључите зашто су 
се Немци умешали у борбе у Северној Аф-
рици. Прикажите каква је била ситуација сре-
дином 1941. на овом фронту. [У]

8
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Опишите психичко стање 
грађана. Установите значај  

психичког стања становништва 
и војске у рату. [З]

„Дужина шанчева за одбрану од тенкова, које су градили грађани за време оп-
саде, превазишла је целокупну дужину канала Москва-Волга. У три најтежа месеца 
1941. радило је 400 хиљада људи у три групе дању и ноћу на земљаним радови-
ма ради изградње утврђења. Сећам се да сам у најтежим данима опсаде изашао 
на периферију Лењинграда, у Лугу. Видео сам једну младу девојку која је носила 
земље у својој кецељи. Упитао сам је зашто то ради. Девојка је почела плакати ре-
кавши да жели макар и тако помоћи, учинила би и више, али руке су јој у тој мери 
у ранама да није у стању узети ашов у руке. У кецељу коју је раширила на земљу 
неко је набацио неколико лопата земље коју је она вредно носила на утврђење. 
Грађани Лењинграда су непрестано током три месеца вредно радили.“ (Из после-
ратног сећања америчког новинара Александра Вирта)

„(…) У последњих 25 година нико није био доследнији непријатељ комунизма 
од мене. Из мојих антикомунистичких изјава не повлачим ниједну реч. Али пред 
садашњим призором све бледи (…) Сада видим руске војнике, који стоје на грани-
ци своје родне земље и бране поља која су од давнина обрађивали њихови очеви. 
Видим их тако, као бранитеље породичних огњишта. (…) Видим она многобројна 
руска села у којима средства за живот обезбеђују знојем свога лица, али у којима 
постоји људска радост. (…)

Ја морам сада дати ову изјаву, али можете ли ви наслутити каква ће бити наша 
политика? Ми имамо само један непроменљив циљ: одлучну намеру да уништи-
мо сваки траг Хитлеру и нацистичком режиму. Ништа, ама баш ништа нас не може 
спречити у томе. Ми се никад нећемо погађати и отпочињати преговоре са Хит-
лером или са било ким из те банде. Ратоваћемо против њих на копну, на води и у 
ваздуху све дотле, док уз Божију помоћ не спасимо Земљу од мрачне сенке нациз-
ма и не ослободимо народе од јарма фашизма. Свака држава која ратује против 
нацизма – уживаће нашу помоћ. Али било кога, или било коју државу која стоји на 
страни Хитлера – сматрамо својим непријатељем. (…) То је наша политика. Ово 
је суштина наше изјаве. Из тога произлази да ћемо пружити сваку помоћ Русији 
и руском народу са наше стране. Позивамо наше пријатеље и савезнике у целом 
свету да следе наш пример и да се боре за његово остварење са нама сличном 
истрајношћу.“ (Черчилов говор на радију, 22. јуна 1941)

Објасните који политички 
потез оправдава Черчил.

Прегледајте редом Черчило-
ве аргументе. Откријте ставове 
који се скривају иза њих. [П]

Установите у којим правцима су продр-
ле немачке трупе. Наведите које државе 

су, поред Немачке, учествовале у нападу. На-
ведите постигнуте резултате немачке војске.
Откријте какве тешкоће су се појавиле после 
почетних успеха немачке војске. Објасните 
какву су улогу те потешкоће имале на исход 
московске битке. [У]

Немачки напад на Совјетски Савез
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Објасните зашто су Совјети извршили масовна убиства. Анали-
зирајте да ли је у позадини масовних убистава истребљивање 

народа, етничко чишћење или својствени облик  класне борбе. [У]

„У 1918 години, искористивши војну слабост Русије, Румунија је на-
силно отцепила од Совјетског Савеза један део територије, Бесарабију, 
и тиме је пореметила стогодишње јединство Бесарабије са Украјинско 
Совјетском Републиком, која је претежно настањена Украјинцима. На-
силним одвајањем Бесарабије Совјетски Савез се није никад поми-
рио, што је совјетска Влада и у више наврата отворено ставила до 
знања целом свету.

 Тренутно, када војна слабост Савеза Совјетских Социјалистичких 
Република припада прошлости и када настала међународна ситуација 
захтева најбрже решење нерешених питања из прошлости, из раз-
лога да би се коначно поставио темељ трајног мира међу државама, 
Совјетски Савез, у интересу праведног решења, сматра потребним и 
актуелним, да са Румунијом у заједничком споразуму неодложно реше 
питање повратка Бесарабије у састав Совјетског Савеза.“ (Совјетска 
нота Румунији, 29. јуни 1940)

 „1. Румунске трупе су за четири дана, што према московском 
времену почиње 28. јуна у 2 сата, испразниле територије Бесарабије 
и један део Буковине.

 Совјетска Влада не одступа од тога да румунска Влада на 
горе поменуте предлоге одговори најкасније до 28. јуна у 12 сати.“ 
(Совјетска нота Румунији, 27. јуни 1940)

Погледајте у атласу какав је био етнич-
ки састав на територијама поменутим 

у совјетским белешкама. Одредите значење 
и улогу израза „трајни мир“, „правда“, „у  за-
једничкој сагласности са Румунијом“. Како 
бисте назвали совјетске ставове изостав-
љајући ове изразе? [У]

Совјетско – фински рат (1939–1940)

Оцените територијалну замену као по-
литичко средство и средство примене 

силе. Продискутујте има ли право држава да 
одбије такве захтеве и у том случају да ли  
друга држава има права да крене у напад.
Откријте шта објашњава почетни совјетски 
неуспех, па каснији успеси. Објасните как-
ве је, политичке и војне утицаје имао овај 
рат. [З]

Откривање катанских масовних гробница. Совјетски органи 
унутрашњих послова су 1940. масакрирали скоро пет хиљада 
пољских ратних заробљеника,претежно официра. Нацисти су 
1943. открили гробнице и обелоданили масовно убиство што је
совјетско руководство деценијама негирало

Откријте које циљеве је имала нацистичка пропаганда обело-
дањивањем масовног убиства. [З]

13
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Предратна политика Совјетског Савеза изазвала је много дискусија 
у јавности, такође и у историографији (наравно од када се може 
водити расправа о томе). Истакнућемо три осетљиве тачке: пакт 
Молотов – Рибентроп (види текст на стр. 111 – 112), совјетско – 
фински рат и масовна убиства пољских војника у Катину. Поводом 
прва два случаја постављају се бројна питања: да ли су се стварно 
само зато споразумели са нацистичким Рајхом, а касније само зато 
наступили као освајачи како би се боље припремили за немачки 
напад, односно за рат против Немаца? Уколико је одговор потврдан, 
има ли једна држава права на то и зашто је после рата задржала 
ове територије?

У вези са масовним убиством у Катину поставља се питање 
друге врсте, јер је доказано да су то урадили Совјети. Мотиви, 
међутим, могу бити различити.
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УЛАЗАК ЈАПАНА И СЈЕДИЊЕНИХ ДРЖАВА У РАТ
Јапан је од почетка тридесетих година био у рату са Ки-
ном ради заузимања њених територија. После избијања 
Другог светског рата, искористивши слабљење европс-
ких колонијалних држава, јапанско војно руководство  
желело је да продре на подручја Југоисточне Азије 
и Тихог океана. Са Совјетским Савезом (1941) склопи-
ли су споразум о ненападању како би могли свим сила-
ма напасти Сједињене Државе.

У Сједињеним Државама су јавност и политичари 
заступали идеју изолационизма. Желели су да остану 
далеко од европских конфликата и рата. У предвечерје 
рата држава, која је економски била најмоћнија у свету, 
осим флоте располагала је и мањом војном силом, него 
било који њен сусед. Председник Рузвелт био је свестан 
– како величине нацистичке опасности, тако и опасности 
од стране Јапана – али истовремено руке су му биле ве-
зане уставом. Енглеској која је у антифашистичкој бор-
би  била усамљена, дозвољен је транспорт сировина и 
ратног материјала. Када су исцрпљене британске нов-
чане и златне резерве (које су  доспеле у Сједињене 
Државе), председник је пронашао ново решење, уго-
вор о зајму, што је практично значило бесплатне тран-
спорте. Рузвелт и Черчил су после напада на Совјетски 
Савез на палуби једног војног брода потписали Атлан-
тску повељу, у којој су одредили основне послератне 
принципе грађанског поретка (демократија, национално 
самоопредељење, слободна трговина и мир без анексије).

Јапанци су у Сједињеним Државама видели глав-
ног непријатеља и сматрали су да се указала повољна 
прилика за обрачун. Заправо, по броју становника и 
јачини економије Сједињене Државе су биле надмоћније 
од Јапана, а на подручју војне моћи било је супротно. 
Покретањем америчког наоружавања почела се то-
пити ова предност, па је Јапан без објаве рата напао 
америчку војну базу, Перл Харбур и са авијацијом 
задао значајне губитке америчкој флоти (7. децембар 
1941). После ове акције Јапанци су једно време постали 
господари на Пацифику, а њихова војска је брзим тем-
пом продрла до Индије и Аустралије. Лако су освојили 
колоније Енглеске, Француске и Холандије, јер су ове 
земље биле заузете европским ратом. Амерички губи-
ци нису били критични јер се амерички носачи авио-
на нису налазили у тој поморској бази. А што је много 
значајније, због напада на Перл Харбур Сједињене 
Америчке Државе су ушле у рат, што је америчка јав-
ност подржала. Гигантску привреду преусмерили су за 
ратну производњу: само је било питање времена када ће 
економска надмоћ омогућити превласт и на ратиштима.

ГОДИНА ПРЕОКРЕТА – 1942.  У бици код Москве не-
мачка војска није изгубила своју надмоћ, али није више 
била у могућности да напредује на целој линији фрон-
та. Немачки напад је 1942. концентрисан у прав-
цу Стаљинграда. У овом граду на Волги укрштали 
су се путеви из Азије и Европе, његов пад би парали-
зовао совјетску одбрану и Немцима отворио пут пре-

ма нафтним пољима Бакуа. Немци су за надокнаду 
губитака присилили савезничку Италију и сателитс-
ке државе (Румунију, Словачку и Мађарску) да својом 
војском учествују у борбама на Источном фронту.

Немачке моторизоване јединице, предвођене генера-
лом Паулусом, заузеле су огромне територије и стигле 
до Стаљинграда, а према југу до Кавказа. Совјети, чије 
је важне индустријске делове заузео непријатељ, униш-
тили су производне капацитете или су их преселили 
на Исток, где су од средине двадесетих година, уз вели-
ке жртве, извршили индустријализацију. Тако није опа-
ла совјетска ратна производња, штавише, до 1942 – 
1943. већ је знатно превазишла немачку производњу.
Увели су модерна ратна средства као што су тенкови 
Т–34, вишецевни бацач ракета, звани каћуша. Совјетско 
наоружавање у  значајној мери омогућили су енглес-
ки, а нарочито амерички зајмови (количином, а још 
више квалитетом). Са трупама довученим са Дале-
ког истока совјети су покренули противофанзиву 
код Стаљинграда и опколили Паулусову армију. Хит-
лер није допустио повлачење, немачка војска потпуно 
исцрпљена на ивици смрти од смрзавања, предала се
(2. фебруар 1943). У овој ратној операцији уништена је 
и 2. мађарска армија на Дону. У Стаљинградској бици 
немачке ратне снаге доживеле су велики пораз, који је 
умањио њихове снаге, а с друге стране уништио је мит 
о непобедивости нацистичке војске.

Значајан је био – мада по величини много мањи –
пораз Ромеловог Афричког корпуса од стране гене-
рала Монтгомерија у Египту, (код Ел Аламејна, окто-
бар – новембар 1942). Након америчког искрцавања (по-
морски десант у Мароку – генерал Ајзенхауер), почет-
ком 1943. Савезници су истиснули Немце и Италијане 
из Африке.

У лето 1942. америчка флота остварила је значајне 
победе код острва Мидвеј, зауставивши јапанско 
напредовање. Следеће године отпочет је противнапад, 
па су Американци потискивали Јапанце од острва до ос-
трва (ратна операција звана „жабљи скок“).

САВЕЗНИЧКО НАПРЕДОВАЊЕ Победе у 1943. ука-
зивале су на надмоћ савезника. На Источном фрон-
ту Немци су покренули свој последњи напад у преде-
лу Курска, где се одиграла одлучујућа битка оклопних 
јединица. Совјетски тенкови су по бројности надмаши-
ли немачке, а по квалитету су били слични, па су одне-
ли победу. Током године Совјети су постепено почели 
да потискују Немце према западу.

Западни савезници су већ 1942. планирали искрца-
вање на европској обали, али ни тада ни 1943. није 
постојала одговарајућа снага и одлучност. Нису хте-
ли, пре него што се зада одлучујући ударац немачкој 
војсци, отворити тзв. други фронт, јер би у том случају 
пале огромне људске жртве. Енглеска и америчка 
војска, која је победила у Северној Африци, се 1943. 
успешно  искрцала на обалама Сицилије, а потом 
у Јужној Италији. Због тога, ослањајући се на војску, 

21. Савезничка надмоћ
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италијански краљ је затражио од Мусолинија да под-
несе оставку, а Италија је изашла из рата (јули 1943).  
Савезници нису искористили ову ситуацију, нису убр-
зали напредовање, па су Немци окупирали Италију, 
одакле су полако потискивани („офанзива пуж“).

1943. је решена тзв. „атлантска битка“ која је доне-
ла превласт на мору. Немачке подморнице су у почет-
ку проузроковале огромне штете енглеској трговачкој и 
ратној флоти. Енглези су – као и у Првом светском рату 
– бранили бродове конвојима и воденим бомбама, али 
су ефекти били слаби. После су пронашли ново про-

тивсредство, авионе. Савезници су били надмоћнији и 
Немци су повукли подморнице.

Западни савезници су истовремено започели бом-
бардовање Немачке. Као циљ истакли су уништење 
немачке ратне индустрије, али им то није успело (само 
5% капацитета су успели уништити). Немачка ратна 
производња је до краја 1943. године била у порасту.
Како би сломили отпор немачких грађана, бомбардо-
вали су цивилне циљеве. Немачки градови су по-
рушени и милиони људи је остало затрпано под ру-
шевинама.

„Тога лета су Немци уз пољску границу концентрисали  
шездесет пешачких дивизија, једанаест механизова-
них и моторизованих дивизија, три планинске дивизије, 

више од 4000 авиона и више хиљада борних панцирних кола и аутомобила. Пољска 
је, за одбрану једва могла да мобилише трећину ових снага. Пољске снаге су под 
тежином снажног немачког напада биле осуђене на брзо уништење. Пољска војска, 
која је за Хитлерову ратну машинерију представљала лак плен, по броју војника и 
по опремљености војске била је јача од војске Сједињених Држава.. (…)

Сенат је свега четири месеци пре напада на Перл Харбур, са свега једним 
гласом више усвојио закон о обавезној војној служби који је омогућио прекоман-
ду јединица копнене војске преко океана и продужио војни рок. Одлука конгреса 
донета је највише због личног залагања генерала Џорџа Ц. Маршала, који је до 
тада стекао велики углед. Али ни он се није могао изборити са општим устаљеним 
мишљењем које је владало: да не постоји непосредна ратна опасност.“ (Ајзенхауер: 
„Крсташки рат у Европи“, 1982)

Коликом војном снагом су 
располагале Сједињене 

Државе у предвечерје рата? 
Установите у каквој сразмери 
је то било у односу на економс-
ке снаге САД. Упоредите каква 
је та сразмера била у односу на 
Јапан. Откријте како је то мог-
ло утицати на планове Јапана.
Прикажите шта је карактерис-
тично за америчку унутрашњу 
политику. [Р]

УЛАЗАК ЈАПАНА 
И САД У РАТ

АМЕРИЧКО ЗАКОНОДАВСТВО И МЕРЕ ПРЕДСЕДНИКА У 
ВЕЗИ ТРАНСПОРТА ОРУЖЈА И РАТНОГ МАТЕРИЈАЛА  

Август 1935. Председник на шест месеци  може забранити 
транспорт оружја за стране које су у рату.

Фебруар 1936.
Председник је у случају ратног стања обавезан 
да забрани на шест месеци транспортовање 
оружја странама које су у рату.

Мај 1937.

Председник може дозволити транспортовање 
ратних материјала (не оружја), односно чели-
ка, уља итд. државама које су у рату на основу 
„плати па носи“ (cash and carry).

Новембар 1939. Председник може дозволити и транспорт оружја 
на основи плати па носи (cash and carry).

Септембар 1940.

Председник дозвољава предају 50 старих раза-
рача у најам Британцима у постојећим британс-
ким војним базама на америчком континенту на 
99 година.

март 1941. Дозвољавање транспорта посуђеног оружја.

Формулишите шта је карактеристично за политику Сједињених 
Држава средином тридесетих година. Установите какви помаци 

се могу запазити. Откријте који су их међународни догађаји примора-
ли да промене ставове. [У]

„Без изузетка на одредбе било ког зако-
на, председник с времена на време – када  
то сматра неопходним и у интересу држав-
не безбедности – (…) може да овласти ми-
нистра војске, министра ратне морнарице 
или руководиоца било ког органа Владе или 
канцеларије за следеће:

1. За владу било које државе, чију одбр-
ану председник сматра животно важним за 
заштиту Сједињених Држава, (…)

2. За продају, уступање, замену, изнајм-
љивање одобрених средстава или њихово 
стављањe на располагање свакој оваквој 
влади.“ (Закон о најамном зајму – lend-lease 
– 1941)

Установите за шта је по закону  овла-
шћен председник. Објасните шта зна-

чи за време рата зајам на транспорт ратног 
материјала. Анализирајте на кога се у то 
време првенствено односи помоћ. Откријте 
зашто је то било потребно. [З]
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Председник Сједињених Држава и председник Черчил као представник бри-
танске Владе, приликом својих сусрета сматрали су сврсисходним да одређене 
заједничке принципе политике обе државе, ради боље будућности, изнесу у 
јавност.

1. Њихове државе не теже никаквим територијалним или другим природним 
увећавањима.

2. Не желе никакве територијалне промене које се не слажу са слободно изра-
женим жељама заинтересованих народа.

3. Поштоваће права сваког народа да сам одабере ону државну форму у којој 
жели живети и трудиће се да народе које су лишени својих суверених права и 
власти то остваре.

4. Настојаће поштовати досадашње обавезе и уз једнаке услове олакша-
ти свакој држави, била она мала или велика, побеђена или победник, учешће у 
светској трговини и коришћење резерве сировина које су им у привреди потреб-
не. “ (Детаљ из Атлантске  повеље, августа 1941)

Установите у чему су се 
спо  разумеле две стра-

не. Саставите које принципе 
су одредили. Откријте са којим 
ранијим ис то ријским докумен-
том можете упо редити повељу.
Објасните који је из ван форму-
лисаних принципа  био значај 
Атлантске повеље. [П]

Објасните зашто су Јапан-
ци постигли успех у овом 

нападу. Процените величину 
америчких губитака. [З]

Перл Харбур после јапанског 
напада

Објасните који је био стра -
тешки значај напада на 

Перл Харбур. Коју улогу су има-
ла Мидвејска острва у покрену-
тим америчким нападима на 
прос торима Коралног мора? При -
кажите које су још чињенице, по-
ред америчког отпора, доприне-
ле сузбијању јапанских напада.
Анализирајте зашто је тек крајем 
1943. кренула америчка офанзи-
ва против јапанских снага. [У]

Фронт на Тихом океану 
(1941–1943)
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„Авиони који су 6. јуна рано ујутро  полетели, открили су 
две групе непријатељских бродова. У овим групама су биле 
крстарице и разарачи торпеда. Пре подне, између пола де-

сет и десет напали су две тешке крстарице Микуму и Могамија, а осим њих још 
и три разарача. Обе крстарице су погођене са најмање две бомбе, а један раза-
рач торпеда је потонуо. Поновљени напади авиона трајали су до пола шест пос-
ле подне. Микума је потонуо у око подне а не задуго потопљен је и Могами. У 
поморској бици, вођеној поред острва Мидвеј, непријатељски губици су следећи: 
потопљена су четири брода носача авиона: Кага, Акаги, Сорју и Хириу. Људски гу-
бици Јапанаца могу се проценити на 4800 особа који су или погинули, или се уда-
вили у мору.

 На америчкој страни погинуло је 92 официра и 215 чланова посаде. По-
морска битка, која је вођена поред острва Мидвеј, трајала је три дана и три ноћи. 
Сукоб се одвијао на прилично великом пространству, а због неповољних услова 
видљивости и других отежавајућих околности једва се може тачно установити как-
ве су губитке доживеле поједине непријатељске јединице током напада и против-
напада. Приближно је уништено 275 јапанских авиона, њих су делом оборили,а де-
лом су пали у море јер нису имали где слетети.“ (Детаљ из званичног извештаја, 
јуни 1942)

Главни разлози зашто ћемо истовремено прво напасти силе осовине у Евро-
пи су, једноставним речима, следећи: 

 Од два-географски међусобно удаљена-непријатеља европски је тај којег три 
јаке чланице Уједињених нација – Русија, Велика Британија и Сједињене Државе – 
могу истовремено напасти. Сједињене Државе биле су једина држава коалиције, 
која је могла слободно бирати којег ће непријатеља прво напасти. Уколико одлу-
чимо да ћемо се одмах, свом снагом усмерити против Јапана, изазвали би поде-
лу међу савезницима, од којих би се два савезника суочила са ризиком пораза 
у рату против Немачке и њених савезника. А у међувремену Америка, пошто би 
сама водила рат против Јапана, била би изложена опасности да се после победе 
на Тихом океану мора суочити са Хитлеровом империјом са веома ослабљеним 
савезницима. Осим тога, од животне важности је питање, за које се тада није мо-
гао знати одговор, докле Русија може издржати нове нападе Вермахта. Можда 
никакав труд против Јапана не би помогао Русији да издржи у рату. Тој држави – 
осим транспорта ратног материјала – једино смо тако могли помоћи што смо се 
на најбољи начин укључили у европски конфликт. На крају, победа над европс-
ким силама осовина ослобађа британске снаге које се могу укључити у рат про-
тив Јапана.“ (Ајзенхауер: „Крсташки рат у Европи“, 1982)

ГОДИНА 
ПРЕОКРЕТА – 1942.

Установите о чему је одлу-
чивало и какву је одлуку 

донело америчко руководство.
Како је та одлука утицала на ис-
ход рата? Приликом доношења 
одлуке, са каквим тешкоћама 
су се бориле Сједињене Држа-
ве? [У]

Пропаст америчког носача ави-
она Лексингтон. Људи скачу у 
море са нагнутог брода 

Објасните како се појавом 
авиона изменило поморс-

ко ратовање. [З]

„Супротне стране никад нису потпуно равноправне у бици. 
Могуће је да две стране буду бројчано једнаке, али може 
бити велике разлике у свему другом. Победа увек припа-

да оној страни, чији су војници били боље обучени, боље су опремљени и боље 
издржавају борбу. Овом приликом су наши војници били издржљивији током битке, 
па смо због тога ми победили. (…) Немци су потценили снагу Руске артиљерије, 
али потценили су и снагу наше пешадије у односу на тенкове. 

САВЕЗНИЧКО
НАПРЕДОВАЊЕ 
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Стаљинградска битка показала је да тенкови не вреде много ако немају 
довољно простора за кретање. У таквом случају тенк је као топ којем је одузета 
могућност кретања. Нападна снага пешадије вишеструко се повећава уколико је 
добро наоружана и поседује јак борбени дух. Не мислим овом приликом на бор-
бе на барикадама, таквих борби у Стаљинграду баш није било, већ на мање гру-
пе пешадије које знају искористити поједине зграде у граду као утврђења, па чак 
и поједине собе освојене куће. Уз овакву одбрану они се не могу лако истерати из 
зграда, нити тенковима нити авионима. Немци су најмање 1 милион бомби баци-
ли на Стаљинград, па ипак нису успели онеспособити пешадију ни у једној важној 
и одлучујућој позицији. За разлику од пешадије, тенкове је било лакше онеспосо-
бити за рат вођен из кућа које су служиле као утврђења.“ (маршал Чујков)

“27. јула 1943. око 300 сати трајала је сурова и жестока битка на линији Орјол–
Курск и Белгород–Курск. Немци су скоро четрдесет дивизија убацили у борбу, ог-
ромну артиљерију уз подршку авијације. Поново су ратне страхоте нарушиле (…) 
мирни сеоски крајолик (…) Немачко ратно руководство имало је разлога да се 
нада успеху у овој бици. Битка се водила на уској територији. Ударни фронт на 
којем се сукобило 17 тенковских дивизија једва је био дужи од 40 – 50 километара. 
Организовање пешадије, моторизованих јединица и довлачење ратног материјала 
започело је још у марту. Немачка артиљерија нагомилала је више хиљада тона 
муниције још пре почетка битке. Сви немачки напори су пропали, нису успели да 
се пробију у правцу Белгород–Курск. (…) (Совјетски опис битке)

Установите са чим Чујков до-
води у везу руску победу.

Откријте, које су још чињенице 
играле значајну улогу при оства-
рењу победе [З]

Наведите које врсте оруж-
ја су још кориштене у би-

ци. Шта можете закључити на 
основу немачког пораза о тен-
ковској бици? [Р]

На основу карте скицирајте ратни положај 1942. и 1943. године. Истакните 
најбитније промене. Установите које тенденције се могу запазити. [У] Борбе у Источној Европи и на 

Медитерану 1942–1943.
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„Од 7. септембра до 3. новембра ноћима је у просеку двеста бом-
бардера нападало Лондон. Током претходне три недеље у више нав-
рата нападали су наше провинцијске градове (…)

Када сам био у Рамсгејту, задесио ме је један ваздушни напад. Уве-
ли су ме у један велики тунел где је већина становништва стално  бо-
равила. Када смо после око четврт сата изашли, видели смо рушевине 
које су се димиле. Био је погођен један мали хотел. Људских жртава 
није било, на месту где је био хотел, били су нагомилани поломљени 
тањири, коришћени предмети и уништени делови намештаја. Влас-
ник, његова жена, кувари и келнерице су ридали. Шта се десило са 
њиховим хотелом? (Вилстон Черчил: Други светски рат, 1953)

„На договору дуга расправа се водила о томе да ли је пожељно 
бомбардовање железничких станица које се налазе у околини Рима. 
Сви су се сложили да се Вечити град не сме непотребно оштетити. 
Ради очувања остатака античке цивилизације до краја рата смо сле-
дили овај принцип у Италији. Но сви су знали да ће Немци то искорис-
тити и да ће Рим искористити као кључни центар за  снабдевање ре-
зервом. То није била коначна одлука, касније су нас овластили да 
можемо бомбардовати железничке станице, да са посебном пажњом 
избегавамо оштећење градова Рима и Ватикана. (…)

 Нисам имао намеру да ратно ваздухопловство искориститим 
као стратешку резерву одбране. Баш супротно, горели смо од жеље 
да наставимо рушење немачке позадине, са посебном пажњом на 
нафтну индустрију. Генерал Спац ме је убедио да ће Немачка има-
ти све веће тешкоће ако им се смање резерве нафте. То ће бити 
од великог утицаја на њену копнену борбену способност, а на крају 
крајева, убрзаће завршетак рата.“ (Ајзенхауер: „Крсташки рат у Ев-
ропи“, 1982)

Установите какву су улогу по Ајзенхауеру имала бомбардовања.
Како је поступљено у случају Рима? [У]

„ Ваздушне снаге играле су значајну стратешку улогу у томе што су 
савезничке трупе доспеле до источне границе Француске и Белгије. У 
јесен су се наши бомбардери вратили својим првобитним задацима, 
нападима против Немачке, а главни циљеви су им били нафтна при-
вреда и саобраћајна мрежа. (…) Однос наших губитака је смањен, а 
снага напада и прецизност је расла. Због сталног бомбардовања Немци 
су били принуђени расподелити своје погоне на велике удаљености. 
Због тога су сада плаћали високу цену, јер им је тек тада било важно 
добро функционисање саобраћајне мреже. Угаљ, који им је хитно био 
потребан, гомилао се испред самих рудника услед недостатка теретних 
вагона.“ (Черчил: Други светски рат, 1953)

Откријте у чему је Черчил видео значај бомбардовања. Прика-
жите како се његове мисли односе према табеларним подацима.

Процените разлог – зашто он не спомиње неке чињенице? [У]

Формулишите шта значи ваздушни рат 
за цивиле. Откријте зашто су се против-

ничке стране трудиле да за време рата униш-
те цивилне циљеве. Прикажите и вреднујте 
Черчилов став у вези са бомбардовањем. [З]

УТИЦАЈ БОМБАРДОВАЊА У НЕМАЧКОЈ ЦИВИЛНИ ГУБИЦИ БОМБАРДОВАЊА
(1942 – 1945)

производња авиона производња 
борбених кола

потпуни индустријски 
капацитети мртвих рањених уништени станови

1942. 100% 100% 100%
590 000 800 000 7 000 000

1944. 300% 200% 96%

Дрезден после ноћног англо – америчког бомбардо-
вања. Огромну количину запаљивих бомби бацили 
су на град, велики део жртава изгорео је  тако да се 
нису могли идентификовати. Губици се ни до да-
нас не могу установити, јер је у граду било пуно из-
беглица. Историчари процењују да се број мртвих 
креће између 40 хиљада и 130 хиљада.

Установите какав је војни значај имало 
бомбардовање Дрездена. Установите 

зашто су бомбардовали цивиле. Објасните 
како је бомбардовање утицало на цивилно 
становништво. [З]
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Чак и данас изазива дискусију питање: који је био смисао бомбардовања цивилних циљева у Другом светском рату? 
Намеће се закључак да ни битка за Енглеску ни бомбардовање Немачке није успело уништити ратну производњу 
и отпор становништва.

Друго питање је моралног карактера: да ли се може дозволити да на хиљаде деце и жена постану ратни 
циљеви?
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САРАДЊА САВЕЗНИКА Атлантска повеља –  на 
чијим је начелима касније основана ОУН – (август 1941) 
потписана  од стране Енглеске (која је на почетку сама 
ратовала) и Сједињених Држава сачињавала је основу 
антифашистичке коалиције. Касније јој се прикључило 
више држава, па тако и Совјетски Савез (мада прин-
ципе који су утврђени у повељи никад није сматрао 
обавезујућим за себе).

Лидери три велике силе, од којих је зависио исход 
рата (Черчил, Рузвелт и Стаљин), путем међусобних 
размена порука и личних сусрета су формирали ратну 
стратегију и договорили су се о послератном уређењу. 
Стаљин се од самог почетка договора трудио да осигу-
ра стварање послератних утицајних зона,  Черчил је 
почео да ради на томе како је рат све више одмицао, 
док је Рузвелт то сматрао преурањеним.

Рузвелт и Черчил су се састали више пута, од 
чега можемо истакнути састанак у Казабланки (јануар 
1943), где су се – ради умиривања Совјета, који су 
страховали да ће западне земље склопити сепаратни 
мир – споразумели да ће прихватити само безуслов-
ну немачку капитулацију. При крају те године минис-
три иностраних послова три велике силе састали  су 
се и припремили Техерански самит који је био од ве-
ликог значаја (децембар 1943). У Техерану су се Руз-
велт, Черчил и Стаљин споразумели о отварању Дру-
гог фронта у северној Француској, а Стаљин је прих-
ватио обавезу да ће, после победе у Европи, напасти 
Јапан. Стаљин је успео у намери – у вези са совјетско-
пољским границама – да се прихвате совјетска 
територијална освајања од 1939. до 1940. Тиме је 
уништена идеја, подржавана углавном од стране Чер-
чила, да западни савезници отворе Други фронт на југу 
(Балкан), што би значило да би државе Средње и Ис-
точне Европе – међу којима и Мађарску – ослободи-
ле западне силе.

ПОРАЗ НЕМАЧКЕ Немачка војска је још и 1944. пред-
стављала огромну снагу и наносила огромне губит-
ке својим непријатељима. Али нацисти су, чак и по це-
ну пропасти Немачке и погибије милиона немачких 
грађана, могли само успорити напредовање савез-
ника. На диктатора који је жртвовао свој народ, офици-
ри су извршили атентат (јули 1944), али је Хитлер пре-
живео. Учесници завере су погубљени.

У првој половини 1944. Црвена армија прешла 
је совјетску границу и наставила напредовање пре-
ма Немачкој. Западни савезници су се у лето (6. јуна 
1944.) искрцали на обалу Нормандије, уз брзо на-
предовање. Пољски отпор – након што су Совјети, који 
су се приближавали, формирали пољску оружану гру-
пу под комунистичким руковођством – покушао је соп-
ственим снагама ослободити главни град Пољске, Вар-
шаву. Међутим, Стаљин им није пружио подршку, спре-
чио је и западне савезнике у томе, па су Немци угу-
шили варшавски устанак (септембар 1944). Совјетска 
војска је тек после тога кренула у напад.

Напредовање Црвене армије убрзао је прелазак 
Румуније на страну савезника (август 1944), јер је олак-
шао улазак совјетских трупа са југа у Карпатски басен и 
на Балкан. Напредовање западних Савезника немачка 
војска успоравала је мањим противнападима (у де-
цембру 1944. на Западном фронту код Ардена). Током 
пролећа, совјетске и англо – америчке трупе су се  приб-
лижавале једна другој и среле на реци Елби. Црвена 
армија је ускоро заузела Берлин (2. маја 1945). Пре 
тога је Хитлер извршио самоубиство (30. априла), а не-
мачка армија је капитулирала (7 – 8. маја 1945). Пора-
зом Немачке у Европи је завршен рат.

КОНФЕРЕНЦИЈА НА ЈАЛТИ И У ПОТСДАМУ  Савез-
ници су се после победе поново нашли на Јалти за пре-
говарачким столом (фебруар 1945). Првенствено је било 
речи о послератном уређењу. Споразумели су се да 
пољске границе помере на Запад и тиме су – дефини-
тивно – призната предратна совјетска освајања. Током  
скицирања интересних утицајних зона – због присус-
тва огромних совјетских војних снага – наслућивала се 
совјетска доминанција на простору Средње Европе, 
премда су се још увек преговарачке стране залагале за 
слободни развој држава на том простору.

У Сан Франциску је одржана конференција (од ап-
рила до јуна 1945.) на којој су учешће узелесиле побед-
нице. Ту је, ради одржавања међународног мира и сигур-
ности, основана Организацију уједињених нација. (ОУН).

Следећа конференција била је одржан у Потсда-
му (јула 1945). Учесници су се променили: преговарач 
са енглеске стране био је Атли (Черчил је изгубио из-
боре) а преминулог Рузвелта заменио је нови председ-
ник Труман. Споразумели су се о источним граница-
ма Немачке, о подели Немачке (о окупационим зонама) 
и о суђењу ратним злочинцима. Мада су супротности 
између Американаца и Совјета јачале, две велике силе 
које су имале одлучујући утицај – тада су још биле заин-
тересоване за сарадњу. 

ПОРАЗ ЈАПАНА До средине 1944. јапанска фло-
та  доживљава тешке поразе, међутим њихова копнена 
војска у Кини и Јапану још увек је располаже значајним 
снагама. Борбени морал јапанских војника је на завид-
ном нивоу. У борбу против америчке ратне морнари-
це убацили су авионе-самоубице (камиказе) и „жива 
торпеда“, који су Американцима наносили велике губит-
ке, међутим, ратну ситуацију нису могли изменити. Аме-
ричке подморнице су до краја 1944. својим дејством оне-
могућиле испловљавања јапанских бродова са острва.

Пошто је амерички позив на капитулацију остао без 
одговора, уместо копнених дејстава која су изискивала ог-
ромне људске губитке, Американци су извели атомски 
напад на Јапан, (на Хирошиму, 6. августа 1945, а на Нага-
саки 9. августа 1945). Бомбе су изазвале дотад невиђена 
разарања и огромне људске жртве. Американци су хтели 
да атомским нападом упозоре и свог савезника Совјетски 
Савез, који је током рата војно ванредно ојачао. Совјети 

22. Победа савезника
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су, у складу са обећањима датим западним савезници-
ма, отказали са Јапаном склопљен уговор о ненападању 
и покренули напад на Манџурију (Кина). На тај начин је 
започело ширење совјетског утицаја и на Далеком истоку.

Атомски напад и напредовање совјетске војске при-
нудили су Јапанце на полагање оружја. 2. септембра 
1945. завршио се Други светски рат који је однео 52 
милиона људских живота.

„Ми, председник Сједињених Држава, председ-
ник Владе Велике Британије и председник Вла-
де Совјетског Савеза током протеклих четири 

дана нашли смо се у главном граду нашег иранског савезника и усагл-
асили смо и ојачали нашу заједничку политику.

Изражавамо своју решеност да ће наши народи међусобно са ра-
ђи вати у рату и у наступајућем миру.

Војне одредбе Техеранске конференције [објављене тек 1947]:
4. Примили су к знању да ће војну акцију Оверлорд [Други фронт] 

покренути у мају 1944. везано са јужнофранцуском ратном акцијом. 
Будућу војну акцију ће извршити са таквим снагама какве им омогуће 
средства за искрцавање на обали. Договорили су се са маршалом 
Стаљином да ће совјетска војска у исто време покренути напад са 
циљем спречавања пребацивања немачких војних снага са Источ-
ног на Западни фронт.“ (Из материјала Техеранске конференције, 
новембар 1943)

Закључите шта су учесници конференције желели поручити све-
ту. Одредите шта је суштина војног споразума и који је његов 

војни  а који политички значај. [У]

„Тренутак је био погодан да започнемо са радом, па сам рекао 
[Черчил Стаљину]: Напредујмо на Балкан. Ваша војска се налази 
у Румунији и у Бугарској. Ми на том подручју имамо своје интере-
се, тамо имамо своја представништва и агенте. Немојмо пресеца-
ти међусобно путеве безвредним стварима. То што се тиче Велике 
Британије и Италије шта бисте рекли, кад бисте ви имали превагу 
од 90% у Румунији, а ми исто тако 90 % у Грчкој, а Југославија би се 
делила по пола? Док су то преводили, на пола табака папира напи-
сао сам: Румунија: Русија 90%,  остали 10%, Грчка: Велика Британија 
90%, Русија 10% (у споразуму са Сједињеним Државама), Југославија: 
50%–50%, Мађарска: 50%–50%, Бугарска: Русија 75%, остали 25%. 
Док је слушао превод гурнуо сам пред њега на сто папир. Један тре-
нутак је трајала пауза: тада је Стаљин узео своју плаву оловку, дебе-
ло је чекирао белешку па је вратио према нама. Све то није трајало 
дуже, него време за које ово сад пишем.

Наравно да смо ми дуго и темељно размотрили свој став, а сада 
смо се бавили краткотрајним сређивањем онога што се односило на 
време рата. Крупније послове су обе стране одложиле за касније да, 
ако добијемо рат, њих ћемо размотрити поред мировног стола.

Након тога настала је дужа пауза. Лист папира стајао је на сре-
дини стола. На крају сам казао следеће: Не мислите  да би прилично 
цинично било створити утисак да смо само тако, преко рамена одлу-
чили о стварима од којих зависи судбина више милиона људи? Спа-
лимо овај папир. Не, само га ви задржите – рекао је Стаљин.“ (Чер-
чил: „Други светски рат“, 1953)

Чувена цедуља која 
је одлучила суд  бину 

милиона људи

У чему су се договорили Черчил и Стаљин? Упоредите поделу 
са каснијим догађајима. Продискутујте о начину формирања од-

луке. Откријте како се Черчил присећао тог догађају . [У]

СУСРЕТИ РУКОВОДИЛАЦА САВЕЗНИЧКИХ СИЛА

Време Лич-
ности Место Најбитнији резултат

12. VIII 
1941.

Черчил, 
Рузвелт

Њу Фонд-
ланд

Објава Атлантске повеље

14.
I 1943.

Черчил, 
Рузвелт

Казабланка 
(Мароко)

Прихватају само безусловну 
капитулацију. План искрцавања 
на Сицилију.

14. VIII 
1943.

Черчил, 
Рузвелт

Квебек (Ка-
нада)

Усклађивање ратних дејстава 
на Далеком истоку, и неоп-
ходност отварања Атлантског 
фронта. Предлажу састанак са 
Стаљином.

22 – 26.
XI 1943.

Черчил, 
Рузвелт,
Чанг
Кај Шек

Каиро
Рат против Јапана водиће до без-
условне капитулације.

28. XI – 1. 
XII 1943.

Черчил, 
Рузвелт,
Стаљин

Техеран

Споразум о отварању Дру-
гог фронта у Нормандији. Пос-
ле завршетка рата у Европи 
Совјетски Савез напада Јапан. 
Дискусија о пољским и немачким 
границама.

9. X 1944.
Черчил,
Стаљин

Москва
Разграничења утицајних зона у 
Источној и Средњој Европи.

4 – 11.
II 1944.

Черчил, 
Рузвелт,
Стаљин

Јалта

Споразумели су се око грани-
ца Пољске и окупације Немач-
ке (у овоме су могли учество-
вати и Французи). Признавање 
совјетских заузетих територија 
између 1939 – 1941.  Поновно 
прихватање обавезе Совјетског 
Савеза за напада на Јапан.

7. VII – 2.
VIII 1945

Етли,
Труман,
Стаљин

Потсдам

Окупационе зоне Немач-
ке, немачка ратна одштета, 
исељавање Немаца, позивање 
на одговорност ратних злочина-
ца, коначне границе Пољске.

Какав је био 
војни зна чај 

састанака на вр-
ху? На шта указују 
чести састанци на  
врху, про мене мес-
та и учесника? [Р]

САРАДЊА 
САВЕЗНИКА

2

4

1

3

Архива
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Установите у чему је био војностратешки значај изласка Румуније из рата. Објасните зашто су на Западу могли 
брже напредовати савезници. Набројте које територије су окупирали Совјети, а које западна војска. [З]

Фронтови у Европи 1944–1945.

„Конференција је донела у вези са пре-
сељавањем Немаца из Пољске, Чехос-
ловачке и Мађарске следећу одлуку: 

Свестрано размотривши питање, три владе признају да за један 
део немачког становништва, које је остало у Пољској, Чехословачкој и 
Мађарској треба омогућити њихово пресељавање у Немачку. Слажу се 
да се исељавање мора одвијати организовано и изведено на људски 
и достојанствен начин, радило се о било ком облику исељавања. 

С обзиром на то да би масовни повратак Немаца у Немачку само 
повећао постојеће тешкоће које се односе на окупационе власти, смат-
рамо да Савезни контролни савет претходно треба да проучи проблем 
и ове Немце сразмерно расподели у свим окупационим зонама.

С тим у вези издају се упутства представницима који учествују у 
контролним саветима, да што год је могуће брже информишу своје 
владе о томе, у ком броју су стигли у Немачку Немци из Пољске, Че-
хословачке и Мађарске и да саопште у које време и у којој размери 
се може спровести њихово пресељавање, узимајући у обзир тренут-
ну ситуацију у  Немачкој.

Истовремено обевештавају и позивају чехословачку Владу, пољску  
Привремену  владу и Савезну контролну комисију у Мађарској да обус-
таве даља исељавања немачких грађана све дотле, док одговарајуће 
владе не размотре извештаје учесника у контролном савету.“ (Пост-
дамска конференција, 1945)

Установите о чијој су судбини одлучивали. Откријте на основу којих 
принципа се ово спроводи. Која су гледишта сматрали важним? [П]

„Велика тројица“ (Черчил, Рузвелт, Стаљин) на Јалти

ПОРАЗ НЕМАЧКЕ

КОНФЕРЕНЦИЈА 
НА ЈАЛТИ И У ПОСTДАМУ

На основу слике опишите три полити-
чара. Погледајте и њихова одела. Шта 

одражава редослед седења? [У]

5

6

7
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Откријте какву су тактику 
имали Aмериканци против 

Jапанаца. Установите зашто је 
значајан рат са подморница-
ма. Анализирајте каква је била 
стратешка и политичка улога 
уласка Совјетског Савеза у рат 
против Јапана и бацања атомс-
ке бомбе. [У]

Хирошима после атомског напада: рушевине 
Музеја науке и привреде и изобличена метал-
на конструкција једне зграде

Пронађите сличности и разлике из-
међу атомског и конвенционалног 

бомбардовања. [Р]

Ратиште на Пацифику
1944 – 1945.

Хирошима после атомског напада: рушевине 

ПОРАЗ ЈАПАНА8

9



Други светски рат / 127

„Био је вођа инспирација, изгледало је да ће отелотворити бри-
танску храброст и истрајност у свим проблемима, а у конзерватизму 
успех. Имао је изузетно јаку вољу, знао је да изнесе аргументе и води 
дискусију. Пошто се у потпуности посветио остварењу победе у рату, 
испунио је своју обавезу као председник Владе Велике Британије. Било 
је тешко суочити се са њим када ме је моје убеђење присиљавало 
да се не сложим са његовим ставовима. У већини случајева проб-
леме смо решили споразумно, али повремено се догађало, кад смо 
расправљали о важним стварима, да ни издалека није било тако. Знао 
је бити веома говорљив, чак и кад је расправљао са једним човеком, 
али истовремено снага његове решености је његове ставове учини-
ла природним и исправним. Са потпуно једнаком лакоћом убацивао 
је хумор и патетику, наводио разне цитате од делова из грчке класи-
ке до „Паја Патка“, узимао је у обзир став јавности, положај и проме-
не жаргона како би потврдио свој став. (…)

Черчил је, као увек, био забавна и интересантна појава. Још ника-
да нисам срео неког ко је толико могао везати пажњу својих гостију за 
вечером. Његове примедбе, везане за разне догађаје и личности, биле 
су тачне, пецкаве, а најчешће забавне. Одушевљено је чекао састанак 
са председником, од кога – како је рекао – увек добија инспирације за 
решење ратних и послератних проблема. (…)

[Черчил] се дуго задржавао код његове омиљене теме: колико 
је важно да Немачку нападнемо преко „доле осетљивог дела тела“, 
надаље: темпо напада на Италију треба толико појачати да брзо 
освојимо и већи део северног дела Средоземног мора. Увек је изгле-
дало да види велике и одлучујуће могућности на Средоземном мору, 
инвазија преко Ла Манша га је остављала хладним. (…)

Не могу се отети осећању да су Черчилови погледи – мада не свес-
но – били мотивисани са две врсте размишљања, које нису спадале 
непосредно међу војне проблеме. Једна од ових била је да је њега 
као политичког вођу занимала будућност Балкана. Друга је била једна 
унутрашња присила да одбрани своје стратешке идеје које су се одно-
силе на Први светски рат, као некадашњи челни ратник Галипољског 
војног похода. Мишљење многих званичних војних лица је да је случај 
Галипоља био, пре свега, промашај код извршавања. Понекад је из-
гледало да је председник владе одлучан у намери да за време Дру-
гог светског рата оствари јавно признање свог става. (…)

Мада то никада није рекао, осећам да су бриге председника Владе 
[Черчил] највероватније пре политичке, него војне природе. Могуће је 
да је мислио да у послератној ситуацији, после завршетка рата, када 
на Балкану буду концентрисане савезничке снаге у тако великом броју, 
може да се оствари светска стабилизација пре него што руска војска 
сама окупира то подручје. Рекао сам му, ако због тога подржавате 
балкански војни поход, идите одмах код председника и изнесите пред 
њега чињенице, заједно са њиховим последицама. Знао сам добро, 
да на његову стратегију утичу политичка размишљања и ако одлучи 
да вреди продужити рат у интересу неопходних политичких циљева и 
без обзира на људске и материјалне губитке и жртве, измениће своје 
планове. Али, био сам сигуран, да све дотле, док једино на војној ос-
нови разматрамо тему, не признајем његове аргументе.“ (Ајзенхауер: 
Крсташки рат у Европи, 1982)

Откријте карактер који се наслућује у 
мемоару америчког генерала. Саста-

вите списак оспораваних питања која он 
спомиње. Пронађите ставове Черчила и 
Аjзенхауера у вези са овим питањима. [Р]

Черчил као енглески булдог
Текст плаката: „Издржи на положају!“

Одгонетните поруку плаката. Откриј-
те каквим средствима и применом 

каквог симбола творац плаката остварује 
свој циљ. [З]

10

11

Винстон Черчил (1874–1965) као министар морнарице био је члан Владе већ у Првом светском рату. Међутим, 
његово име се поистовећује са британским отпором за време Другог светског рата. Тада већ старији Черчил је, 
као председник Владе, водио државу до победе. У његовим рукама се концентрисала огромна власт, није много 
слушао друге, а приликом дискусија није био баш ни тактичан. Зато није ни чудо да су његова личност и његове 
одлуке све до данас повод за многе дискусије: какву улогу је имало одуговлачење са отварањем Другог фронта, 
да ли су исправни или не његови планови о искрцавању на Балкану, да ли су његове или Рузвелтове одлуке боље 
у дискусијама вођеним по политичким питањима са Совјетима?
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КАРАКТЕРИСТИКЕ НОВЕ ВРСТЕ РАТОВАЊА Пре 
Првог светског рата скоро нико није унапред видео како 
ново оружје може преокренути рат. И на почетку Другог 
светског рата само мало њих је схватило утицај нове 
ратне технике. Де Гол, који је у Првом светском рату 
учествовао као млади официр, у својој књизи је ски-
цирао карактеристике новог ратовања, исправно 
извлачећи искуство из догађаја задњих ратних година. 
Установио је да ће тенковске снаге у сарадњи са ваз-
душним снагама одлучити нови начин ратовања. Фран-
цуско војно руководство није узело озбиљно Де Голове 
савете, мада су његову теорију потврдили велики по-
четни успеси немачких војних снага: моторизоване рат-
не јединице подржане ваздухопловним снагама проби-
ле су непријатељске линије, уништиле одбрану, па се 
тако није формирао рововски рат, а ратни походи су 
убрзани. (У француској војсци покретљивост тенковских 
јединица одређивала је спорост пешадије).

Услед брзе покретљивости армије и ваздушних на-
пада рат се није ограничио на линију фронта, већ 
се проширио на целу територију држава које су биле у 
рату. У промењеној ситуацији, супротно ранијим ратови-
ма, број цивилних жртава се приближио броју војних 
или се чак повећао: у Другом светском рату страдало је  
52 милиона људи. Нарочито много жртава било је због 
ваздушних напада. Поновила су се страдања бомбар-
доване Гернике у току шпанског грађанског рата, само у 
много већим размерама: током бомбардовања Лондо-
на и њене околине у бици за Енглеску десетине хиљада 
деце и жена постале су жртве, после чега су савезничке 
ваздушне снаге бомбардовале немачке градове, где је 
погинуло на стотине хиљада људи. Веома много жрта-
ва имали су градови као што је Лењинград, Будимпеш-
та, Беч или Берлин који су као утврђења коришћени 
у одбрамбене сврхе.

ПАРТИЗАНСКИ РАТ  Брзи напредак Немаца и њихова 
сурова власт изазвала је појаву партизанских покрета. 
Остаци уништене националне војске и цивилно ста-
новништво је након немачке окупације у бројним гра-
довима започело оружани отпор. Најзначајнији парти-
зански покрети су се формирали у Пољској, Совјетском 
Савезу, Југославији и Француској.

У партизанском рату су јединице од неколико особа 
нападале мање формације, минирале су саобраћајне  
линије, па су се брзо повукле и сакриле у шумама или 
градовима. Окупационе снаге су, као одговор, увеле 
репресивне мере против партизана и цивилног станов-
ништва. Борба је постала све крвавија и немилосрднија, 
нацистичке трупе су ради одмазде, после партизанских 
акција, често уништавале читава села (нпр. француски 
Орадур и чешке Лидице).

ПОЛОЖАЈ РАТНИХ ЗАРОБЉЕНИКА На почетку XX 
века формирали су се нови ратни прописи, па тако и на-
чин понашања са ратним заробљеницима (снабдевање, 
здравствена заштита и неповредивост), чега су се у 
Првом светском рату у већини и придржавали. Током 

Другог светског рата, међутим, бројне власти,  првен-
ствено у Немачкој, Јапану и Совјетском Савезу масов-
но су погубиле ратне заробљенике или је укидањем 
минималних услова за живот, односно терањем на при-
силан рад, на стотине хиљада људи умирало од прете-
раног рада, глади и немара.

Немци су одмах погубили чланове партија који су 
доспели у заробљеништво, па и већину партизана (на 
њих се нису односили међународни споразуми за рат-
не заробљенике), а Совјети су погубили заробљене
СС-овце. Догађало се да су Немци вршили експеримен-
те на совјетским ратним заробљеницима, док су Совјети 
код Катина поубијали на хиљаде заробљених пољских 
официра, а Јапанци су прекомерним радом усмртили 
британске заробљенике на Бурми приликом изградње 
железничке пруге (мост на реци Квај).

Атмосферу рата приказује да су чак и Сједињене 
Америчке Државе интернирале више од сто хиљада 
америчких грађана јапанског порекла, чија је једина кри-
вица била та што су се родили као Јапанци.

ГЕНОЦИД – ХОЛОКАУСТ  За време Другог светског 
рата догодиле су се страхоте које нису имале никакве 
везе са насталим променама модерног ратовања: свесно 
су уништили масе људи, скоро „на индустријски начин“.

Саставни део мрачне нацистичке идеологије од по-
четка је престављала расистичка теорија која је људе 
делила на „вишу расу“ и „нижу расу“. Одмах по доласку 
на власт нацисти су предузели мере против политичких 
неистомишљеника и против разних „нижих“ група, умно 
поремећених, богаља, хомосексуалаца, Цигана и, пре 
свега, Јевреја. Поред повреда права (ограничења по-
литичких, економских и личних слобода, понижавајуће 
дискриминације) организовани су погроми (кристална 
ноћ). За време Другог светског рата започето је план-
ско и масовно уништење европског јеврејског ста-
новништва. Програм за истребљење Јевреја, „конач-
но решење“ (Ендлезунг - на немачком) израђен је у 
јануару 1942. (ванзешки програм). Током рата нацисти 
су створили више десетина концентрационих логора 
(Аушвиц-Биркенау, Дахау, Бухенвалд, Матхаузен, Треб-
линка итд), где су затварали Јевреје окупираних држа-
ва. (То су делом били радни логори, а делом логори за 
уништење.) Јевреји су били присиљени да живе у гету, 
а одатле су сточним вагонима транспортовани у кон-
центрационе логоре. У концентрационим логорима су 
старе и децу одмах убијали, а радно способне особе 
су уз нељудске услове терали на рад, да би их после 
исцрпљене убијали. Развили су читаву индустрију за ма-
совно убиство заробљеника, гушили су их прво у гасним 
коморама, па су лешеве спалили у крематоријумима. За 
неколико година убили су око шест милиона Јевреја, 
више од половине, јер је пре рата у Европи било бли-
зу десет милиона Јевреја. 

Депортовања су се обављала претежно без оз-
биљнијег отпора. Разлог томе био је присутни анти-
семитизам и страх који се све више ширио. Депортова-
ни људи нису слутили каква их судбина чека, у почет-

23. Карактеристике и страхоте Другог светског рата
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ку породице нису раздвајали, могли су са собом поне-
ти један део своје покретне имовине, били су обавеш-
тени да иду на принудни рад. Касније су им одузима-
ли имовину, па су тако губили и наду. Пасивност оних 
који су били изван тога, делом се објашњава тиме да 
људи нису схватили шта се догађало. Две избеглицe 
из Аушвица 1944. откриле су свету невероватну истину. 
На неколико места дошло је и до отпора, међу којима 
је најзначајнији био устанак варшавског гета (у пролеће 
1943). За то масовно убијање Јевреја данас су у упот-

реби два израза: холокауст реч грчког порекла (потпуно 
сагоревање жртвоване животиње), односно, хебрејски 
израз шоа (катастрофа).

Нацисти су, поред истребљења Јевреја, имали за 
циљ и уништење европских Цигана: скоро двеста 
хиљада Рома нашло је смрт у гасним коморама. По-
кушали су уништити и пољску културу и националну 
свест. Намерно су поубијали пољску интелигенцију, 
сравнили су са земљом историјске градове као на при-
мер Варшаву.

„Јуче сам (…) читао извештај службе 
обезбеђења о окупираним терито-
ријама. Партизанске акције су у прош-

лој недељи поново појачале. Партизани воде прави организовани 
герилски рат. Веома је тешко доћи у њихову близину, јер на окупира-
ним територијама користе терористичке методе, па становништво због 
страха не сме бити лојално и сарађивати са нама. Партизане предво-
де политички комесари, углавном Јевреји. Због тога је неопходно да  
што више њих стрељамо. У провинцији неће бити мира све док тамо 
делује и један Јеврејин. Сентиментализам по овом питању би била 
највећа грешка.“ (Из дневника Јозефа Гебелса – једног од вођа нацис-
тичке партије, министра пропаганде, 16. март 1942)

КАРАКТЕРИСТИКЕ НОВЕ 
ВРСТЕ РАТОВАЊА

Установите у којој мери утиче на разу-
мевање текста чињеница да се ради о 

белешкама из дневника. Откријте које су ос-
новне тешкоће партизанског ратовања у од-
носу на регуларну војску. Одредите на шта се 
позива Гебелс код партизанских деловања. 
Анализирајте карактеристике његовог пог-
леда на свет. Објасните на шта указује код 
њега коришћење израза „сентиментализам“. 
[З].

Установите које чињенице одређују где су се 
формирали партизански покрети. Откријте 

шта је био војни значај партизанских дејстава. [З] Партизанска дејства у Европи

„Прочитаћу детаљни подсетник службе државног 
обезбеђења и полиције о коначном решењу јев-
рејског питања. Појављују се бројни нови аспекти. 

Јеврејско питање треба решити на целој територији Европе. У Европи још увек 
живи више од једанаест милиона Јевреја. Њих треба прво сакупити на Истоку; пос-
ле рата ће, можда, моћи да се транспортују на неко острво, на пример на Мада-
гаскар. У Европи неће бити мира док све Јевреје не будемо уклонили са европс-
ког простора. То решење носи са собом прилично много шкакљивих питања. Шта 
ће бити са полујеврејима, са јеврејским „породичним везама“, са онима који су се 
удали или оженили из јеврејских фамилија, са њиховим брачним друговима? Дак-
ле, имамо још много тога да урадимо по овом питању, а током решавања проб-
лема највероватније ће доћи до бројних трагедија. То је, међутим, незаобилазно. 
Дошло је време да коначно решимо јеврејско питање.“ (Из Гебелсовог дневника, 
7. март 1942)

Одредите шта Гебелс на-
зива коначним решењем. 

Чиме образлаже потребу за ко-
начним решењем? Анализирајте 
и оцените његове мисли о „шкак-
љивим питањима“ и о решењу 
тих питања. [З]

ГЕНОЦИД – ХОЛОКАУСТ

Немци вешају партизане у Украјини 
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„Шеф Сигурносне полиције (…) Хејдрих СС обергрупенфирер је 
у уводу саопштио да је маршал Рајха [Геринг] њему поверио припре-
му коначног решења за европске Јевреје, и указивао на то да позва-
ни на договор морају рашчистити основна питања. (…)

Од сада је уместо исељења настала нова могућност решења, 
евакуација Јевреја на Исток уз претходно одговарајућу  Фирерову доз-
волу. (…) У плану коначног решења европског јеврејског питања може 
се узети у обзир око 11 милиона Јевреја. (…)

У процесу коначног решења питања Јевреје треба присилити на 
рад под одређеним условима и под одговарајућом управом. Радно 
способне Јевреје треба раздвојити по половима, одвести у великим 
радним групама у провинције где би градили путеве, док ће велик део, 
без сумње, изостати из тога због природног смањења бројности. Са 
онима који на крају остану, пошто они несумњиво чине најотпорнији 
део масе, треба поступати на одговарајући начин, заправо са природ-
ним одабиром; у случају њиховог пуштања на слободу стварали би 
клицу једној новој јеврејској синтези. (…)

У поступку практичног извођења коначног решења Европу треба 
прочешљати са Запада на Исток. Територију Царства, подразумевајући 
ту и Чешко-Морвански протекторат, већ и по питањима стана и потре-
ба других социјалнополитичких разлога, треба прекоредно поступа-
ти. Евакуисане Јевреје на почетку возе возови који следе једни друге; 
возе их у тзв. прелазна гета, да би их оданде транспортовали на Ис-
ток.“ (Из записника Ванзешке конференције, јануара 1942)

Одредите шта је био циљ конференције. Анализирајте шта подра-
зумевају под изразима „крајње решење“ „природно смањено“. 

Анализирајте како замишљају „решење“. [У]

Место Вансишке конференције и оно што је следи-
ло после ње

Са жутом звездом на улицама Берлинa. „Од прошле недеље носимо жуту звезду. 
Ово је изазивало другачије реаговање становништва него што су нацисти рачу-
нали. У Берлину живи још можда 80 хиљада Јевреја. (…) Такви људи за које по 
спољашњем изгледу не бисмо претпостављали да су Јевреји, носе жуту звезду. 
Мере које су донете против Јевреја до сада нису биле уочљиве. Сада, међутим, 
нико не може да окрене главу. (…) То чујем од других људи, а преживљавам и на 
својој кожи када ме тотално непознати људи са дискриминирајућом љубазношћу 
поздрављају на улици, у трамвају ми намерно уступе место, наравно носиоци 
звезда само онда могу сести када више не стоји ниједан аријевац. Чак се ни улич-
на деца не ругају. И само понегде туку Јевреје.“ (Из сећања Елизабете Фројд)

Објасните како је ношење жуте звезде утицало на оне који је 
носе и на остале. Откријте у којој мери је била свакодневна опи-

сана појава у тексту. [З]

Аушвиц-Биркенау: капија логора 
смрти која је прогу тала милионе

Један ослобођени логор са 
остацима убијених људи

Крематоријум, у којем спаљују лешеве жртава

На основу слика одредите појам логора смрти. Откријте повезаност између концентрационих логора и модер-
не економије. [П]
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Логори смрти у Европи за време Дру-
гог светског рата

Прикажите које делове Ев-
ропе је највише захватио 

холокауст. Одредите које држа-
ве су имале највеће губитке. 
Прикажите шта карактерише гео-
графски размештај европских 
Јевреја. [Р]

„Већ сам 1. септембра 1939. изјавио у немачком Рајхстагу 
(…), да се овај рат неће тако завршити, како су то замислили 
Јевреји (…), већ да ће коначни резултат овог рата бити уништење 
Јевреја. Сада ћемо први пут користити стари јеврејски закон –    
око за око, зуб за зуб.“ (Из Хитлеровог говора, јануар 1942)

„Немачки слушаоци! Људи би желели чути како у себи размиш-
љате о понашању оних који уместо вас обављају ваше послове по 
свету, на пример, у вези са страхотама Јевреја у Европи – вероват-
но би свако хтео питати како се у међувремену осећате као људи. 
И даље подржавате Хитлеров рат и издржавате највеће страхо-
те. Сада се стигло до уништавања (...) европских Јевреја. Ниједно 
створење подарено мозгом није у стању преузети такве мисли ових 
полуделих мозгова. Зашто? – пита се човек. Зашто? (…) Да ли ће 
било коме бити боље ако се униште Јевреји?

Према информацијама пољске емиграционе владе, Гестапо 
је већ убио или на смрт измучио укупно 700 хиљада Јевреја (…) 
Немци, знате ли ви за то? И како вам се чини?

 У Паризу су за неколико дана сакупили 15 хиљада Јевреја, 
спаковали су их у вагоне за стоку и транспортовали. Куда? Онај 
немачки машиновођа о коме се прича у Швајцарској, то зна. По-
бегао је јер је више пута требао возити вагоне пуне Јевреја, које 
су на отвореној прузи зауставили и пустили у њих гас. Тај човек 
више није могао издржати. Али ни у ком случају није ништа по-
себно то што је он доживео. Постоји тачан и званичан извештај 
о систематском уништавању не мање од 11 хиљада пољских 
Јевреја. (…) Постоји детаљан опис (…) о запомагању и викању 
жртава и о слатком смеху СС-ових дивљака који су претворили 
ово у позоришну комедију. Па зар се онда ви Немци чудите што 
се цивилизовани свет пита каквим средствима васпитати и прет-
ворити у човека оне немачке генерације чији је мозак деформи-
сао националсоцијализам, од којих је створио савршене моралне 
нуле и убице? (Из говора Томаса Мана емитованог на британ-
ском радију, 1942)

Регистрација холандских Јевреја пре депортације

Пољски Јевреји (жене и деца) пре депортовања

Установите шта је могло холандско и пољ-
ско становништво претпоставити, куда од-

носе жене и децу и зашто. [З]
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Сакупите и систематизујте своја сазнања у вези са антисемитизмом и јеврејским питањем. [Р]

Страхоте холокауста су данас свима познате. Али, шта су у Немачкој и њеним сателитским државама, у Енглеској 
или у Америци знали савременици о уништавањима народа? Знали су, слутили су, али нису смели или нису хтели 
говорити и учинити било шта против тог ужаса. Размотримо ова питања на основу изворних докумената. Гл
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УНУТРАШЊА ПОЛИТИКА ПАЛА ТЕЛЕКИЈА Конзер-
вативац, Пал Телеки – уз поверење гувернера и Бетле-
нове групе – покушао је водити политику због које су 
већ две владе пре њега пале: потиснути крајњу десни-
цу, упркос поремећеној међународној ситуацији спречи-
ти јачање немачког утицаја, а истовремено искористи-
ти Немце за постизање ревизионистичких циљева и, уз 
све то, приближити се западним силама.

Телеки је забранио Салашијев хунгаристички пок-
рет (мада се он под другим називом обновио као Партија 
стреластих крстова). У исто време Парламент  је прих-
ватио тзв. Други антијеврејски закон који је још Им-
реди припремио, заснован на расистичкој основи (без 
обзира на веру сматрали су за Јевреје оне држављане, 
чија су два претка, било баба или деда, били израелит-
ске вере) и проценат заступљености Јевреја, у зависнос-
ти од занимања, са 20% смањио се на 12%, 6% или 0%.

СПОЉНА ПОЛИТИКА – НАСТАВЉАЊЕ РЕВИЗИЈЕ
Телеки је желео одржавати везе са Енглезима, али на 
западну политику која је 1939. дала одрешене руке Хит-
леру није се могао ослањати. Због тога, да би очувао 
пријатељство са Немачком, Мађарска се прикључила 
антикоминтернском пакту и иступила је из Друшт-
ва народа.

У марту 1939. Хитлер је припојио Чешку и уз његову 
помоћ настала је независна Словачка, под немачким 
утицајем. Мађарска Влада је тада одлучила да пов-
рати делове Поткарпатја и мађарска војска је ушла 
у део који је био настањен претежно Русинима. На-
супрот Телекијевим замислима, Поткарпатје није до-
било самоуправу, па тако нису ни придобили значајан 
део становништва.

ИЗБИЈАЊЕ РАТА – ОРУЖАНА НЕУТРАЛНОСТ У 
вези са ратом, који се приближавао, Телеки је форму-
лисао политику за коју је сматрао да је исправна. Према 
његовом мишљењу, Немачка неће изаћи као победник 
из рата; Мађари морају сарађивати са њима – јер се не 
могу супротставити – али не смеју ући у рат. Мађарске 
оружане снаге – извлачећи поуку из Првог светског рата 
– у рату се не смеју жртвовати, већ се морају сачувати 
за крај рата, за преуређење.

У смислу оваквог политизирања (1. септембра 1939) 
објавио је политику оружане неутралности. Није доз-
волио немачким војним снагама, које су нападале 
Пољску прелазак кроз Мађарску па је отворио мађар-
ску границу избеглим пољским војницима и циви-
лима. Овај његов потез био је храбар потез против пак-
та Молотов – Рибентроп. Међутим, маневарски простор 
мађарске Владе сужен је после распада Француске.

ДРУГА БЕЧКА ОДЛУКА У лето 1940-те Совјети су ул-
тиматумом захтевали од Румуна враћање Бесарабије, 
коју су и добили. Мађарско политичко руководство и 
јавност сматрали су да је дошло време за нови реви-
зионистички корак, који је и совјетска Влада примила 

са разумевањем. Телеки је био резервисан, пошто се 
прибојавао да ће Немци за добијене територије тражити 
превелику цену. Међутим, Влада није хтела да пропусти 
могућност и на граници према Румунији постројила 
је мађарске јединице. Немци нису могли допустити 
сукоб своја два савезника. Поново су желели одигра-
ти улогу одлучујућег судије, како би Мађаре и Руму-
не чвршће везали за себе, у нади да ће обе привући 
и навести на да учешће у рату, обећавајући им нова 
територијална проширења. Тако је дошло до Друге беч-
ке одлуке  (30. август 1940), којом је Мађарска добила 
северни Ердељ и секуљску област.

Добијене територије су са незнатном већином биле 
настањене Мађарима, па је значајан број Румуна дос-
пео под мађарску управу. (У Јужном Ердељу је, супрот-
но овоме, много Мађара остало под румунском упра-
вом). Током заузимања ових територија дошло је до су-
коба и на стотине хиљада људи напустило је своју род-
ну земљу (Мађари су се преселили на север, а Руму-
ни на југ). Презадужена Мађарска није могла избећи 
прикључење Тројном пакту и њеним савезницима 
Италији и Јапану (новембар 1940). Истовремено се и 
Румунија прикључила Тројном пакту).

ТРАЖЕЊЕ ИЗЛАЗА – УВЛАЧЕЊЕ У РАТ Да би сузбио 
све јачи притисак нацистичке Немачке, Телеки је поку-
шао, као противтежу, да се приближи Југославији која 
је водила пронемачку политику. При крају 1940. две вла-
де потписале су Уговор о вечитом пријатељству.

Међутим, у пролеће 1941. југословенску Владу, 
која се прикључила Тројном пакту, срушили су пу-
тем пуча проенглески настројени официри. Хитлер 
је био на прагу великог противсовјетског ратног похо-
да и није могао дозволити да његово десно крило ос-
тане незаштићено, па је донео одлуку да окупира 
Југославију. Од мађарске Владе захтевао је дозво-
лу за пролазак немачких трупа, а за добијање бивших 
мађарских територија у Југославији обезбедио је војно 
учешће Мађарске у рату. Одбацивање сарадње значи-
ло би прекид односа са Немцима и прихватање са-
везништва са западним силама. 

Телекијева неутрална политика се није могла наста-
вити. Председник владе Пал Телеки извршио је самоу-
биство. Његово лично жртвовање није променило ток 
догађаја: нови наименовани председник владе, Лас-
ло Бардоши (1941–1942) испунио је захтев Немаца. 
Мађарске трупе ушле су у Војводину, под условом да 
прво сачекају распад југословенске државе (издвајање 
Хрвата).

Резултат најновије мађарске ревизионистичке 
политике је заузимање Међумурја, Барањског тро-
угла и Бачке (април 1941). Само 40% становништва 
враћених територија чинило је мађарско становништво.
Енглези нису објавили рат Мађарској, али су преки-
нули дипломатске везе. Што се тиче будућих догађаја, 
најопасније било је то што је држава потпуно потпала 
под немачки утицај.

24. Улазак Мађарске у рат
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„Мађарско краљевско министарство је у II закону од 
1939. зч. у (7) пасусу 141. параграфа [којим се пре-
носи на председника Владе овлашћење о увођењу 

ванредног стања] на основу добијеног овлашћења дана 2. септембра 1939. годи-
не установило да је свануо онај дан, на који се позива законски члан у 141–170. §-
има да за време рата или за случај непосредне ратне опасности, на којем је нас-
тао изузетни случај за преузимање власти, грофа Пал Телекија с. р. председник 
Владе м.к.“ (Телекијева наредба)

1. §. У примени садашњег закона Јеврејем треба сматрати оног коме је најмање 
један родитељ, или коме су од предака најмање два, у тренутку ступања на сна-
гу овог закона, чланови израелитске вероисповести или је био члан израелитске 
вероисповести пре ступања на снагу овог закона, а исто тако и потомци горе на-
ведених, који су рођени после ступања на снагу овог закона.

5. §. Јевреј не може бити запослен као службеник или ступити у државну служ-
бу, у законодавну власт, у општину, у било које јавно тело, у јавној институцији или 
јавни погон. (…) Професоре јеврејског порекла који предају у средњим и струч-
ним школама, односно, јеврејске наставнике који обучавају у народним школама 
(…) треба пензионисати, односно према прописима из ове области треба их уз от-
премнину отпустити. (…) 

7. §. На прву годину факултета и високих школа може се примити само толики 
број Јевреја, да број студената не пређе шест процената у односу на укупни број 
студената високе школе односно факултета, или дванаест процената у односу на 
укупан број студената економског и трговачког одељења економске катедре науч-
но-техничког и економског факултета Јожеф Надор. (…)

9. §. У адвокатску, инжењерску, лекарску комору, у комору за штампу, за по-
зориште и филм Јевреји се могу узети за чланове само у таквом бројном одно-
су да број јеврејских чланова у дотичној комори према укупном броју чланова ко-
море, или ако се комора дели на стручне групе или на групе по занимањима, не 
пређе шест процената од укупног броја појединих стручних група или група по 
занимањима. (…)

14. §. Занатлијска легитимација за бављење занатом или привредна дозвола 
не може се издати Јевреју све дотле, док се укупан број издатих привредних доз-
вола за Јевреје у дотичној општини не спусти на ниво шест процената. Министар 
за трговину и министар за саобраћај, односно, министар за привреду може учини-
ти изузеће из општих интереса.“ (IV закон из 1939. о ограничењу броја Јевреја у 
јавном и привредном животу – тзв. Други антисемитски закон)

Објасните под утицајем ко-
јих  историјских чињени-

ца је дошло до издавања уред-
бе. Откријте какве је могућно-
сти, доношењем уредбе, пред-
седник Владе имао у односу на 
унутрашњу политику. [У]

Установите кога сматра за 
Јевреја Други антисемит-

ски закон. Откријте колико овај 
закон ограничава права мађар-
ских грађана Јевреја. На основу 
горе наведених ставова упоре-
дите одредбу са тзв. Првим јев-
рејским законом (108. страна). 
[П]

„Најважнији задатак мађарске Владе у овом европ-
ском рату је да Мађарска своје војне, материјалне 
и људске снаге сачува до краја рата. По сваку цену 

се мора остати по страни, не учествовати у конфликтима. Исход рата је неизвес-
тан. За Мађарску је најважније да не буде »очерупана« после завршетка европ-
ског конфликта. Веома лако се може догодити, нарочито ако Немачка евентуално 
изгуби рат; или у случају да не изгуби у потпуности рат, да на крају рата наста-
не хаотично стање у целој Европи или само у овом источном делу Европе; то ће 
представљати највећу опасност за државе које су незаштићене, тј. оне које су своја 
материјална добра и војску жртвовале пре завршетка конфликта. Мађарској пре-
те или могу претити различите опасности. – Опасност од Русије; Русија ће се, на-
рочито у случају пропасти Немачке, проширити на Словачку и доћи ће до северне 
границе Мађарске, све до Пожуна (Братиславе). – Опасност од Румуније. Румун-
ске изјаве, њихови атроцитети, докази су да би евентуалну слабост Мађарске ис-
користили за своје циљеве. – Општa опасност од комунизма односи се на целу 
ову територију Европе, на којој се налази и Мађарска. – Опасност од Словачке. 
Мада су Словаци слабији од нас, ако бисмо ми били сасвим ненаоружани или ако 
бисмо посрнули, и они би представљали опасност. – И на крају, мада смо данас 
са Југословенима у добрим односима и наши пријатељски односи се учвршћују, 
а и они у нама виде пријатељску подршку. У случају нашег распада и њима могу 
пасти на памет којекакве мисли. Због свега овога за мађарске политичаре први 
је и можда једини задатак да до краја рата сачувају целину и снагу Мађарске.[…]“ 
(Обавештење председника Владе Телекија за амбасадоре у Лондону и Вашинг-
тону, 3. март 1941)“

Формулишите који циљ је 
истакао Телеки. Чиме об-

разлаже свој став? Из којих ис-
торијских искустава је могао из-
вести своја гледишта? Анали-
зирајте у којој мери су реалне 
његови закључци. [У]

Пал Телеки

СПОЉНА ПОЛИТИКА –
НАСТАВЉАЊЕ РЕВИЗИЈЕ

УНУТРАШЊА ПОЛИТИКА 
ПАЛА ТЕЛЕКИЈА

1

2

3

4

Упоредите уметничку сли-
ку са приказом Ђуле Гем-

беша. (стр. 102) [У]

Архива
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Смотра пољских војника код Нађценка 15. марта 1940. Објасните на шта упућује одржавање 
војничке смотре. [З]

Карта Поткарпатја и њених 
националности

Уредите у табели податке који се од-
носе на етнички састав враћених те-

риторија. Одредите које су државе могле 
изнети своје захтеве за ове територије и 
којим образложењем. Анализирајте рели-
гијске односе Поткарпатја. Установите шта 
је био стратегијски значај Поткарпатја. [Р]

„Господин Јоахим Рибентроп, немачки министар спољних 
послова, и господин гроф Циано Галеозо министар спољних 
послова Његовог Величанства Краља Италије и цара 

Етиопије у име својих влада 30-ог августа 1940. године донели су следећу одлуку:
1. Као коначна граница између Румуније и Мађарске установљава се уцртана 

граница на овде присутној географској карти. Тачније одређивање границе у при-
роди биће задатак румунско – мађарске комисије.

2. На овакав начин, територије које до сада припадају Румунији, румунска војска 
ће испразнити за 14 дана и у уредном стању предати Мађарској. (…)

3. Сви они румунски држављани, који на данашњи дан поседују стално мес-
то боравка на територији која се од стране Румуније предаје, добиће мађарско 
држављанство. Међутим, имају право да у року од месец дана изаберу румунско 
или мађарско држављанство. Оне особе које желе напустити ове територије, дуж-
не су то урадити у року од једне године; Румунија ће их прихватити. Своју покретну 
имовину могу слободно понети са собом. Ако нису у могућности да продају имови-
ну, Мађарска је дужна да им то надокнади. Мађарска ће се по питањима везаним 
за исељење и отплату опходити великодушно и предусретљиво.

ДРУГА БЕЧКА 
ОДЛУКА 

5

6

7
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4. Они румунски грађани мађарске народности који поседују стално 
место боравка на територији коју је 1919. Мађарска уступила Румунији, 
те су тако потпали под румунску власт, имају права да се у року од 
шест месеци определе за мађарско држављанство. На она лица, која 
ће користити ова понуђена права, примењује се принцип постављен у 
претходној 3. тачки.“ (Друга бечка одлука, 30. август 1940)

Установите какву улогу су овом одлу-
ком добиле Немачка и Италија. Упоре-

дите Прву и Другу бечку одлуку у политичким 
и у осталим предметима. Објасните како су 
регулисали положај држављана који су дос-
пели у положај мањине. [У]

Границе северног Ердеља и њене националности

Саставите табелу о етничком саставу враћених територија. Ус-
тановите како је Друга бечка одлука утицала на етничке одно-

се у држави. [Р]

„Члан I Мађарска приступа Тројном пакту који је 
склопљен у Берлину на дан 27. септембра 1940. го-
дине између Јапана, Немачке и Италије. (…) 

Члан III Оригинални текст Тројног пакта прикључен је овом записнику као до-
датак. (…)“

„Владе Јапана, Немачке и Италије сматрају предусловом за трајни мир да 
свакој нацији света мора припасти одговарајући део територије. С тога су одлучи-
ле да у својим настојањима, што се тиче великог источноазијског и европског прос-
тора, за остварење тако важаног циља, створе и одрже организацију која је по-
годна за развој и унапређење добробити тамошњег народа. Надаље, жеља трију 
Влада је да прошире сарадњу и у другим деловима света на такве државе које су 
спремне да својим радом допринесу истом циљу, да би као крајњи циљ, оствари-
ли светски мир. Сагласно са овим, владе Јапана, Немачке и Италије споразуме-
ле су се у следећем:

Члан 1. Јапан признаје и поштоваће вођство Немачке и Италије у Европи у 
стварању новог поретка.

Члан 2. Немачка и Италија признају и поштоваће вођство Јапана на великој 
територији Источне Азије у стварању новог поретка.

Члан 3. Јапан, Немачка и Италија споразумели су се у томе да ће своје на-
поре усмерити ка сарадњи на горе поменути начин. Надаље, прихватају обавезе 
да ће једни друге међусобно подржавати свим политичким, економским и војним 
средствима ако једну од три уговорне стране нападне нека сила која тренутно не 
учествује у европском рату, или у кинеско – јапанском конфликту.“ (Приступање 
Мађарске Тројном пакту, 20. новембар 1940)

Формулишите циљ спора-
зума Тројног пакта. Одре-

дите какве су обавезе прихва-
тили учесници. Установите који 
су били интереси Мађарске, ве-
зано уз поменуте циљеве и оба-
везе. Образложите зашто се 
Мађарска прикључила спора-
зуму. [У]

ТРАЖЕЊЕ ИЗЛАЗА 
– УВЛАЧЕЊЕ У РАТ

8

9
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Одредите који политички догађај озна-
чава плакат. Сакупите симболе које ко-

ристи цртач. Којим циљем их користи? [З]
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„Пријатељски уговор између Мађарског Краљевства и Југославије
Краљевски Регенти у име Његовог Достојанства Гувернера Мађарског 

Краљевства и Његовог Достојанства Краља Југославије
Узимајући у обзир на радост постојеће добросуседске односе између својих 

народа, засноване везе на искреним међусобним поштовањима и узајамном 
поверењу.

Желећи да наше везе дају чврсту и трајну основу; (…)
1. члан Између Мађарског Краљевства и Југословенског Краљевства ће 

постојати стални мир и вечито пријатељство.
2. члан Високо уговорне стране су сагласне да ће се саветовати у свим оним 

питањима, која се по њиховој процени могу тицати њихове везе.“ (Из мађарско –  
југословенског Уговора о вечитом пријатељству, децембра 1940)

Границе јужних предела  и национални састав народа

Опроштајно писмо Пала Телекија

Установите чиме образлаже Телеки свој потез. Одредите који 
конкретан политички догађај је изазвао његово самоубиство. 

Анализирајте како се мењала усклађеност концепције Телекијеве 
спољне политике и маневарског простора мађарске спољне политике. [П]

Анализирајте национални састав територије и национално геог-
рафску поделу. Откријте каква је била судбина осталих територија 

распале Југославије. [У]

Хортијева посета Хитлеру 
1938.

Који је био полити-
чки значај посе-

те?  У чему се разликују 
понашања Хортија и 
ње   го   ве супруге од оста-
лих? [З]

Формулишите које интере-
се су имале две стране при      

скла пању уговора. Установи те 
какву спољну политику су води-
ле две државе. Откријте како се 
према уговору односила немачка 
и енглеска спољна политика. [У]

11
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„Ја сам, супротно од осталих, у потпуности веровао извештају одговорних на-
редбодаваца поименично генералима, Фекетехалми-Цејднеру и Грашију [војни ру-
ководиоци новосадске рације], који су на лицу места водили догађаје и које сам до 
сада знао као часне војнике од речи. Они су и писмено и усмено порицали да се 
догодило било какво безразложно крвопролиће. Уколико се негде догодило неко 
одступање, разлози за то били су у потпуности провокативно понашање српског 
становништва. Број жртава у неком извештају од њих никад нисам могао добити, 
али то да их је пуно погинуло, да су убијали жене, старце и, дакако, децу, су пори-
цали. Мислио сам да ће се цивилна управа брзо уплашити и онда ће гласно зах-
тевати оружане безбедносне снаге. И ако снаге за безбедност наступе снажно, 
што би проузроковало жртве, још више би их уплашило и хтели би одговорност са 
себе скинути и ствари приказати као да се нису догодиле. (…)

Након новосадских догађаја, како је време пролазило, све сам више био уверен 
да су се од стране војске догодиле неправилности; и на крају се морало схватити 
и то, да због таквог извештаја не само да сам упућиван на странпутицу, већ да је 
од стране мог нижег руководства учињен пропуст и кривична лакомисленост.

Према полицијским извештајима и приватним пријавама, као и на основу 
новијих сазнања мојих правника, не може бити сумње у то да се овде ради о 
језивом кривичном делу, које не погађа само Српство, већ је и нас Мађаре заде-
сила језива несрећа. (…)

Скоро бих могао рећи да цео предмет сматрам личним предметом. (…) јер није 
само предмет неверства или обично убиство или крађа. Бојао сам се да би се у 
другим рукама предмет одужио или разводнио. Нисам желео овим тешким пред-
метом, који је живео у друштвеној свести као национално јуначко дело, теретити 
никога, јер никога нисам држао способним за то, да би ово средио са потребном 
одважношћу. Нисам се могао ослободити одговорности ни због тога, јер се ради-
ло о предмету од државног значаја и као највиши руководилац војске, ово сам 
ја требао средити. Требао сам изрећи казну за створену љагу на част и оружје 
мађарске војске. Морам рећи да сам доживео велики напад од стране Калаијеве 
владе. Колико сам озбиљно схватао овај предмет, види се из пажљивог одабира 
чланова судства, из тежине пресуда, објаве (проширења) оптужнице, саопштења 
штампе, из мојих официрских наредби, из мојих информативних говора и гово-
ра разјашњења, надаље, из оних чланака који су осванули у десничарским лис-
товима након немачке окупације (…) Заиста, генерале Фекетехалми – Цејднера 
и Грашија нисам дао ухапсити, па су они успели побећи.“ (Ференц Сомбатхељи: 
Одбрамбени спис 1945. Сомбатхељи је за време догађаја био командант гене-
ралштаба мађарске војске)

Прикажите из којих разло-
га Ференц Сомбатхељи осу-

ђује новосадску рацију односно 
сматра важним позивање зли-
коваца на одговорност. Уста-
новите какви односи постоје 
између официра мађарске вој-
ске и грађанске цивилне управе. 
Образложите свој одговор. Текст 
је настао 1945. а његов наслов је 
Одбрамбени спис. Анализирајте 
делове који указују на то да је 
аутор спис наменио и своју од-
брану. [З]

Једна улица у Новом Саду
јануара 1942: полицајци, вој-
ници и лешеви на улици

Насловна страна књиге Тибора Чере-
ша Хладни дани. Уз помоћ романа и 
филма који је настао на основу рома-
на, генерације су се суочиле о крвавим 
догађајима извршеним у Новом Саду. 

Прокоментаришите окол-
ности под којима се десило 

новосадско крвопролиће. Уста-
новите како су догађаји утицали 
на међусобне односе становни-
ка у тим подручјима. [У]

На шта указује појава ро-
мана? [У]

15

16

17

Првих дана јануара 1942. у Новом Саду који је враћен Мађарској као одговор на српску партизанску акцију, спровели 
су рацију, која се од стране војске и полиције завршила крвавом терористичком акцијом. Стрељано је више 
хиљада Срба, Јевреја, међу њима деца, жене и старци и бачени су у залеђени Дунав. Акција се претворила 
у масовно убиство. Пред истрагом и суђењем кривци су побегли у Немачку и за време владавине њилаша 
вратили су се у Мађарску. Гл

ед
иш

та
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НАПАД НА СОВЈЕТСКИ САВЕЗ  За разлику од својих 
претходника Ласло Бардоши затекао је неповољнију 
унутрашњополитичку ситуацију: крајња десница је 
ојачала и привукла на своју страну већи део официр-
ског кора који је веровао у победу Немаца који су били 
на врхунцу свог успона.

22. јуна 1942. Немци су напали Совјетски Савез. 
Румунија се прикључила том ратном походу са великим 
војним снагама, а мађарско руководство се бојало да 
ће Румуни због тога бити у повољнијем положају. 
Хорти и официрски кор нису хтели изостати из „крсташ-
ког рата“ против бољшевизма. Шеф генералштаба, Хен-
рик Верт проценио је да ће немачки победоносни ратни 
поход против Совјета трајати шест недеља. У оваквој ат-
мосфери десило се бомбардовање Кошица (до данас 
нису јасне околности), генералштаб је окривио Совјетски 
Савез за напад. Гувернер је још истог дана (26. јуна 
1941) прогласио ратно стање, које је Бардоши сутра-
дан објавио у Парламенту. Већина посланика дала је 
своју сагласност за напад мађарских трупа на Совјетски 
Савез.

Тиме је Мађарска ушла у рат. Отежавајућа ситуа-
ција била је што Немци тада нису вршили непосредно 
јак притисак на Мађарску да узме учешће у рату. Почет-
ком рата руководство је убацило најбоље опремљене 
мађарске јединице, тзв. брзу дивизију, која је у борба-
ма убрзо изгубила ударну моћ.

БАРДОШИЈЕВ ПАД  Мађарске ратне снаге са око
50 000 војника, које су послате у Совјетски Савез – зна-
чајни део наоружања током борби је уништен – обав-
љале су окупационе задатке. Влада до краја године није 
послала нове јединице. На Стаљинову молбу Енглес-
ка је објавила рат Мађарској, а на немачки притисак 
Бардоши је објавио рат Сједињеним Државама. На 
тај начин Мађарска је у потпуности постала  војни савез-
ник Немачке. 

После пораза код Москве немачко ратно руководст-
во одлучило се да појача учешће сателитских земаља у 
рату. Министар спољних послова Рибентроп и маршал 
Кајтл, приликом посете Мађарској издејствовали су да 
се 1942. пошаље нова мађарска војска на фронт.

Јевреји су били у све тежем положају, након попуш-
тања пред захтевима Немаца и њилаша Влада je изда-
ла тзв. Трећи антијеврејски закон (8. август 1941) који 
је на расној основи забрањивао брачну заједницу 
између мађарских грађана јеврејског и нејеврејског 
порекла. У околним земљама већ је почело физичко 
уништавање Јевреја, па су Јевреји мађарског порекла, 
који су тамо били мањина, масовно бежали у Мађарску. 

У јануару 1942. у Новом Саду и околини под вођ-
ством официра крајње деснице мађарска војска је, као 
одмазду због партизанске акције, организовала ма-
совна убиства. Поубијали су више хиљада грађана, 
између осталих и мађарске Јевреје. Влада је покрену-
ла истрагу, али официри који су били одговорни за 
акцију, побегли су у Немачку, а за време владавине 
њилаша вратили су се назад.

Немачки војни порази су појачали утисак Бетлено-
ве политике, па је гувернер у пролеће1942. отпустио 
Бардошија попустљивог према Немцима. На његово 
место именовао је Миклоша Калаија, од кога је оче-
кивао лабавије везе са Немачком.

ЈАЧАЊЕ ОТПОРА  Немачки успеси и ревизионистички 
резултати – постигнути захваљујући Немачкој подршци, 
повећавали су популарност нацистичке Немачке међу 
становништвом. Међутим, немачки порази и пољуљана 
вера у победу, као и чињеница да су Немци угрожава-
ли независност Мађарске, све је више покретала на от-
пор према њима.

Млади, национално или левичарски опредељени, 
демонстрирали су на дан арадских жртава (1941) код 
Баћањијеве светиљке, а на дан мртвих, код гроба Пала 
Телекија против рата и против све јаче нацистичке опас-
ности. Божићни број „Непсаве“ имао је карактер народ-
ног фронта (1941). Оснивање Мађарске историјске спо-
мен – комисије (фебруара 1942) је такође имала карак-
тер народног фронта – био је то озбиљан захват. Она 
организовала најзначајнију противратну демонстрацију 
на годишњици четрдесетосмашке револуције. у Будим-
пешти код Петефијевог споменика.

Протести, међутим, нису могли мобилисати веће ма-
се и није створена веза између антинемачких снага и 
Владе.

КАЛАИЈЕВА ПОЛИТИКА „ЉУЉАШКЕ“ [„HINTAPOLI
TIKA“]  Миклош Калаи, нови председник Владе, трудио 
се да створи нови смер у спољној политици Мађарске, 
али власт Немаца на овим просторима још је била јака. 
Влада је у лето 1942. послала на фронт 2. мађарску 
војску – 250 000 мађарских војника. Немачка је овој 
лоше наоружаној војсци одредила одбрану претера-
но дугачког дела фронта код Дона. Током совјетског 
противнапада код Стаљинграда уништен је и значајан 
део мађарске војске. Главни командант војске Гус-
тав Јањи испоштовао је немачка наређења по којем 
су Мађари требали обезбеђивати  повлачење Нема-
ца, што је само увећало њихове губитке. По великој
хладноћи значајан део лоше опремљене мађарске 
војске је уништен (јануар-фебруар 1943). 

Калаи је већ пре катастрофе започео припрему за 
излазак из рата, а његову одлуку учврстили су неуспе-
си Немаца код Стаљинграда и пропаст мађарске вој-
ске. Под вођством мађарског Нобеловца Алберта Сент-
ђерђија започети су преговори са Енглезима у Истам-
булу. Претходно је склопљен уговор о прекиду ватре 
(септембар–октобар 1943). По уговору, мађарска вој-
ска је требала да се супротстави Немцима, када енглес-
ко-америчка војска стигне до границе Мађарске. У ме-
ђувремену Влада је одбила Хитлеров захтев да по-
шаље нову армију на фронт, те је Хорти подржао Ка-
лаија, чије је смењивање Хитлер све више захтевао. Ма-
ђарска влада – и јавно мњење – оптимистички су оце-
нили ситуацију у вези са изласком Италије из рата, али 
догађаји су се другачије одвијали.

25. Мађарска у паклу светског рата
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„У мом меморандуму од 6. маја ове године (…) у вези 
са очекиваним развојем немачко-италијанских одно-
са, молио сам поштовану Краљевску Владу у случају 

немачко-мађарске војне сарадње против Совјетске Русије да се треба што пре 
споразумети на спољнополитичкој линији са немачком Владом. (…) и склопити 
обавезујући уговор да би са свим овим прибавили сигурну подлогу за припре-
му ратних операција. Господин председник Владе (…) у свом одговору изразио је 
да се једва може замислити да би између немачког Рајха и Мађарске, имајући у 
виду тренутно постојећу разлику у снази и моћи, Немачка на основу реципроци-
тета са нама склопила уговор или само започела разговор у вези са тим. Знајући 
горе изражено схватање поштоване Краљевске Владе (…) у интересу припреме 
немачко – мађарске сарадње – пошто према мишљењу Владе политичким пу-
тем ово није могуће – молим овлашћење да преузмем контакт на војној линији са 
одговарајућим немачким руководством. Ово овлашћење све до сада нисам до-
био, односно на мој предлог одговор није стигао. (…) Питање рата одлучиће се ве-
роватно у прилично кратком року. На основу досадашњих успеха немачке војске, 
познавања снаге отпора и вредности руске ратне снаге с једне стране, Немачка 
ће се одлучити за рат. С друге стране можемо сигурно рачунати да ће немачке 
војске за кратко време изборити победу исто тако као што је то и до сада чињено. 
Брзо решење ће, као и до сада, учинити своје. Против Русије можемо рачунати
на брзо остварење победе, као и раније. Тада ће пак и учешће Мађарске прилич-
но кратко трајати, чак толико кратко, да ћемо за неколико недеља моћи рачуна-
ти на постепену демобилизацију мађарских ратних снага утолико да ће мобили-
сани резервисти након демобилисања стићи кући већ на жетву. (…) Према мом 
чврстом уверењу Мађарска у немачко – руском рату не може остати по страни. У 
овом рату морамо учествовати:

1. јер ово захтева обезбеђење територијалне целовитости државе, као и држав-
ног, друштвеног и економског система,

2. јер је у интересу будућности прворазредни национални интерес уклањање 
и слабљење руског комшилука са наших граница, 

3. јер нас на ово обавезује наше опредељење за хришћанство на националној 
основи и идеолошки став против бољшевизма како у прошлости, тако и у са-
дашњости,

4. јер смо се политички трајно везали уз Силе осовине,
5. јер од овога зависи и даље ширење наше државе.“ (Меморандум Хенрика 

Верта влади о политици коју треба да следи Мађарска у рату, 14. јун 1941)

Прикажите како је шеф ге-
нералштаба оценио ис-

ход рата и војног похода на Сов-
јетски Савез. Откријте у шта је  
шеф генералштаба хтео да убе-
ди председника Владе Ласлоа 
Бардошија. Пронађите доказе. 
Прикажите какав је став имао 
председник Владе по овом пита-
њу. [У]

Размислите о томе које државе су могле бомбар-
довати Кошице. Којим државама је бомбардовање 

било у интересу? Анализирајте реаговање Мађарске на 
бомбардовање, разлог уласка у рат и његове последи-
це. [У]

Разрушене улице у Кошицама после бомбардовања. Бомбар-
довање је послужило као повод за улазак у рат против Совјетског 
Савеза. Ни данас се поуздано не зна ко је бомбардовао град: 
совјетски авиони, или можда немачки, или евентуално сами Сло-
ваци?

Формације Поткарпатског брзог корпуса: бициклисти у Украјини и лаки тенкову у Хусту

Установите шта је карактеристично за најбоље 
опремљене јединице мађарске војске. [З]

НАПАД НА 
СОВЈЕТСКИ САВЕЗ

1

2

3

4

Архива
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Установите ког мађарског 
држављанина закон тре-

тира Јеврејем. Упоредите закон 
са Првим и Другим антисемитс-
ком законом. Одредите основне 
промене у односу на раније за-
коне. [У]

„9.§ Нејеврејину забрањено је склапање брака са 
Јеврејком.

Склапање брака између Јеврејке и иностраног држављанина не спада под заб-
рану одређену овим параграфом.

Примењујући овај параграф, Јеврејем се сматра онај коме су најмање два прет-
ка рођена као чланови израелитске вероисповести, исто тако, без обзира на по-
рекло, онај ко је члан израелитске вероисповести. Онај коме су два претка рођена 
као чланови израелитске вере, не сматра се Јеврејем ако је он сам рођен као 
хришћанин, а то и остаје. Поред тога оба родитеља треба да су за време склапања 
брака били чланови хришћанске вере.

Оваквој особи забрањује се склапање брака не само са Јеврејем, већ склапање 
брака и са таквим нејеврејем, коме су један или два претка рођена као чланови 
израелитске вероисповести. (…) 

Казнена правила
14.§ Онај нејеврејски мађарски држављанин ко са Јеврејком, или онај Јевреј ко 

са нејеврејским мађарским држављанином, или Јевреј, мађарски држављанин, који 
против забране описане у 9.§ склопи брак са нејеврејком страног  држављанства, 
чини казнено дело и може се казнити са највише пет година затвора, губитком 
службе и суспензијом политичких права. Исто тако кажњава се онај службеник 
који зна да по 9.§ постоји препрека за склапање брака и код склапања брака учи-
ни преступ, кажњава се тромесечним затвором.“ (XV закон о измени права на 
склапање брака – Трећи антисемитски закон, август 1941)

„Приближавамо се великим историјским годишњицама.
Следећи дани, недеље, месеци и године све само сто-
годишње. 

У штампи се недељама појављују чланци који скрећу пажњу мађарског друштва 
на неговање традиције и на сакупљање реликвија које се посвуда у држави нала-
зе запуштене, разбацане. Ови чланци су већ нашли одјека у слојевима приврже-
ним историјским традицијама. Због тога смо сматрали да је потребно оснивање 
једног државног покрета који би могао ујединити те појединачне предлоге. Тако је 
настала Мађарска историјска спомен-комисија.

Комисија не жели да постоји само ради себе. Постоји потреба за мобилизацијом 
целокупног мађарског друштва.

Нека у наше редове уђу сви они, који у себи чувају чисто историјске традиције 
и верују да је неговање и развијање овог величанственог наслеђа важан задатак.“
(Позив Мађарске историјске спомен-комисије, март 1942)

„Отворили смо овај празнични број листа за глас који захтева велика идеја 
националне самосталности и независности, вечита идеја националне слободе и 
историјска неопходност социјалног напретка. И пошто живљење, опстанак и нап-
редак народа представљају три огромна чинитеља и нису везана уз партије, јер и 
не могу бити, и пошто смо непоколебљиво уверени да је овој земљи потребан сва-
ки способан, честит човек да сада – остављајући по страни све остале обавезе – у 
службу ове три идеологије стави читаво своје знање, сву снагу и сву добронамер-
ност, позвали смо мушкарце: политичаре, писце и мислиоце који не подржавају 
програм социјализма и са чистом намером желе да ова наша држава буде и оста-
не самостална, да свој живот проживи у независности и да независно одреди соп-
ствени пут, по којем треба да напредује. (…)

Арпад Сакашич
(Из додатка божићном броју „Непсаве“ 1941)

Прикажите каквим циљем 
је оформљена Историјска 

спомен-комисија. Установите 
који је био значај прогласа у 
ратним околностима. Докажи-
те своје закључке цитатима из 
текста. [Р]

Формулишите какву врсту 
слоге нам показује пример. 

Откријте какве се снаге удружују. 
Прегледајте редом, које партије 
су могле доћи у обзир. [У]

„Ведар хладан дан – 35 степени целзијуса (…) пре-
ма извештају који је стигао у 12 часова, суседна 
италијанска војска је почела повлачење. Како се 

касније сазнало, на то од Hgr. B – [Heeresgruppe B. немачка војска којој је при-
падала 2. мађарска армија], није добила наредбу. Од подне су у генералштабу 
војске имали утисак да ће услед уништења Крамеровог корпуса мађарска војска 
изгубити последње резерве. Може се предвидети да је непријатељ хтео и преко 
Алексејевке потиснути мађарску армију према југу и на теренима који падају запад-

Установите како је шеф ге-
нералштаба видео положај 

војске. Формулишите шта је 
предложио. Установите како је 
реаговало немачко ратно руко-
водство и која је била последи-
ца тога. Прикажите у којој мери 
је то предвидео шеф генерал-
штаба. [У]

БАРДОШИЈЕВ ПАД

ЈАЧАЊЕ ОТПОРА

КАЛАИЈЕВА ПОЛИТИКА 
„ЉУЉАШКЕ“ 
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Упоредите чињенице о опремљености војске и њеном броју о 
којем смо већ учили са дужином одбрамбене линије фронта коју 

су бранили Мађари. Саставите списак совјетских мостобрана и сек-
торе борбене акције опкољавања. [Р]

но одавде евентуално је напасти, јер тамо 
више није располагала војском за одбрану. 
У том случају ће и немачке снаге, источно 
од Вереће, бити потиснуте назад и војска 
ће бити одсечена од своје коморе (резерве 
хране). У овом случају отпор војске не може 
дуго трајати. Због тога је генералштаб војске 
наглашавао да је, упркос добијеној наредби 
потребно повући војску да не би цела војска 
била тотално смрвљена. На питање генерал-
штаба какви су планови немачког високог ру-
ководства, какве су могућности и који су пок-
ренути поступци који би оснажили дух људи 
да издрже ово стање, одговор немачког гене-
ралштаба војске био је следећи: треба оси-
гурати транспорт на железничкој прузи, што 
ће учинити мађарска војска везивањем ве-
ликих снага непријатеља. Наредба ОКХ-а 
[Oberkommando des Heeres – главна коман-
да] главног генералштаба била је издржати 
до последњег човека. Генералштаб немач-
ке војске прима к знању да у садашњим ок-
лолностима не може рачунати на дужи от-
пор, али од Крамеровог корпуса још и данас 
очекује одлучујући резултат. О томе, које су 
противмере и који су планови вишег руковод-
ства, генерал Зонденштерн се није изјаснио.“ 
(Ситуациони извештај шефа генералшта-
ба 2. армије, мајора Витеза Ђуле Ковача, 
16. јануара 1943, четири дана уочи почет-
ка совјетског напада)

„Поштовани Господине Амбасадоре,
Одговарајући на ваше писмо од 5. јуна, које се бави извештајем које је саопш-

тио Дејли Телеграф (Daily Telegraph) (…), обавештавам Вас да је совјетска Влада 
примила к знању изјаву британске Владе, према којој нема основе она пријава – 
као што је саопштено у репортажи – да је Гибсон водио тајне преговоре са знањем 
британске Владе и да британска Влада овакву врсту информације објављује у 
штампи. Совјетска Влада изјаву господина Гибсона сматра недоказаном; по њеном 
мишљењу, његови предлози намењени су да придобију наклоност совјетског чи-
талаштва и Владе.

Совјетска Влада сматра да за оружану помоћ, коју је Мађарска пружила Не-
мачкој, као и за убиства и насилне акције, пљачке, и срамоту, које су учинили на 
окупираним територијама, одговорност не треба да сноси само мађарска Влада, 
већ у већој или мањој мери и мађарски народ. 

Совјетска Влада сматра могућим да савезници буду у незваничној вези са опо-
зиционим круговима и да са њима започну преговоре (било би добро када би се о 
овоме претходно међусобно обавестили), али сматра да савезници треба да пос-
таве пред Мађарску, као и Немачку и Италију и друге њихове сателите, следеће 
основне принципе:

1. безусловну предају;
2. повратак окупираних територија;
3. одштету за учињене ратне штете;
4. кажњавање личности одговорних за рат.
Дакле, мишљење совјетске Владе је да не сме доћи ни до какве акције која је 

у супротности са горе наведеним принципима. У овом контексту треба узети у об-
зир да совјетска Влада настоји очувати сателитске државе и не кује планове про-
тив независности ових држава (…).“ (Нота Молотова упућена британској амба-
сади у Москви, 1943)

Установите, како су Совјети 
реаговали на енглеско–ма-

ђарске преговоре. Откријте шта 
се крије иза њихових ставова. 
Анализирајмо на какву је оцену 
могла рачунати земља од стра-
не Совјета. [П]

Смртоносни марш мађарских и не-
мачких ратних заробљеника на хлад-
ноћи од – 30 степени на источноев-
ропским снежним пространствима

Помоћу слике анализирајте које су чињенице допринеле да донски пораз 
буде још трагичнији. [У]

Опкољавање мађарске војске код Дона
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„а) Ако се већи део мађарске војске и један део становништва прикључи нама, 
како то у вишим круговима изгледа верују (…) б) Ово се не догађа овако. Као што 
и сам сумњам у могућност једне врсте решења. У том случају морамо рачунати на 
велики национални понос народа. (…) неуспеси наших трупа на Источном фронту 
не смеју да нас збуне. Односно, да помислимо на то да би и са Мађарима посту-
пили као са Италијанима. Они ће се за слободу своје земље борити до краја. По-
мислимо само на устанак који у то доба јаки Аустријанци никада нису могли угуши-
ти. (…) После прилично кратког шока треба да рачунамо на општи устанак у којем 
ће велика улога припасти Јеврејима и различитим комунистичким утицајима. Ово 
ће нам тада проузроковати тако огромни недостатак, да ћемо бити принуђени да 
сломимо отпор и касније, за време окупације, на дуже време блокирати велике 
снаге, а што у садашњој ситуацији уопште није пожељно.“ 

(Белешка Максимилијана фон Вајхса, главног команданта окупационих сна-
га Мађарске)

„Прво: велика тајна и прикривање. Друго: делимично откривање наших ка-
рата пред Мађарима значи ширење вести о окупацији која се налази на прагу. 
Највероватније овако стварамо политички притисак на Мађаре. Улазак наших тру-
па као последњи сегмент претње.

Или, понављање Хаха [Hácha] рецепта [Хаха је био председник Чехословачке 
републике 1938, па касније Чешко-Морванског протектората]: Хортија је врховни 
штаб присилио на измену Владе како би спречили супротстављање. Наше акције, 
према томе, тако треба припремити да се и у последњем тренутку могу заустави-
ти.“ (Белешка Максимилијан фон Вајхса)

„Повећано противнемачко расположење у Мађарском унутрашњополитичком 
животу, код Владе и гувернера,  затим да наша војска није узела учешћа у рату и, 
на крају, услед опште ратне ситуације долази до окупације Мађарске.

Прве вести о намери окупације биле су веома различите и противречне. Као 
чињеницу установили смо да се на нашим западним границама скупљају немач-
ке трупе. Ја сам у вези са овим упутио питање немачком војном аташеу, министру 
иностраних послова, немачком посланику, на шта су они дали потпуно умирујући 
одговор. Као што се касније сазнало, обојица су лагали. Влада је делила моје 
мишљење: да је немачка окупацију немогућа; мислили смо да Немци због тешке 
ситуације неће изоштравати ситуацију. Нажалост, преварили смо се.“ (Мемоари 
Ференца Сомбатхељија, 1945.)

Немачке окупационе трупе 19. марта у ваздуху и на копну
Прикажите какве су политичке и војне чињенице осигу-
равале брзи успех немачке окупације. [П]

Формулишите како је наци-
стичко руководство оцени-

ло реакцију мађарске Владе 
и становништва на планирану 
окупацију. Откријте како се о то-
ме изјашњавао  Вајхз [Weichs]. 
Прикажите како је Вајхз оценио 
последице окупације. [У]

Одредите на основу текс-
та суштину рецепта Хахе. 

Образложите због чега је то би-
ло најбоље решење за Немач-
ку. [Ф]

Установите какве мере је 
предузео шеф генералшта-

ба на вест о сакупљању немач-
ких трупа. Откријте зашто се 
Сомбатхељи није бојао немач-
ке окупације. Чиме образлаже 
шеф генералштаба поступак 
Немаца? [У]
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Немачка окупација Мађарске (19. март 1944) и мађарске одлуке које су донете сњом у вези давале су и дају разлоге 
за бројне расправе. Да ли је мађарско руководство знало о плановима Немаца, и ако јесте, зашто није учинило 
ништа да то спречи? Зашто су скоро сви који су могли донети одлуку допутовали у Клесхајм [Klessheim]? Да ли би 
се Мађарска могла супротставити Вермахту? Да ли би се мађарска војска прикључила гувернеру који је одабрао 
отпор? Које би биле краткотрочне и дуготрочне последице неуспелог отпора?Гл

ед
иш

та



Други светски рат / 143

НЕМАЧКА ОКУПАЦИЈА И ПОКУШАЈ ИСТУПАЊА ИЗ
РАТА Англосаксонске снаге, супротно очекивању, нису се
приближавале, па тако обустава непријатељства није мог-
ла ступити на снагу. У исто време, немачка тајна служба
добила је информације о преговорима. Хитлер је изгубио
поверење у Хортија, због чега су услед приближавања
совјетских снага мађарској граници Немци окупира-
ли Мађарску (19. март 1944). Земља је војно била сла-
ба – упркос вестима о концентрацији немачких трупа – 
није се припремила за одбрану; Хорти је на превару био
„намамљен“ у Немачку, и уместо отпора одлучио се за
даљу сарадњу са немачким окупатором.

Тиме је држава, која је изгубила самосталност, сачу-
вала један део свог утицаја, а истовремено омогућила
је Немцима коришћење мађарског државног апара-
та и војске. Својом одлуком и он је постао одговоран за
догађаје који су после рата негативно оцењени. Хорти је
на захтев Немачке, за председника владе наименовао
Демеа Стојаија бившег амбасадора у Берлину. Влада је
сарађивала са немачком војском и са Гестапом. Започе-
ла су хапшења опозиције, односно противнемачких
политичара (Калаи и Бетлен су били у илегали). Моби-
лисали су мађарску армију и поново послали у рат.

Следиле су нове акције против Јевреја: обавезно
је било ношење Давидове звезде, присилили су их
да живе у гету. После тога кренуло је депортовање
Јевреја из унутрашњости (средина маја 1944). Геста-
по и издвојени Ајхманов одред, који су стигли у земљу,
предузели су акције „крајњег решења“ јеврејског питања. 
За неколико месеци депортовали су на стотине хиљада
Јевреја. За акцију су искористили мађарске држав-
не органе и податке. Било је и оних који су прихвата-
ли сарадњу, као што су, рецимо, два њилашка држав-
на секретара, Ласло Баки и Ласло Ендре. Без сарад-
ње полиције не би могли извршити тако ефикасно са-
купљање Јевреја. Хорти је на међународни притисак и
на вест о отварању Другог фронта у лето наредио да се
заустави депортовање Јевреја, али тиме су само будим-
пештански Јевреји избегли смрт.

Након прикључења Румуније антихитлеровској ко-
алицији (август 1944) порасла је могућност Мађарске
за излазак из рата, пошто је Црвена армија продрла у
Карпатски басен и мађарске трупе, које су се бориле на
фронту који се приближавао, могле су се окренути про-
тив Немаца. Гувернер се, међутим, тешко одлучивао
на преговоре са Совјетима, тек је под притиском ве-
лике погибије мађарских трупа послао своје изаслани-
ке (крајем сптембра). Молотов је изасланицима пре-
дао совјетске услове: враћање граница из 1937. год.  
и објаву рата Немцима. Хорти је прихватио совјетске
захтеве.

Покушај иступања из рата је лоше организован. 
У Хортијевој непосредној околини било је поверљивих
војника и политичара, али у Влади и међу команданти-
ма војске немачке присталице биле су у већини. Нем-
ци су послали у Будимпешту Скорзениа, искусног СС-
овца који је раније ослободио Мусолинија, што је отежа-

ло ситуацију. Уз његову помоћ отели су Хортију приврже-
ног команданта града, као и Хортијевог сина. Онеспосо-
били су управљање мађарске армије, а гувернера су уце-
нили животом сина. Трагично је што један део официрс-
ког кора није хтео да следи гувернера, а значајни део се
колебао. Хорти је преко радија објавио прекид ватре
(15. октобар 1944), али војска није добила јасну наред-
бу за полагање оружја. Гувернер није отишао међу тру-
пе, већ је у Тврђави под техничком блокадом чекао развој
догађаја. Напад совјетских трупа није искоришћен као рас-
терећење, па су тако немачке снаге слободно могле бити
искоришћене против њих. Само је Миклош Бела Далноки,
командант 1. мађарске армије са око 20 000 мађарских
војника прешао на страну совјета. Њих су, међутим, суп-
ротно договору, третирали као ратне заробљенике и де-
мобилисали их. Покушај иступања из рата пропао је у
року од једног дана.

СТРАХОВЛАДА ЊИЛАША И НАЦИОНАЛНА КАТАС-
ТРОФА Након Хортијевог безуспешног покушаја исту-
пања из рата нацисти су довели њилаше на власт. 
У руке националсоцијалистичке мањине доспео је ма-
ђарски државни апарат (Салаши је као „вођа нације“
објединио положај државног и гувернерског вође). Без
отпора жртвовани су људски и материјални потенцијал
државе, али сада већ у служби изгубљеног рата.

Њилаши су започели ликвидацију будимпештан-
ских Јевреја. Више нису имали могућности депор-
товања, али су убили око 20 000 – 25 000 људи у напуш-
теним рудницима, цигланама и на обали Дунава. У
то време порасла је активност становништва и цркве
који су у граду скривали на десетине хиљада Јевреја. 
Појавио се и отпор једне мање јеврејске групе. Поред
многих безимених људи који су своје животе доводили
у опасност, да би спасли Јевреје, истиче се изасланик
римског папе Ангело Рота и шведски дипломата Раул
Валенберг, који су издавањем путних исправа спасли
на хиљаде људи. Њилаши су спроводили оштре мере
против сваког отпора, па су тако погубили више руково-
диоца Мађарске националне ослободилачке комисије, 
нпр. Ендреа Бајчи – Жилинског и Јаноша Киша. 

Услед страховладе њилаша земља се претворила
у ратиште, у рушевине, становништво је осетило сву 
тежину ратних разарања и грубост војске. Мађарска је
за време њилаша до последњег тренутка ратовала
на страни нациста. Око Дебрецина још за време пре-
узимања власти од стране њилаша започела је једна
од највеће тенковске битке, Будимпешта је прогла-
шена тврђавом и тек након вишемесечне крваве оп-
саде су је заузели Совјети (децембар – фебруар 1945). 
Немачка војска је при повлачењу код Стоног Београ-
да извела неуспешни противнапад. Црвена армија је
пошетком априла 1945. ослободила Мађарску од на-
цистичке окупације.

ГУБИЦИ МАЂАРСКЕ У рату, рачунајући територије из
1944, Мађарска је изгубила скоро милион људи. Полови-

26. Немачка окупација, њилашка страховлада 
 и ратна катастрофа
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ну људских жртава су чинили депортовани и побијени
мађарски Јевреји.

Значајни су били и војни губици: током донске ка-
тастрофе и у последњој етапи рата, после покушаја 
иступања из рата, а још више за време страховладе 
њилаша, погинуло је 150000 – 200 000 војника на фрон-
товима. 800 000 – 900 000 мађарских војника доспе-
ло је у заробљеништво, од тога скоро две трећине у 
совјетске логоре, одакле се већина њих није вратила.

Процењује се да је број погинулих цивила од бом-
бардовања и ратних дејстава око 200 000. У почет ку 
су савезне ваздушне снаге бомбардовале само индус-

тријске области, али су после нападали и цивилне 
циље ве у Мађарској. Ни после удаљавања фронта 
нису се за вршиле патње становништва, многе су од-
вукли у Сов јетски Савез на принудни рад.

Они који су преживели грубости војски, излазећи 
из подрума угледали су земљу у рушевинама. Рат
је уништио већи део националног блага, мостови 
су били разруше ни, саобраћајна средства уништена. 
Један део фабрика је демонтиран, а други део је био 
разрушен. Сточни фонд је уништен или заплењен од 
стране неке војске. Половина стамбених зграда је била 
у рушевинама.

„Одлазимо из наше драге, вољене  домовине. 
(…) Ово писмо пишемо крвљу наших срца. Дан 
и ноћ плачемо и преклињемо да Свемогући да 

нашим Господарима власт и вољу да спасу наше животе. (…) Претежна већина 
јеврејског народа су непријатељи бољшевика, који су згазили религију, без чега 
нема и не може ни бити живота. Јевреји су дисциплиновани и наредбе Владе верно 
извршавају. За време окупације стално смо мислили на нашу хиљадугодишњу до-
мовину, говорили мађарски. Приликом ослобођења смо од среће плакали и плеса-
ли и желели смо бити верни војници нашој драгој домовини. Већина Јевреја никад 
ништа није урадила против драге наше домовине. Узмите нам имовину, натерајте 
нас на рад, али оставите нас, наше станове и спасите наше животе. Поступајте са 
нама барем као са животињама, дајте нам да једемо и поштедите наше животе. 
Створитељ и свет ће се запитати за наше патње и наше животе. Вође мађарског 
народа, мађарски народ и мађарска света земља су одговорни за нас. (…) Знамо, 
ситуација је тешка, али Јевреји нису разлог за то. У прошлости се дешавало да 
цела држава казни кривце, али нека не истреби невине. (…) Нека нас после рата 
иселе на људски начин, уколико то желе. Одлазимо из драге, вољене домовине у 
којој и ми живимо хиљаду година, а дотле будимо људи. (…) Преклињемо, смилујте 
се још данас, сваки моменат је значајан. (…) С.О.С. С.О.С. С.О.С.“ (Детаљ из мол-
бе говора заступника унгварских и поткарпатских Јевреја, 20. април 1944)

Прикажите на каква гле-
дишта се позивају члано-

ви заједнице који су доспели у 
животну опасност. [У]

Три степена искушења Јевреја: 
гето, полазак према логору смрти 
и мађарске Јеврејке у Аушвицу

НЕМАЧКА ОКУПАЦИЈА И 
ПОКУШАЈ ИСТУПАЊА ИЗ РАТА

Расправите как-
ву улогу су има-

ла ова три степена 
у томе да су Јевреје 
скоро без отпора де-
портовали. [У]

1

2

3

4

Архива
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Установите на које територије државе се односе подаци. Откријте 
која је група мађарских Јевреја доживела највеће губитке. Одре-

дите којој групи припадају губици на враћеним, па поново изгубљеним 
територијама. Процените губитке мађарских Јевреја. [Р]

ПРОМЕНА БРОЈА ЈЕВРЕЈА У 
МАЂАРСКОЈ 1941–1945.

Бројно стање,
разлог промене 

Укуп-
но

(1000
лица)

Од тога 
однос из 
унутраш-

њости
(%)

Број Израелита према 
последњем попису ста-
новништва 1941.

401 56

Неизраелите, али се могу 
сматрати Јеврејима (1939: 
IV чл., 1941: XV чл.)

 90 30

Укупно бројно стање 
1941. 491 49

Губици депортованих на 
принудни рад 19. март 
1941–44.

 25 50

Депортовање у јулу 1941.   5 40

За време немачке 
окупације депортовани, 
убијени, помрли

328 68

За време немачке 
окупације побегли у инос-
транство 

  3 33

Депортовани који су се 
вратили до 31. децемб-
ра 1945.

 65 69

Разлика између одведе-
них и враћених 263 67

Територијални размештај Јевреја у Мађарској и депортације

Прикажите шта је карактеристично за територијални размештај Јевреја у историјској Мађарској. Установите како 
се мењао однос броја Јевреја када су враћене територије. Изнесите којим редоследом су почеле депортације 

и одредите њихов смер. [Р]

„Мађарска је обавезна да испразни чехословачке, југословенске 
и румунске територије које од стања од 31. децембра 1937. запосела 
и које држи у свом власништву; обавезна је да повуче све мађарске 
трупе и јавне службенике. Исељавање се мора догодити у року од де-
сет дана. За почетно време рачуна се време када је мађарска Влада 
примила изјаву. За надгледање исељења и контролу три савезничке 
владе ће послати међусавезничку комисију у Мађарску под руским 
председавањем. Мађарска се обавезује да ће са Немачком одмах пре-
кинути све везе и објавити рат Немачкој, а совјетска Влада изјављује 
да је спремна пружити помоћ са својим трупама.“ (Генерал-пуковни-
ку Фарагоу, вођи мађарске делегације за прекид ватре, послатог у
Москву, предат предлог примирја, 8. октобра 1944)

ЈЕВРЕЈСКО СТАНОВНИШТВО У МАЂАРСКОЈ, 1938–1941.

Бројн лица %
Тријанонска Мађарска 400 980 4,3
Северни предели 77 700 7,3
Поткарпатје 80 960 11,6
Северни Ердељ 151 125 5,9
Јужни предели 14 242 1,4
Укупно 725 007 4,9

5

6

7

8

Наведите најважније тачке примирја. [Р]
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„(…) Данас је већ свакој трезвеној особи јасно да је немачки Рајх изгубио овај
рат. Свака влада која брине за судбину своје домовине мора да извуче одговарајуће
поуке из те чињенице; као што је рекао велики немачки државник Бизмарк, ниједан
народ није дужан жртвовати се на жртвенику свог савезника. Свестан историјске
одговорности, морам начинити корак у том смеру да избегнемо даље крвопролиће. 
Такав народ, који би у једном већ изгубљеном рату, духом слуге ради одбране стра-
них интереса претворио своју, од предака наслеђену земљу у бојиште последње
одбране, изгубио би свако поштовање у очима светске јавности. С тугом морам
констатовати да је немачки Рајх своју савезничку верност у односу на нас већ дав-
но прекршио. Већ дуже време све новије и новије делове мађарских ратних сна-
га, против моје воље, убацују у рат изван граница државе. У марту ове године пак, 
вођа немачког Рајха, на моје пожуривање да се мађарске ратне снаге врате, поз-
вао ме је на преговоре у Клесхајм. Тамо ми је саопштио да ће немачке чете оку-
пирати Мађарску. То је извршио за оно време док су ме задржавалииако иако сам 
уложио протест. Истовремено је немачка политичка полиција ушла у земљу и ухап-
сила знатан број мађарских држављана, међу њима и више чланова законодавног
тела, као и министра унутрашњих послова тадашње Владе. Председник Владе из-
бегао је хапшење тако што је побегао у једну неутралну амбасаду.

На одлучно обећање вође немачког Рајха да ће обуставити штетне последице
и ограничења мађарског суверенитета ако се наименује влада која ужива немач-
ко поверење, наименовао сам Стојаијеву владу. Међутим, Немци нису одржали
своје обећање. Под заштитом немачке окупације Гестапо је, користећи иста сред-
ства као и на другим местима, узео у своје руке – супротно захтевима човечанст-
ва – решавање јеврејског питања на већ познати начин. Како се рат приближавао
границама државе, штавише, и прешао преко њих, поново су Немци обећавали
одговарајућу помоћ, али ни ова обећања нису одржали, нити у датој мери нити на
обећани начин. Приликом повлачења територију државе претворили су у терен
за пљачку и рушење. (…)

Одлучио сам да сачувам част мађарске нације и у односу на бившег савезника 
који, уместо предвиђене одговарајуће војне помоћи, настоји опљачкати мађарску
нацију и лишити је свог највећег блага, слободе и независности. Стога сам саоп-
штио овдашњем представнику немачког Рајха, да ћемо са противницима скло-
пити прелиминарно примирје и укинућемо свако непријатељство према њима. 
Верујући у њихов осећај правде, желим обезбеђење остварења континуитета жи-
вота нације и остварење њених мирних циљева. Команду мађарске војске снабдео
сам потребним упутствима, стога, верни својим заклетвама, у смислу мог ратног
наређења, истовремено су обавезни на послушност од моје стране наименова-
ним командантима.

Позивам сваког часног Мађара да ме следи на том мукотрпном путу, који води
према спасењу Мађарске.“ (Прокламација Миклоша Хортија мађарском народу, 
објављен путем Мађарског радиа 15. октобар 1944)

Формулишите каквом циљу
је служила прокламација. 

Установите на шта је позивала. 
Откријте како се односио гувер-
нер према Немачкој и према
немачким трупама. Покажите
какви кораци су недостајали у
прокламацији. Објасните заш-
то су они изостали из прокла-
мације. [У]

Прикажите војну снагу Ма-
ђарске и њен стратешки

положај у периоду покушаја 
иступања из рата. Анализирајте
какву је улогу могла добити ма-
ђарска војска у случају исту-
пања из рата. Установите поли-
тички и војни маневарски прос-
тор Мађарске у доба иступања. 
Одредите период трајања рат-
них операција у Мађарској. От-
кријте где је био значајнији по-
кушај немачког отпора Црве-
ној армији. Објасните коју уло-
гу је имала Будимпешта са ста-
новишта нацистичке одбране. 
Анализирајте какве су политич-
ке, друштвене и економске пос-
ледице настале услед борби у
Мађарској. [П]

Борбе у Мађарској

7

8
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„Како смо могли овако ниско пасти? Страш-
на, крвава ратна олуја или кобни рат који 
се одвија на нашим границамасам по се-

би не би могао објаснити те тужне појаве. И раније је нација била у опасности, 
али страни јарам још никада није поздрављала као спасиоца. Наши политича-
ри, посматрајући чињенице, већ су често на странпутици, али морална процена 
нације, њено расуђивање о поштењу, части, уљудности, хришћанској љубави – 
никада још није пало на тако ниске гране, као сада; национално самопоштовање 
и понос никад није искорењен из наших редова толико, као сада.“ (Мемоари Иш-
твана Бетлена, 1944)

„(…) под претпоставком, да би Немачка ипак могла добити рат, могло би се 
сматрати да би Немачка после добијеног рата своје савезнике за време рата, 
које су се са њом бориле за победу, као Мађарску, Румунију, Словачку, Хрватс-
ку приликом склапања мира, наградила одузимањем њихових територија у ко-
рист Мађарске. Ово би морално било немогуће али, без обзира на то, Немачка 
ово никад не би урадила. Хитлерова политика никад није била усмерена на то да 
империју св. Иштвана у којој је мађарска нација носилац, поново изгради и пос-
тане доминантан чинилац у дунавском басену, већ се усмеравала на то да се не-
мачка доминација задржи, да однос снага не превагне у корист ниједног народа, 
већ да остану међусобна ривалства. Мисао, да данашња Немачка гори од жеље 
да Мађарскa поновно представља једну 21-милионску јаку државу, која ће као 
верна сателитска држава уместо Немачке држати ред у Дунавском басену, припа-
да оним ограниченим политичким илузионистима којима наши кафански полити-
чари или од њих још наивнији њилаши воле обмањивати добронамерне Мађаре, 
али кад би мало боље осмотрили шта је учинила Немачка у вези са Мађарском 
последњих 10 – 15 година, врло брзо би се отрезнили од ових отровних илузија.“ 
(Мемоари Иштвана Бетлена, 1944)

Установите какво је Бетленово мишљење о њилашима и њиховом залуђе-
ништву нацистичком Немачком. [З]

„Мађари! Трупе Црвене армије током прогона непријатеља стигле су на 
мађарску земљу. (…)

Улазак совјетских трупа на територију Мађарске искључиво је настало због 
оних војних потреба што су немачке трупе и са Немачком савезничке ратне снаге 
Мађарске и даље пружале отпор.

Црвена армија извршава команду највишег ратног руководства, да прого-
ни непријатељске трупе све док их потпуно не потуче или док оне не положе 
оружје. 

Хитлерови пљачкаши и њихови мађарски најамници вас застрашују умар-
ширањем Црвене армије у Мађарску. Немате никакве разлоге за страх. Црвена 
армија не долази у Мађарску као освајач, већ као ослободилац мађарског народа 
од немачког јарма.

Црвена армија нема други циљ, већ да уништи непријатељску немачку војску и 
да уништи владавину Хитлера и Немачке у државама које су под њеним јармом.

Совјетске војне власти не намеравају мењати данашњи друштвени режим 
Мађарске и увести свој режим на територијама које смо ми заузели.

Приватно власништво грађана ће бити нетакнуто и налазиће се под заштитом 
совјетске војне власти. Месне власти и сви органи месних самоуправа, који су фун-
кционисали до нашег уласка, остају на својим местима.

Грађани! Команда Црвене армије вас позива да сачувате свој мир, држите ред 
и извршавате тачно оне издате уредбе које су, узимајући у обзир ратне околнос-
ти, издате од стране совјетских војних власти.

Останите на својим местима и наставите своје послове у миру. Брините о 
индустријским, трговинским, општинским и другим погонима, као и о несметаном 
функционисању власти. Радници и занатлије! Можете храбро наставити своје пос-
лове у фабрикама и радионицама. Трговци и послодавци! Решавајте ваше посло-
ве без икаквих брига. Службеници! Осигуравајте несметано функционисање свих 
служби и привредних грана. Попови и верници могу без препрека вршити своје 
религиозне церемоније.

На основу чега аутор сма-
тра владавину њилаша го-

рим решењем од свих ранијих? 
[З]

Њилашки плакат који подстиче на рат

СТРАХОВЛАДА ЊИЛАША И 
НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА

Формулишите на шта по-
зива плакат. Установите  

суштину аргумената. [У]

Контрањилашки летак

Откријте поруку летка. Шта 
представља магарац, а 

шта коров? [У]
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Установите који су важни 
циљеви водили ауторе до-

кумената. Прикажите какву су 
слику имали мађарски грађани 
о совјетској, односно Црвеној 
армији. Откријте шта није, а 
шта је остварено од поменутих 
обећања. [У]

Мађари! Хитлерова Немачка је изгубила рат. Ситуација немачке фашистичке 
војске је безнадежна и налази се пред сломом. Помозите Црвеној армији! Тиме 
убрзајте слом немачке фашистичке армије. А тиме се приближава час, када ће се 
рат на мађарској земљи завршити, а немачке пљачкаше ћемо коначно прогнати из 
ваше државе.“ (Проглас Црвене армије мађарском народу, септембар 1944)

Расправите изворну вред-
ност мемоара. Саставите 

списак чинилаца који могу ути-
цати на веродостојност мемоа-
ра. Шта може бити предност, а 
шта недостатак ако се неки ме-
моари појаве прерано или кас-
но, ако су писани у иностранст-
ву или код куће.  [У]

„Изашли смо из гувернерове радне собе. Баш смо у том тренутку могли чути гу-
вернерову прокламацију преко радија, који је био постављен код крилног ађутанта. 
Тражио сам писани текст и установио да је јучерашњи план остао непромењен. 
Осим једног изузетка: да смо у рату против Немачке. Запрепашћујуће ствари су
се чуле из добро познатог текста. Све су биле истините, ипак нису биле у сразме-
ри са нашим односима снага. Првенствено сам мислио и на то да оваквим тоном
може говорити само јачи. Саопштење, такорећи, непромењеног текста изведено је
тако, што је Амбрози [вођа гувернеровог кабинета] наложио да се позове државни
секретар Хлатки и упутио га да преко радија одмах саопшти прокламацију. Хлатки
је одмах видео да ја нисам оверио текст. Своје запажање је и саопштио. Амбрози
се позивао на највишу директиву рекавши: нека се Хлатки не брине за то, треба
хитно деловати. Државни секретар је у том смислу поступио.

Ни данас не знам из којих разлога је изостао потпис председника Владе [у
прокламацији Миклоша Хортија ]. Са правом сам могао мислити да на прокламацију
неће уопште доћи ред, јер о томе после 15-ог већ није било речи. Тако се нисам се-
тио да рекламирам (мада би то било исправно). Нисам успео да дођем до гувер-
нера пре почетка крунског савета. Амброзију је било јасно да, процењујући наше
односе снага, текст сматрам претераним. Могуће је да су – можда због гуверне-
рових налога – хтели да ме изоставе. Замисао је у потпуности била неисправна, 
одговорност одлучујућег корака сам морао ја да сносим. А то сам и учинио. Своја
запажања сам рекао Хеђејију [генерал потпуковник и министар спољних посло-
ва], да су урађене такве грешке које су углавном ишле у прилог Немцима: аванту-
ра млађег Миклоша Хортија [гувернеров син је хтео преговарати са Титовим изас-
ланицима, али Гестапо га је отео] и писање прокламације. Није искључено да би
без ова два инцидента Хорти и његова влада једноставније извели прекид ватре, 
уопште, све би се другачије одвијало – успешније. С друге стране, истина је да
је јак тон прокламације, упућене нацији, постигао циљ према иностранству. Исти-
ни за вољу, ово је био главни циљ прокламације.“ (Геза Лакатош: Како сам ја то
видео, 1972)

„Проглас је изазвао највећу пометњу међу војницима на фронту: нису добили
упутства са врха, шта треба да чине. (…) У овој компликованој ситуацији коман-
данти војске су били принуђени да самостално одлучују, покушали су да изврше
гувернерову наредбу, што су боље могли, зависно од ситуације. (Из дневника ко-
манданта 2. мађарске армије, Лајоша Далноки Вереша)

„Очекујем наименовања. Ништа. Па зар ће се онда трупе повиновати коман-
дантима који су проњилашки настројени или немачки пријатељи? Где су упутства
за отпор, где је изостала команда намењена трупама на фронту: зар да се отвори
фронт пред совјетским трупама? И уопште: каква је то глупост преко радија рас-
трубити све, пре него што се изврше припреме? Одмах сам осетио да је „прелаз“
или „искорак“ осуђен на пропаст. Осећао сам да је гувернер изгубио игру. (…)“ (Из
мемоара Ђуле Кадара – вође контраобавештајне службе генералштаба – под
насловом: „Од Лудовика до Шопронкехида“, 1978)

Установите зашто је Хор-
тијева прокламација објав-

љена одмах након састанка 
Владе. Због чега нису тражи-
ли сагласност и потпис од Ла-
катоша? Установите на шта 
упућују ове чињенице,  како су 
утицале и које су биле шансе 
иступања из рата. Укажите шта 
је Лакатош сматрао да се пог-
решило у прогласу. Објасните 
на шта указују те чињенице и 
како је то утицало на успеш-
ност иступања. Оцените Ла-
катошево мишљење о бољој 
организацији прекида ватре. 
Формулишите, коју могућност је 
дао Хлаткијев поступак са ста-
новишта иступања из рата. [У]

Установите које проблеме 
износе у својим сећањима 

два војна официра. Какве разли-
ке постоје међу цитатима? [У]

Вођа нације“, Ференц Салаши 

На шта указује Салашијев 
епитет? [З]
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Анализа разлога неуспелог покушаја изласка из рата – због веома тешких 
краткотрајних и дуготрајних последица – одвијала се и одвија се у јавности. Да 
ли се могло догодити и другачије? Ко и које чињенице су одговорне за неуспех? 
Шта је требало да се учини другачије? Данас су већ у великој мери доступна 
сећања савременика, па тако можемо остварити шири увид у ток догађања.Гл
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ПРЕГРУПИСАЊЕ СНАГА – НАСТАНАК СУПЕР СИЛА
Други светски рат је у основи извршио прегруписавање
снага. Привреде побеђених држава биле су у руше-
винама, изгубиле су војни потенцијал, а привремено и
свој суверенитет. Такође је уздрмана економија и по-
бедничке Велике Британије која се у потпуности заду-
жила код Сједињених Држава. Издатке за наоружавање,
неопходне за улогу велике силе – који се и до сада само
од америчке помоћи могли финансирати – Енглеска није
била способна да прихвати, због чега је постала дру-
горазредна сила. Исто ово се односи и на Француску,
само у још већој мери. Могла је доспети међу победнике
– „заборављајући“ на политику Вишијевске Владе – јер су
западни савезници на тај начин могли боље избаланси-
рати равнотежу Совјетског Савеза у окупираној Немачкој.

Супротно осталим странама које су биле у рату, 
економија Сједињених Држава је још више ојачала 
и поседовањем атомске бомбе једногласно је постала
водећа светска сила. Мада је Совјетски Савез дожи-
вео огромне губитке формирањем 12-милионске војске
током рата, своју моћ је могао поредити са Сједињеним
Државама. Свет је тако постао политички подељен, би-
поларан и у следећим деценијама о основним питањима
одлучивале су две суперсиле.

ФОРМИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА ОУН  Код настанка нове
светске организације, ОУН, афирмисала су се историјска
искуства из доба пре Другог светског рата. Стварање
ОУН је осигурало доминацију победничких сила. Ма-
да се Скупштина сматра најважнијим форумом у којој
су све примљене државе, као чланице имале по један
глас, али у најважнијем органу ОУН, која доноси одлу-
ке, у Савету безбедности, који има 11 чланова, њих
пет (Сједињене Државе, Совјетски Савез, Француска, 
Велика Британија и Кина) су стални чланови и имају
право вета. Вето је спречио расправу бројних питања
(од 1946. до 1964. Совјетски Савез је у 103 прилике, Ве-
лика Британија 4 пута, Француска 3, Кина једном при-
ликом користили своје право вета). Без те могућности
велике силе не би узеле учешћа у раду ОУН, те тако
организација не би имала никакву сврху. Побеђене силе
су касније ушле у светску организацију, али стални чла-
нови Савета безбедности остали су непромењени.

Под покровитељством ОУН створене су бројне спе-
цијалне организације (УНЕСКО – образовање, ММФ
– Међународни монетарни фонд итд). Важан предус-
лов за функционисање ОУН су финансијска средства,
која се обезбеђују уплатама – у највећој мери од стра-
не Сједињених Држава.

СРЕДИШЊА ЕВРОПА НАКОН ДРУГОГ СВЕТСКОГ
РАТА Подручја побеђених држава доспела су под оку-
пацију и до склапања мира нису у пуној мери добили
свој суверенитет. Њиховим животима управљала је Са-
везничка контролна комисија (СКК), која је поседо-
вала широк круг права (нпр. укидати законе, могла је
примењивати хапшења итд). У СКК су теоретски сви пред-
ставници победничких сила били равноправни, али се
у пракси остваривала воља оне силе, чија је војна
снага била присутна као окупатор (представник влас-
ти био је и вођа СКК).

Међутим, услед реорганизације снага, судбину држа-
ва на просторима (па и Немачке) није одлучивала при-
падност победничкој или побеђеној страни, већ инте-
ресна сфера у коју су доспеле (сила која је окупирала
побеђену државу). У случају присуства западних војних 
сила, тамо где је комунистички отпор имао јаке оружа-
не снаге (као нпр. у Грчкој) није могао да преузме власт. 
Истовремено је у Пољској грађански отпор отпор био 
побеђен од стране комуниста који су имали совјетску 
подршку. 

Након што су Пактом Молотов – Рибентроп, Совјети
осигурали себи територије допуњене поткарпатским
територијама – у Европи, осим Грчке, државе настале
на територији Средишње Европе доспеле су под пос-
редни или непосредни совјетски утицај.

У државама које су доспеле у утицајну зону – у
знаку првобитне сарадње сила – Совјети су одржа-
ли привидни утисак демократије (у Мађарској и
Чехословачкој више, док у Румунији и Пољској мање). 
Десничарским снагама, међутим, нису дозволили да
се организују, омогућили су да органи унутрашње без-
бедности и кључни положаји у привреди доспеју у ру-
ке комуниста. У том периоду настојали су да угуше
најзначајније демократске партије (изборне преваре, 
монтирани процеси и у крајњем случају, интервенције
Совјета). После заоштравања совјетско-америчких
односа (1947) Стаљин је убрзао реорганизацију, па су
средства локалних комунистичких партија постала све
безобзирнија. Разбили су демократске снаге, а партије
социјалдемократских оријентација присилили на улазак
у комунистичку партију. 

У „години преокрета“ 1948. у свим сателитским
државама створени су услови за успостављање ко-
мунистичке диктатуре. Постојеће вишестраначке
системе су укинули, а комунистичке партије су изре-
жираним изборима потврдиле своју власт. Тиме је зав-
ршена изградња режима совјетског типа, који је непос-
редно подређен Совјетском Савезу. Усклађивање по-

Биполарни светIV
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литике комунистичких партија према совјетским инте-
ресима уместо III интернационале – која је 1943. годи-
не као гест учињен западним савезницима укинута – 
обавио је новостворени Коминформ (Информациони 
биро комунистичке и радничке партије) – функциони-
сао је до 1956. 

ХЛАДНИ РАТ Американци у почетку нису рачунали да 
ће Совјети користити своје војно присуство за повећање 
своје империје и сарађивали су са Стаљином. То је омо-
гућило успостављање диктатура комунистичке партије 
у бившим земљама Средишње Европе. Енергична 
интервенција Енглеза у Грчкој успела је спречити из-
градњу совјетског система (1946). 

Председник енглеске Владе Черчил је са резервом 
наступио према Совјетима од момента кад је извојевана 
победа. Свој чувени фултонски говор (1946) у којем је 
објавио потребу енергичнијег наступа према Совјетима 
одржао је након што је уочио њихово надирање. Почетак 
сукоба је одбијање земаља под совјетским утицајем
да прихвате Маршалов план за обнову европске
привреде. 

У атмосфери почетних супротности склопљен је Па-
риски мир уговором, којим је окончан рат (1947). Међутим, 
победници нису се могли сложити по питању Немачке и 
Аустрије, па су и надаље обе државе подељене на оку-
пационе зоне. Ситуација у Немачкој била је компликова-

на зато што су у совјетској зони на власти дошли кому-
нисти, а у западној зони грађанске снаге. У исто време, 
Совјетски Савез је на име репарације (надокнаде ратне 
штете), која је унета у мировни уговор, из источне Немач-
ке на стотине фабрика демонтирао и однео, па се животни 
стандард становништва није повећавао. У западној зони 
су извршили монетарну реформу и економски потпомог-
ли развој привреде. Због тога су Совјети блокирали Запад-
ни Берлин, али су западне силе ваздушним путем осигу-
равале снабдевање града. Берлинска криза (1948–1949) 
завршила се совјетским попуштањем. Ускоро у складу са 
утицајним зонама, су настале, две Немачке: Савезна Ре-
публика Немачка (СРН) и Немачка Демократска Репуб-
лика (НДР). Подељеност Немачке је тако постала стал-
на. Амерички председник Труман, је против совјетског 
надирања прогласио „политику заустављања“ (1947). 
Следеће деценије биле су обележене сукобима двеју
великих сила. У сенци атомског наоружавања није из-
био конфликт светских размера, али је дошло  до низа 
локалних ратова потпомогнутих од стране две супер-
силе. Овакве конфликте називамо хладним ратом.

САД и њени савезници су са циљем заустављања 
совјетског надирања оформиле своју војну организацију 
(НАТО, 1949).  – Пошто су западну Немачку примили у 
западни војни савез, као одговор, Совјетски Савез је 
створио  војни савез од својих сателитских држава (Вар-
шавски уговор, 1955).

ОДБРАМБЕНИ ИЗДАЦИ ВЕЛИКИХ СИЛА ИЗМЕЂУ 1948–1970. (МИЛИЈАРДИ ДОЛАРА)

Година Сједињене
Државе

Совјетски
Савез СРН Француска Велика 

Британија Италија Јапан Кина

1948. 10,9 13,1 – 0,9 3,4 0,4 – –
1950. 14,5 15,5 – 1,4 2,3 0,5 – 2,5
1952. 47,8 21,9 – 3,0 4,3 0,8 – 2,7
1954. 42,7 28,0 – 3,6 4,4 0,8 0,4 2,5
1956. 41,7 26,7 1,7 3,6 4,5 0,9 0,4 5,5
1958. 45,5 30,2 1,2 3,6 4,4 1,0 0,4 5,8
1960. 45,3 36,9 2,9 3,8 4,6 1,1 0,4 6,7
1962. 52,3 49,9 4,3 4,5 5,0 1,3 0,5 9,3
1964. 51,2 48,7 4,9 4,9 5,5 1,7 0,6 12,8
1966. 67,5 69,7 5,0 5,4 6,0 2,1 0,9 15,9
1968. 80,7 85,4 4,8 5,8 5,6 2,2 1,1 17,8
1970. 77,8 72,0 6,1 5,9 5,8 2,4 1,3 23,7

ЦЕЛОКУПНИ НАЦИОНАЛНИ ПРОИЗВОД (БРУТО)
ВЕЛИКИХ СИЛА И ЊИХОВИ НАЦИОНАЛНИ ПРОИЗВОДИ ПО 

ОСОБИ 1950.

ДРЖАВА Укупни GDP 
(милијарди долара)

GDP по глави 
становника 

(долара)
Сједињене Државе 381 2536
Совјетски Савез 126  699
Уједињено Краљевство  71      1393 (1951)
Француска  50 1172
Западна Немачка  48 1001
Јапан  32  382
Италија  29       626 (1951)

Изведите закључак из података три та-
беле. Погледајте детаљно податке ко-

ји се односе на Сједињене Државе и на 
Совјетски Савез. Упоредите повезаност из-
међу одбрамбених издатака и економске 
снаге појединих великих сила. Које државе 
можемо сматрати атомским силама? [У]

ПРЕГРУПИСАЊЕ СНАГА –
НАСТАНАК СУПЕР СИЛА 

1

2

Архива
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НОСАЧИ НУКЛЕАРНИХ РАКЕТА ВЕЛИКИХ СИЛА 1974.
Сједињене 

Државе
Совјетски 

Савез
Велика 

Британија Француска Кина

Интерконтиненталне балистичке ракете 1054 1575 – – –

Балистичке ракете средњег домета – 600 – 18 око 80

Балистичке ракете лансиране са подморница 656 720 64 48 –

Бомбардери великих домета 437 140 – – –

Бомбардери средњих домета  66 800 50 52 100

„Члан 1 Циљеви Уједињених нација су: 1. одржање 
међународног мира и безбедности, и у ту сврху 
предузимање ефикасних колективних мере ради 

спречавања и отклањања претњи миру и сузбијање аката агресије и других пов-
реда мира, као и постизање мирним сретдствима, а у складу с начелима прав-
де и међународног права, сређивање или решавање међународних спорова или 
ситуација који би могли довести до повреде мира; (…)

Члан 9 (1) Генералну скупштину сачињавају сви чланови УН. 2. Ниједан члан 
нема више од пет преставника у Генералној скупштини. (…)

Члан 10 Генерална скупштина може расправљати о свим предметима (...) може 
(…) да даје препоруке члановима Уједињених  нација или Савету безбедности, (...)

Члан 23 (1) Савет безбедности састоји се од петнаест чланова Уједињених 
нација. Република Кина, Француска, Савез Совјетских Социјалистичких Републи-
ка, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске и Сједињене Аме-
ричке Државе су стални чланови Савета безбедности. Генерална скупштина бира 
десет других чланова Уједињених нација као несталне чланове Савета безбеднос-
ти, водећи нарочито рачуна, у првом реду, о доприносу чланова Уједињених нација 

Упоредите текст са скицом. 
Добијамо ли више информа-

ција из текста или са слике? [Р]

Њујорк

(састаје се годишње, учешћем сваке државе чланице)

Генерална Скупштина

IMF

(Међународни
монетарни фонд)

Вашингтон

(исхрана
и пољопривреда)

Рим

FAO

Њујорк

(за одлику треба 7 гласова „да“)
годишње промен-
љива 6 члана

Совјетски савез, Сједињене Државе,
Велика Британија, Француска, Кина
(до 1971. Тајван)

5 сталних чланова 
(с правом вета):

Савет Безбедности

Париз

(образовање, 
наука и култура)

UNESCO

Женева

(здравство)

WHO

Хаг

Међународни
Суд

ОУН
војне снаге

(без права
гласа)

(на пет година)

Генерални
секретар

избор

пр
иј

ем

препорука

учешће

државе Света

Следите ток настанка јед-
не одлуке у ОУН. Објас-

ните које државе и тела имају 
истакнуте улоге у светској орга-
низацији. Установите који су 
разлози и захтеви за то. [З]

Структура ОУН и њени органи. Ски-
ца приказује стање из 1949. Од 1966. 
повећан је број променљивих члано-
ва Савета безбедности на 10 и сва-
ке две године бирају нове члано-
ве. Занимљиво је да су од самог по-
четка, поред Совјетског Савеза, Укра-
јина и Белорусија сматране као по-
себне државе чланице ОУН.

ФОРМИРАЊЕ И 
ИЗГРАДЊА ОУН

3

4

5
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одржању међународног мира и безбедности и осталим циљевима Организације 
као и о правичној географској расподели.

Члан 24. Да би се обезбедила брза и ефикасна акција Уједињених нација, 
њихови чланови поверавају Савету безбедности првенствено одговорност за 
одржање међународног мира и безбедности и саглашавају се да Савет безбед-
ности делује у њихово име при спровођењу својих дужности на основу ове одго-
ворности.

Члан 25. Чланови Уједињених нација сагласни  се да прихвате и извршавају  
одлуке Савета безбедности у сагласности с овом Повељом (…)

Члан 27. 1. Сваки члан Савета безбедности има један глас. 3. Одлуке савета 
безбедности о свим осталим питањима односе се потврдним гласовима девет чла-
нова, укључујући потврдне гласовесталних чланова (…).“ (Из Повеље Уједињених 
нација, 1945).

„Над Европом, од Штетина на Балтичком 
мору, до Трста на Јадранском мору, спус-
тила се гвоздена завеса. Иза ове линије 

налазе се главни градови некадашњих држава Средње и Источне Европе – Вар-
шава, Берлин, Праг, Беч, Будимпешта, Београд, Букурешт и Софија. Сви ови чу-
вени градови и становници тих држава налазе се у сфери Совјетског Савеза, и у 
некаквој форми су подређени не само совјетском утицају, већ су у све већој мери 
контролисани од стране Москве.(…)

Не верујем да Русија жели рат. Они желе плодове рата и неограничено ширење 
своје власти и учења. Ми сада морамо размотрити, док за то имамо времена, 
трајно спречавање рата и стварање слободе и услова за демократију у свакој 
држави, што је могуће брже. (…)

Јер сам за време рата у случају наших руских пријатеља и савезника дошао до 
закључка да нема ништа чему се диве толико као сили и ништа не поштују мање 
од војне слабости.“ (Из Черчиловог говора у Фултону, 1946).

„Повиновање наредбама из Кремља је критеријум на основу којег одређујемо 
неку »сателитску« државу. Дакле, према овој дефиницији Албанија, Бугарска, Че-
хословачка, Пољска, Мађарска и Румунија су сателитске државе.

Стварање социјалистичког блока

Пронађите које државе су 
доспеле у совјетску зону. 

Објасните чињенице које су у 
основи одредиле овај процес. [З]

СРЕДИШЊА ЕВРОПА
 НАКОН ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Коју међународну организа-
цију је заменила ОУН? Шта 

осигурава делотворније функ-
ционисање од њеног претход-
ника? Установите шта је био нај-
важнији циљ стварања светске 
организације. [З]

6

7

Установите какву појаву 
наводи Черчил. Одредите 

појам „гвоздене завесе“. Как-
во решење је предлагао Чер-
чил? [З]
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Објасните на основи че-
га Сједињене Државе од-

ређују ко су сателитске државе. 
Наведите чињенице на којима 
се заснива совјетски утицај у 
сателитским државама. Са-
купите конкретне примере за 
доказивање „анатомије“ у сате-
литским државама. [Р]

Анатомија Совјетског Савеза у сателитским државама:
У чему се састоји анатомија власти у овим државама? Совјетски утицај и кон-

трола лежи на четири основне чињенице:

а) некакве традиционалне везе, на пример панславизам и православна црква, 
односно заједнички страх који живи у појединим слојевима народа сателитских 
држава од поновног оживљавања немачке агресије;

б) присуство совјетских оружаних снага и безбедносних група или близина сна-
га спремних да угуше сваки отпор;

в) утицај Кремља у влади, партији и у свим масовним организацијама 
(подразумевајући и привредна предузећа) преко совјетских и локалних елеме-
ната;

г) заједничка комунистичка идеологија, према којој се равнају групе на власти.“
(Основни принципи америчке политике у вези са совјетским сателитским 

државама у Источној Европи, 14. септембар 1949).

„Један од првенствених циљева спољне политике Сједињених Држава је стварање
услова, помоћу којих ми и други народи можемо формирати начин живота који је
ослобођен сваке присиле. То је био основни улог у рату против Немачке и Јапана. 
Остварили смо победу над државама које су настојале да другим народима на-
силно наметну своју вољу и начин живота.

У интересу осигурања мирног развоја ослобођеног присиле, Сједињене Држа-
ве прихватиле су водећу улогу у формирању Уједињених нација. Улога Уједињених
нација је да свим чланицама омогући трајну слободу и независност. Међутим, 
своје циљеве не можемо остварити ако не помогнемо да се очувају слободне
институције и национални интегритет у односу на агресивне покрете који настоје
да наметну свој тоталитарни систем. 

Помагање слободних народа не значи ништа више до признавање тога да се, 
присиљавањем посредном или непосредном агресијом тоталитарног система на
слободне народе, поткопавају основе међународног мира, а тиме и основе без-
бедности Сједињених Држава.

У последње време су народе неколико држава у свету, против наше воље, при-
силили на потчињавање тоталитарном систему. Влада Сједињених Држава је чес-
то протестовала против примене принуде и застрашивања у Пољској, Румунији и
Бугарској чиме се кршио уговор склопљен на Јалти. Морам установити да је и у
другим државама дошло до сличних појава. (…)

Уверен сам да требамо подржати народе да на слободан начин формирају
сопствену судбину.

Уверен сам да требамо пружити економску и финансијску помоћ која је неоп-
ходна ради успостављања економске стабилизације и нормалног функционисања
политичких институција. (…)

У беди тоталитарни системи налазе погодно тло за развој. Шире се и расту у
сиромашној земљи, захваћеној грађанским ратом. Достижу свој пуни развој када
народ изгуби веру у бољу будућност.“ (Из конгресне поруке председника Трума-
на, март 1947)

„Формирале су се две супротне политике: на једној страни Совјетски Савез и по-
литика демократских земаља, усмерена на учвршћење демократије и поткопавање
империјализма, а на другој страни политика Сједињених Држава и Енглеске, која
усмерава ка јачању империјализма и гушењу демократије. (…) На овакав начин
формирала су се два табора. (…) Борба два супротна табора (…) догађа се то-
ком даљег изоштравања опште кризе капитализма, његовог слабљења и јачања
социјалистичких и демократских снага.“ (Став Коминформа, 1947)

На основу текста одреди-
те шта се подразумева 

под појмом Труманова доктри-
на. Упоредите текст са говором 
из Фултона. Које су сличности, 
а које разлике? Која је разлика 
у тежини два говора? [У]

Шта је у тексту синоним за 
више пута споменуту демо-

кратију? Како Коминформ про-
цењује међународну ситуацију? 
У ком смеру су се кретали поли-
тички догађаји 1947? [З]

ХЛАДНИ РАТ

8

10

9

12

Објасните поруку карика-
туре. [З]

11Вашингтонски голуб мира 
(совјетска карикатура)
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„Потребе Европе за иностраним – углавном америчким – прехрамбеним и ос-
новним производима, у следећих три-четири године, биће много веће од оног што 
је сада способна платити, због чега им је и даље потребна помоћ, без које би 
се суочили са прилично тешким економским и социјалним проблемима. (…) Не 
узимајући у обзир негативан утицај свега тога на светску ситуацију и што тежак 
положај људи може изазвати немире, може се јасно претпоставити утицај тога 
на економију Сједињених Држава. Зато је логично да САД морају на сваки начин 
сарађивати на уређењу здраве светске економије, јер без тога не може бити поли-
тичке стабилности ни сигурног мира. (…) (О Маршаловом плану, 1947).

 Које чињенице у тексту доказују да је помоћ неопходна? Установите које су 
државе добиле највећу помоћ. Објасните позадину одлуке. Откријте зашто су 

социјалистичке државе одбиле помоћ. Објасните у којој мери је Маршалов план 
допринео подели Европе. [У]

Наведите како су прозване на одговорност оптужене особе за ратне злочине. Анализирајте различите форме 
кажњавања са правне и људске стране. Које чињенице могу бити у позадини кажњавања? [У]

Алфред Круп, крупни индустријалац 
пред Нирнбершким судом. Суд је на-
цистичке политичаре осудио на смрт, 
а власника фабрике на 12 година зат-
вора

Италијански партизани за ноге су обе-
сили ухваћеног Мусолинија и његову 
пратњу 

Срамоћење једне Францускиње кола-
боранта 

УЧЕШЋЕ У МАРШАЛОВОМ 
ПЛАНУ 1948–1951. (%)

Велика Британија 26,2

Укупна 
сума из-
носи 10,26 
милијарди 
долара

Француска 20,0
СРН 11,4
Италија 10,0
Холандија 8,7
Белгија и 
Луксембург 5,2

Аустрија 4,8
Грчка 3,8
Остали 9,9

13 14

15

16 17

После Другог светског рата и на међународној сцени – у складу са Потсдамским споразумом победничких сила – 
започела је потера за ратним злочинцима и њихово позивање на одговорност. Питање које је изгледало једноставно, 
ипак је изазвало многе проблеме: да ли је крив онај који је деловао по наређењу, да ли су криви привредни субјекти, 
до ког нивоа да се спроводи позивање на одговорност, шта да се учини са сарадницима окупатора, колаборантима, 
да ли увести пред народни суд, преки суд или да осумњичене изведу на одговорност у обичним парницама?

Гл
ед

иш
та
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РАСПАД КОЛОНИЈАЛНОГ СИСТЕМА Колонијална
власт европских сила је већ у Првом светском рату уздр-
мана, јер су у вихору рата носиоци колонијализма ос-
лабили, а амбиције колонија за независношћу су порас-
ле. То се десило, али у још већој мери и после Другог
светског рата. У неколико колонијалних држава створе-
не су озбиљне месне оружане снаге (нпр. у Вијетнаму, 
у борби против Јапанаца).

Међутим, основна промена настала је са проме-
ном светске политике: две суперсиле нису потпома-
гале враћање колонијалног система, шта више, због
личних интереса – на различити начин – помагали су
његово укидање.

ИНДИЈА Индијском подконтиненту Британци су пре
рата обећали Устав. Током рата су са новим уступци-
ма желели постићи истовремено је јачала привреда и
да се Индијци не приближе Јапанцима; тако је све више
јачао водећи грађански слој. Енглези нису хтели испуни-
ти своја обећања након рата, но када је напета ситуација
претила да ће експлодирати, сложили су се да Нех-
ру, кандидат Партије националног конгреса, који се од
раније бори за самосталност, формира владу. Тако су
престали сукоби између Енглеза и Индијаца, а отпоче-
ли су сукоби на верској основи између хиндуса и мус-
лимана. Пошто су представници двеју религија живели
делимично измешано, учестали су били крвави сукоби. 
Кад је (1947) од стране Енглеза проглашена независ-
ност Индије јединствено полуострво распало се по
верској основи на три државе: на Индију са хиндуси-
ма, на муслимански Пакистан и на будистички Цејлон. 
Милиони људи су променили пребивалиште. Јачина су-
коба  може се видети и на примеру Гандијевог убиства
(1948), кога је убио фанатични хиндус који се противио
Гандијевој политици помирења хиндуса и муслимана.

КИНА  У овој огромној земљи борили су се међусобно
Куоминтанг (подржаван од стране Американаца) и Ки-
неска комунистичка партија (ККП) подржавана од
Совјета, а у току је био и рат са Јапанцима. Пошто је
1945. Црвена армија заузела Манџурију, Куоминтанг
је све више потискиван. Док су односи две суперсиле
биле пријатељске, дотле су још преговарали о прекиду
непријатељства. Али, кад је ККП објавила свој прог-
рам о аграрној реформи, у држави у којој је 98% ста-
новништва живело од земље, судбина националних сна-
га је запечаћена. Националне снаге, које је предводио
Чанг Кај Шек потиснуте су на Тајван а вођа ККП, Мао
Цедунг је прогласио Кинеску Народну Републику
(1949). Држава са најбројнијим становништвом на све-
ту постала је део комунистичког блока.

КОРЕЈСКИ РАТ Стаљин је хтео да прошири совјетски
утицај на нове територије, доказујући тиме своју теорију
о јачању класне борбе и у међународним конфликтима
и трећем светском рату. Први пут је свет стајао на иви-
ци избијања новог светског рата после 1945. због Кореје. 
Због совјетске и америчке окупације настале су две

Кореје: комунистичка на северу и друга са демократ-
ским уређењем на југу. Северни комунистички део је
покренуо напад 1950. на Јужну Кореју. Сједињене
Државе и њени савезници су уз дозволу ОУН изврши-
ли напад и заузели већи део Северне Кореје. Кинези – 
као „добровољци“ Северне Кореје – ушли су у рат и по-
тиснули снаге ОУН на демаркациону линију (која се 
пружала уз 38. паралелу географске ширине). Миров-
ни уговор нису потписали, али склопљени прекид ват-
ре (од 1953) је и данас на снази.

БЛИСКИ ИСТОК Након распада Османлијског царства
овај простор је доспео под француску и енглеску кон-
тролу (у суштини у колонијални статус). Још пре Другог
светског рата велики број држава је постао независан, 
мада је утицај колонизатора био присутан. Након Другог
светског рата слабљењем две највеће колинијалне силе
убрзао се процес стицања независности и до 1948. нес-
тала је колонијална владавина на тим просторима.

Очекивани мир није наступио, јер је уместо осло-
бодилачке борбе започео израелско – арапски кон-
фликт. Усељавање Јевреја је још пре рата изазвало
незадовољство Арапа. Британци су – пошто су били у
рату са Немцима, нису желели конфликт са Арапима – 
ограничили усељавање. После холокауста, упркос заб-
рани, дошло је до масовног усељавања Јевреја.

Енглези пошто нису могли решити ово питање – обе
стране су се служиле тероризмом – препустили су да
ОУН реши спор. Из других разлога обе суперсиле подр-
жале су стварање Израела, па је ОУН поделио Палес-
тину на арапски део и јеврејску државу. Када је Бен
Гурион прогласио израелску независност (1948), окол-
не арапске државе покренуле су напад. Арапи, који
су били надмоћнији али међусобно разједињени, до-
живели су пораз. 

У току прекида ватре Израел је приграбио веће
територије него што су му биле додељене и није
допустио да се скоро милион палестинских избегли-
ца врати на своја ранија места становања. Проблем
није решен, већ се  због несрећног положаја избегли-
ца још више распламсао. Штавише, конфликт је све
више продубљиван због сукоба интереса двеју супер-
сила. Совјетски Савез је помагао неке арапске држа-
ве (нпр. Египат), да би учврстио свој утицај у том прос-
тору. Израел је 1956, заједно са француским и енг-
леским трупама које су желеле задржати контролу над
Суецким каналом, покренуо рат против Египта. Рат
против Египта су добили, али пошто Сједињене Држа-
ве нису подржале самостално наступање европских ве-
ликих сила у том простору, на притисак две суперсиле
морали су се повући. Након суецког конфликта, ради
успостављања равнотеже са Совјетима и имајући у виду
америчке Јевреје, Сједињене Државе су стале уз Из-
раел и пружиле им значајну војно-финансијску помоћ.

НЕОКОЛОНИЈАЛИЗАМ – ТРЕЋИ СВЕТ До средине
1950-их већина азијских колонија добила је самостал-
ност. Енглези су се раније повукли са својих колонија, 

28. Распад колонијалног система и године хладног рата
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док су Французи само након дугих борби предали своје 
позиције – као што су то учинили у Вијетнаму или у Ар-
гентини. До средине 1960. ослободила се и већина 
колонијалних земаља Африке.

Државе које су се избориле за независност, до-
спеле су у тешку економску ситуацију. На дневном реду 
биле су борбе на племенској и верској основи, које је 
повећавало сиромаштво и економска заосталост. Про-
тивничке групе су подржавали са једне стране Совјети, а 
са друге бивше колонијалистичке државе, односно Аме-
риканци. У већини нових држава изградило се друш-
тво на основама приватног власништва, али се нису 
могле развијати самостално. Њихова привреда је у
значајној мери зависила од развијеног света. Бивше 
колонијалне силе покушавале су на разне начине да одр-
же свој утицај путем економских средстава (финансијска 

улагања, зајмови, привредне инвестиције). То називамо 
неоколонијализмом. Истовремено је неоколонијализам 
у многим државама значио једини извор привредног 
развоја.

У биполарном свету бивше колонијалне земље поку-
шале су оформити један нови, независни покрет. „Трећи
свет“, Покрет несврстаних земаља формиран је на
Бандуншској конференцији (1955). Духовне вође пок-
рета били су председник владе Индије Нехру и председ-
ник Египта Насер. Међутим, после почетних дипломатс-
ких успеха није дошло до већих резултата. То се може 
објаснити слабошћу држава које су се прикључиле покре-
ту, а још више унутрашњим супротностима. Учесници нису
могли афирмисати своје принципе ни међу собом – 
као на пример суверенитет или принцип неповредивости 
граница – јер ни саме учеснице нису поштовале договор. 

„С једне стране смо заинтересовани за светску 
безбедности, а с друге стране да људи широм 
света живе у слободи и миру. Не желим порећи 

да не постоје наши економски интереси на које имамо право и да не требамо 
бити привржени својим правима да бисмо слободно трговали са било којим де-
лом света. (…) Добар део ових колонијалних држава и иначе би извојевао сло-
боду, ако то заправо јако жели, јер колонијалне силе иначе немају толику снагу, 
да би их у томе спречиле (…), поред овога могу измислити хиљаду и сто разло-
га зашто не би нека држава (…) била слободна. Али по мом мишљењу, ниједан 
од тих аргумената не може опстати. Не предлажем да изазивамо револуције ши-
ром света, али сам убеђен да Сједињене Државе не смеју учествовати ни у как-
вом међународном процесу чији је циљ учвршћивање политичких система који 
не пружају стварну и потпуну слободу народу који тежи ка томе.“ (Од Рузвелто-
вог саветодавца)

„Народи који су одбацили ланце колонијализма достигли су различите степене 
слободе. (…) Интереси тих народа захтевају уништење остатака колонијалног ре-
жима (…) остварење националне привреде, укидање феудалног поретка и њених 
изданака, извршење радикалне аграрне реформе (…) наставак мирољубиве 
спољне политике, демократизацију друштвеног живота и политичку независност. 
Решење свеукупних националних задатака представља интерес сваке патриотске 
и напредне снаге. На овом тлу могуће је обједињавање ових снага.

Добијањем политичке независности национална ослободилачка револуција 
још није завршена. Уколико револуција не доведе до дубоких промена у друштве-
ном и економском животу и не реши горући задатак националне обнове, независ-
ност ће бити лабава.“ (Програм СКП, 1961)

Установите како се Сје-
дињене Државе одно-

се према ослобађању коло-
нијалних народа. Објасни-
те економску и друштвену 
повезаност појаве. Устано-
вите како се Совјетски Са-
вез односи према ослоба-
ђању колонијалних наро-
да. Објасните економску и 
друштвену повезаност поја-
ве. Откријте на који начин 
утиче на осамостаљење ко-
лонијалних земаља однос 
две велике силе. [Р]

„Чудан обичај имају Енглези, да сопствене економске и 
друштвене резултате у данашњој Индији мере према дав-

но прошлим друштвеним токовима. Њихов допринос у Индији на очиглед и са 
задовољством упоређују са променама које су настале у ранијим вековима. 
Чињеница је да је привредна револуција тачније, огроман технолошки развој 
последњих педесет година, променио ритам и начин живота. Када говоре о Индији 
заборављају да она није била неплодна, пуста, ненасељена и варварска држава 
када су они дошли, већ прилично развијен и културан народ који је привремено 
застао и заостао у техничком развоју.“ (…)

„Не могу рећи шта се догодило на другим местима, али то знам да се кому-
нистичка партија у Индији потпуно отцепила од традиције која садржи национал-
ну свест и ништа не зна о њој. Сматра да комунизам значи неминовно презирање 
прошлости“.

РАСПАД КОЛОНИЈАЛНОГ 
СИСТЕМА 

ИНДИЈА

1

2

3
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Према његовом мишљењу, свет је настао у новембру 1917. и све што је раније 
постојало, била је припрема за тај догађај. Уопште узевши, у једној таквој држави 
као што је Индија, где се масе налазе на граници глади, а економија пред распа-
дом, комунизам би требао бити велика привлачна сила. У извесном смислу и има 
присталица, али комунистичка партија не зна то да искористи, јер је себе одсекла 
од покретачког механизма и користи се таквим језиком, који не наилази на одјек у 
срцу народа. Енергична, али мала група – без правих корена.“ (Нехру: Откривање 
Индије, 1965)

Установите како се изјаш-
њавају Енглези и Нехру 

о улози колонијализма у живо-
ту Индије. Објасните какво је 
мишљење Нехруа о комунис-
тичком покрету и њеној индиј-
ској улози. [З]

Објасните какве политичке и економ-
ске токове наговештава изградња. 

Шта значи присуство немачких и аустриј-
ских инжењера у изградњи? [У]

Индијски подконтинент након ослобађања од колонијалне власти

Које супротности се могу запазити на карти? Објасните због чега 
се везују Индија и Пакистан за Кашмир. [Р]

Изградња топионице челика у Индији под надзо-
ром немачких и аустријских инжењера 

„Комунистичка пракса била је да заробљенике који су се 
предали нису убијали него су са свима добро поступали. 

Тако су за своју редовну војску придобили војнике већином сељачког порекла. 
Комунисти нису оснивали заробљеничке логоре. Само су официре вишег и ни-
жег ранга држали заробљене, остале су одмах пуштали на слободу. Организова-
ли су заробљеницима »састанке за жалбе« где су их подстицали да говоре о теш-
ком положају сељака беземљаша. Комунисти су их убеђивали да ће револуција 
омогућити да сваки сељак добије земљу. Заробљени војници су могли бирати: или 
ће се вратити кући, комунисти ће им исплатити трошкове пута, или ће остати са 
комунистима и помагати им да победе присталице Куоминтанга, да више нико не 
може да им одузме њихову земљу. Већина је добровољно остајала, прикључивши 
се комунистичкој војсци. Било је и оних који нису имали где да се врате, јер је рат 
био у току. Мао је извукао поруку из старе ратне традиције, да је најделотворнији 
начин освајања народа, ако им освојимо срце и мисли. Овакав начин понашања 
са заробљеницима показао се прилично успешним. Нарочито после Јизхоуа све 
више Куомингових војника се добровољно предавало. Више од милион седам-
сто педесет Куомингових ратника се предало и прешло на страну комуниста у 
грађанском рату.

У последњој години грађанског рата број погинулих Куомингових војника у бит-
кама износио је не мање од двадесет процената од укупног губитка. (…)

Јибин је било богато место. Локално становништво је говорило: ако овде сељак 
ради једну годину, две године може живети од тог рада. Али дуги осмогодишњи рат 
против Јапана исцрпео је земљу, су још додати тешки терети пореза. 

Пустошења су се повећала када је Чанг Кај Шек за време рата сместио свој 
главни град у Сечуан; у покрајини су се појавили корумпирани службеници и 
авантуристи. Последњи ударац био је када је Куоминтанг изабрао 1949. Сечу-
ан за своју одбрамбену тврђаву и увео екстремне порезе. Ситуацију је додатно 

Скандирање младих Мао Цедунгу 
у Кини

КИНА

Какву улогу је наменио Мао 
Цедунг омладини? [У]
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оптерећивала грамзивост властелина што је довело до невероватног сиромашења 
богате покрајине. Осамдесет процената сељака није имало довољно хране за 
снабдевање своје породице. Када је род био лош, многи су се хранили само шум-
ским биљкама или листовима слатког кромпира којим су раније хранили свиње. 
Завладала је глад, просечни животни век био је око четрдесет година. Сиромашење 
овако богате земље био је један од разлога што је мој отац симпатисао комунис-
те.“ (Јунг Чанг: Дивљи лабудови – Три кћери Кине, 1995)

„Кина [од Сједињених Држава] не може да рачуна на уступке, без озбиљне бор-
бе и доказивања своје нове снаге (…) чак је ни Тајван неће добити. (…) Наравно, 
ја сам рачунао на то, мада Сједињене Државе још нису спремне за велики рат, 
али због престижа ће заратовати, па ће и Кину повући са собом, а с њом заједно 
и Совјетски Савез, на основу споразума о узајамној помоћи. Треба ли се бојати 
тога? По мени не, пошто су наше две државе заједно јаче од Сједињених Држава 
и Енглеске, без осталих европских капиталистичких држава – без Немачке, која са-
да још није способна дати озбиљну помоћ Сједињеним Државама – они сви зајед-
но немају толику војну снагу. Уколико је рат неизбежан, боље да избије одмах, 
него након неколико година када се обнови јапански милитаризам, па ће као савез-
ник, заједно са Сједињеним Државама, на континенту имати терен за постројава-
ње и покретање војних снага Кореји Ли Си Мана. [Ли Си Ман, вођа Јужне Кореје]“ 
(Стаљиново писмо Мао Цедунгу 1950)

Сакупите аргументе којима 
аутор образлаже надирање 

комунизма. Објасните везу изме-
ђу освајања простора и комунис-
тичке идеологије. [Р]

Одредите ко је кога желео 
убедити у потребу интер-

венције. Оцените Стаљинова 
схватања о међународној си-
туацији и о миру. [У]

„1. Мандат Палестине треба укинути што је могуће брже, 
али никако не касније од 1. августа 1948. (…)

 2. Мандатарска власт ће се залагати да се један простор, који се налази 
на територији израелске државе, која обухвата једно поморско пристаниште и 
одговарајућу позадину, ради олакшања даљих усељавања, испразни у најкраћем 
могућем року, али никако касније од 1. августа 1949.

 3. У Палестини треба створити независну арапску и јеврејску државу, као и 
град Јерусалим, који ће се налазити под међународном управом.“ (Одлука ОУН 
29. новембра 1947)

Установите како су велике 
силе регулисале арапско-

јеврејски конфликт. Наведите 
која  питања су остала видно 
нерешена. [Р]

Следите ток војних дога-
ђаја према карти. Које др-

жаве је погађао рат непосред-
но, а које посредно? Установи-
те која је била највећа опасност 
рата. [Р]

Корејски рат

КОРЕЈСКИ РАТ

БЛИСКИ ИСТОК
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НЕОКОЛОНИЈАЛИЗАМ – ТРЕЋИ СВЕТ

„Десет принципа
Народи нека живе без неповерења и страха, са међусобним поверењем и 

добрим намерама, у спокојству и миру, као добри суседи и нека створе братску 
сарадњу према следећим принципима:

1. Поштовање основних људских права у складу са циљевима и принципима 
објављеним у Основном документу ОУН;

2. Поштовање суверенитета и територијалне неповредивости свих народа;
3. Признавање једнакости свих нација и свих – великих или малих – народа;
4. Немешање у унутрашње послове других народа;
5. Признавање права свих народа да у складу са Основним документом ОУН 

бране себе лично или колективно;
6. а) Било која велика сила треба да остане по страни и да не уђе у неки ко-

лективни одбрамбени систем, који служи посебним интересима одређених вели-
ких сила било које да су те велесиле;

б) Свака власт треба да води рачуна о томе да не примењује силу на друге 
власти;

Устаустановите какву је уло-
гу играло у историји Изра-

ела усељавање Јевреја. Објас-
ните какве су последице више-
генерацијског живота Палестина-
ца у избегличким логорима. Сле-
дите на карти ток територијалних 
промена. [З]

Област Палестине 
1948–1967.

Кинески премијер Чу Енлај, разгова-
ра са својим индонежанским колегом 
на Бандуншкој конференцији (1955)

Анализирајте и расправи-
те о улози Кине на Бандун-

шкој конференцији. [У]
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7. Спречавање агресије, не користи се претњом агресије или примененом 
насиља по питању територијалне целине или политичке независности других држава;

8. Сређивање сваког међународног раздора мирним средствима – преговори-
ма или посредовањем, арбитражом или путем међународног суда – у складу са 
Основним документима ОУН;

9. Потпомагање узајамних интереса и сарадње;
10. Поштовање међународних права и међународних обавеза.“
(Десет тачака Бандуншке изјаве, 1955)

„Раније су то била друга времена. Биланс, остварен на колонијама, био је 
позитиван. Али када смо на крају – на неки начин – придобили власт над њима, 
наши трошкови и издаци за колоније нису премашили наше снаге; у то вре-
ме могућности улагања и добијене користи нису биле занемарљиве. Међутим, 
једним потезом се све променило. Развој је на свим територијама донео нове 
потребе, требало је на огромним територијама обезбедити администрацију, јавне 
радове, просвету, социјалне институције, растуће трошкове безбедности, а у 
исто време и ослободилачке тежње нама потчињених народа, која је пред на-
шим очима расла и допринела да све то буде претежак, штавише, неподношљив 
јарам за Француску. Ми смо на тим подручјима, уместо раније подељености, 
заједно са нашом цивилизацијом, донели један централизовани систем који 
је допринео формирању националне државе. Образовали смо елиту која је 
посејала идеје слободе и људских права, ова елита сада жели да нас замени 
на друштвеној лествици.“

Објасните како Де Гол тумачи утицај процеса колонизације на живот 
колонија. Откријте како Француска види своје могућности. [З]

„Искључујем могућност да се муслимани могу асимилирати у француски на-
род. Ово би можда било и замисливо пре стотину година, имајући у виду да је 
тада још постојала могућност да се више милиона Француза из матичне земље 
могло уселити у Алжир, а у замену исто толико муслиманских досељеника при-
ми у Француску. Тада су се на све грађане заједничке домовине односили исти 
закони и сви су уживали једнака права. Но, одмах после Првог светског рата у 
еуфорији победе, ово је можда још било замисливо. Али после Другог светског 
рата, у духу ослобођења, можда су још биле присутне могућности стварања 
једне алжирске аутономије која би се самостално развијала као федерација у 
оквиру Француске. Ово решење нудио је већ у самом настанку неоствариви за-
кон из 1947. године. Сада се више не може одржати подређени однос. Мусли-
манска заједница, узимајући у обзир етничко порекло, веру, начин живота, пос-
ле победе над снагама које су је дуго подјармљивале и изоловале, у тој мери 

је ојачала и постала огорчена, да више неће 
дозволити да је победе, нити да је подјарме, 
а нарочито у данашње време, у којем народи 
широм света поново узимају у руке своју суд-
бину.“ (Прва књига мемоара Шарла Де Гола, 
Препород, 1958–1962)

Објасните могућност избо-
ра Француске по питању 

колонија. [У]

Де Гол у Бразавилу на једној од 
станица пропутовања кроз Африку 
1958.

Наведите тачке које се баве 
општим људским правима 

и националном самосталношћу. 
Откријте политички значај „де-
сет принципа“. Објасните у којој 
мери су принципи имали улогу 
у успесима ослободилачких пок-
рета и самоорганизовању „трећег 
света“. [Р]

Француски досељеници у Орану (Ал-
жир) јуришају на зграду радија (1958) 

Какви су разлози навели 
колонисте у Алжиру на оп-

саду радија? [У]
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Француска – супротно Енглеској – тешко се одрицала своје колоније. У Вијетнаму је водила дуготрајни 
колонијални рат и тек после пораза код Диен Биен Фуа 1954. напустила је ту државу. Де Гол, легендарна 
личност Другог светског рата, извео је Француску из унутрашње кризе. Прихватио је предају колонија, надајући 
се да ће делимично задржати француски утицај. Ситуација је била критична, нарочито у Алжиру где је живело 
скоро милион и по Француза који нису хтели напустити своју родну земљу. На крају их је де Гол приморао. 
После тога су генерала различито процењивали: многи су га сматрали спаситељем Француске, а алжирске 
избеглице издајником и покушали су више атентата на њега.

Гл
ед

иш
та

Објасните како се аутор односи према 
независности Алжира. Откријте која об-

разложења још наводи да би потврдио потре-
бу француског одласка. [У]



Биполарни свет / 161

УБЛАЖАВАЊЕ СУПРОТНОСТИ  После Стаљи-
нове смрти (1953) Хрушчов, нови генерални секретар 
Совјетског Савеза донео је промену политичког прав-
ца. Увидео је да због трке у наоружавању његова држа-
ва не може да подигне на нормалан ниво животни стан-
дард грађана. У својој унутрашњој политици осудио је 
негативне потезе стаљинизма (култ личности, казне-
не логоре, чистке), а у спољној политици покушао се 
приближити Западу. Ово отварање омогућили су пос-
тигнути резултати у наоружању, атомска бомба (1949), 
развијање хидрогенске бомбе, који су код совјетског ру-
ководства увећали осећај безбедности.

Дошло је до попуштања: завршио се Корејски рат, 
склопљен је државни уговор са Аустријом (1955). На 
основу уговора Совјети су напустили Аустрију, која се 
обавезала на вечиту неутралност. Хрушчов се поми-
рио са Титом, председником Југославије, која је изаб-
рала властити пут изградње социјализма.

Ни овај период, међутим, није био без конфликата. 
Унутар социјалистичког блока нису допустили „лабавије 
односе“. У ДР Немачкој тенковима су угушили антико-
мунистички устанак (1953). Следеће године СР Немач-
ка је примљена у НАТО, на шта је Совјетски Савез фор-
мирао Варшавски пакт. У Мађарској су 1956. оружјем 
угушили борбу за слободу.

Хрушчов није пропустио прилику, коју је (1959) пру-
жила Кубанска револуција. Подржао је покрет који 
је под вођством Фидела Кастра настао против беде и 
диктатуре, а који је тако све више попримио комунис-
тички карактер. После победе револуције Совјети су 
стационирали атомске ракете на Куби (1962). Опас-
ност од светског рата била је велика: војне снаге две 
суперсиле стајале су непосредно једна наспрам друге. 
Амерички председник Џон Кенеди одлучно је наступио 
и у последњем тренутку двојица председника успела су 
да се договоре и отклоне конфликт (Совјети су повукли 
ракте, а Сједињене Државе су одустале од напада на 
Кубу). Избегнут је светски рат.

ПОПУШТАЊЕ Хрушчовљева промена политичког прав-
ца довела је до изоштравања супротности између 
Совјетског Савеза и Кине која је такође била вели-
ка комунистичка сила. Почетком седамдесетих годи-
на дошло је до отвореног прекида односа. Сукоб је 
имао идеолошку и економску основу, а као најбитнија 
ставка била је доминација. Кинески вођа, Мао Цедунг 
је истрајао на стаљинистичком путу и у све већој мери 
је захтевао „братску“ помоћ. Није био спреман – нарав-
но због неразвијености своје државе – за економске ре-
форме и није прихватао Хрушчовљев принцип „мирне 
коегзистенције“, а пре свега, није био вољан своју држа-
ву подредити трајним интересима Совјета.

На совјетско-кинеској граници дошло је и до мањих 
оружаних сукоба, што је приморало совјетско руковод-
ство да прегрупише један део своје војне снаге на исток. 
Искористивши ово, америчка политика се приближила 
Кини. Совјети су били принуђени да се нагађају са 
Западом и постали су отворенији за преговоре.

Совјетско руководство је реформе Хрушчова 
оценило претераним, па га је сменило (1964). Нови 
генерални секретар, Леонид Брежњев  водио је кон-
зервативнију политику. Попут његових претходника, 
ни он није дозволио излазак из совјетске интерес-
не сфере или вођење самосталне политике. Чехосло-
вачки покушаји реформе сломила је интервенција Вар-
шавског пакта („Прашко пролеће“). За Брежњевљево 
име везује се теорија о ограниченом суверенитету
(Брежњевљева доктрина).

У исто време, развој ракетне технике (интерконти-
ненталне ракете) укинута је неповредивост обе стране 
и, практички, победа било које стране постала је неиз-
весна. Због развоја војне технике и совјетске спремности 
да преговара, започели су преговори о ограничавању 
наоружавања. Желела се зауставити трка у наору-
жавању и успоставити равнотежа између суперсила,
па је одређен лимит у поседовању наоружања (САЛТ, 
1972). Врхунац процеса попуштања означавала је и 
конференција која је одржана у Хелсинкију (1975), где 
су се учесници споразумели о разоружавању, заштити 
околине и поштовању људских права.

Процес попуштања потпомогле су и реформе спро-
ведене у католичкој цркви, везане уз папу Јована 
XXIII. На II ватиканском концилу (1962–1965) црква је 
ускладила литургију са захтевима времена (нпр. уве-
ли су литургије на матерњем језику) и истакла улогу ка-
ритативног деловања. У међународној политици папа 
се залагао за политику мирне коегзистенције народа, 
штавише, обављао је и миротворну мисију приликом 
решавања локалних конфликата (нпр. кубанска криза).

НОВА ИСТОЧНА ПОЛИТИКА  Интереси два светска 
система највише су се сукобила око статуса Немачке. 
Подела Немачке на два дела после рата, па берлинска 
криза (1948–1949) за време хладног рата, прикључење 
једног дела Немачке једном војном блоку, а другог дру-
гом војном блоку, касније изградња берлинског зида
(1961) биле су тачке испољавања силе. У исто време, 
под вођством Конрада Аденауера канцелара СР Немач-
ке, постепено је дошло до помирења Немачке и запа-
да, што је довело до ублажавања француско-немач-
ких супротности. 

Све је постајало јасније да поделу Европе Запад не 
може да укине, а у исто време совјетска политика није 
желела даљи пробој у Европу, па је с тога, као део де-
танта, дошло до преиспитивања немачког питања.

Нова „источна политика“ или „реалполитика“  ве-
зује се за обновљену социјалдемократску партију и за 
име вође те странке за Вилија Бранта. Брант, који је до-
шао на место канцелара, успео је да јавно мњење прих-
вати његову политику помирења и склопио је немачко – 
совјетски, а затим и немачко – пољски уговор (1970), 
у којем су признате нове границе Немачке  (често ос-
поравана граница, која се простирала покрај река Одра 
– Ниса). Убрзо су се на основу status quo средили од-
носи између две немачке државе (1972), а у следећој 
години обе државе су примљене у ОУН. Сређивање не-

29. Супротстављања и попуштање
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мачког питања значајно је допринело јачању европске 
стабилизације.

ЛОКАЛНИ КОНФЛИКТИ  Међутим, политика детанта  
није укинула супарништво, па су тако у позадини  ло-
калних ратова и даље деловале две суперси ле. Од  
локалних ратова, по својим размерама, истицао се 
Ви јетнамски рат. После одласка Француза (1954) у 
подељеној земљи комунистички Север је ратовао са 
прозападно орјентисаним Југом. Сједињене Државе – 
које су већ и Французе материјално помагале – од 1964. 
и војно су присуствовале у рату (понекад је ратовало и 
више од пола милиона америчких војника). Совјетски 
Савез је оружјем и новцем помагао северни део, које је 
предводио Хо Ши Мин и партизане на јужном делу. Због 
великих америчких губитака (погинуло је око 60 000 аме-
ричких војника) америчка јавност је била против рата и 

на притисак јавног мнења Влада је била присиљена да 
потпише мир (Париз, 1973). Вијетнам је уједињен под 
комунистичким вођством.

Напетост ни на Блиском истоку није престајала.
Израел је у тзв. шестодневном рату (1967) поново  
по  бе дио околне арапске државе и прибавио знатне  
територије (Синајско полуострво, Цисјорданију). Уз 
сов јетску подршку Арапи су 1973. хтели извршити на-
пад, али су доживели неуспех; Израел је сачувао за-
узете територије. У знак протеста арапске земље су 
увеле тзв. нафтно оружје. Пошто су држали под кон-
тролом већину светске производње нафте, смањењем 
производње цену нафте подигли  су четвороструко 
(нафтна криза 1973–1974). То је изазвало битне прив-
редне промене у свету.

Између 1960–1970. и у Африци је дошло до више 
локалних конфликата (Нигерија, Етиопија, Ангола итд).

Објасните суштинску про-
мену у аустријској си туа ци-

ји. У чему је светски политички  
значај те чињенице? Распра-
вите колико уговор подсе ћа на 
Версајски мировни уговор. Од-
редите како су велике силе ту-
мачиле  одговорност Аустрије у 
светском рату. [У]

„Савез Совјетских Социјалистичких Република, Велико Уд-
ружено Краљевство Британије и Северне Ирске, Сједињене 
Америчке Државе и Француска (…) са једне стране, а 

Аустрија са друге стране (…)
Сматрају да се прикључивање Аустрије од стране Немачке 13. марта 1938. го-

дине поништава и негира. (…)
Члан 1. Враћање Аустрији статус независне и слободне државе. Савезничке и 

удружене снаге признају да је Аустрија формирана као суверена, независна и де-
мократска држава. (…)

Члан 4. Забрана прикључења Немачкој (Аншлус).
1. Савезничке и удружене снаге изјављују да је забрањено политичко или еко-

номско уједињење Аустрије са Немачком. Аустрија у потпуности признаје своју 
одговорност по том питању и са Немачком неће склапати никакво политичко или 
економско уједињење. (…)

Члан 20. (…) 3. Војне снаге Савезничке и удружене силе и чланови Аустријске 
контролне комисије кроз 90 дана, рачунајући од ступања на снагу овог угово-
ра – и уколико је то могуће, најдаље до 31. децембра 1955. – треба да напусте 
Аустрију.

Члан 21. Репарација. – Од Аустрије услед војног стања, насталог од 1. септем-
бра 1939, не захтевају надокнаду ратне штете.“ (Из аустријског државног угово-
ра, 15. март 1955.)

„Другови изасланици! Морам подсетити на то да су се за време мирног реша-
вања кризе, која је избила у подручју Карипског мора, чули незадовољни повици из 
других редова. Такви људи себе називају марксистима – лењинистима, али њихова 
деловања немају никакве везе са марксизмом – лењинизмом. Мислим, између ос-
талих, на албанске руководиоце. Њихова критика, упућена на рачун Совјетског Са-
веза, у суштини се прикључила најреакционарнијим и најгласнијим критика ма које 
су кренуле из западних кругова. (…)

Оцените расположење ма-
се. Објасните своје миш ље-

ње. [З]

Маса пред палатом Белведере сла-
ви потписивање Аустриског држав-
ног уговора (15. мај 1955)

Одредите из ког правца је 
о су ђи вана спољна по ли ти ка 

Хру шчо ва. Установите на ка к вој 
по  литич кој ос но ви се за сни ва ла 
критика. Откријте на ос но ву че га 
је Хрушчов одбио критику. [З]

УБЛАЖАВАЊЕ 
СУПРОТНОСТИ

1

2

3

4

Архива
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– Шта хоће ови људи који себе називају марксистима – лењинистима? Зашто 
се труде, у суштини као Аденауер, односно, зашто желе свет гурнути према конф-
ликтима и изоштрити међународну ситуацију? Истинита је изрека да ако кренеш 
лево, стићи ћеш десно. Ако, заправо, објективно гледамо ствар, ови људи су се 
понашали за време кубанске кризе тачно тако као да су желели произвести кри-
зу.“ (Из говора Хрушчова, 1962)

„Овде, код куће нису сви сматрали исправном очеву блискоисточну политику. 
(…) Када је било речи о томе да смо беспотребно бацили милионе за помагање 
слабо развијених држава, мој отац је редовно помињао Авганистан. Дајемо мили-
оне краљу да му помогнемо да гради путеве, предузећа и развија пољопривреду.  
Тиме, заправо, добијамо једну мирну границу, а за њено појачање бисмо требали 
потрошити милијарде. Сматрао је да смо пружањем помоћи  ми директно у добит-
ку.“ (Сергеј Хрушчов о политици свога оца, 1989)

Установите на какав арсенал средстава хладног рата указује аутор. Откријте 
који се разлози крију иза овакве политике и прикажите у којој мери је било 

јединствено руско руководство. Упоредите могућности двеју суперсила у том пог-
леду. [У]

„Никада још није постојао такав рат у којем би бомбе или гранате страних 
држава падале на америчку земљу, градове или фабрике: није ни могло, јер није 
било одговарајуће технике и није било могућности за то. Сада постоје реалне 
могућности. У случају америчке агресије као одговор могле би хидрогенске бомбе 
падати и на америчке градове; тако се амерички империјалисти не би могли сак-
рити, нити би могли сакрити фабрике пред бомбама. Тако рат за њих не би био 
извор богаћења, рат би им донео само страдања и уништења.“ (Микојанов говор 
на XX конгресу, фебруар 1956)

Одредите о којој стратеш-
кој промени извештава Ми-

којан. Откријте како су нови од-
носи снага могли модификовати 
совјетску спољну политику, ка-
рактеристичну за време хлад-
ног рата. [У]

Кубанска криза

Које су користи имали Совјети од војног присуства на Куби? Откријте зашто 
је за Американце представљало опасност формирање комунистичке Кубе и 

њена политика. [У]

Направите на основу кари-
катуре кратак опис два глав-

на актера  кубанске кризе. Који 
детаљи карикатуре изражавају 
компликованост кризе? Дајте 
пригодан назив карикатури. [П]

Хрушчов и Кенеди за време кубанске 
кризе (карикатура)

„Ако се главни правац комунистичког покрета једнострано 
редукује на »мирни суживот народа«, на »мирна такмиче-

ња« и на »мирни прелазни период«, тиме се повређују револуционарни принци-
пи изјаве од 1957. и заузети ставови од 1960 [заузимање ставова конференције 
комунистичких партија]. (…) Поједине личности су претерале у сарадњи између 
социјалистичких и империјалистичких држава, покушавајући да револуционарне 
борбе подјармљених народа замене принципом мирног суживота народа.“ (Пис-
мо Централног комитета кинеске комунистичке партије совјетској партији, 
јуни 1963)“

Објасните зашто Кинези кри-
тикују совјетско руковод-

ство. Укажите на значај и  после-
дице кинеског наступа. [З]

ПОПУШТАЊЕ
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Откријте карактер аргуме-
ната против кинеске изјаве. 

Какав тон уочавате? [З]

Одавање поште западнонемачког кан-
целара, Вили Бранта пред спомеником 
варшавског гета 

Објасните у чему је поли-
тички и морални значај ода-

вања поште од стране Вилија 
Бранта. [З]

„(…) током дугих година хладног рата Владе Истока и Запада су први пут ус-
пеле да се договоре. (…)

Али вође Кинеске Народне Републике, скривајући се иза вештачких револуци-
онарних фраза, и надаље су, као из бурета, сипали клевете на уговоре који су бу-
дили народне наде.

Као резултат испољених напора совјетског народа и совјетских научника, за 
стварање сопственог атомског наоружања, сломљен је амерички нуклеарни мо-
нопол, а социјалистички светски систем дошао је до сопственог нуклеарног шти-
та. (…) Под оваквим условима се на нови начин постављало питање забране ек-
сперимената нуклеарног наоружања.

Из изјаве портпарола Кинеске Народне Републике од 15. августа испостави-
ло се да је кинеско руководство веома љуто на Совјетски Савез зато што није дао 
узорак атомског оружја Кини.

Совјетска Влада учинила је већ више покушаја да убеди владу КНР: спре-
чавање ширења нуклеарног наоружања служи интересима мира, интересима 
социјалистичких земаља, међу њима и интересима Народне Републике Кине. 
Историјски се тако десило да од социјалистичких земаља једино Совјетски Савез 
гради атомско оружје.“ (Изјава совјетске Владе, 1963)

БРОЈ СОВЈЕТСКИХ И АМЕРИЧКИХ 
ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛНИХ РАКЕТА 1959–1975.

Година

Годишње Совјетски 
Савез

Годишње Сједињене 
Државе

Ново- 
постављене укупно Ново- 

постављене укупно

1959.   6    6 – –
1960.   6   12  18   18
1961.  30   42  45   63
1962.  30   72 231  231
1963.  60  120 –  444
1964.  70  180 436  826
1965.  72  262 100  854
1966.  76  328  80  934
1967. 384  722 220 1054
1968. 180  902 100 1054
1969. 269 1198 100 1054
1970. 300 1498  10 1054
1971.  29 1527 100 1054
1972.   0 1527 100 1054
1973.  20 1547 100 1054
1974.  20 1567  90 1054
1975.  70 1617  50 1054

ВРЕМЕ СТВАРАЊА ВАЖНИЈИХ СИСТЕМА 
НАОРУЖАЊА

Систем наоружања
Година 

стварања
САД СССР

Једнофазно атомско пуњење 1945. 1949.
Двофазно атомско пуњење 
(хидрогенска бомба) 1952. 1953.

Тешки бомбардер 1955. 1958.
Интерконтинентална балистичка 
ракета 1958. 1957.

Атомска подморница 1955. 1959.
Атомска подморница носач ракета 1962. 1967.
Копнене ракете са главама са више 
пуњења 1970. 1975.

Ракете са главама са више пуњења  
које се лансирају са палубе подмор-
нице

1971. 1978.

Неутронско пуњење 1979. нема
Ратни робот-авиони 1981. 1985.

Одговорите на питања тако што ћете упоредити ове табеле са табелом на 150. страници. Како се развијала 
трка у наоружавању између две суперсиле и њихових блокова (врсте оружја, трошкови, терет на националну 

економију и темпо)? [П]
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СВЕТСКА ПРОИЗВОДЊА НАФТЕ (МИЛИОНА БАРЕЛА*)
Држава 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984.

Укупно цео свет 20162 21851 22607 23134 24011 23059 21645 20645 20441 20744
Од тога:
Совјетски Савез 3600 3822 4013 4204 4307 4432 4476 4506 4528 4506
Сједињене Државе 3653 3563 3600 3750 3700 3722 3716 3723 3730 3800
Саудијска Арабија 2583 3139 3358 3030 3479 3624 3580 2366 1657 1493
Мексико  294  343  396  485  591  779  932 1096 1075 1103
Велика Британија   12   91  287  405  583  603  670  773  861  942
Кина  562  636  684  760  775  773  739  745  778  838
Иран 1953 2153 2067 1913 1156  537  480  873  891  744
Канада  633  582  587  582  667  645  591  579  608  650
Венецуела  856  840  817  790  860  792  769  692  657  621
Нигерија  651  756  761  692  840  753  525  470  451  508
Ирак  826  884  857  935 1269  969  328  369  401  447
Индонезија  477  550  615  597  581  577  586  484  455  469
Либија  540  707  753  724  763  670  405  415  403  360
Кувајт  761  785  719  778  913  609  412  301  385  426
Норвешка   69  102  102  130  149  193  185  191  237  273

* 1 барел = 163,33 литара (зависно од квалитета 130–140 кг). Чланови Организације држава извозника нафте (ОПЕК)

ЛОКАЛНИ 
КОНФЛИКТИ

Објасните због 
чега је Совјет-

ски Савез био прину-
ђен да преуреди свој 
одбрамбени систем 
након што се конф-
ронтирао са Кином. 
Откријте коју страте-
гију су заузеле Сједи-
њене Америчке Држа-
ве против Совјетског 
Савеза.

 Војни савезници и међународни 
конфликти у 1960-им и 

1970-им  годинама

Какве политичке 
последице се мо-

гу уочити из табеле? 
[З]
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„Совјетска комунистичка партија стално се залагала за то да одреди конкрет-
не облике развоја сваке социјалистичке државе на путу ка социјализму, узимајући 
у обзир специјалне услове, али јасно је да изградња социјализма има опште за-
конитости. Одступање од овога може довести до одступања од социјализма. Ако 
би унутрашње или спољне силе неке државе покушале вратити социјалистички 
развој на капиталистички систем, ако би у тој земљи био социјализам угрожен, то 
би угрожавало заједничку сигурност социјалистичких држава, па тако овај проб-
лем не би био само проблем дате државе, већ општи проблем, којим би се свака 
социјалистичка држава позабавила.“ (Из „Правдиног“ чланка, 1968)

 На основу чланка одреди-
те шта се подразумевало 

под Брежњевљевом доктрином. 
Установите које су најбитније 
црте доктрине. Откријте каквим 
средствима је Совјетски Савез 
могао  одржавати своју власт у 
сателитским земљама. [З]

„(…) што се у октобру и новембру 1956. одиграло, пред-
стављало je прекретницу, а није ни то искључено да је 
била прекретница и у америчкој историји. Предлог Совјет-
ског Савеза да Американци окрену леђа Енглезима и да 
са њима заједнички наступе на Блиском истоку, садр-
жавало је неке реалне ставове, то јест, да је Стаљинов 
страх од Сједињених Држава био без основа. Истовреме-
но Американци нису постављали питања у вези надмоћи 
Совјетског Савеза над Источном Европом, нису их изази-
вали, нити су имали таквих намера. Знало се да су ове 
две силе, тј. Совјетски Савез и Сједињене Државе поде-
лиле међу собом цео свет. (…)

(…) У октобру 1956. за длаку је фалило да избије против-совјетски устанак у 
Пољској, а потом у Мађарској. После кратког размишљања Совјетски Савез се, 
пошто се Американци нису мешали, одлучује за акцију. Значај америчког немешања 
не треба потценити. Посебно после 1952. је америчко републиканско руководство 
непрестано наглашавало паролу »ослобођење« уместо раније »заустављања«, 
односно, стварало је реторички привид, као да је њен циљ ослобађање Источне 
Европе и у том циљу је CIA стварала мрежу са друге стране гвоздене завесе. Но, 
пошто је још раније, 1953. у Источном Берлину, а касније, 1956. у Мађарској, изби-
ла побуна, америчка Влада је дала само изјаве, а заправо није учинила баш ништа. 
Можда и није било глупо њено неангажовање. Заправо, питање је да ли би Источ-
ни Берлин или Будимпешта вредели један атомски рат. (…)“ (Џон Лукач, 1984)

„(…) телеграм сам добио од Ђулса [министар спољних послова Америке]. По-
журивао ме је да хитно предам једну поруку совјетском вођству у том смислу, да 
Сједињене Државе не сматрају Мађарску или било коју државу совјетског блока 
својим савезницима.(…) У телеграму је нагласио да је говор писао после разго-
вора који је одржан на највишем нивоу, што је највероватније указивано на пред-
седника Ајзенхауера.

Тога дана после подне имао сам прилике да на једном пријему предам пору-
ку Хрушчову, Булгањину и Жукову, али амерички ставови нису утицали на њих. 
Несумњиво је да су они још пре донели одлуку: мађарску револуцију треба угу-
шити. (…) 3. новембра сам упитао Хрушчова шта мисли о изјави Имре Нађа који 
тражи хитно повлачење руских трупа и излазак из Варшавског пакта. Хрушчов је 
одговорио, да су у току преговори и све ће бити сређено. Прешао је на кризу која 
бесни око Суецког канала. (…) Затражио сам дозволу од Оделења [министарство 
спољних послова] да са осталим НАТО амбасадорима бојкотујем прославу Вели-
ке октобарске револуције. Нажалост, јединствено исказивање западне огорченос-
ти, коју је изазвала руска акција, делимично је неутрализовао срдачни тон честит-
ке, коју је Ајзенхауер примио од Булгањина [приликом поновног избора].“ (Болен, 
амбасадор Сједињених Америчких Држава у Москви, 1956)

Објасните у коликој мери је 
дошло до суштинске проме-

не у америчкој политици. Како 
аутор оцењује то? Образложите 
свој одговор. [З]

Саставите списак  закључа-
ка које је садржавала пору-

ка америчког министра спољ-
них послова. Укажите на то како 
аутор оцењује утицај телеграма 
и зашто истиче реакцију совјет-
ских руководилаца. Установи-
те „правила игре“ хладног рата. 
[Р]

Објасните у којој мери дога-
ђај, који се види на слици, 

означава промену  у односу на 
почетак 1950. [У] 

Две главне личности хладног рата: 
амерички председник Ајзенхауер 
и совјетски генерални секретар 
партије Хрушчов 
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Хладни рат је заправо био сложена политичка игра, чију су основу сачињавале претње, застрашивања и 
повлачења у одређеним тренуцима. Ни савременицима ни историчарима није јасно докле су у појединим кон-
фликтима амерички, односно, совјетски руководиоци желели да затегну односе, до које мере су биле озбиљне 
претње и у којој мери су утицали ставови друге стране на њихове одлуке. Мађарска револуција и борба за сло-
боду је 1956. нарочито оштро поставила ово питање. Гл
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МАЛИ ХЛАДНИ РАТ Совјетско руковођство није изне-
верило потписани уговор о ограничавању наоружавања, 
али у областима која нису била регулисана уговором, 
започео је брзи темпо,  првенствено традиционалног 
наоружавања (тенкови, авиони, транспортери итд). 

Надмоћ која је била на видику Совјетски Савез је 
хтео искористити повећавајући свој утицај широм света. 
Успели су освојити терен у Африци (Етиопија, Анго-
ла итд). У Бечу су 1979. потписали споразум САЛТ-
II, али до реализације споразума није дошло, јер је на-
стављено совјетско напредовање: Совјети су окупира-
ли Авганистан.

Авганистанска држава била је традиционално поп-
риште сукоба. Када је авганистански председник Вла-
де преотео власт од владара (1973), Совјетски Савез је 
стао уз побуњенике који су се дигли против нове дикта-
туре. Пошто су и побуњеници дошли у међусобни сукоб, 
Совјети су помогли свог кандидата да дође на власт и 
умарширали су у државу (1979); започели су изградњу 
система „социјалистичког карактера“.

На тај начин Совјети су се приближили Индијском 
океану, једном од најбогатијих подручја нафтних ре-
зерви на свету. Западни интерес у овом простору до-
живео је велики ударац, пошто је у Ирану, који је био 
најважнији и најјачи савезник Сједињених Држава, избила 
исламска револуција. Власт је доспела у руке антиаме-
рички настројеног ајатолаха (главни свештеник) Хомеинија 
и проглашена је исламска република која је функциониса-
ла на верским законима. Сједињене Државе су као од-
говор објавиле тзв. Картерову доктрину, у којој се каже 
да ће најважније изворе нафте, макар и  оружјем, одбра-
нити. Америчке власти су предузеле бројне кораке који 
су економски погађали социјалистички блок, нпр. обуста-
вили су извоз развијене технологије и машина („Cocom“ 
листа). После совјетског војног мешања Сједињене 
Државе су авганистанској герили пружили помоћ у 
наоружању (1988). Совјети су тако били уплетени у крва-
ви партизански рат који је захтевао све веће  жртве у 
људству и материјалном смислу (број совјетских војника 
на овим теренима премашио је 100 хиљада). На крају је 
Совјетски Савез морао да напусти Авганистан, те су 
после тога на власт доспеле екстремне исламске снаге.

КРИЗА СОВЈЕТСКОГ СИСТЕМ Нагли пораст цене 
нафте, до ког је поново дошло 1979. изазвала је еко-
номску кризу светских размера. Социјалистички табор 
убеђен у своју моћ, совјетске резерве нафте и у потпу-
ну изолованост од светске економије у почетку се надао 
слабљењу капитализма. Међутим, догодило се супрот-
но: због високих трошкова енергије опстанак се могао 
постићи само повећањем производње и брзим тех-
ничко-технолошким развојем (нпр. економичнији ау-
томобили, технологија са мањом потрошњом енергије). 
У промењеним околностима социјалистички систе-
ми нису могли поднети такмичење са тржишном 
економијом, нису се могли прилагодити и у све већој 
мери су заостајали у развоју у односу на Запад. Пошто 

се њихова велика економија од седамдесетих годи-
на све више везала уз светску привреду, започело је 
задуживање. Ситуацију је отежавало стање у светској 
трговини, које је било штетно по њих: цене произ-
вода високе технологије расле су у односу на сирови-
не и полупроизводе. Све ово довело је до економског 
слома. Криза, која је у Совјетском Савезу и њеним са-
телитским земљама била на помолу, поклопила се са 
нестанком услова за брзу индустријализацију, а у исто 
време, покушаји учињени за подстицање развоја (нпр. 
чехословачке и мађарске реформе) из политичких раз-
лога су заустављени.

ПОЉСКА КРИЗА Економска криза је прво у Пољској 
довела до политичког слома. Становништву, које је 
било у порасту, нису могли обезбедити довољно радних 
места, а пошто су развој сељачких економија спречавали, 
долазило је до проблема у снабдевању намирницама. 
Избили су штрајкови чији је центар постало бродогра-
дилиште Лењин у Гдањску. Штрајкачки покрет приморао 
је партијску државу да одустане од монопола над синди-
катом и дозволи формирање једног независног синдика-
та Солидарности (1980). Радници су предвођени својим 
новим вођом Лехом Валенсом наставили своју борбу за 
боље животне услове. У исто време, вође социјалистичких 
земаља критиковале су формирање независног синди-
ката као опасан пример. Пољска унутрашњополитичка 
ситуација се све више заоштравала, тако да су Совјети 
размишљали о војној интервенцији. Међутим, ипак се 
нису одлучили на то, јер су међународни односи за њих
били неповољнији него кад су 1968. интервенисали у Чехо-
словачкој, а – због историјске традиције – прибојавали су 
се отпора Пољака. Совјетска војна интервенција, која би 
могла имати непредвидиве последице, коначно је сишла 
са дневног реда преузимањем власти од стране генерала 
Јерузелског и објављивањем ванредног стања (1981). 
„Солидарност“ су забранили, а њихове вође интернира-
ли. После почетних крвавих сукоба пољска опозиција се 
организовала у илегали, а комунистичка диктатура се 
више није могла консолидовати у Пољској.

ОДГОВОР ЗАПАДА Трка у наоружавању и истовреме-
но војно и политичко присуство широм света довело је 
до руба слома совјетску привреду која се већ налазила 
у дубокој кризи. Совјетска освајања изазвала су про-
тивмере Сједињених Држава, пре свега снажан про-
цес наоружавања. Постојећу совјетску превагу у тради-
ционалном наоружању избалансирали су производњом 
неутронске бомбе (1981). Касније је председник Ро-
налд Реган одлучио је да изгради нови ракетни систем 
заштите који, коришћењем средстава инсталираним 
у свемиру, пружа заштиту од совјетских интерконтинен-
талних ракета. Пројекат „рат звезда“, који је изискивао 
огромне трошкове, претио је Совјетском Савезу да ће 
војна равнотежа између два блока бити нарушена. 
Совјети нису могли држати корак са Американцима нити 
у наоружавању нити у техници.

30. Мали хладни рат и криза совјетског система
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„Државе учеснице поштоваће људска права и основна 
права слободе, укључујући слободу права мишљења, 

савести, вере и слободе убеђења, које припадају свима, без обзира на пол, језик 
и веру.

Потпомагаће и подстицаће примењивање грађанских, политичких, економ-
ских, социјалних, културних и других права и слобода, од којих сви потичу из 
људског достојанства и преко су потребна за њен слободан и потпун развој. У ок-
виру тога, државе учеснице признаће и поштоваће слободу личности да сам или 
у заједници са другима, у складу са својом савешћу бира своју религију и испове-
да своју веру. 

Присутне државе, на чијим територијама живе националне мањине, поштоваће 
права припадника тих мањина и једнакост пред законом, без остатка ће им обез-
бедити могућност да стварно могу уживати у људским правима и битним правима 
слободе и на тај начин бранити њихове законске интересе  на том подручју.

Присутне државе признају основно значење људских права и права слободе  
да је њихово поштовање суштински чинилац мира, праведности и добробити, што 
је неопходно и у међусобним пријатељским односима, као и у развоју сарадње и 
пријатељских односа свих осталих земаља. 

Ова права и права слободе у узајамним везама стално ће поштовати и чиниће 
заједно и појединачно напоре, подразумевајући и сарадњу са Организацијом 
уједињених нација, да би потпомогли њихову основну и делотворну примену.“ 
(Детаљи из Хелсиншког завршног акта, 1975)

Која битна људ ска права и 
права на слободу формули-

ше документ? Установите заш-
то социјалистичким државама 
ставови утврђени у документи-
ма нису погодовали. Објасните
колико је при хваћени документ 
помогао фор мирању опозици-
оних покрета и организација у 
државама социјалистичког бло-
ка. [Р]

„Пропагандна машинерија Сједињених Држава покренула је праву кампању око 
совјетске ратне морнарице. У Вашингтону виде опасност у томе што се наши бро-
дови појављују у Средоземном мору, Индијском океану и на другим морима. Ис-
товремено, амерички политичари сматрају нормалним и природним да је њихова 
6. флота стално присутна у Средоземном мору, рекао бих у суседству Совјетског 
Савеза, а 7. флота пак, код обала Кине и Индије. Дакле, нисмо држали, а ни сада 
не држимо идеалним такву ситуацију, када ратне флоте великих сила дуго цирку-
лишу на „седам миља“ од својих обала. Ми смо спремни да решимо овај проблем. 
Решити, али на једнакој основи.“ (Брежњев, 1971)

Ширење совјетског утицаја по свету

Који је био стратешки зна-
чај територија које су при-

падале совјетској интересној зо-
ни? У чему је сличност између 
карте и плаката? [З]

Откријте како су се мења  -
ли  односи војних  снага.    

У  ка   жи те на шта се  Бреж њев по -
зи  ва када одбија америчке  кри -
ти ке. Установите шта је и сти  на 
у аргументацији, а шта је  не исти-
на. [З]

МАЛИ ХЛАДНИ РАТ1

3

2

4

Архива



Биполарни свет / 169

„Савез Социјалистичких Совјетских Република и Авганистанска Демократска Ре-
публика (…) одлучили су да склопе пријатељски и добросуседски уговор о сарадњи 
и сложили су се у следећем: (…)

Члан 4. Високе уговорне стране, поступајући у духу традиционалних пријатељ-
ских и добросуседских односа, исто тако у духу Организације уједињених нација, 
међусобно ће се саветовати и оствариће могућност да се обема државама обез-
беди сигурност, независност и територијална неповредивост.

Високо уговорне стране настављају развој своје сарадње на војном подручју, 
ради јачања својих војно-одбрамбених способности на основу одговарајућих спо-
разума склопљених са њихове стране.“ (Из совјетско-авганистанског уговора о 
пријатељству, 1978)

„Ставио сам до знања Олимпијском комитету: докле год су у Авганиста-
ну присутне совјетске снаге, нити ја, нити амерички народ не подржавају слање 
олимпијских тимова у Москву. (…)

Совјетске трупе у Авганистану својим присуством угрожавају тај простор, 
поседују веома важан стратегијски простор: ту се налази више од две трећине 
светске нафте која се може експортовати. (…)

Учинимо потпуно јасним наше становиште:
На покушај било које спољне силе да прибави контролу над Персијским зали-

вом, сматраћемо нападом на животно важне интересе Сједињених Држава. Свим 
потребним средствима, па макар и применом војне силе спречићемо такав чин. 
(…) (Из конгресне поруке председника Картера, 1980)

Откријте географску поза-
дину политике Совјетског 

Савеза у Авганистану. Објасни-
те у којој мери је авганистански 
конфликт допринео погоршава-
њу америчко-совјетских одно-
са. [З]

Установите како је америч-
ко руководство реаговало 

на совјетску окупацију Авгани-
стана. Укажите на то какве кон-
кретне мере су донете. Објасни-
те зашто је совјетски корак смат-
ран одлучујућим. [З]

Борбе у Авганистану

За велике силе који су нај-
важнији елементи страте-

гијске вредности Авганистана? 
Оцените етнички састав Авга-
нистана. Укажите какве поли-
тичке последице могу настати 
због ове ситуације. [У]

„1. Гарантовање формирања слободних стручних синдиката.
2. Гарантовано право на штрајк.

3. Објављивање модификованог Устава.
4. Амнестија за отпуштене са посла, политичким затвореницима и укидање 

репресивних мера.
5. Објављивање захтева штрајкачке комисије и омогућавање слободе ин-

формисања.
6. Одређивање реалне цене рада.
7. Исплата цене рада радницима у време штрајка.
8. Повећање основне цене рада и плата. (…)
14. Смањење радног стажа потребног за пензионисање. (…)
16. Побољшање здравствених услова рада.
17. 18. Обезбеђивање места у вртићима и јаслицама и увођење породиљског 

одсуства.
21. Увођење слободне суботе.“
(Захтеви Солидарности у лето 1980. Детаљи из 21 тачке)

Сврстајте захтеве у три гру-
пе (политичку, економску, 

социјалну). Зашто дозвоља -
вање рада слободним синди-
катима значи прекретницу у 
проширивању демократије?
Објасните колико су захтеви 
допринели да криза социјалис-
тичког система постане очевид-
на. [Р]

ПОЉСКА КРИЗА
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Како су промене цена нафте утицале 
на државе совјетског блока, а како на 

Сов јетски Савез? Одредите какав се процес 
развија у односима двеју суперсила? Образ-
ложите своје тврдње. [З]

Совјетско-америчке трговинске 
везе и формирање цене нафте

Установите како совјетски  генерални сек-
ретар процењује  за време нафтне кризе 

могућност капиталистичког и социјалистичког 
система. Укажите на чему базира своје миш-
љење. Докажите да ли је ова процена стања 
погрешна или није. [У]

„Ова криза све више убеђује масу у 
томе, да је капитализам такво друштво 
које нема своју будућност, а криза једном 
за свагда умножава број присталица дру-
гог, социјалистичког пута. Ова криза се не 
може зауставити ни покушајима војно-по-
литичког блока империјалиста ни трком у 
наоружавању, нити интеграцијом економ-
ског монопола нити привидом друштве-
них реформи, нити угњетавањем.“ (Говор 
Брежњева, 1976)

„До сада је ублажавање била јед-
но смерна улица, у којој се само 

Совјетски Савез кретао ка својим циљевима (…), а ови циљеви 
доказују да је одлучио да ће проширити светску револуцију и 
створиће једну једину социјалистичку или једну комунистич-
ку државу. Као једини морал признаје само онај који одговара 
његовим интересима. Формира право на то да чини било ка-
кав злочин, лаже и вара да би постигао свој успех.“ (Роналд 
Реган, 1981)

Укратко наведите политичке и доктриналне  
поруке председника Регана. У чему је разли-

ка у односу на политику из 1970-их година? [З]
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„Избор Роналда Регана за председника Сје ди-
њених Држава у новембру 1980. значило је пре кре-
тницу у америчкој политици,  најмање у тој мери 
као и моја победа у мајским изборима 1979. у 
Уједињеном Краљевству, али – наравно – на свет-
ску политику амерички избори имају знатно већи 
утицај. У наредним годинама, британски пример  
имао је значајан утицај на друге државе на разли-
читим континентима, нарочито у економским одно-
сима. Али изборна победа Роналда Регана била је 

Војни издаци Сједињених Држава

Упоредите везе између промене међународних 
прилика са америчким војним издацима. Как-

ва се веза може открити између текста и скице? 
Откријте какве закључке можемо извући из про-
мена издатака намењеним за различите врсте 
наоружања. [П]

КРИЗА СОВЈЕТСКОГ 
СИСТЕМА

ОДГОВОР ЗАПАДА
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Формулишите у чему је Маргарет Тачер виде-
ла значај Реганове победе и историјску улогу 

америчког председника. [У]

извиђачки
сателит

извиђачки
сателит

сателит за
пресретање сателит за

пресретање

ласерско 
огледало

ласерски топ

Пројекат „рат звезда“. Председник Реган ус-
мерио је огромне износе за стварање једног 
поузданог одбрамбеног против ракетног сис-
тема

На основу скице изнесите суштину пројекта „рат звезда“. Објасните 
какав би утицај извршило остварење пројекта на војну равноте-

жу. Објасните какав међународни и војни ризик је пратио објављивање 
пројекта. [З]

од битног значаја, јер је доказала да се Сједињене 
Државе – највећа сила коју је свет упознао, а која 
се бори за слободу – преузимају улогу предлагача 
у пословима целог света. Никад нисам сумњала у 
значај ове промене и од првог тренутка сматрала 
сам  својом обавезом да подржим председника Ре-
гана и његову стратегију којом је хтео добити хлад-
ни рат, који је наизглед Запад полако, али сигурно 
губио.“ (Маргарет Тачер, 1995)

„Савез Совјетских Социјалистичких Републи-
ка и Социјалистичка Етиопија полазећи од тога да 
развој и учвршћивање пријатељске везе и свестра-
не сарадње одговара основним интересима народа 
две државе и служи за учвршћивање мира и без-
бедности света, (…) сагласили су се у следећем:

Члан 3. Савез Совјетских Социјалистичких Ре-
публика увелико поштује политику Социјалистичке 
Етиопије, која се заснива на циљевима и принципи-
ма Уједињене афричке организације и Покрета нес-
врстаних земаља, а што је важан чинилац развоја 
међународне сарадње и мирне коегзистенције.

Члан 4. Високо уговорне стране и надаље ће 
учинити све напоре за учвршћивање међународног 
мира, за продубљивање процеса ублажавања 
међународне напетости, за његово проширивање 
на све просторе света ради тога да се корисна уза-
јамна сарадња међу државама оствари у конкрет-
ним облицима и заложиће се мирним средстви-
ма за сређивање проблематичних међународних 
питања између држава, узимањем у обзир она 
права која су осигурана у Основном документу 
Организације уједињених нација – како би на лич-
ној или колективној основи бранили себе од агре-
сије. Странке желе на делотворни начин допри-
нети остварењу општег и потпуног разоружања, 
подразумевајући и нуклеарно разоружање. (…)

Члан 10. Високе уговорне стране у интересу од-
брамбене способности настављају своју сарадњу 
на војном пољу.

Члан 11. Високо уговорне стране изјављују 
да неће склапати савез, нити се прикључити бло-
ку држава, односно, неће узети учешће у таквим 
акцијама и поступцима који су усмерени против 
друге уговорне стране.“ (Уговор о пријатељству и 
сарадњи између Савеза Совјетских Социјалистич-
ких  Република и Социјалистичке Етиопије. Прав-
да, 1978)

Покушајте да реконструишете размишљања савремене 
читалачке публике. Цитирајте у тексту својствене изра-

зе: пријатељство, поштовање, сарадња итд. Ослободите текст 
од идеолошких фраза, као што су империјализам или расна 
дискриминација. Пронађите оне детаље у тексту, који служе за 
замагљивање стварног садржаја, а позивају се на појмове, уго-
воре и принципе који су често супротни од онога што би треба-
ло да значе. Зашто је постојала потреба за оваквим средстви-
ма? [У]

Етиопија

14

15

16

Етиопија је била на удару совјетске експанзионистичке политике. Совјетски Савез и становништво социјалистичких 
држава је на посебан начин информисан о овом процесу. Догађаје су представили према жаргону који је одговарао 
савременој идеологији. Читалац савременик је имао две могућности: или да поверује смишљеним саопштењима 
да стварно није реч о окупацији нити политици силе, или је читао између редова и тако формирао сопствено 
мишљење.
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ПЕРЕСТРОЈКА После смрти Брежњева (1982) из бор-
би за власт, као победник, изашао је присталица ре-
форми Михаил Горбачов. Увођењем унутрашњих ре-
форми хтео је савладати кризу. Циљ његове политике 
(перестројка = преобликовање) био је заустављање 
погоршања животног стандарда. То је могао постићи 
једино заустављањем трке у наоружавању, што је 
захтевало промену совјетске спољне политике и 
одрицање од територија (од Никарагве до Авганистана) 
освојених за време малог хладног рата. Горбачов је, да 
би зауставио трку у наоружавању, започео преговоре 
са Америком, па је на састанцима на врху, где се сус-
рео са Реганом (Женева, Рејкјавик, Вашингтон, Моск-
ва), постигнут споразум о ограничењу наоружавања.

Међутим, те реформе нису биле довољне. Совјетски 
привредни капацитети били су у све лошијој ситуаци-
ји, без обзира на перестројку, а прокламована глас-
ност дала је могућност људима да изнесу своја него-
довања.

КРИЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКИХ СИСТЕМА У ИСТОЧ-
НОМ ДЕЛУ СРЕДЊЕ ЕВРОПЕ Државе источне и сред-
ње Европе услед совјетског војног присуства постале су 
совјетске сателитске државе са комунистичким владама. 
Народи, који су живели у тим земљама, више пута 
су покушали да се издвоје из социјалистичког бло-
ка. У НДР 1953, у Мађарској 1956. само помоћу тенко-
ва је одржана совјетска власт. У Чехословачкој су 1968. 
интервенцијом армије Варшавског пакта спречили рас-
плет. У Пољској су у више наврата избијали штрајкови и 
масовне демонстрације (1956, 1970, 1980) које је власт 
– често брутално – угушила и казнила.

У другој половини 1980-их година у свим европ-
ским социјалистичким државама дошло је до тешке 
економске кризе. Владе тих земаља су на различи-
те начине реаговале на кризу. Било је примера да су се 
још више изоловале, па су и дугове отплатили, као у 
Румунији. Али због тога је животни стандард грађана 
био на веома ниском нивоу, а држава више није имала 
могућности да обавља ни основне друштвене функције 
(снабдевање намирницама, здравствену заштиту, 
грејање и осветљење станова итд).

Друге државе, попут Мађарске и Пољске, узимале 
су све веће иностране зајмове из којих су, због поли-
тичких разлога, и даље финансирали потрошњу и одр-
жавали достигнути стандард. Тако су се ове државе 
презадужиле и до 1980-их значајан део својих девизних 
резерви усмеравале су на отплату камата. Због тога су 
изгубиле сваку могућност изласка из кризе.

ОСЛОБАЂАЊЕ ИСТОЧНОГ ДЕЛА И СРЕДЊЕ ЕВРО-
ПЕ Промене које су се наслућивале у Совјетском 
Савезу онемогућиле су насилни наступ тврдолинијских 
комуниста, а елитним реформистичким групама у 
партији дали могућност за промене. Утицај перестројке 
је био важан у друштвима сателитских држава: људи 
су осећали да попуштају окови који су их везали за
совјетски блок и приморавали на одређени начин живо-

та. Полако су се гасили они рефлекси, који су их држали 
на одстојању од политике, страх је полако нестајао.

Година 1989. је година распада реалсоцијализма 
у Источној и Средњој Европи. Због економске кри-
зе комунистичка руководства предала су власт, делом 
због прекида совјетске помоћи, а делом због при-
тиска опозиционих покрета. Пољска није могла да 
отплаћује кредите, па тако није могла да дође до но-
вих кредита. Производња је опадала, расла је неза-
посленост, власт је била принуђена да преговара са 
опозицијом. Дошло је до првих слободних избора у 
Пољској, али комунисти су условили изборе бројем ман-
дата за себе. Због тога су комунисти, упркос губицима 
на изборима 1989, привремено сачували  један део 
својих позиција.

У Мађарској су се за округлим столовима мирним 
путем споразумели о слободним изборима. Пошто је 
Мађарска отворила своје границе пред избеглицама 
из НДР (септембар 1989), догађаји су неминовно водили
до распада НДР. У Чехословачкој је победила „бар-
шунаста револуција“– демонстрације без крвопролића. 
У Бугарској је такође морало да оде комунистичко ру-
ководство. Крајем године у Румунији је помоћу пуча
укинута Чаушескова диктатура.

ИСТОЧНИ ДЕО СРЕДЊЕ ЕВРОПЕ ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ 
РЕЖИМА Падом диктатура проблеми се нису реши-
ли. Прелазак на тржишну економију пратила је велика 
напетост: најдраматичније се то испољавало у порас-
ту незапослености и уздрманом систему социјалног 
снабдевања. Људи који су се навикли на „уравнилов-
ку“ и помоћ, одједном су морали самостално се прилаго-
ђавати тржишним условима, сналазити се и прихватати 
све очигледнију имовинску разлику. Државе са раз-
вијенијом економијом и културном традицијом (Чехос-
ловачка, Пољска, Мађарска) прелазак су могле пребр-
одити без потреса.

Због нестанка совјетског утицаја и диктатуре појавиле
су се до тада угушене националне тежње. Распале 
су се вештачки створене вишенационалне државе.Че-
хословачка се мирним путем раздвојила (1992), но-
воформирана Словачка је сачувала своје место међу 
развијенијим државама у региону. Распад некадашње
Југославије одвијао се у трагичном грађанском рату: 
етнички и религиозно помешани народи (Срби, Хрвати, 
Словенци, Албанци) стремили су ка стварању нацио-
нално хомогених територија и држава и у крвавим бор-
бама убијено је, односно протерано са својих огњишта, 
на десетине хиљада људи. 

Гаранција за економски напредак и политичку ста-
билност на овим просторима било је прикључење 
Европској унији. Развијеније државе су ово учиниле већ 
(2004). Од јануара 2007. Унији су се прикључиле Румунија 
и Бугарска, а молбу је предала и Хрватска. (Са Европском 
унијом ћемо се занимати детаљније у 43. лекцији)

Прикључивање НАТО пакту држава ослобођених од 
совјетског утицаја  допринело је учвршћивању мира и 
безбедности у Европи (Мађарска 1999).

31. Распад биполарног света
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РАСПАД СОВЈЕТСКОГ САВЕЗА  Совјетски Са-
вез, под вођством Горбачова, суочавао се са непо-
вољним процесима: није се супротставио распаду 
социјалистичког блока, пристао је на уједињење Не-
мачке (О совјетском напуштању Источне и Средње Ев-
ропе на Малти су се споразумели Горбачов и амерички 
председник Буш [старији] године 1989).

Али код покушаја осамостаљења прибалтичких 
држава, које су непосредно припадале совјетском бло-
ку, већ је употребљено оружје (1991). Ситуацију су – и 
против своје воље – разрешили официри и политичари 
који су покушали пучом одстранити Горбачова и врати-
ти стари режим. После њиховог пораза совјетско руко-
водство признало је независност балтичких држава. 

Током 1991. престао је да постоји Совјетски Савез. 
Поред Русије и остале републике бившег Совјетског Са-
веза постале су независне државе, али ради очувања 
руског утицаја формирале су – изузев бивших балтич-
ких држава – Заједницу независних држава.

Током промена на територији некадашње совјет-
ске империје дошло је до бројних конфликата на 
националној основи (Чечени, Абхази итд). Модерни-
зација привреде текла је споро, један мали број људи 
стекао је огромно богатство, док животни стандард 
маса није достизао ни онај ранији. Велико питање је 
да ли ће се у будућности успети избалансирати живот-
ни услови и, с тим паралелно, учврстити демократија 
у тој огромној земљи.

„Неки би на Западу желели присилити нас 
на верзију: социјализам је, да тако кажемо, у 

тешкој кризи; води друштво у слепу улицу. (…) И постоји само један 
излаз: преузимање капиталистичког начина вођења економије и капи-
талистички друштвени поредак, пливање у смеру капитализма.

Кажу да променама у оквирима садашњег система нећемо стићи 
нигде, па предлажу да променимо режим, да преузмемо средства и 
искуства другог друштвено-политичког система. Томе још додају, ако 
Совјетски Савез крене овим путем, одрећи ће се социјалистичког пута, 
а тиме ће подићи рампу и моћи ће се остварити блиске везе са Запа-
дом. У објашњењу иду све дотле да је Октобарска револуција 1917. 
била грешка, која је одвојила наш народ и државу од главног пута 
друштвеног напретка.

Да би искључио сва питања везана за рекла-казала и шпекула-
ције – која у великој мери слушамо са Запада – волео бих још 
једном нагласити: сваки наш преображај ћемо остварити у складу 
са социјалистичким путем. (…)“ (Горбачов: Више социјализма, више 
демократије, 1985)

„Европа је стварно наша заједничка кућа, где су географија и 
историја међусобно чврсто везале судбину десетина држава и наро-
да. Наравно, свака држава и сваки народ имају сопствене проблеме, 
свако жели живети свој живот и привржен је својим традицијама.

С тога, настављајући метафору, може се рећи: иако је кућа за-
једничка, свака породица има засебан стан, чак се и улази разликују 
међусобно. Али Европљани само заједнички, колективно, поштујући 
основне норме заједничког живота могу одбранити ову кућу, зашти-
тити је од ватре или других елементарних непогода, само заједно је 
могу учинити лепшом и безбеднијом и одржати у њој потребни ред. 
Некима се ово може чинити као пусто фантазирање. Али ово није 
уображавање, већ резултат озбиљне анализе европског положаја. Ако 
свет има потребе за новим међусобним везама, Европи су оне итека-
ко потребне, може се слободно рећи да су европски народи пропати-
ли за те везе и заслужили су их.

Појам европске куће, у првом реду, значи признање одређеног сте-
пена јединства, мада је реч о државама које припадају различитим 
друштвеним системима и чланови су супротних војно-политичких са-
веза. Овај појам обједињује у себи неминовност и могућност.“ (Говор 
Горбачова: Заједничка кућа Европе, 1987)

Установите како објашњава Запад– 
– према Горбачову – проблеме соци-

јализма. Откријте како се Горбачов односи 
према овоме. Објасните шта је био циљ Гор-
бачова. [З]

Пронађите нове елементе говора Горба-
чова о подељености Европе. Откријте 

који елементи говора упућују на задржавање 
statusa quo, а који на настанак једне нове 
eвропске заједнице? [У]

ПЕРЕСТРОЈКА

1

3

2

Како је утицала на спољну политику Гор-
бачовљева унутрашња политика у  Ру-

сији? [У]

Штрајк совјетских рудара (Кемерово јули 1989)

Архива
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„Време је да захтеве хладног рата стави-
мо за сва времена у страну, пошто смо Ев-
ропу (…) сматрали подручјем утицајних 
зона (…) предметом војних сукоба, ратиш-
тем. У данашњем међусобно зависном све-

ту обистињава се да су геополитичке идеје, настале  у једној прошлој епохи, у 
данашњој политици толико неспособне, као закони класичне механике у квантној 
теорији. (…)

На шта конкретно указује ове повезаности? У првом плану стоје питања безбед-
ности. У оквирима новог размишљања започели смо критички анализирати своје 
замисли о европској војној конфронтације, о мерама спољне угрожености, улози 
силе при учвршћивању безбедности.“ (Говор Михајла Горбачова у Савету Евро-
пе, Страсбур, 6. јули 1989)

Шта Горбачов жели да уки-
не? Објасните како се у 

предлогу образлажу промене 
досадашњег европског систе-
ма. [З]

КРИЗА ТЗВ. РЕАЛНОГ 
СОЦИЈАЛИЗМА У ИСТОЧНОЈ И

СРЕДЊОЈ ЕВРОПИ
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ОСЛОБОЂЕЊЕ ИСТОЧНЕ И   
СРЕДЊЕ ЕВРОПЕ

Установите ка-
ко су се форми-

рале економске везе 
социјалистичког и ка-
питалистичког света. 
Откријте како су ути-
цале капиталистичке 
везе на социјалисти-
чке државе (економ-
ске и политичке пос-
ледице). [П]

Задуженост држава СЕВ-а [Савет за узајамну економску помоћ]

Трговина држава совјетског блока са  Западом
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Установите који историјски токови сто-
је иза промена података на дијаграму. 

Објасните историјске околности тога. [У]

Ширење демократије

Горбачов и Буш држе конференцију за штампу после самита на Малти (децем-
бар 1989)

Валенса и Јерузелски преговарају (1989)

Какву историјску улогу су играли догађаји у региону који су при-
казани на сликама. Прикажите политичке ставове личности које 

се виде на слици. [З]
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„(…) Бундестаг са Народном комором 
НДР [законодавна тела двеју Немачке] 
данас заједнички упућују недвосмисле-

ну поруку Пољској. Тренутне границе Пољске и Немачке једном за свагда сматра-
мо коначним (…) знамо да неколицини наших колега овде у Бундестагу тешко пада 
да гласају за ову одлуку, нарочито ако имају у виду 700 годишњу историју Немаца 
који живе на територијама преко Одра и Ниса. (…) Уједињењем Немачке створе-
на је могућност да се коначно и трајно помиримо са пољским народом. Сазрело 
је време за то. Оно што је још раније било могуће између Немаца и Француза, то 
је сада коначно постало могуће и између Немаца и Пољака.“ (1990)

Установите какве је про-
блеме изнео на површину 

распад социјалистичког блока. 
Откријте какав одговор је дао 
Бундестаг на изазов. Објасните 
зашто је одлука била тешка. 
Потражите супротне примере 
из доба промене режима. [У]

Берлински зид у време хладног рата 
и маса која слави његово рушење 9. 
новембра 1989.

Какав је однос нових државних граница у односу на границе од пре Првог светског рата? 
Докажите свој став. Наведите неки пример где је настала национална држава, а где је ос-

тала вишенационална држава после промена.  Које све проблеме избацују на површину мул-
тиетнички простори? [У]

Народи Југославије 
и распад државе

ИСТОЧНИ ДЕО СРЕДЊЕ ЕВРОПЕ 
ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ РЕЖИМА

На шта упућује понашање 
људи који се виде на сли-

ци? [З]
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Откријте чему је тежила 
комунистичка партија. Об-

јасните зашто ју је Јељцин за-
бранио. [З]

„Совјетска империја, која се простире на једној шестини Земаљске куг-
ле, градила се деценијама – и ту нема никакве сумње – путем свеобухватног 
војног пројекта. Нико није бринуо о унутрашњим противречностима. Ни на трену-
так се није постављало питање могућности да се империја одрекне неких својих 
територија или дозволи стварање нових држава. Тако нешто ником није ни па-
дало на памет. Привреда се није прилагођавала локалним захтевима и живот-
ним потребама, једноставно свима је наметнут једнообразни систем. После пада 
Совјетског Савеза, Руси су потиснути на периферију у оним републикама где су 
они деценијама били руководећи слој империје у привреди, науци и култури. Због 
слома унутрашњег тржишта настала је катастрофална ситуација у великим градо-
вима и индустријским подручјима, где је храна допремана са других подручја, јер 
они нису ништа друго производили само челик, тенкове, ракете и војну опрему. От-
пуштени официри повећавали су број незапослених у тим градовима. Наше тру-
пе стациониране у иностранству ужурбано су напуштале Европу.“ (Борис Јељцин: 
Ноћне белешке за дневник, 2000)

„Настала је сложена политичка ситуација. Комунистичка партија се већ нада-
ла да је победа близу, власт је била на дохват руке. (…) У Думи су се чули гла-
сови да треба све оне, који су потписали децембарски документ 1991. о укидању 
совјетске државе, извести пред суд, судити им и затворити их. Ово је била отво-
рена провокација. (…)

Морао сам предузети радикалне кораке. Наложио сам штабу да припреме до-
кумента. Донео сам уредбу о забрани комунистичке партије, о распуштању Думе 
и о одлагању председничких избора. (…) прекорачио сам уставна овлашћења, 
али у међувремену сам решио један од најбитнијих проблема који ме је мучио од 
самог почетка мог избора за председника. Мислио сам да ће после забране ко-
мунистичке партије она заувек нестати из Русије.“ (Борис Јељцин: Ноћне белеш-
ке за дневник, 2000)

РАСПАД СОВЈЕТСКОГ САВЕЗА

Установите како Јељцин 
описује  Совјетски Савез 

пре распада. Како види нека-
дашњи Совјетски Савез после 
распада. [У]

Откријте како је промена краткотрајно и дугорочно утицала на економски, демографски, а услед тога и на 
војни потенцијал Русије. Наведите које су се територије потпуно одвојиле од СССР. Какве везе су остале међу 

некадашњим државама? Укажите како су утицали економски и етнички односи на повлачење граница. [З]
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Установите какав круг про-
блема открива Јелцин. Об-

јасните какав утицај, може има-
ти на садашњост совјетски сис-
тем који је постојао током више 
генерација. [З]

„Тоталитарни систем се у Совјетском Савезу и у осталим сателитским држа-
вама распао. Ти народи желе демократију и независност. Према мом убеђењу 
ово је незаустављиви историјски процес. Због тога ће Европа поново трагати 
за својим идентитетом и више неће бити приморана да до зуба буде наору-
жана и подељена. Ово је, можда, нада да ваши синови више неће морати да 
стражаре над миром у Европи, или једноставно, да долазе да нас спашавају. 
Јер Европа ће бити способна да чува сама себе.

Али није то најважније. По мом мишљењу најважније је да нам је ова ре-
волуционарна промена омогућила да прилично застарелу лудачку кошуљу 
подељеног биполарног света скинемо и коначно закорачимо у слободну епо-
ху у којој сви ми заједно, мали и велики, некадашњи робови и некадашњи гос-
подари, покушамо да створимо оно што је Ваш велики председник Линколн 
назвао »породицом човечанства«.“ (Говор Вацлава Хавела председника Че-
хословачке у америчком Конгресу, 1990)

Установите шта је по Хавелу најбитнија чињеница промене система. Како 
је видео промену светске политике због промене система? [У]

„Мислим да бисмо требали јако да размислимо, да у историји света нађемо 
такву државну форму као ЗНД (Заједница Независних Држава). Становници 
ових држава су, не тако давно, живели и радили у потпуно једнаким државним 
оквирима. Дани су нам пролазили слично, припадали смо истом образовном 
систему и истој држави. Разумевали су једни друге са полуизговореним рече-
ницама, заправо у истим застарелим совјетским тролејбусима и аутобусима 
смо се труцкали, гледали смо исте филмове, причали исте вицеве . Убрзо се 
одомаћила иста врста размишљањa. За све то време, поједине државе, за-
висно од климатских услова, географског положаја, историјско-природног дара 
као и националног духа биле су потпуно различите. Ову јединку састављену 
од супротности представљаће скраћеница ЗНД.“ (Борис Јељцин: Ноћне бе-
лешке за дневник, 2000)

Хавел као председник републике Че-
хословачке на Вишеградском самиту на 
врху (1991)

Хавел у опозицији

Три периода у животу једног човека: 
Преговарају председник Чехосло ва-
чке Владе и вођа опозиције, Хавел

„Хавел је мислио да глобализација чес-
то проузрокује национализам и етничке су-
кобе. Једна масовна култура, у којој сви носе 
једнаке фармерице, ручају у истом ресторану 
брзе хране и слушају исту музику, не зближа-
ва људе у једну заједничку глобалну културу. 
Напротив, према Хавелу пре их лишава без-
бедности, коју би могла пружити њихова при-
падност, што може лако довести до крајности 
– верског фундаментализма, насиља, теро-
ризма, етничког чишћења, штавише, чак и 
расног истребљења, само да би повратили 
свој идентитет, који их разликује од других и 
даје им сигуран ослонац. Хавелова теорија 
се, углавном, односила на нову демократију 
средње и источне Европе у којима су се нацио-
налне напетости поново распламсале, првен-
ствено у бившој Југославији и у бившим држа-
вама Совјетског Савеза.“ (Хилари Клинтон)

Потражите животне путеве  
слич не Хавеловим у овом де-

лу Европе  и прикажите их. [З]
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Током промене режима у највише политичко руководство ушло је више опозиционих политичара нове демократије 
или интелектуалаца, писаца који су прихватили опозициону улогу. Ово показује и пример Вацлава Хавела, 
некадашњег председника Чехословачке.

Хавел је рођен 1936. и већ у шездесетим годинама, као писац, учествовао је у борби за слободу мисли, која 
је постигла свој врхунац у „Прашком пролећу“ 1968. У седамдесетим годинама његова дела су се могла објавити 
само у „самиздату“, а био је и члан покрета за грађанска права „Charta’ 77“. Власт га је непрестано прогањала, а 
два пута је добио и затворску казну. У чехословачким променама система један је од вођа „баршунасте револуције“, 
а на слободним изборима освојио је место председника републике.
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СОВЈЕТСКА ОКЛУПАЦИЈА  Државу је од нацистич-
ке и њилашке владавине ослободила Совјетска армија, 
али њихов првобитни циљ није био доношење слобо-
де, већ ширење совјетске империје и идеологије. Ово су 
могли остварити, пошто је у државама, које су изгубиле 
суверенитет, власт доспела у руке Савезне контрол-
не комисије (СКК) у којој се у одлучујућој мери афир-
мисала воља Совјета.

Совјетско руководство је у почетку, из обзира пре-
ма савезницима и због слабости комунистичке партије, 
одложило на неко време увођење диктатуре, те спрово-
дила привидно демократску политику. Али су терен 
припремали већ од почетка: омогућили су уз присуство 
совјетских трупа да државни органи присиле (војска, 
полиција, министарство унутрашњих послова) доспеју у 
руке комуниста, тако да су они у каснијим политичким 
борбама били важно средство у њиховим рукама. 

ФОРМИРАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ ВЛАДЕ  На Задунављу 
су још увек трајале борбе, а у источном делу државе за-
почето је оживљавање економског и политичког живота. 
Црвеној армији били су потребни путеви, храна и сиро-
вине, а у исто време требали су да прикажу једну нову, 
демократску владу.

Комунисти који су се враћали из Москве ужи-
вали су подршку Црвене армије (Маћаш Ракоши, Ен-
дре Гере, Јозеф Реваи, Имре Нађ), они су добили 
упутство да се уместо пролетерске диктатуре зала-
жу за демократску владу. Одобрили су рад демок-
ратских партија: Независне партије малих посед-
ника (НПМП), Националне сељачке партије (НСП), 
Социјалдемократске партије (СДП) и Грађанске де-
мократске партије (ПДП).

Представници нове власти „изабрани“ су на масов-
ним састанцима. Пошто су руководиоци осталих партија 
већином били у Будимпешти која је била под опсадом, а 
људи уплашени да се не заведе војна управа, у децем-
бру 1944. су у Дебрецину у Привременом парламен-
ту и у формираној Привременој влади окупили вели-
ки број комуниста (Мађарска комунистичка партија – 
МКП), који су заузели кључне позиције. Совјети, да би се 
приказали као „демократе“, поставили су за председни-
ка владе Миклоша Белу Далнокија команданта Прве 
мађарске армије, који је први прешао на совјетску стра-
ну у тренутку иступања из рата.

Именик и програм владе састављени су у Совјет-
ском Савезу. Програм је – на начин који одговара ци-
љевима – стварао утисак могућности успостављања 
демократије. Влада је објавила рат Немачкој, мада 
Мађарска није добила никакву улогу у извојевању ко-
начне победе над нацистичком немачком. Преузела је 
плаћање ратне одштете, забранила је рад ултрадес-
ничарских организација и организовала снабдевање 
Црвене армије. Уместо старог државног апарата запо-
чето је организовање нове јавне управе и „демократс-
ких“ оружаних снага.

АГРАРНА РЕФОРМА  Најзначајније и најделотворније 
мере Привремене владе била је подела земље (март 
1945). У Мађарској су од краја XIX века демократс-
ке партије захтевале поделу земље (Михаљ Карољи, 
Партија малих поседника). Године 1945. постојала је 
потреба за поделом земље, а с друге стране и кому-
нисти су подржавали поделу, желећи на тај начин да 
придобију за своју политику најбројнију друштвену гру-
пу: сељаштво. Тиме су хтели и да пољуљају позиције 
земљопоседника и католичке цркве.

Партија малих поседника, која је представљала ин-
тересе средњих и ситних сељака, желела је да се поде-
ла оствари тако што ће се створити имања способна 
за живот. Супротно њима, МКП је поделу земље смат-
рала само прелазним кораком, јер је будућност ви-
дела у задругама организованим према совјетском 
моделу. Била је заинтересована да подела земље обух-
вати што више људи; на тај начин настало је на хиљаду 
патуљастих имања. Представник беземљаша НСП био 
је сагласан са предлогом МКП.

Током аграрне реформе поделили су 600 000 „гос-
подских“ имања изнад 100 јутара, и „сељачких“ имања 
изнад 200 јутара, као и целокупну имовину ратних зло-
чинаца. Подела је захватила и црквене поседе. Подно-
сиоци захтева су у просеку  добили по 5 јутара. Аграр-
на реформа је, упркос тешкоћама, ојачала слој малих 
поседника у Мађарској, који је могао чинити основу за 
развој грађанске демократије.

ИЗБОРИ 1945. Пошто је Совјетски Савез хтео да де-
монстрира демократску политику, већ у јесен 1945. на 
ред су дошли избори. Сваки мађарски држављанин из-
над 20 година  добио је право гласа, осим оних који су 
проглашени ратним злочинцима. Општи и тајни избори
спровођени су по систему списка: бирачи нису могли 
гласати за појединце, већ за партије. Совјетски генерал 
Ворошилов, плашећи се успеха Партије малих поседни-
ка, предлагао је да, независно од изборних резултата, 
унапред изврше поделу мандата. Овај антидемократски 
метод тада се још није могао спровести.

На изборима је победила Партија малих поседника 
(75%). Добивши апсолутну већину, могла је да формира 
своју владу. Међутим, у пракси Партија малих поседника 
није могла ни помишљати да без МКП формира владу, 
штавише, због специфичне ситуације, не би се ни усуди-
ла да без њих прихвати власт. Председник Владе побед-
ничке партије, Золтан Тилди био је приморан да попус-
ти и формира коалициону владу, заједно са комунис-
тима који су код поделе портфеља приграбили кључне 
позиције: унутрашње послове и одбрану.

ПОЛОЖАЈ ПРИВРЕДЕ  У држави, која се налазила у 
рушевинама, кључно питање је било покретање прив-
реде. Од виталне важности било је оживљавање 
саобраћаја, железнице, обнова мостова како би се 
привреда могла снабдети сировинама.

32. Демократски експеримент 
 и припрема комунистичке диктатуре у Мађарској
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Огромна воља људи за животом и жеља за радом 
били су основни извори обнове. У тешким животним ус-
ловима радови на обнови обављани су по цену многост-
руко повећаног радног времена, тако да је држава брзо 
стала на ноге. У градовима се храна није могла добити 
ни за новац, па је тако становништво било присиљено 
на трампу. Интелигенција је трампила своју покретну 
имовину, накит, хаљине, одела, индустријске произво-
де, док су радници унутрашњости трампили произво-
де својих фабрика.

Значајан терет представљало је издржавање окупа-
ционих снага (око 30% националног прихода) и транс-
порти ратне одштете. Репарација је у неким случајевима 
обављана тако што су се демонтирале и транспортова-
ле фабрике, односно роба.

Недостатак хране и трошкови обнове водили су ка 
обезвређивању пенгоа док није сасвим изгубо вред-
ност. Становништво државе задесила је највећа 
инфлација у историји. Резултати обнове (тзв. битка 
за угаљ, битка за мостове), обуздавање потрошње и 
мањи амерички зајмови су до августа 1946. створи-
ли услове за увођење нове, постојане валуте: фо-
ринте.

МКП је схватила политичку важност обнове привре-
де, па се трудила да освоји водеће позиције у привре-
ди. Изборила се за стварање економске власти: Глав-
ни савет за економију, чије је руковођење и организо-
вала (Золтан Ваш). Комунисти су јачали своје позиције 
повећањем државне контроле, при спровођењу обно-
ве и подржављивања.

„Привремени парламент формиран је да има 
ко да делује у име мађарског народа, мађарске 
нације и у име мађарске државе.

Делегати Привременог парламента изаб-
рани су од стране народа. Са територије државе која је ослобођена од немачког 
јарма, састали су се представници свих градских и општинских самоуправа, коми-
тета демократско удружених патриотских националних снага, синдиката, привред-
них тела, пољопривредних и других друштвених организација. Дакле, слободно 
и демократски изабрани Привремени парламент има права и обавезе да говори 
у име целог мађарског народа. Формирањем Привременог парламента мађарски 
народ коначно одлучује о својој судбини.

Хоћемо демократску Мађарску!
Више се не сме поновити ситуација да без питања мађарског народа одлучују 

они, који су за живота једне генерације у два наврата довели државу у катастрофу. 
Нека Мађарска буде држава мађарског народа! Осигураћемо слободу и широка 
права радним масама, како би могли одбранити своје интересе да се чује њихов 
глас при државним одлучивањима.

Осигураћемо неповредивост личне имовине, као основу друштвеног и економ-
ског уређења.

Хоћемо аграрну реформу! Доделићемо земљу стотинама хиљада беземљаша 
и сиромашним сељацима да би обогатили мађарску националну снагу и да на ве-
кове учврстимо демократско мађарско државно уређење.“ (Проглас Привременог 
парламента мађарском народу, 21. децембар 1944.)

Наведите који се основни политички принципи формулишу у вези са 
будућности Мађарске. Установите шта је омогућило легитимност Привреме-

ном парламенту. Објасните чиме се образлаже постављање питања земље у до-
кументу. [Р]

СОВЈЕТСКА ОКУПАЦИЈА И 
ФОРМИРАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ 

ВЛАДЕ

Чланови СКК (Савезна Контролна 
Комисија) на једном митингу

КП
КгП

ДП
НПП

ПДП
Ванстраначки посланици

Синдикати

4,7%
5,1%

10,2%

21,8%

6,3%16,8%

35,1%

Састав Привременог парламента и Владе 1945.

Установите која политичка 
странка је била одлучујућа 

на оснивачкој седници нацио-
налне скупштине. Објасните 
разлоге. Да ли састав нацио-
налне скупштине реално од-
ражава тадашњи састав мађар-
ског друштва и политичку вољу? 
Образложите одговор. [З]

Каква је веза између слике 
и скице која показује сас-

тав Привремене националне 
скупштине? [З]

1

2

3

Архива
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„(…) 1. а) Мађарска је прекинула рат са Совјетским Са-
везом и Уједињеним нацијама, међу њима и са Чехосло-
вачком, прекинула је сваки однос са Немачком и објавила 
је рат Немачкој. 

б) Влада Мађарске обавезује се да ће разоружати војне 
снаге које се налазе на територији Мађарске и предаће их 
као ратне заробљенике. Влада Мађарске обавезује се да 
ће интернирати немачке грађане.(…)

7. Влада Мађарске и Главна команда прихватају оба-
везу да ће немачко војно власништво, које се налази на 
територији Мађарске, предати као ратни плен на распо-
лагање (совјетској) Главној команди, подразумевајући и 
бродове немачке флоте. (…)

12. Штете које је Мађарска учинила Совјетском Саве-
зу, Чехословачкој и Југославији окупацијом територија тих 

држава, Мађарска ће надокнадити Совјетском Савезу, Чехословачкој и Југославији. 
Поред тога, имајући у виду да Мађарска не само што је прекинула рат против 
Уједињених нација, већ да је и објавила рат Немачкој (…) учињене штете неће у 
целости, већ само делимично надокнадити. Ова надокнада штете установљава се 
у висини од 300 милиона америчких долара, коју ће у времену од шест година от-
платити у роби (у машинама, речним бродовима, житарицама, стоци итд).

18. За време трајања прекида ватре у Мађарској ће се формирати Савезна кон-
тролна комисија, (…) под председништвом представника савезне (совјетске) Глав-
не команде и са присуством представника Уједињеног Краљевства и Сједињених 
Држава.

19. Одлуке Прве бечке арбитраже од 2. новембра 1938. и 30. августа 1940. 
овим постају неважеће. (…)“ (Споразум о прекиду ватре између Савезничких сила 
и Мађарске, 20. јануар 1945)

Долазак ратних заробљеника на же-
лезничку станицу Њугати 

Објасните у којој мери је 
велики број мађарских рат-

них заробљеника, који су остали 
у иностранству, сузио маневарс-
ки простор унутрашње и спољне 
политике Мађарске. [З]

На основу докумената как-
ве војне задатке је требала 

да обави мађарска? Установи-
те у којој меру су се у докумен-
тима остварили  политички, дру-
штвени и економски интереси 
Мађарске. Образложите свој 
одговор. [Р]

„(…) Конференција за аграрну реформу састала се 10. 
марта 1945. у присуству чланова Владе и партијског ру-

ководства. Споразум је био хитан, да би се до 15. марта, као 600-та уредба мог-
ла плакатирати. (…)

С обзиром на важност и револуционарни значај аграрног питања, комунисти 
су од Владе за себе захтевали Министарство пољопривреде, тако да је Имре Нађ 
постао министар пољопривреде. Тиме су желели постићи двоструки циљ: да се 
за њих веже припрема програма аграрне реформе и извршења, али то постићи на 
такав начин да, без обзира на успех, створе што мутније и компликованије стање, 
чиме би онда могли отворити пут ка колективизацији, јер је то несумњиво био циљ. 
(…) Ја сам био присталица малопоседничке Мађарске. (…)“ (Ференц Нађ: Битка 
иза гвоздене завесе, 1990)

„1.§. Циљ уредбе (…) је да се оствари вековни сан мађарског земљорадника да 
му се у власништво врати  прастара баштина, земља. Укидањем феудалног систе-
ма великих поседа обезбеђује се демократски преображај државе и будући развој, а 
давањем имања земљопоседника у руке сељацима остварује се политичко, друш-
твено, економско и духовно уздизање вековима потлаченог мађарског сељаштва. 
Извршење аграрне реформе је национални интерес од животне важности и економ-
ска потреба. После укидања великопоседничког система Мађарске, пољопривреда 
ће се ослањати на јака, здрава и производно способна малопоседничка газдинства 
која ће се катастарски убележити као власништво малопоседника. (…)

9. §. Код откупа треба узети у обзир стварно стање које је постојало првог 
дана јануара 1944. године с тим да треба урачунати цело непокретно власниш-
тво једног власника које се налази под пољопривредном обрадом. Власништво 
шума уређује 19. §.

10. §. У циљу да се дође до земље у замену за откуп, треба узети у обзир по-
сед изнад 100 кат. јутара, односно, посед изнад 50 кат. јутара у кругу од 30 km ра-
чунатом од границе главног града.

11. §. У целини треба узети у обзир свако пољопривредно имање које прела-
зи 1000 кат. јутара (…)

АГРАРНА РЕФОРМА

Објасните зашто је за Кому-
нистичку партију било важ-

но хитно решавање аграрног пи-
тања. Зашто је баш комунис-
тичка партија била та, која је 
спровела радикалну аграрну 
реформу. Установите на осно-
ву каквих политичких предло-
га формулише уредба промену 
пољопривредних поседа. Уста-
новите колика је после уредбе 
могла да буде максимална ве-
личина преосталог имања, од-
носно, коју површину земље 
је могао максимално добити 
један подносилац захтева за 
земљиште. [У]

4

5

6

7
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33. §. Не може се једном земљораднику подносиоцу доделити већи посед од 
оног који једна породица може обрадити сопственим снагама. Код установљавања 
тога мора се узети у обзир положај имања које је намењено за поделу, квалитет и 
сврхu обрадиве површине.

34. §. Земља додељена једном подносиоцу захтева не може да превазиђе ве-
личину 15 кат. јутара њиве и рита заједно, а башта и виноград заједно 3 кат. јутра.“ 
(Уредба Привремене владе о аграрној реформи, 17 март 1945)

ПОГОНСКА СТРУКТУРА ПОЉОПРИВРЕДЕ 1935. и 1947.

Поседи 
(кат. јутара)

Имовински односи  
пре аграрне реформe

Имовински односи  
после аграрне реформе Промена (%)

Поседи

број % површина
(кат. јутара) % број % површина

(кат. јутара) % број површина

0–5 1 184 783 72,5 1 631 246 10,1 1 406 325 68,1 2 871 850 17,9 +18,7 +76,0
5–10 204 471 12,5 1 477 376 9,2 388 179 18,8 3 388 657 21,1 +84,9 +122,6
10–20 144 186 8,8 2 025 946 12,6 175 428 8,5 2 789 353 17,3 +21,9 +37,6
20–50 73 663 4,5 2 172 300 13,5 71 164 3,4 2 359 004 14,7 –3,3 +8,6
50–100 15 240 0,9 1 036 162 6,5 14 864 0,7 1 295 506 8,1 –2,4 +25,0
100–200 5 792 0,3 805 164 5,0 5 525 0,5 714 512 4,4 –4,6 –11,2
200–1000 5 202 0,3 2 124 801 13,2 4 034 0,2 1 352 728 8,4 –22,4 –36,3
1000–3000 768 0,1 1 250 599 7,8 504 0,0 796 007 4,9 –34,3 –36,3
изнад 3000 302 0,1 3 558 250 22,1 91 0,0 513 919 3,2 –69,8 –88,3

Установите како се измени-
ла слика пољопривредних 

поседа после аграрне реформе. 
Објасните до каквих економских 
и друштвено-политичких после-
дица су довеле поједине проме-
не. [З]

ИЗБОРИ 1945.

ФКгП КМП СДП НПП

17,2%

5,7%

16,9%

60,2%

Објасните зашто је коа-
лициона влада дошла на 

власт у Ма ђар ској. Наведите  
које портфеље је добила Пар-
тија малих поседника после 
формирања владе. Докажи-
те да је комунистичка партија 
дошла до већег утицаја у Вла-
ди него што су то омогућили из-
бори. [П] Састав владе и однос мандата у Парламенту после избора 1945.

Рецепт из штампе: вариво од коприве
„Скинути лишће са дршке, убацити у врелу воду, 
кувати 5 минута. Више не, јер губи садржај ви-

тамина. Оцедити на цетку и самлети преко најфинијег ножа машине 
за месо или изгњечити. Припремити светлу запршку (…) додати и по-
мешати коприву, посолити по укусу. Може се зачинити са мало мле-
веног бибера и прокувати. Ко год буде јео, мислиће да једе спанаћ. 
Запршку, наравно ако имате, можете прелити млеком или супом од 
костију, то само поправља укус, али може се припремити и само брзим 
мешањем уместо запршке, тако можете уштедети маст, а имаће пот-
пуно исти укус.“ („Киш Ујшаг“, 13. мај 1945).

ПОЛОЖАЈ
ПРИВРЕДЕ

Установите о каквим жи-
вотним условима сведоче 

слике и рецепт. Објасните еко-
номску и социјалну позадину 
торбарења и прикажите разли-
ке између града и села у смис-
лу инфлације. [У]

Крај инфлације. На улици чисте 
обезвређене пенгое, појављује 

се форинта

Сакупите старе новчани-
це из свог породичног кру-

га. К ако се новац може користи-
ти као ис торијски извор? Какву 
улогу је играо обрачун са инфла-
цијом у обнављању привреде? 
[Р]

Жене торбарке у пролеће 1945. у Бу-
димпешти 
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„У Другом светском рату од 14,5 милиона становника око 6,2% тј. 900 хиљада 
људи је погинуло. Процењује се да су од тога 340 – 360 хиљада били војници, а 
око 500 хиљада Јевреји. (…) У совјетско заробљеништво доспело је њих око 600 
хиљада, претежно војника, али и 100–120 хиљада цивила. Немачким властима 
предало се 300 хиљада.“ (Игнац Ромшич: Историја Мађарске у XX веку, 1999)

Мађари!
Трупе Црвене армије током прогањања непријатеља ступиле су на мађарску 

територију. Када Црвена армија закорачи на Мађарску територију, њен циљ није да 
освоји било који њен део и да промени садашњи друштвени поредак у Мађарској. 
(…)“ (Проглас Црвене армије мађарском становништву, 1944)

„(…) Спуштањем мрака град полако креће на починак, односно хтео би, јер су 
Руси тек тада кретали у акције. Светла није било па су мрачним улицама групе 
скитале и пљачкале све које су среле. Људске животе нису штедели, пљачкашке 
групе пуцале су одмах и многи су погинули у вечерњим и ноћним борбама.

Нису ни куће пружале заштиту, закључане капије проваљивали су или су руч-
ном гранатом дигли у ваздух; ако то није успело, наслонили би мердевине на зид 
и ушли би кроз прозор на спрату. Другом приликом, отворили су пролаз за заш-
титу од ваздушног напада – којим су власти из сигурносних разлога обезбедили 
пролаз између суседних подрума, да би становници имали где да се спасавају 
ако би се изнад њих урушила зграда; Руси су убрзо открили пролазе и после тога 
више нису ишли улицама, већ кроз подруме. Војници, који су продрли кроз капије 
или прозоре на спрату или кроз подруме, пљачкали су становништво и нападали 
жене. Дуго су ноћи биле испуњене вриском, пуцњавом, виком, гласним позивима 
за помоћ; и ми смо сваке ноћи стајали спремно да спречимо инвазију или упад. 
Црвена армија је у току 45 дана освојила Будимпешту, али опсада је много дуже 
трајала; сваки руски војник се појединачно изборио за свој плен, за жену.“ (Имре 
Ковач: Окупација Мађарске, 1979)

„Сељаштво је спасавало своју имовину како 
је могло: закопавали су жито, вино и кромпир, у 
шумама су скривали краве, свиње и коње, чађом 
су мазали лица девојака и маскирали их у бабе, 
а млади мушкарци су у страху пуштали браду 
приказујући се старијима, јер се ширила вест да 
сакупљају и односе млађе мушкарце. Ова вест 
је била истинита – али нису само младе односи-
ли, већ сваког ко им је пао у руке. Један мој поз-
наник, човек од шездесет година, журио је после 
једног напада преко тек ослобођене улице у Буди-
му у летњим ципелама и кућном огртачу, када га је 
један Рус пријатељски позвао »само на један мали 
послић«; овај човек се, као и многи други, пробудио 
у Јекаћеринбургу и тек након многих година стигао 
кући. (Шандор Мараи: Земља, земља…)

Установите у којој меру су 
људски губици зависили 

не посредно од ратних догађаја 
и,  евентуално, са каквим дру-
гим друштвено-политичким дога-
ђајима се могу објаснити. [У]

Распитајте се у породици о успоменама, де-
ша вањима из 1945. Које су најваж ни је разли-

ке између прогласа Црвене армије и се ћа ња ауто-
ра? Објасните могуће разлоге тих раз лика. [Р]

Будимпешта у фебруару 1945.

ГУБИЦИ МАЂАРСКЕ
У %

Мрежа железничких пруга 40%
Возни парк железнице 43–60%
Металургија 48,1%
Хемијска индустрија 48%
Текстилна индустрија 55,7%
Фонд рогате стоке 44%
Фонд коња 56%
Фонд оваца 80%
Фонд свиња 79%
Национална имовина 40%

Расправите ко је одговоран за рушевине, приказане на сли-
кама. [У]
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Једно од најспорнијих питања Мађарске историје XX века је процена догађаја из 1945.
Несумњива је чињеница да се Мађарска, помоћу совјетских трупа, успела ослободити немачке и њилашке 

владавине које су угрожавале животе многих људи. Ни то се не може оспорити да је, захваљујући победи коју 
је донела совјетска војска, настао мир у држави, могло се слободно изаћи из склоништа и започети нормалан 
живот.

Истовремено мора се установити да се совјетске трупе према становништву нису понашале као ослободиоци. 
За време борби и после совјетске трупе нису никоме гарантовале ни личну ни имовинску безбедност. После 1945. 
Мађарска је припала совјетској интересној зони и наметнут јој је друштвени поредак, коју већина становништва 
није желела.
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УНУТРАШЊОПОЛИТИЧКЕ БОРБЕ – ТАКТИКА НА-
РЕСКА Најважније политичке снаге су се сложиле да 
државни облик Мађарске буде република. После 
проглашења републике (1. фебруар 1946) Парламент 
је изабрао Золтана Тилдија за председника репуб-
лике, а вођење Владе је преузео такође представник 
малих поседника Ференц Нађ (Председник републике 
је у првом реду имао репрезентативну улогу).

Осим заједничког става по питању државног обли-
ка, око свих осталих питања, водиле су се оштре бор-
бе између ФКгП и МКП. Мали поседници, захваљујући 
изборним резултатима, покушали су да добију адек-
ватна места у државном апарату и да усмере државу 
у правцу грађанске демократије. МКП је хтела осигу-
рати и проширити своју позицију у органима власти. У 
том интересу настојала је да уништи политичку базу 
грађанских демократских снага, да би тако полако ос-
тварила привидно демократско преузимање власти. У 
борби за власт партија је спретно искористила масе, 
демагогију и средства застрашивања. Тактика им је 
била корак по корак доћи до циља. Своје противнике је 
– уз помоћ присутне Црвене армије – постепено потис-
кивала, одстрањујући полако новије и новије – за себе 
опасне групице партија – ривала и у правом смислу 
их је искомадала. (То су звали тактиком нареска). У про-
тивничке партије убацивали су симпатизере комунис-
та који нису прешли у МКП, већ су изнутра подрива-
ли своје партије, формирајући тзв. левичарске групе, 
које су подржавале комунистичку политику.

На предлог МКП оформили су Левичарски блок
(март 1946) учешћем партија МКП, СДП и НПП. Покре-
нули су напад на десничарску Партију малих посед-
ника, рекавши да су само са демократски настројеним 
(квази левичари) представницима Малих поседника 
спремни сарађивати. Искористивши прилику, када је 
ФКгП хтела исправити неправилности, које су дожи-
вели средњи и богати сељаци приликом аграрне ре-
форме, МКП је на улицама Будимпеште организовала 
дефиле  оних сељачких маса које су добиле земљу и 
које су узвикивале пароле: „Земљу не враћамо!“ (март
1946) Резултат није изостао. Министар Бела Ковач, 
члан Партије малих поседника поднео је оставку, а 
странка је искључила из својих редова двадесет чла-
нова, који су под вођством Дежеа Шуљока формирали 
нову партију (Мађарску партију слободе). Успело им је 
направити „још један одрезак на салами“.

После овога су се усталили напади на Партију 
малих поседника. У јавној администрацији увели су 
„Б“ листу, на десетине хиљада људи добило је от-
каз, тако су смањили партијску базу Партије малих 
поседника. Када је убијен један совјетски војник, ми-
нистар унутрашњих послова Ласло Рајк забра-
нио је рад свим цивилним организацијама, почев 
од извиђача, па до филателиста, чиме су задали нови 
ударац снагама грађанског друштва. Мали поседници 
су, у интересу организовања сељаштва, желели ство-
рити организацију сличну синдикату која би заступа-

ла интересе сељака. Пошто МКП то није могла спре-
чити, иницијативу је забранила Савезничка контролна 
комисија. Због утицаја тзв. политике нареска, утицај 
парламентарне већине ФКгП „стално је опадао и по-
лако почео губити улогу“ сабирне партије, захваљујући 
којој је и извојевана победа 1945.

ПАРИСКИ МИРОВНИ УГОВОР У фебруару 1947. у Па-
ризу је потписан мировни уговор па је тако и формал-
но окончан Други светски рат. Мађарска Влада гајила је 
озбиљне наде. Рачунали су да ће држава повратити свој 
суверенитет, да ће совјетске трупе напустити земљу, па 
ће демократске снаге моћи успешно преузети борбу са 
МКП. Морали су се разочарати, јер су совјетске трупе –
позивајући се на окупацију Аустрије – остале.

Што се територијалних питања тиче, веровали су 
да ће задржати пограничне територије које су сво-
јевремено вратили од  Румуније, али се ни ово оче-
кивање није остварило. Мировни уговор је, заправо, 
вратио тријанонске границе. Штавише, на тражење Че-
хословачке три села су одузета од Мађарске и припојена 
Чехословачкој (тзв. братиславски мостобран).

Мировни уговор по питању мањина био је неповољ-
нији од тријанонског. Пошто је нацистичка политика „ис-
користила“ заштиту мањина, а Совјетском Савезу би 
било непријатно подржавање тога, једноставно је то уки-
нуто. Тако је положај мањина постао унутрашње питање 
одређене државе, те су у том временском периоду ми-
лиони људи исељавани са својих огњишта.

РАЗБИЈАЊЕ ПАРТИЈЕ МАЛИХ ПОСЕДНИКА На при-
тисак Коминформа 1947. и МКП је желела да убрза 
прелазак. Пошто су унутрашњи послови и полиција 
били у рукама комуниста, намерним искривљавањем 
чињеница и увеличавањем изрежирали су измишљену 
државну заверу, за коју су окривили један део полити-
чара из Партије малих поседника. Више њих је ухапше-
но. Главног секретара ФКгП Белу Ковача нису успе-
ли заплашити, па су га због тога заробили совјетски 
војници (фебруар 1947). Председника владе, Ферен-
ца Нађа су за време његовог боравка у Швајцарској 
оптужили за учешће у завери и користећи се уценом – 
малолетним сином, који је остао у Мађарској – и при-
морали га да поднесе оставку.

ИЗБОРИ 1947. МКП је сматрала да је дошао тренутак 
да преузме власт, па је левичарски настројени члан ма-
лих поседника Лајош Дињеш, кога су поставили на мес-
то Ференца Нађа, као председник владе на силу, рас-
писао нове изборе.

Због разбијања Партије малих поседника која је фун-
кционисала као „сабирна партија“ – антикомунистичке 
снаге су на изборе изашле подељене у више странака.  
После велике изборне пропаганде МКП се није устеза-
ла ни од изборних превара. Комунистичке активисте –
већином су то били фанатични млади људи – сместили 
су у камионе и плавим цедуљама, које су служиле за 

33. Изградња диктатуре
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гласање оних бирача који су се у време избора налази-
ли ван својих бирачких места, гласали су за листу МКП. 
(Избори су били спроведени по принципу списка и гласа-
ло се на партије, а не на поједине представнике.) Више 
десетина хиљада гласова, који су добијени преваром, 
нису битно утицали на резултате избора, али су добро 
оцртавали политичке прилике да су под изговором из-
борне преваре комунисти поништили мандате Мађарске 
независне партије која је добила 670 000 гласова.

 Упркос превари на изборима МКП није успела 
увећати своје резултате више од 5,4% у односу на 1945. 
Мада је тиме постала највећа партија, демократске 
грађанске снаге су – заједно са малим поседницима –
чак и под оваквим условима остале у већини. Међутим, 
наредни догађаји су поново  доказали да су избори били 
само декор за политику. Демократске снаге нису мог-
ле доћи на власт, па су тако Владу формирали МКП, 

СДП, ПМП и НПП, у којој је сада већ и према начелима 
демократије, МКП била водећа снага. 

„ГОДИНА ПРЕВРАТА“ Међународна политичка по-
задина се од 1947. променила, а совјетско руковод-
ство се одлучило за радикалније промене. Слично 
другим средњоевропским комунистичким партијама, и 
мађарске комунисте су усмерили на остваривање бржег 
преласка. Прво су се ујединиле две радничке партије, 
МКП и СДП, привидно демократски; додуше десничар-
ске руководиоце су прво искључили (нпр. Ана Кетли) из 
социјалдемократске партије. Са комунистичким руково-
диоцима и програмом 1948. формирана је јединствена 
радничка партија: Мађарска радничка партија, која је 
убрзо укинула вишепартијски систем и увела отворе-
ну комунистичку диктатуру. Из тих разлога су комунис-
ти 1948. годину назвали годином преврата.

„1. Децембар. На предлог МКП, као део ста-
билизационог програма, под државно управ-
љање од 1. децембра 1946. потпало је пет 

најважнијих фабрика тешке индустрије: Фабрика челика и метала – Вајс Ман-
фред, Фабрика гвожђа код Римамурања и Шалготарјана, Фабрика вагона и ма-
шина у Ђеру, те три Ганцове фабрике: GANZ-MÁVAG, GANZ – Фабрика  бродо-
ва и кранова и GANZ Електрика. Овим потезом у државне руке је доспело 100% 
производње ливница, више од 60% производње металургије и гвожђа, више од 
половине производње машина и цела лака и хемијска индустрија. У исто време 
подржављени су (конфисковани) и капацитети електричних централа већи од два-
десет хиљада киловолт-ампера. Тако је на крају 1946. скоро 150 хиљада радника 
било запослено у фабричкој производњи и рудницима, у 43,2% државних фабри-
ка.“ (Хроника Мађара, Ofcina Nova,1996)

 „Од 862.704 кат. јутара поседа њива католичке цркве током аграрне рефор-
ме одузето је 765 684 кат. јутара, а за те одузете поседе нису добили никакво 
обештећење. Средином јуна на будимпештанском кружном путу, Терез керут, 
убијена су два совјетска војника у до данас неразјашњеним околностима. Пок-
ренут је судски поступак против атентатора. Као последицу претпостављени Са-
везнички надзорни одбор захтевао је укидање већине масовних црквених и ом-
ладинских друштава (КАЛОТ, КАЛАС, Момачке дружине, Федерацио Емерикана, 
Хришћанска социјална друштва, итд.)“ (Хроника мађара, Ofca Nova, 1996)

Које фабрике тешке инду-
стрије су крајем 1946. став-

љене под државно власништво? 
Објасните због чега је овај про-
цес текао брзо. Објасните как-
ве су друштвене и економске 
последице настале услед тога. 
Да ли је национализација  по-
могла краткорочне и дугорочне 
циљеве комуниста? [З]

Објасните како су мате-
ри јални губици утицали  

на рад цркве. Из којих разло-
га је покренуто сузбијање ор-
ганизација католичке цркве? 
Откријте у којој мери су ови ко-
раци служили политику кому-
нистичке партије. [У]

представници
сељачке
партије

(1948−50)

представници
Партије малих

поседника
(1946−48)

представници
цркве

(1945−48)

представници
бивше владајуће

класе
(1945)

представници
социјалдемократа

(1948−50)

комунистички
политичари
(1949−52)

представници гра-
ђанске опозиције

(1947) Тактика  нареска 

Установите против које пар-
тије је првенствено била 

усмерена тзв. тактика нареска. 
Наведите неколико карактерис-
тичних метода и средстава при-
мене „тактике нареска“. Об-
јасните какви политички односи 
су створили могућност успешне 
и делотворне примене те такти-
ке. [У]

велики жупани
у жупанијама

полицијапредседници општина
жупанијских градоваминистарства

СДП НПП Ванстраначки
посланици

ФКгПМКМ

Учешће партија у владајућим органима у пролеће 1946.

На којим подручјима Партија 
малих поседника, која је 
добила више од 50% гла-

сова,  није могла у тој размери 
бити заступљена? Осим ко-
муниста које политичке сна-
ге су добиле већу власт него 
што им је припадало на основу 
избора? Зашто је било могуће 
Партију малих поседника без 
већих конфликата искључити 
из власти до које је дошла пу-
тем избора? [З]

УНУТРАШЊОПОЛИТИЧКЕ 
БОРБЕ – ТАКТИКА НАРЕСКА
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Пронађите какве пароле и демагош-
ке тврдње је убацила комунистичка 

партија у политичку борбу против Партије 
малих поседника. Прикажите шта је од тога 
истина, а шта лаж. [Р]

Транспаренти на митингу који је организовао леви-
чарски блок

„(…) Ракоши је започео »тактику нареска« ( кумовао је Золтан 
Пфајфер), чиме је снагу Партије малих поседника хтео смањити ис-
под 40%, да би уступили место председника Владе Левичарском бло-
ку, боље речено комунистима. На тај начин више не би постојала преп-
река на путу за преузимање (тоталитарне) власти. (…)

Офанзива против Малих поседника проширила се формирањем 
Левичарског блока. У заједничкој изјави блока уједињене три партије 
позвале су Партију малих поседника да испуни њихове захтеве. (…)

Политички карактер захтева, без сумње, имао је за циљ сузбијање 
парламентарне већине Партије малих поседника. Левичарски блок 
захтевао је искључивање 80, а „О“ група 36 представника од 245. 
(…)

Под изговором »атентата« на Црвену армију НКВД се и отворено 
умешао у истрагу политичких предмета; више се нико није осећао без-
бедним, један за другим нестајали су људи, међу њима посланици, 
(Ласло Филер) тако да им се ни траг није знао. Фраза је промењена; 
после »фашиста« сада су већ прогањали »реакционаре«, али су сми-
сао појма проширили.“ (Имре Ковач: Окупација Мађарске, 1979)

Објасните зашто је Левичарски блок могао успешно наступити 
против Партије малих поседника. Каквим политичким акцијама 

је постигао резултате? Објасните зашто су се у рукама Комунистичке 
партије оптужбе политичких противника да су »фашисти« или „реак-
ционари“ показале делотворним. [У]

„(…) Господин Молотов је рекао да су већина станов-
ника Ердеља Румуни, мада тамо живи много Мађара 
и нешто Немаца. Ови народи су прилично измешани 

и немогуће је повући такву граничну линију која не би оставила много Румуна у 
Мађарској или много Мађара у Румунији. Он је цитирао писмо господина Милеран-
да, тадашњег председника Париске мировне конференције, које је у априлу 1920. 
послао вођи мађарске делегације. Отприлике гласило је овако: »У Тријанонском 
мировном уговору установљене границе за Мађарску настале су после свестра-
не анализе средњоевропских етничких односа и националних стремљења.« Јавно 
се зна да се прелазак Ердеља у Румунију 1919. догодио сагласношћу Сједињених 
Држава, Велике Британије и Француске. Совјетска влада се сложила са овом од-
луком. Хитлер се није сложио с тим и ставио га је ван снаге. Њихова је обавеза, 
дакле, поништење и поновна афирмација њихове раније одлуке.“ (Записник ми-
нистара иностраних послова победничких сила, 1945)

Карикатура са Париских мировних прего-
вора
Молотов: Али господо конобари, зар због 
тога, што се јадан Мишка Мађар касно 
пробудио, сад желите њему да наплатите 
цео рачун?

Откријте најважније противреч-
ности између карикатуре и тек-

ста. Сакупите из текста и карикату-
ре елементе парола које служе свес-
ном обмањивању (манипулација). [Р]

Одредите на основу карте, пре-
ма садашњим границама ко-

ји би градови остали под управом 
Мађарске. У којој мери је амерички 
предлог узео у обзир етничке грани-
це? Објасните зашто се на Париској 
мировној конференцији није појавио 
став који је заступала Америка. [У]

Планови граница америчке 
комисије за припрему миров-
ног уговора (1942–1943)

ПАРИСКИ МИРОВНИ 
УГОВОР

Чиме Молотов аргументује враћање тријанонских граница? Које чињенице 
не узима у обзир? [З]
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Установите на основу гово-
ра министра спољних пос-

лова, на које се принципе гради-
ла мађарска спољна политика. 
Откријте, какве територијалне 
захтеве је формулисао на ми-
ровној конференцији сакупите 
разлоге који су се чули у гово-
ру. Објасните који су разлози 
имали одлучујућу улогу у томе 
да територијални захтеви Ма-
ђарске нису узети у обзир на 
конференцији. [У]

„Демократска Мађарска одбија агресивну политику ревизионизма и изражавајући 
истинске осећаје мађарског народа, жели у миру и споразумно живети са свим 
својим суседима. (…)

Ту жељу, да сви Мађари желе живети унутар граница једне једине националне 
државе, треба сматрати оправданом, међутим, несумњиво је да је остваривање тог 
плана у сукобу са тешко отклоњивим географским и политичким тешкоћама. (…)

На жалост, морам установити да код нас, припадати некој националној мањини 
значи не само другоразредно држављанство, него и укидање људских права без-
бедности и, делимично, људског достојанства . (…)

Настојања победничких великих сила смо наслутили из Румунског уговора о 
прекиду ватре. Према 19. ставу овог уговора Ердељ, односно »његов већи део« 
припада Румунији. Узимајући овај текст као основу, само смо наступили са скром-
ним захтевима. Од 103 000 km2 Ердељске територије, која је пре Првог светског 
рата припадала Мађарској, само смо тражили враћање 22 000 km2, надајући се, 
да је то оно решење које обезбеђује договор између два народа. Па би тако уну-
тар граница Румуније остало отприлике исто толико Мађара колико би Румуна 
доспело на Мађарску територију. Због тога би оба народа имала идентичне ин-
тересе за задовољавајуће решење националног проблема, што би за мањине 
које живе са ове односно са друге стране границе, значило обезбеђивање ши-
роке територијалне аутономије. (…)“ (Говор министра спољних послова Јаноша 
Ђенђешија на конференцији за припрему Париског мировног уговора, 14. ав-
густ 1946)

„1. §. Ко изврши чин уперен против демократског 
државног поретка или демократске републике оства-
рене према I члану закона из 1946. или ко покрене 

организовање покрета, предводи такав покрет или га подржава значајним новча-
ним сретствима, кажњава се због почињавања кривичног дела.

(2) Кривично дело чини и онај, ко (1) узима активно учешће или помаже 
одређеном покрету или његовом организовању.

2. §. Чини кривично дело:
а) ко у (1) пасусу 1. §. одређеном покрету подстиче на промену државног ре-

жима или Републике,
б) Ради против слободе грађана или остваривања једнаких права или шири 

националне, расне или верске мржње, односно подстиче на деловање неким дру-
гим погодним средством.

3. §. Преступ чини онај ко велича ратни злочин или злочин против народа или 
неко ко законом одређена кривична дела или чиниоце таквих дела хвали.

4. §. (1) Преступ чини онај ко у присуству два или више лица шири неистини-
те чињенице или пак истиниту чињеницу изврће кварећи међународни углед који 
квари међународни углед или изазива презир према одређеном међудржавном 
поредку или републикедефинисаном у (1) пасусу 1. §-а.  

10. §. (1) Казна за дела одређена у (1) пасусу 1. §. и у 5. §. је смрт или дожи-
вотни присилни рад, у случају телесних проблема доживотни затвор, или принуд-
ни рад, који не може бити краћи од пет година, а у случају телесних проблема зат-
вор у трајању од пет до петнаест година.

(5) У случајевима казнених дела, која су одређена овим законом, свим 
случајевима треба придодати и споредне казне суспендовање, губитак службе и 
одузимања политичких права.“ (VII закон из 1946. о казненоправној заштити де-
мократског државног уређења и републике)

„У децембру 1946. су Ференц Нађ, председник Владе и  Бела Ковач, генерал-
ни секретар Партије малих поседника, добили приватне информације, да су на 
Војно-политичко одељење довели два човека, инжењера Балинта Арања и Домо-
коша Сентивањија дипломату, који је раније био веза између Москве и Национал-
не владе. Када је председник Владе позвао код себе министра одбране Албер-
та Барту, испоставило се да он није ништа знао о хапшењу које је обавило једно 
одељење његовог сопственог министарства. Ференц Нађ је позвао и Палфија (вођа 
Војно-политичког одељења) и у присуству његовог министра позвао га на одговор-
ност, зашто случај није пријавио Барти? Генерал се бранио да још нема довољно 
информације, али то поуздано зна, да су наишли на трагове завере. Ференц Нађ 
је поставио директно питање; јесу ли радили против устава и демократског порет-
ка? Палфи је збуњено тврдио да такво питање нису поставили ухапшенима, али 

РАЗБИЈАЊЕ ПАРТИЈЕ
МАЛИХ ПОСЕДНИКА

Сакупите, какве казнене ме-
ре формулише закон. Обја-

сните, зашто је прихватање за-
кона помогло долазак комуни-
ста на власт. [З]

Бела Ковач, генерални секретар 
Партије малих поседника (ФКгП).
Време његовог хапшења је данас (у 
Мађарској) Дан жртава комунистич-
ке диктатуре
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како је рекао, да је највероватније реч о завери, јер иначе зашто би се удружива-
ли? На сугестију председника Владе министар одбране Барта је ради разјашњења 
нејасног Палфијевог одговора потражио ухапшене. Стража ни сопственог минист-
ра није пустила до ухапшеника.

Ствар се завршила тако, што је Барта хтео да позове Палфија на одговорност 
и наложио је пуковнику Ђерђу Порфију, који је тада био командант града Будим-
пеште, да ухапси Палфија. Порфи је одговорио министру, да он по тим питањима 
делује само по упутству Мађарске комунистичке партије, па ово наређење неће 
извршити. После тога се умешао и Ракоши, одбранивши Палфија. Ференц Нађ у 
почетку није одустајао и затражио је истрагу против Палфија. Тада се појавио код 
њега совјетски генерал Кондратов, политички официр Контролне комисије и са-
општио му да се, нажалост, догодила  грешка, јер  је тумач лоше превео Палфију 
упућене речи, па истрагу треба обуставити. (…)“ (Ференц Кубињи: „Највећи одре-
зак саламе“. Капу, 1988/4)

„Ова завера за нас има огроман значај, јер све то, што смо до сада објављивали, 
да реакција покушава да се афирмише кроз Партију малих поседника, чак и у 
детаљима, потврђена је у целости. Сада није само то важно за нас, да ову заверу 
откријемо, истребимо, и њихове вође на одговарајући начин казнимо. Важно је и 
то, да из њега извучемо максимално политичко наравоученије и да раскринкамо 
узајамни политички утицај реакције и десног крила Малих поседника. (…) Због тога 
ова завера има велики значај, она јако утиче на цео исход планиране стратегије 
за 1947. годину. Ово је тежак камен који сада још лети и не зна се где ће се заус-
тавити. Радићемо на томе да његов утицај буде максималан.“ (Ракоши, о посло-
вима „Мађарске заједнице“, 1947)

Сакупите какви људи, са 
каквим политичким и вој-

ним чиновима се појављују у 
тексту. Установите где и у как-
вој мери је повређено пра-
во контроле владајуће струк-
туре. Која политичка снага је 
имала најзначајнији утицај на 
рад полиције? Откријте уло-
гу совјетских војних снага у по-
литичкој борби. [Р]

Установите за какав је циљ  
Ракоши хтео користити ис-

тражни поступак против Мађар-
ске заједнице? Откријте како су 
се остварили Ракошијеви поли-
тички циљеви и објасните какве 
везе постоје између текстуалног 
и сликовног извора. [У]

„Иштван Ковач: Нека другови не буду претерани поштова-
оци закона!

Поред оних особа које је закон избрисао са бирачких спискова из изборних 
права још треба искључити 7-800 хиљада људи. Како то изгледа по жупанијама? 
У сваком бирачком округу (укупно 16) треба искључити хиљаду пута толико реак-
ционара колико кандидата има у жупанији. На пример, у изборном округу Чонград 
– Чанад има 36 кандидата. Тамо се дакле, треба ослободити 36 000 реакционара. 
Никако мање него што сам рекао, заправо, може нешто више. (…)

Иштван Сирмаи: Задатак нам је да сузимо бирачки табор реакције. (…) Кому-
нисти, који раде у сабирној комисији, могу захтевати приказивање разних доку-
мената пре одбијања права гласа. (…) На пример, када сабирна комисија упита, 
да ли сте били члан некакве организације, може затражити било какав документ. 
Потребно је одређено време за прибављање документа, тако време пролази (…), 
на овај начин се може искључити знатан број гласача. Биће мање гласача па тако 
расте процентуални однос наше партије.

Од министарства унутрашњих послова очекујемо помоћ. На листама за 
пебројавање биће постављено изузетно много питања. Међу тим питањима тре-
ба пронаћи разлог за искључење.“ (Комунистички етички изборни кодекс, 1947)

МКМ
ФКгП

СДП
НПП

ДНП
МФП

ФМДП

12,3%

15,1%

4,5%

16,8%

25,1%

17,1%9,1%

Сакупите колико посланич-
ких места су имале тзв. 

грађанске партије у парламенту 
1947. Установите колики % ман-
дата је то значило? Установите 
у којој мери су резултати избо-
ра 1947. били успешни, а у којој 
неуспешни са становишта кому-
нистичке партије. Који су чинио-
ци, осим изборних превара, иг-
рали улогу у томе и што је Кому-
нистичка партија добила највећи 
број гласова. Прикажите у којој 
мери састав Владе одражава 
парламентарне односе снага и 
друштвена очекивања. [Р]

Састав Парламента и Владе после избора 1947.

ИЗБОРИ 1947. На основу  којих мотива је 
формулисан „етички ко-

декс“? Установите које каракте-
ристике епохе се могу прочитати 
из извора. [З]
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„Мађарска демократија се налази у кризи. Налази се у кризи, јер живи у стра-
ху. Муче је две врсте страха: плаши се од диктатуре пролетаријата и плаши се 
од реакције. Стварни разлози не оправдавају ни једну врсту страха: сви они у Ма-
ђарској који хоће диктатуру пролетаријата и сви они који желе повратак реакције, 
налазе се у занемарљивој мањини, а ни спољне силе не гледају радо на било 
који обрт.

(…) онај ко од Мађарске жели направити члана совјетске државе, тај је издајица 
домовине; онај, који у Мађарској хоће рестаурирати Хабзбурговце и он је издајица 
домовине, а издајица домовине је и онај који жели Мађарску ставити пред лаж-
ну алтернативу да се може бирати само између ова два правца: тај је двостру-
ки издајник домовине, јер између та два пута постоји трећи, једино исправни пут, 
могућност независне слободне Мађарске, али која води радикално демократски 
пут.“ (Иштван Бибо: Криза Мађарске демократије, 1945–1949)

„Основне црте мађарске историје између 1945. и 1990. одредио је Совјетски 
Савез. Мада све детаље и улогу Кремља у различитим временским сегменти-
ма још не познајемо, основне намере московског руководства – совјетизирање 
Мађарске и њено деградирање у сателитску државу – сасвим је јасно. Неоснова-
но је, или веома дискутабилно, оцењивање деловања совјетске војске 1945 – 1948. 
као „ослобођење“, иако су многи због немачке и њилашке владавине субјективно 
тако и доживели.“ (Кристиан Унгвари, Рубикон, 2001/10–2002/1)

„Народни фронт је био реална историјска алтернатива, обрачун са коалицијским 
партијама, народним органима и другим демократским формама и институцијама 
ни из далека нису били историјски неизбежни. Расправе у вези са вишепартијским 
системом и у Мађарској комунистичкој партији су престале тек 1948–1949.“ (Тибор 
Хусар, цитира из историјског часописа Рубикон, 2001/10–2002/1)

„Прелазни период између 1944. и 1949. називати »народном демократијом« или 
»периодом коалиције«, што је у протеклим годинама, углавном, чинила мађарска 
историографија, је, дакле, такав израз који управо суштину преображаја и правце 
оставља замагљеним. То, што ово многи нису видели унапред, а други нису тако 
доживели, не мења циљ Совјетског Савеза и мађарских комуниста који су од са-
мог почетка били совјетизација Мађарске.“ (Игнац Ромшич: Историја Мађарске у 
XX веку. Озирисово издање, 1999)

„Увезени политички модел: једно од својстава државних и политичких заједница, 
названом „европским социјалистичким земљама“ које су постојале у периоду 
између 1948–1999. било је да је у ослобођеним и окупираним територијама од 
стране Совјетског Савеза уведен један идеолошки сличан политички систем. Тај 
политички систем се у том простору није формирао као резултат развоја појединих 
држава или простора, већ га је чинио политички модел увезен из Совјетског Саве-
за, а локално друштво га је за сво време сматрало владајућим системом, уведе-
ним од стране Совјетског Савеза.

Својство овог политичког система – то јест да се овај простор истовремено 
држи у функцији окупиране зоне у жељи да буде историјски прихваћен као друш-
твена формација (социјализам) – одредило је историју целокупног табора.“ (Фе-
ренц Глац, Historia (Историјски часопис, 1996/4)

Сакупите најважније тврд-
ње различитих вреднова-

ња. Откријте каквим аргумен-
тима аутори подржавају поједи-
на мишљења. Установите, да 
ли је могуће у процесу обрачуна 
са грађанском демократијом ис-
казати „заједнички рецепт“ и 
„заједнички план темпа“. Објас-
ните какву улогу су играли мос-
ковити (мађарски комунисти ко-
ји су у међуратном периоду и за 
време Другог светског рата бо-
равилиу Совјетском Савезу) у 
изнуђивању промена, односно 
Савезна Контролна Комисија.“ 
[У]
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Неки од историчара позитивно приказује период између 1945–1947. као напредан демократски, са образложењем 
да су успели да се укину феудални односи, који су владали пре Другог светског рата; и да је настало ауторитативно, 
конзервативно и националистичко државно уређење и формирани су грађанско демократски политички односи. 
Насупрот томе, прилично велик број историчара сматра да појава совјетске армије у Мађарској није донела 
демократију, већ једну нову диктатуру, која се формирала већ од 1945. и трајала до 1947. Гл
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ИЗГРАДЊА ТОТАЛИТАРНЕ ДИКТАТУРЕ Паралел-
но са изградњом једнопартијског система убрзали су 
и национилазицију (одузимање приватних добара 
у корист државе) привреде: 1947. банке, 1948. погони 
који су имали више од сто радника, 1949. трговине на 
велико, погони са више од десет радника, и одлучујући 
део занатлијских радњи, трговине на мало, све је по-
држављено. Тако је држава постала свемоћна, а са њом 
и партија која је све држала у својим рукама, а грађани 
у потпуности подређени.

Исто тако на ред су дошле и школе (само неке ин-
ституције су могле остати у власништву цркве). Овај про-
цес је праћен са великим губицима: на стотине школо-
ваних свештеника је отпуштено. Да би сломили като-
личку цркву, на основу измишљених оптужби, подигли 
су оптужбу против острогонског надбискупа, Јожефа 
Миндсентија, који није пристајао на компромисе и осу-
дили су га на доживотну робију (1949). Убрзо су слич-
ну судбину доживели и високи представници других црка-
ва. 

Преокрет друштва завршио се укидањем цивил-
них организација и вишепартијског система. Коначно 
укидање партија отпочело је њиховим утапањем 1949. у 
Мађарски независни народни фронт (а од 1954. звао 
Патриотски народни фронт). На једнопартијским из-
борима одржаним 1949. МДП је „освојила“ 96% гласо-
ва: у Мађарској је настала диктатура пролетаријата. 
Усвојен је нови Устав, који је учврстио водећу улогу 
комунистичке партије (коју су од тада називали само 
„партија“) и Мађарске Народне Републике. Улогу пред-
седника републике преузео је Председнички савет, а 
уместо самоуправног система изграђен је систем саве-
та за извршење централне воље (1950).

ФУНКЦИЈА СТРАХА Систем је обећавао бољи жи-
вот милионима сиромашних људи, међутим остварио 
је само делић обећања, па се круг истинских симпа-
тизера диктатуре све више сужавао. Власт, следећи 
совјетски пример, своју моћ је заснивала на страху.

Раније Одељење државне безбедности [ÁVO] при-
падало је Министарству унутрашњих послова, сад је 
осамостаљено под новим називом Управа државне 
безбедности (ÁVH, 1948). Руководилац озлоглаше-
не сурове организације постао је Габор Петер, који је 
упутства добијао непосредно од првог човека партије, 
Маћаша Ракошија. АВХ је прво напао чланове бив-
ших демократских партија, представнике цркви, кула-
ке и интелигенцију. У ствари, нико се није осећао си-
гурним, јер црни аутомобил је могао доћи у зору по 
било кога, суштина терора је било застрашивање, а 
сама жртва, као личност, била је у другом плану. Ство-
рили су логоре за интернирање (Киштарча) и казне-
не логоре (Речка).

Слично Совјетском Савезу, после учвршћивања 
власти, терор је захватио и чланове партије и у борби 
за власт, чак и већи број руководилаца партије. Прво 
су на ред дошле вође некадашње Социјалдемократске 

партије (нпр. Ђерђ Марошан), па комунисти који пре 
1945. нису живели у Совјетском Савезу (нпр. Ласло 
Рајк, Јанош Кадар). Њихово осуђивање је показала да 
партија, тј. Маћаш Ракоши располаже тоталитарном 
влашћу.

Највећи одјек је имао Рајков процес, односно његово 
погубљење 1949.

„ДРЖАВА ГВОЖЂА И ЧЕЛИКА“  Како у политици, 
тако и у економском животу копиран је совјетски модел. 
Привредом је поред Ракошија управљао Ерне Гере.

Припремајући се и за Трећи светски рат, истакли 
су за циљ развој тешке индустрије. Хтели су постати 
„држава гвожђа и челика“, али овај циљ није одговарао 
ни природним могућностима земље, нити развијености. 
Трагичност коју је носила насилна индустријализација је 
да су по цену огромних жртава створили индустрију 
са ниском стопом продуктивности. Развој тешке ин-
дустрије био је повезан са самоснабдевањем које је 
у то доба већ било застарело: отварани су рудници уз 
велике трошкове подизане фабрике, како држава не би 
била зависна на било ком подручју од других држава.

Све те инвестиције биле су изоловане од светског 
тржишта и прилива страног капитала у земљу, стваране 
искључиво из унутрашњих извора: ове изворе ство-
рили су на рачун и штету пољопривреде, инфраструк-
туре и животног стандарда. У току обрачуна са приват-
ним власништвом паралелно су увели планску прив-
реду, то јест, уместо тржишног механизма развој прив-
реде усмеравао је Земаљски плански уред. (После зав-
ршеног трогодишњег плана за обнову, 1950. почела је 
примена првог петогодишњег плана). Тешкоће планске 
привреде су се одмах показале, партијско руководст-
во је повећавало бројке у плану, које су иначе од са-
мог почетка биле нереално високе. Услед неразумног 
управљања, супротно свим напорима, производња је 
до 1952. опала, а погоршао се и животни стандард 
становништва.

КОЛЕКТИВИЗАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ   Кому-
нисти су аграрну реформу од самог почетка сматра-
ли само политичким маневром, па је МДП одмах, на-
кон доласка на власт, објавила колективизацију и 
отпочело је њено насилно спровођење. Влада је 
против сељаштва наступила економским и поли-
тичким средствима. Подигла је порезе сељацима и 
повећала њихове обавезе. Било је година када су од 
сељака одузимали и семе за сетву (почистили су све 
са тавана). За сламање сељачких газда коришћен је 
совјетски метод: назвали су их кулацима. Њихове по-
резе и обавезе према држави су подигли у иреалне ви-
сине, па су полицијским снагама наступили против њих. 

Пропаганда, која је ширила вест о предностима 
државних газдинстава, није наишла на одзив код већине 
сељака који су поседовали земљу. Сељаци нису дали 
своју земљу, било да је она наслеђена или новосте-
чена. Формирање задруга совјетског типа – од својих 

34. Ракошијева ера
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Сакупите из извора карак-
теристике монтираних про-

цеса. Откријте какве је мисли 
и осећања могло изазвати са-
слушање код једног убеђеног ко-
мунисте. Зашто су били потреб-
ни монтирани проицеси? [Р]

чланова су у потпуности одузели земљу – наишао 
је на чврст отпор. Насилним методама успели су само 
трећину сељака присилити да уђу у задруге, у исто вре-
ме опала је пољопривредна производња.

Колективизација – слично совјетском примеру – 
је и у Мађарској служила идеолошким, политичким и 
економским циљевима. Партијско руководство је хте-
ло да државни утицај у пољопривреди буде пре-
судан, сматрајући то развијенијим обликом, а у исто 
време је желело да сломи приватно власништво и 
онемогући отпор независног сељаштва. Са економ-
ске стране гледано задруге су у првом реду служи-
ле индустријализацији. Стварањем задруга олакша-
но је преусмеравање енергетских извора, односно, оси-
гураван је одлучујући извор екстензивног (пространог) 
индустријског развоја: радна снага.

ПОЛИТИКА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И КУЛТ ЛИЧНОС-
ТИ  И управљање културом било је у рукама партије, 
која је и на овом пољу копирала совјетски пример. На 
челу културног живота био је Јожеф Реваи, представ-
ник идеологије класне борбе и шематизма. У свим 
видовима културног живота промене су направили на-
учни радници и уметници који су били постављени од 
стране партије. Онај ко се супротставио, био је избачен 
из научног или уметничког живота.

Следећи совјетски модел култа личности и у Мађар-
ској је уведено величање Стаљинове личности и 
Маћаша Ракошија. Почев од школских учионица, па до 
саобраћајних средстава свуда су били окачени њихови 
портрети, а вајари и сликари су били принуђени да 
стварају дела која величају вође. И у научним радови-
ма се морало позивати на њих. Ракошијев култ личности 
је достигао свој врхунац на прослави његовог шездесе-

тог рођендана када је организовано на стотину просла-
ва са циљем величања „славног вође“. Ђаци основних 
школа су писали песмице и величали га .

РАКОШИЈЕВ ПАД – ПЕРИОД ВЛАДЕ ИМРЕА НАЂА
Стаљин је умро1953. Из настале борбе за власт као по-
бедник изашао је Хрушчов који је осудио Стаљинову 
политику (види стр. 161). Мађарско партијско руко-
водство су позвали у Москву и наредили им да исправе 
учињене грешке (култ личности, спискови кулака, прете-
рана индустријализација). Совјетско руководство је извр-
шило смену: Ракоши је задржао позицију шефа партије, 
а уместо њега председник Владе постао је Имре Нађ.

Имре Нађ је у свом извештају пред скупштином из-
нео планиране промене. Планирао је повећати улогу 
парламента, корекцију несразмерне и стране поли-
тике привредног развоја, заустављање даљег фор-
мирања земљорадничких задруга и укидање непра-
вилности. Укинули су процесе интернирања, жртве мон-
тираних процеса, социјалдемократе и комунисте су ре-
хабилитовали и пустили из затвора.

Председник Владе је започео спровођење свог 
програма: обуставио је насилно  формирање земљо-
радничких задруга и крупних улагања, ублажио је сис-
тем обавезног откупа и донео мере за побољшање жи-
вотног стандарда (нпр. повећање плата, смањење цена, 
побољшање снабдевања).

Међутим, водећа политичка снага је и даље била  
партија чија је политика усмеравана из Москве. Из тих 
разлога Ракоши је више пута путовао у Москву – због 
спољнополитичких напетости у Совјетском Савезу по-
ново је привремено на власт дошла тврђа линија.  Ра-
коши је издејствовао смењивање Имреа Нађа. (1955). 
Власт је поново доспела у руке Ракошија.

„К[адар]: Добро. Слушај. Рекао сам да 
ми немамо много времена и кажем: Ти 
ниси наш човек, већ си човек наших 
непријатеља. Упамти то.

Р[ајк]: Ја вас молим да …
К: Немој се смешкати јер овде…
Р: Ја се не смешкам, ја вас молим, да не буде трагична грешка.
К: Станимо. Упамти следеће: ти ниси наш човек, већ си човек наших непријате-

ља. Упамти то. Друго: Немој гајити никакве илузије, наше партијско руководство 
је у потпуности сагласно по овом питању. Јеси ли ме разумео?

К: За нас овде постоји само једно питање, да ли си ти један несрећник, који је 
постао жртва непријатеља, или си пак од момента ступања у раднички покрет свес-
ни, тврдоглави и јогунасти непријатељ овог нашег покрета? То је једино питање и 
на то требаш одговорити својим ставом. Јеси ли то разумео?

Р: …ја могу рећи само једно, да од две врсте замерки ни једна није истинита.… 
Нити сам био тврдоглави непријатељ партије, нити сам пао у мрежу непријатеља, 
да би ме искористио против партије, за издају партије, за напад партије с леђа. 
(…)

К: Па реци само, Рајк, зашто нас сматраш глупима, па зашто сада не седимо 
на твом месту Гере или Реваи или Фаркаш или ја?.…

К: Јеси ли спреман да кажеш све то што си учинио, и тако, како си то учинио, 
и у чијем интересу си учинио, на чији налог, са чијом сагласношћу, у чију корист? 
– Јеси ли вољан то казати или не?

Р: Имао бих једну молбу. На један тренутак биће слободно пре него … [овде 
се не разуме].

ИЗГРАДЊА ТОТАЛИТАРНЕ 
ДИКТАТУРЕ – ФУНКЦИЈА СТРАХА

1

2

Зашто је суштинска црта 
диктатуре тражење издај-

ника? [З]

Архива

Плакати који упозоравају на будност
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Моја би молба била само да све дотле, док се предмет у вези са мном не 
разјасни и не заврши, да се мојој супрузи ништа не деси.

Ф[аркаш Михаљ].: То зависи од вашег држања.
Р.: …[не разуме се]
Ф.: зависи од твог држања, Рајк.
Р.: Добро, хвала.
[пауза]
П[етер Габор]: Ти, почев од овог тренутка ниси комуниста, ниси члан комунис-

тичке партије и ову реч, друг, немој више користити, јер колико пута будеш корис-
тио, видећеш шта ће бити. Друго: јеси ли вољан за један сат написати све што си 
учинио, да или не?“ (Записник са саслушања Ласла Рајка, 1949)

На основу скице докажите 
да је у Мађарској владала 

комунистичка диктатура.Обја-
сните опасности друштвенопо-
литичке структуре која је прика-
зана на скици. [З]

Секретаријат МДП
(Ракоши, Гере, Фаркаш)

Државна безбедност
(ÁVH)

погранична
служба

војна обавештајна
служба

војна одбрамбена
служба

снаге унутрашње
безбедностиполиција

Министарство унут-
рашњих послова

Полиција и органи унутрашњих 
послова

„На основу изворних докумената који су преостали, могуће је реконструисати да 
је у пролеће 1951. полицији поверено да састави спискове различитих категорија 
»непожељних елемената«. У Будимпешти је уручено 5 893 одлуке о исељењу по-
родица, а на крају су иселили 5 182 породице. 5 182 породице је укупно чинило 
12 704 особа. Исељавање се одвијало у Будимпешти између 21. маја и 18. јула тј 
за непуна два месеца. Према процени, других 1200-1400 породица се самовољно 
преселило у провинцију, бојећи се исељавања.“ (Писање Андраша Раткаија, 
Хисторија,1981/3)
Исељавањем непожељних елемената снага и утицај непријатеља је ослабила, 
а ојачао је утицај власти међу запосленима. Расејали смо значајан део непри-
јатељске базе, а у оним насељима где смо ове елементе настанили, продуби-
ло се непријатељство између класа, а мржња радног сељаштва је расла против 
слојева-израбљивача. 

„О категоријама таквима као што су »демократија или диктатура« нисам раз-
мишљао, већ о  таквима као »реакција или прогресија“. За мене је прогресија ау-
томатски значила деловање комунистичке партије и са њом савезничке левичарс-
ке групе. А реакција, сви они, који нису били привржени комунистичкој идеологији.“ 
(Андраш Хегедиш: Живот у сенци једне идеологије)

„Ако одустанете од своје тврдоглавости – завршавао је свој говор авехаовац –, 
партија ће бити милостива према вама. Шта више, већ сутра вам се може поправи-
ти стање. На пример: добићете ћебе, другу ћелију, нормалну храну, месо. Замисли-
те: месо. Ако не одустанете то ће изостати, што не верујем да волите. У том случају 
– слегнуо је раменима – кривите себе. Ви ћете одредити цену. Дакле, можете бира-
ти. Надам се да сте разумели? (…)

На надуваним стопалама местимично ми је пукла кожа; у зглавцима на рукама, 
услед удараца гумене палице, пукле су крвне жиле, а дланови су ми се претворили 
у надувене јастуке тамноплаве боје, која је прелазила у црно, прсти су ми се наду-
ли. Но, мада сам већ више од недељу дана мокрио крв, моје телесно стање и после-
дице ме нису много бринуле, једва ме је занимало. Много више ме је бринуло да ли 
ћу моћи спавати бар четврт сата, и да ме не носе на саслушање баш у то доба када 
деле рано поподневну запржену чорбу или поподневно вариво од пасуља. (…) У 
таквим околностима ме је наводио млади авехаовац да заправо од самог робијаша 
зависи, да ли ће мењати своју судбину или не. (Бела Сас: Без икакве присиле)

Сакупите које су друшт-
вене групе исељавали у 

1950-им годинама. Објасните 
по којој основи је неко одлу-
чивао да ли је неко реакцио-
нар (назадан) или прогресивац 
(напредан). Ко је имао право на 
одлучивање? Установите која 
историјска категорија је служи-
ла за поделу друштва.[Р]

Изјава

Изјављујем под  кривичном од-
говорношћу да о мом испитива-
њу при АВХ, о оном што сам ви-
део и оном што сам чуо, никада 
ником, ни под којим околности-
ма нећу причати. Примам к знању 
да ако прекршим обавезу, про-
тив мене ће АВХ покренути кри-
вични поступак.

Будимпешта, 8. мај 1953.

потпис   

На основу документа опи-
шите однос појединаца и  

власти. Која је била улога ове 
изјаве? [З]

3
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Уз помоћ извора одреди-
те појам култа личнос ти.

Уста новите чиме аутор доводи 
у везу формирање култа лич-
ности. Образложите  свој став. 
Објасните какве ме ђусобне ве-
зе открива. Установите који су 
би ли ауторови циљеви. [У]

КОЛЕКТИВИЗАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ ОРАНИЦЕ 
(У ХИЉАДАМА ЈУТАРА)

Година Државно
газдинство Задруга

Газдинство
ситног 

сељаштва
„Кулак“

1949.  113   76 7731 1650
1950.  463  419 7331 1271
1951.  685 1253 6620 1271
1952. 1050 1795 6019  530
1953. 1300 2470 5067  449

ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Година Новчани порез
сељаштва (форинта)

Месечна плата
државних службеника 

(форинта)
1950. 330  683
1951. 554  729
1952. 449  928
1953. 314  988
1954. 427 1082
1955. 500 1235

Какав правац можете пратити на основу табела? Откријте разлоге 
наглог смањивања броја „кулака“. Упоредите како су се  форми-

рали приходи сељаштва и радника. Објасните какве се везе показују 
међу подацима. [З]

Сељачка породица се учлањује у земљорадничко удружење

Одредите којом приликом и каквим циљем је на-
прављена ова фотографија. Одредите њену функ-

цију као докуменат једног времена. Каква осећања из-
ражава лице жене и мушкарца са слике? [У]

Жупанијски руководиоци контролишу раст 
памука у Чонграду, машине за обраду па-
мука у Мађарској. У Ракошијевој епохи 
– користећи ранија искуства – радили су на 
одо маћивању нових биљака (памук, пири-
нач итд)

Објасните због чега је одређивано гајење таквих биљака којима кли-
матски услови нису одговарали. [У]

АВХ-овци на тавану једне сељачке породице трагају за пољ о-
привредним производима 

На какве друштвене и политичке односе упућује 
слика? Објасните зашто су у то време контролиса-

ли при ватни живот? [У]

 „Од партијског руководиоца – требало му је 
само три до четири године – постао је »муд-
рац« који није само интерпретирао, него је и 

»даље развијао« теорију марксизма – лењинизма, његово име је, код помињања у 
јавности, изазивало громки аплауз, такав, да су људе заболеле руке, а громки ап-
лауз су систематски почињале организоване групе (…) и само се мало људи мог-
ло видети, којима су руке остале непокретне. Држава је била пуна његових порт-
рета. Када су младе војнике упитали: – Ко је председник Републике? – редовно су 
погрешно одговарали: – Ракоши. – Ко је председник Владе? – Ракоши. – Ко је ге-
нерални секретар Партије? – Ракоши. (…)

 ПОЛИТИКА У ОБЛАСТИ КУЛТУ-
РЕ И КУЛТ ЛИЧНОСТИ 

9

10

11

12

13

14

15



Биполарни свет / 193

Издигао се из масе народа као нико до сада, на крају је остао потпуно сам. Мис-
лим да није имао пријатеље [могуће је да их никада није ни имао]. (…)

У доба монтираних парница Ракоши је водио рачуна о томе да што више људи 
окриви. Тако је поступало цело Централно руководство партије кад нас је убедило 
о „заснованости“ измишљених оптужби против Рајка. После смрти Стаљина 1953, 
највероватније још пре јунског пленума Централног руководства, једном прили-
ком казао сам Михаљу Фаркашу : »Ракоши је немилосрдан човек«. Одговорио је: 
»Да, немилосрдан је (…)«

1962. имао сам прилике разговарати са Гереом. Упитао сам: »Ниси ли могао 
Ракошију да вежеш руке?« »Не – одговорио је – Ракоши је био заљубљен у овак-
ве ствари.«“ (Из сећања Шандора Ноградија, заменика  Михаља Фаркаша минис-
тра одбране, 1966)

Ракоши прима изасланике I конгреса 
задругара (Уметничка слика Берта-
лана Пора)

На основу слике прикажи-
те карактеристике оновре-

меног уметничког приказа. На 
основу слике оцените Маћаша 
Ракошија. Откријте политичке 
намере слике. [З]

„Маљенков: Ми критички посматрамо поло-
жај Мађарске. Волели бисмо када би и дру-
гови критички посматрали и казали своје 
мишљење о недостацима. Имамо утисак 

да мађарски другови потцењују недостатке.
Берија: Што се тиче законитости и правосуђа, друг Маљенков је у праву. Друг 

Ракоши нас је погрешно разумео у вези са овим питањем. Није реч о томе, што је 
друг Ракоши говорио о 30–40 000 ухапшених, да је њихов број нешто већи.

Није исправно што друг Ракоши даје упутства кога треба ухапсити, а кога 
претући. Човек кога туку, даје такво признање, каква желе испитни органи, признаће 
да је енглески, амерички шпијун, или било шта, што желимо. Али овако истину ни-
када нећемо сазнати. Овако можете осудити невине људе. Закони постоје, њих 
мора свако да поштује. То, како треба вршити истрагу и кога треба хапсити, како 
треба испитати, то треба оставити истражним органима . (…)

Ове године хоћете да инвестирате 19 милијарди. Против становника води се 
прави репресивни талас, од 4,5 милиона одраслих становника покренули сте пар-
ницу против 1 500 000 становника у току 5,5 година. За то време било је 1 150 000 
прекршајних предмета. Кажњавате за небитне ствари, самовољно кажњавате. 1949. 
сте усвојили Устав према којем треба успоставити орган јавног тужилаштва. Још 
увек га нисте успоставили. Овакви поступци се не могу трпети. Користите се сва-
каквим махинацијама како бисте осигурали присилни развој индустријализације.

Булгањин: По питању економског планирања има неких пропуста, на пример, 
претерано развијање сопствених топионица гвожђа. Мађарска не поседује соп-
ствену гвоздену руду, нити сопствени кокс. Све то треба донети из иностранства. 
Још нико није израчунао колико кошта Мађарску 1 тона сировог гвожђа и челика; 
у Мађарској се граде тако велике топионице, за које нико није обећао сировине. 
1952.  недостајало је 700 000 тона кокса. По упутству друга Стаљина помогли сте 

РАКОШИЈЕВ ПАД – ПЕРИОД 
ВЛАДЕ ИМРЕА НАЂА
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Добар рад – безбрижан одмор у син-
дикалним одмаралиштима (плакат 
из Ракошијевог доба)

Упоредите атмосферу тек-
ста и слике. [З]
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како не би стале велике топионице. За следећу годину исто тако није обезбеђен 
кокс. Дошло је до великих претеривања у неким областима крупних инвестиција.

Хрушчов: Имам утисак да нема стварног колективног руковођења, истинско 
колективно руководство се није формирало. Друг Нађ је критиковао руководство, 
због чега сте га искључили из Политичког комитета.

Формирало се такво мишљење да председник Савета министара буде Имре 
Нађ. Друг Ракоши, као секретар партије, пронаћи ће своје место. За министра 
унутрашњих послова треба предложити неког ауторитативног човека, нека друг 
Гере преузме место министра унутрашњих послова.“ (Маћаш Ракоши и Имре Нађ 
у Кремљу, детаљ из записника, 13. јуни 1953)

„Са сигурношћу можемо рећи да са садашњим заседањем парламента запо-
чиње нова етапа у нашем развоју у којој треба омогућити да снажније дође до 
изражаја суверенитет народа. (…) Влада жели да се у решавању својих задатака 
јаче ослања на Парламент. (…)

Поштовани чланови Парламента! Прелазећи на питања економске политике 
желим нагласити да Влада и Централно руководство Мађарске радничке партије, 
на основу истакнутих реалних циљева и на основу њених предлога, наставља 
своју економску политику. То значи да на подручју развоја националне економије 
обавезно рачуна на енергетске изворе државе, да неће истаћи такве задатке за 
чија остварења недостају потребне чињенице, било да је реч о сировинској осно-
ви или о инвестицијама које превазилазе капацитете или снагу државе, на штету 
животног стандарда становништва.

(…) Влада сматра исправним и потребним успоравање формирања пољо-
привредних задруга и да се оне организују на строго добровољној основи, да 
они чланови пољопривредних задруга, који се желе вратити индивидуал-
ном привређивању, јер у томе виде своју срећу, могу на крају године изаћи из 
пољопривредних задруга. (…)

Велики број судских и кривичних прекршаја, примењених на широки круг, раз-
не административне методе (…), масовна казнена претеривања и злоупотребе, 
као и друге врсте узнемиравања, вређали су осећај правде код становништва. 
(…) Полазећи од тога, у духу праштања и у интересу помирења и праведне коре-
ните исправке учињених повреда, Влада износи пред Парламент предлог зако-
на, на основу којег треба ослободити све оне чији грехови нису толико тешки да 
би њихово ослобађање угрозило безбедност државе.“ (Експозе премијера Имре 
Нађа, 1953)

Сакупите питања која су 
била разматрана током 

преговора. Установите из ког уг-
ла посматрања су критиковали 
политику партијског вођства Ма-
ђарске. Откријте какве мађар-
ско-совјетске односе одражава 
тон и предмет преговора. Об-
разложите своје тврдње. [Р]

[%]

1960.1955.1950.
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Индекс реалних прихода
Потрошачки индекс цена

Индекс реалних плата

Формирање потрошачких цена, при-
хода и реалних плата у Мађарској 
између 1950 – 1959.

На основу графикона одре-
дите појам реалне плате.  

Укратко формулишите како су 
се развијали животни услови у 
приказаном раздобљу. Откријте 
везе између токова који су при-
казани на дијаграму. [У]

 На основу података оцените привредни живот Ракошијеве ере (односа 
између привредних грана, њихов развој итд). Опишите шта је за Мађарску 

привреду значила промена коју је спровео Имре Нађ. У чему није дошло до про-
мена? Како су се инвестиције одразиле на свакодневни живот грађана? [У]

РАСПОДЕЛА ИНВЕСТИЦИЈА (%)

Назив 1953. 1954.

Индустрија, од тога:  46,3  35,2

тешка индустрија  41,3  30,6

лака индустрија   1,4   1,7

електропривреда   1,4   1,8

грађевинарство   2,2   1,1

Пољопривреда  13,7  24,0

Саобраћај  13,1   9,1

Трговина   1,8   2,6

Градња станова   6,2  11,1

Заштита на раду   1,3   2,3

Социјалне, културне и 
комуналне инвестиције   8,3  11,4

Наука, истраживања   0,8   0,8

Друге резерве   8,5   3,5

Укупно 100,0 100,0

Наведите подручја која до-
тиче овај говор. Одреди-

те какве промене обећава. Об-
јасни у којој мери скициране 
промене погађају основе со-
цијалистичког режима. Упоре-
дите садржај говора и москов-
ских преговора. [З]
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„Објашњавао сам »естетске« црте Рајкове парнице адвокату Моро Гиаферију, 
једном од највећих личности тадашње француске адвокатске коморе, браниоцу 
људских права. Са мојим пријатељем адвокатом Рејмондом Кастром отишао сам 
код њега да се договоримо – по савету неколико мени блиских људи  – да ли бис-
мо могли у Паризу као Рајкове присталице организовати једну противпарницу, 
као што је била организована »противпарница Троцког«. Чувени адвокат баш није 
много разумео моје аргументе, пошто он није разумео да недужни људи, чак и ако 
их муче, зашто признају кривицу на јавној расправи и потписују сопствену смртну 
пресуду? Рекао сам да у Кестлеровом размишљању  можемо наћи објашњење – 
»ово је последња услуга партији« – али може се узети у обзир и испирање мозга, 
мучење, уцењивање члановима породице. 

– Дакле, мислите – питао је Моро Гиафери – да је Рајк био у стању да прихва-
ти да лаже по упутствима Партије, да погази сопствено поштење, да би тиме учи-
нио услугу Партији?

– Нажалост, да – одговорио сам – . Па већ више пута ризиковао је свој живот 
за поменуту Партију. У Шпанији, у отпору, Партија је била његова црква.

– Па онда, молим Вас, немојмо више разговарати о овом питању. Ваш човек 
ме не занима. Ако сам добро разумео, онда је овде реч о томе да се комунисти 
обрачунавају једни с другим. Рајк је можда невин у свему томе, али оптужује себе 
по упутству Партије. Али по једном питању је свакако крив: у фанатизму. Да му је 
Партија наредила да оптужи и осуди друге невине, онда ће и то послушати. (…) 
Уосталом, како сам информисан  као министар унутрашњих послова није баш био 
нарочито милостив према свим противницима. (…)

Могуће је да сам превише идеализовао Рајка? – поставио сам себи то питање 
када сам – веома забринуто – напустио договоре.“ (Ференц Фејте: Од Будимпеш-
те до Париза, 1986)

„Можда нисам имао слично искушење у животу као тада када сам морао до 
краја послушати бесмислена објашњења несретног делегата. Све је тако звучало, 
као неки слаб детективски догађај. Било је нелогично и противречно, а у најмањој 
мери убедљиво, јер је недостајало основно психолошко познавање. 

Хтели су доказати да је Рајк од 1933. био Хортијев доушник, од ослобођења 
амерички агент, а у последњим годинама Титов шпијун.

Решио сам да ћу делегата послушати до краја и то без расправе, јер би и иначе 
било неразумно дискутовати. Он зна да ја знам да оно што он каже нема никакве 
везе са истином, али он то мора казати, верно налогу који је добио.

Но, на крају ипак нисам могао да се суздржим и праснуло је из мене: Ако је 
Рајк био западни агент, зашто је онда открио заверенике Партије малих поседни-
ка у време кад је био министар унутрашњих послова [измишљеним оптужбама су 
водили парницу против једне групе малих поседника]? Није ли се Ракоши захва-
лио Рајку на његовој револуционарној будности? (…) На то сам добио одговор да 
деловања тако мрачних особа често су неразумна за обичне смртнике. (…)

Неизбежност парнице постала је све очигледнија. Са Рајком су се морали об-
рачунати зато јер је представљао потенцијалну опасност. (…) Био је храбар, по-
пуларан, смео је да подигне свој глас у Политичком комитету чији је био члан до 
последњих дана.“ (Михаљ Карољи: Убеђење, без илузија)

Расправите како је Рајкову 
кривицу протумачио Каро-

љи. Објасните зашто није хтео 
да се изјасни и зашто је хтео 
да схвати посланика. Према 
Карољијевом мишљењу каоји 
је био циљ монтираног про-
цеса? Расправите о томе по 
чему се разликују и по чему 
се подударају историјска по-
задина и околности – упозна-
те међувремено – од сећања 
Карољија [У]

На основу извора распра-
вите о томе које чињенице 

служе за одбрану, а које против 
Рајка. [У]
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Од негативних појава из Ракошијеве ере – поред култа личности – можда су монтирани процеси најпознатији у 
јавности. Већ су у више филмова – у сатиричној форми – приказане те незаконитости. Размотримо како су схва-
тили Ференц Фејте и остали, који су 1938. емигрирали у Француску (прво комунисти, па после социјалисти), суд-
ске поступке против левичара Ласла Рајка, па и других комунистичких вођа. Како се тих догађаја сећао Михаљ 
Карољи који је такође био у емиграцији? Кажите уопштено на основу изворног текста зашто је режим приме-
нио ове поступке. Гл

ед
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ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ ПРЕДХОДИЛИ Ракоши је по-
тиснуо Имреа Нађа, а нови председник Владе постао 
је његов човек Андраш Хегедуш. Спољнополитичка 
ситуација и борба за власт, која се водила у Совјетском 
Савезу, за њега се све неповољније одвијала. На XX 
конгресу СКП (фебруар 1956) Хрушчов се оштро 
супротставио стаљинизму и као циљ истакао је 
исправљање грешака.

Од 1953. ни у Мађарској се није могла ућуткати пар-
тијска опозиција, штавише, Петефијев круг, који је 
окупљао младу интелигенцију, све оштрије је критико-
вао партијско руководство. Кремљ је под утицајем по-
литичких односа сменио Маћаша Ракошија. На његово 
место поставили су Ендреа Гереа, али то није умири-
ло незадовољство. 

Реформне снаге у партији окупиле су се око Имреа   
Нађа. Духовно врење, које је претходило револуцији, 
најпрегледније су објавиле новине Књижевни лист
(Irodalmi Újság) где су у више чланака подругљиво кри-
тиковали партијске функционере, представнике нове 
владајуће класе. Поновљена сахрана Ласла Рајка и 
три његова сарадника покренула је масе (6. октобар 
1956).

У другој половини октобра 1956. организације сту-
денстке омладине редом су се издвојиле из кому-
нистичке организације (Демократски омладински са-
вез – ДИС) и формирале су независну организацију. 
Организације које су настајале у главном граду и уни-
верзитетским центрима у унутрашњости, своје захтеве 
истакли су у десетак тачака. Тражили су модификацију 
планске привреде, усклађивање односа личних дохода-
ка са ценама, обнављање политичког система државе, 
постављање демократских односа, враћање национал-
них симбола, постављање мађарско – совјетских веза 
на равноправној основи и повлачење совјетских трупа 
из Мађарске.

ИЗБИЈАЊЕ РЕВОЛУЦИЈЕ Студентска омладина, која 
је захтеве формулисала уз подршку Петефијевог круга, 
у знак подршке Пољацима 23. октобра 1956. најавила је
демонстрације у Будимпешти, на Тргу Бем. Партијско 
руководство је демонстрације у почетку забранило, а 
касније дозволило. Демонстрације су отпочеле поподне 
у три сата код будимпештанског Техничког факултета, од-
носно, испред будимпештанског Унивезитета наука. На 
Тргу Бем се окупило скоро педесет хиљада људи који 
су захтевали већу слободу, враћање демократских од-
носа, мађарску самосталност и именовање Имреа Нађа 
за председника Владе. Студентском покрету су се кас-
но после подне у великом броју прикључили и будим-
пештански радници. Маса демонстраната је са Бемо-
вог трга прешла испред Парламента, тражећи да се Имре 
Нађ појави лично и одржи говор.

Један део од стотину хиљада људи, колико се оку-
пило пред Парламентом, касније је отишао на булевар 
Ђерђа Доже да сруше Стаљинов бронзани споменик, 
симбол омражене диктатуре и националног угњетавања, 

који је био висок осам метара а постављен је на 10 ме-
тара високој подлози.  Други део демонстраната отишао 
је до зграде Мађарског радија да објави своје захтеве. 
Код зграде Радија власти нису дозволиле да се прочитају 
захтеви и уместо тога емитовали су говор Ернеа Гереа у 
којем је генерални секретар тврдио да су демонстрације 
дело непријатеља народа. У све напетијој атмосфери 
неко од бранитеља Радија пуцао је у масу, па је дошло 
до ослобађања страсти и започета је општа пуцњава.
Избио је оружани устанак, револуција.

Устаници су се наоружали из магацина оружја, од-
носно, од војника који су по команди дошли да смире 
ситуацију. Борбе су се распламсале на више места у 
главном граду. Покрет нису могли сломити ни совјетски 
тенкови који су стигли у зору, штавише, њихова појава је 
деловала као уље на ватру, па су се борбе прошириле.

РЕВОЛУЦИЈА У БУДИМПЕШТИ И УНУТРАШЊОСТИ
У многим градовима унутрашњости је у наредним да-
нима дошло до масовних демонстрација. Револуција је 
добила државне размере. На директиву престраше-
ног партијског руководства Председнички савет је 24. 
октобра, да би умирио настало опште незадовољство, 
именовао Имреа Нађа за председника Владе. То је 
тада већ било недовољно: устаници нису хтели само 
једноставну промену Владе, већ су захтевали корени-
те промене. Контрола је све више измицала из руку 
партијског руководства, па су обични људи, млади рад-
ници, интелигенција, ђаци одређивали ток догађаја.

У Будимпешти су се наставиле борбе. 25. октобра је 
из совјетских тенкова и са кровова околних зграда отво-
рена ватра на мирну масу демонстраната код Парла-
мента. Скоро 200 мртвих је остало на Кошутовом тргу. 
Као подршка устаничким центрима главног града (Трг 
Сена, Трг Барош, Корвинов пролаз, Улица Мештер, Ули-
ца Тизолто) настао је општи штрајк, формирани су ре-
волуционарни комитети.

ВЛАСТ ЈЕ УСТУКНУЛА  Као последица покрета који је 
попримио државне размере и будимпештанског оружа-
ног устанка, присталице Ракошија биле су потиснуте са 
чела Мађарске радничке партије. Гереа су сменили, а 
на његово место постављен је Јанош Кадар који је био 
у Ракошијевом затвору. Сада су већ и они догађаје наз-
вали револуцијом, распустили су МДП и основали нову 
комунистичку партију под новим називом Мађарска 
социјалистичка радничка партија МСМП (1. новем-
бар).

Као резултат промена које су уследиле у партијском 
врху, Имре Нађ склопио је споразум са устаницима 
и обавезао се да ће спровести њихове захтеве. У 
свом говору преко радија (28. октобар) председник 
Владе је догађаје назвао националном демократском 
револуцијом. Објавио је распуштање омраженог АВХ-
а, обећао је поновно успостављање вишепартијског 
система и повлачење совјетских трупа из Мађарске. Ус-
таници и власт су се договорили о прекиду ватре и запо-

35. Револуција и ослободилачке борбе 1956. године
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чела је изградња најважнијих елемената новог система
политике власти, као и повлачење совјетских трупа
из Будимпеште. Поново је остварена слобода штам-
пе, некадашње партије обновиле су рад и ослобођени 
су бројни затвореници, осуђени у монтираним судским 
процесима (нпр. Јожеф Миндсенти). Као врхунац поли-
тичких промена, од 1. новембра управљање државом 
преузела је коалициона влада.

СЛАМАЊЕ РЕВОЛУЦИЈЕ Совјетско руководство 
је  последњих дана октобра разматрало да ли да при-
хвати измењене односе у Мађарској. Овај став је са-
општен мађарској Влади. Суецка криза која је наста-
ла крајем октобра као и америчке изјаве о немешању
су, међутим, олакшале одлуку Совјета и тиме отво-
риле могућност насилног гушења револуције. У 
међувремену, док је коалициона влада Имреа Нађа 
започела свој рад, 1. новембра 1956. започето је 
појачање совјетских трупа, стационираних у Мађарској. 
Мађарска Влада дошла је у тежак положај: Имре Нађ 
је објавио иступање Мађарске из Варшавског пакта. 
Истовремено је затражио од генералног секретара 
Уједињених нација да помогне да велике силе признају 

мађарску неутралност и да Савет безбедности стави 
на дневни ред расправу мађарског питања.

Изгледало је да се у држави стишава друштве-
на напетост и стварају се услови за почетак мирне 
изградње. Међутим, Совјети су већ израдили ратни 
план за гушење револуције: „Ковитлац“. Совјети су 
вешто прикрили праве намере и 3. новембра су запо-
чети преговори између мађарске Владе и совјетске ко-
манде о условима повлачења. Совјетска војска је ухап-
сила мађарску преговарачку делегацију која је имала 
дипломатски имунитет. 

Отворени совјетски напад започео је 4. новем-
бра уз надмоћ совјетске војске. Мађарска војска се 
местимично још бранила, значајнији отпор су пружи-
ле будимпештанске оружане групе. Ручним оружјем 
опремљени устаници нанели су озбиљне губитке 
совјетским трупама, међутим, у неравноправној бор-
би могли су издржати само неколико дана. До 12. но-
вембра совјетске трупе успеле су да сломе најбитније 
центре отпора.

Револуцију и борбу за слободу угушила је совјет-
ска војска, али успомена на тај догађај је неизбрисив 
и значајно је утицала на даљи ток мађарске историје.

„Ко је одговоран за терор?
(…) Чињенице доказују да је било пуно самовоље по на-
редби Стаљина; не узимајући уопште у обзир законске 

норме, како у партији тако и на државном нивоу. Стаљин је био веома неповерљив 
човек, болесно сумњичав – све то знамо из периода заједничког рада. (…) Пош-
то је поседовао неограничену власт, дрзнуо се на невиђено самовољно морално 
и физичко уништавање људи. Створена је таква ситуација у којој нико није могао 
афирмисати сопствену вољу.

А какве су доказе изнели? Изјаве оптужених »о признавању кривице«. Истражни 
органи су пак прихватали ове изјаве »о признању«. Али како се могло то догодити 
да су људи признавали таква кривична дела која уопште нису починили? Само на 
један начин: користили су се физичким средствима принуде: мучењем, приликом 
којих би ухапшеник губио свест, способност просуђивања и заборављао на људско 
достојанство. Тако су искамчили »признања кривице«.“ (Никита Хрушчов: О култу 
личности. Извештај са затворене седнице XX конгреса СКП, 25. фебруар 1956)

 ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ 
ПРЕДХОДИЛИ

Установите кога Хрушчов 
проглашава одговорним за 

терор. Чиме Хрушчов образла-
же  ефикасност признавања ис-
каза. Укратко формулишите да 
ли је наведени текст писан про-
тив култа личности или против 
стаљинистичког система. Об-
разложите свој одговор. [З]

Набројте код којих прехрам-
бени артикала је опала по-

трошња по глави становника 
између 1950–1954. Којим чи-
њеницама је могуће објаснити 
смањење потрошње? Размис-
лите који статистички подаци 
сем наведених могу упућивати 
на погоршање животног стан-
дарда. Откријте какве друшт-
вене последице може имати 
погоршање животног стандар-
да. [У]

ПОТРОШЊА ВАЖНИЈИХ НАМИРНИЦА
ПО ГЛАВИ СТАНОВНИКА (kg)

Назив Просек 1934 – 1938. Просек 1950 – 1957. 

Брашно 144,7 147,7
Пиринач   2,3   1,7
Шећер  10,5  19,5
Кромпир 130,0 108,1
Свињетина  15,0  16,4
Говеђе месо   5,8   5,5
Телеће месо   1,5   0,9
Живина   8,4   8,0
Јаја   5,2   4,4
Млеко и млечни производи 101,9  93,5

Свињска маст  13,0  14,7

Вино (литара)  34,8  28,1
Пиво (литара)   3,1  14,0

1

2

Архива
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Раздвојте захтеве по за-
себним темама (политика, 

привреда, независност). На ос-
нову захтева од 12 тачака при-
премите летке по узору на четр-
десетосмашку револуцију. [П]

Наведите најважније годи-
не којима је Гере окаракте-

рисао догађаје као контрарево-
луционарне. Објасните зашто 
се шест пута помиње име Сов-
јетског Савеза у тексту. Устано-
вите зашто је говор деловао као 
„уље на ватру“. [З]

Објасните зашто је ру-
шење Стаљиновог спо-

меника био један од првих 
догађаја револуционарног 
по крета. Установите како ка-
ри катура приказује конкр е-
тан историјски чин, однос-
но, шта је извор хумора у 
ка ри катури. Откријте поза-
дину написаног текста на 
споменику; којој друштвеној 
гру пи припадају учесници у 
оба рању споменика (макро, 
WC). [З]

Поворка демонстраната са заставом 
без грба 1956.

Објасните због чега су мла-
ди за време демонстрација 

исекли грб из заставе. [У]

Срушени Стаљинов споменик

„1. Моментални сазив Централног руководства МДП, фор-
ми  ра  ње новог Централног руководства од стране новог 
партијског руководства који је у међувремену изабран од 

бирачког тела.
2. Нека се промени Влада и на чело постави Имре Нађ.
3. Формирање мађарско – совјетског и мађарско – југословенског пријатељства 

на равноправној економској и политичкој основи и принципима не-мешања у 
унутрашње ствари. Да све совјетске трупе напусте Мађарску у смислу уговора 
о миру.

4. Опште, равноправне, тајне изборе са учешћем више партија и избором но-
вих посланика у парламенту.

5. Реорганизација мађарског економског живота у сарадњи са стручњацима, 
а у оквиру тога, најекономичније искориштавање мађарских извора уранске руде. 
Нека се објаве спољнотрговински уговори и нека се провере економски односи, 
засновани на принципу планске привреде.

6. Тренутно сређивање система радних норми за раднике у привреди и увођење 
радничке аутономије у фабрикама.

7. Проверу система обавезног откупа и помагање приватних сељачких газдин-
става.

8. Проверу свих политичких и економских судских парница, потпуну амнестију 
за политичке затворенике, рехабилитацију невино осуђених, односно, доспелих у 
незавидни положај. Да се одржи јавно суђење Михаљу Фаркашу.

9. На месту страног грба враћање старог Кошутовог грба; да се 15. март и 6. 
октобар прогласе националним празницима и нерадним данима.

10. Потпуну слободу штампе и говора (и радија) и у оквиру тога посебан дневни 
лист за нове МЕФЕС организације и објављивање, поништење ранијих кадровских 
материјала.“ (Захтеви универзитетске омладине, 23. октобар 1956)

„Данас су најглавнија стремљења непријатеља нашег народа да покушају поко-
лебати власт радничке класе, ослабити савез радника и сељака, поткопати водећу 
улогу радника у Мађарској, уздрмати веру мађарског народа у своју партију, у МДП; 
да покушају ослабити чврсту пријатељску везу наше земље, Мађарске Народне 
Републике и осталих земаља које граде социјализам, посебно Совјетског Савеза. 
Настоје да ослабе везе које нашу земљу везују за славну Совјетску комунистичку 
партију, Лењинову партију, за партију XX конгреса. Клеветама обасипају Совјетски 
Савез. Тврде да са Совјетским Савезом не водимо равноправну трговину да, на-
водно, наш однос према Совјетском Савезу није на равноправној основии да нашу 
независност не треба да одбранимо од империјалиста, већ од Совјетског Савеза. 
Све су то бесмислене неистине, непријатељска пропаганда у којој нема ни трун-
ке истине. Стварност је да је Совјетски Савез не само ослободио нашу земљу од 
Хортијевог фашизма и немачког империјалистичког јарма, већ је онда, када је на 
крају рата наша држава сломљена лежала на земљи, стао уз нас и на потпуно 
равноправној основи склопио са нама уговоре и од онда следи ту политику. (Из 
говора Ендре Гереа преко радија, 23. октобар 1956)

Срушени Стаљинов споменик

ИЗБИЈАЊЕ 
РЕВОЛУЦИЈЕ

3

4

5

7
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Догађаји у  
Будим пеш   ти   

23.  ок то  бра и    
најважнији ус  та -
нич ки центри

Означите на карти термине најбитнијих догађаја. Обележите приближан број револуционара и правце њихових 
кретања. Објасните зашто су се 23. октобра на овим местима збили најбитнији догађаји. Установите које 

чињенице су могле играти улогу у формирању појединих тачака жаришта. [П]

РЕВОЛУЦИЈА У БУДИМПЕШТИ И УНУТРАШЊОСТИ

Млади на тенку машу мађарским заставама

Формулишите шта све симболизује фотографија. Уста но-
вите да ли су млади који се виде на слици могли пред-

стављати непосредну војну претњу властима. [З]

Лешеви после  сукоба 
пред Пар ламентом  и 
ожалошћени сродници 

Откријте зашто су руководиоци МДП и Совјети 
одлучили да треба пуцати у масу. [З]
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„Народе Мађарске!
(…) Влада осуђује она гледишта према којима би садашњи 
огромни народни покрет био контрареволуција. (…) неос-

порно је да је у овом покрету са великом снагом избио један свеобухватни нацио-
нални демократски покрет, који захвата цео наш народ. Овај покрет имао је за циљ 
да осигура независност нашег народа, наш суверенитет, да пробуди демократију 
у нашем друштвеном, економском и политичком животу, јер само то може да буде 
основа социјализма у нашој земљи. (…)

Одлучили смо да израдимо програм широког утицаја, у оквиру којег желимо ис-
пунити стара оправдана стремљења, регулисати радничке захтеве, међу којима 
и питања најма и норми. (…) За одбрану реда и за успостављање безбеднос-
ти заједнице неодложно је формирање нове унутрашње безбедности из војних и 
полицијских формација, као и наоружаних формација радника и омладине.

Мађарска Влада споразумела се са совјетском Владом, да ће совјетске тру-
пе одмах започети своје повлачење из Будимпеште и да се истовремено форми-
ра нова унутрашња безбедност.

(…) После успостављања реда организоваћемо нову јединствену државну 
полицију и укинућемо државну безбедност. Нико се не може позивати на одговор-
ност због тога што је учествовао у оружаним борбама.

Влада предлаже Парламенту да врати Кошутов грб као државни и да се 15. 
март поново прогласи националним празником.“ (Из говора Имре Нађа, 28. ок-
тобар 1956)

„4 сата и 37 минута. 30. октобра 1956. Влада Совјетског Савеза изјавила је  
(…) совјетска Влада, имајући у виду да би даље задржавање совјетских трупа у 
Мађарској могле изазвати заоштравање ситуације, издала је упутство својој војној 
команди, да из Будимпеште повуку војне формације чим то мађарска Влада буде 
сматрала погодним.“ (Јавља Слободни Радио Кошут)

„(…) Влади Мађарске Народне Републике стигла су званична обавештења о 
уласку нових совјетских трупа у Будимпешту. Председник Министарског савета, као 
овлашћени министар иностраних послова, позвао је господина Андропова, ванред-
ног и опуномоћеног амбасадора Совјетског Савеза у Мађарској и најснажније је 
протестовао против уласка нових совјетских војних формација у Мађарску. Захте-
вао је тренутно неодложно напуштање мађарске територије од стране совјетских 
формација. Саопштио је совјетском амбасадору да мађарска Влада одмах исту-
па из Варшавског пакта, и у исто време тражи помоћ четири велике силе за заш-
титу мађарске неутралности. (…)

Дакле, молим Вашу Екселенцију да будете љубазни ово саопштење пренети 
Организацији уједињених нација и њеним државама чланицама; молимо, да буде-
те љубазни да у дневни ред сада отворене XI седнице Организације уједињених 
нација ванредно изнесете ово саопштење.“ (Нота Имре Нађа послата ОУН, 1. 
новембра 1956.)

ВЛАСТ ЈЕ 
УСТУКНУЛА

Сакупите и систематизујте 
мере које жели спровести 

нова Влада (политичке, економ-
ске). Установите какве везе по-
стоје између захтева од 23. ок-
тобра и мера које су требале 
бити спроведене. Образложите 
свој одговор. Откријте политич-
ко залеђе говора и објасните ње-
гов значај по ток догађаја. [Р]

Чиме проглас на радију об-
разлаже повлачење сов-

јетских трупа? Зашто извлаче-
ње совјетских трупа из Будим-
пеште није значило победу 
револуције? [З]

Установите чиме Имре Нађ 
образлаже раскид са Вар-

шавским пактом. Какав статус 
Мађарске се тражи у докумен-
ту и која организација треба да 
гарантује тај статус? Откријте 
колико је проглашење неза-
висности било разлог каснијој 
совјетској интервенцији. Образ-
ложите свој одговор.

„Мађари!
Мађарска нема намеру да води антисовјетску политику, шта-
више, у целини хоће да живи у заједници оних народа Ис-

точне Европе који своје животе желе уредити у знаку слободе, правде и друштва 
ослобођеног од израбљивања. Пред целим светом негирам клевету по којој су у 
мађарској револуцији учествовали антифашистички елементи, у борби је учест-
вовао цео мађарски народ без класне или верске разлике. Био је потресан морал 
устаничког народа, мудро и на ризик спремно деловање, којим се окренуо про-
тив поробљивачке стране силе и против групе домаћих џелата. Тренутно присут-
ну анархију могла је кратким путем да укине баш тада формирана Влада; тврдња, 
да због тога треба у земљу довести стране трупе, неозбиљна је и цинична. Да из-
дам наредбу за оружани отпор, нисам овлашћен: тек сам један дан у контакту са 
Владом, о војној ситуацији нисам информисан, дакле, било би неодговорно са моје 
стране располагати са скупом крвљу мађарске омладине. Народ Мађарске је са 
довољно крви платио порез да би показао свету приврженост слободи и правди.

Сад је ред на светским силама да покажу снагу принципа који су уграђени у Ос-
новне документе Уједињених нација и снагу слободољубивих народа света. Мо-

Жртва револуције и пролазници (који 
одају пошту)

СЛАМАЊЕ
РЕВОЛУЦИЈЕ
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Прикажите каквим оптужбама су теретиле Миндсентија историјски 
радови након 1956. поводом његовог говора емитованог преко 

радија.  Коришћењем детаља оригиналног говора установите да ли су 
оптужбе истините или лажне. На основу говора откријте какве је друш-
твене и економске односе формулисао Миндсенти у свом говору. [З]

лим мудру и храбру одлуку великих сила и Уједињених нација у инте-
ресу слободе мог поробљеног народа.“ (Државни министар, Иштван 
Бибо, 4. новембар 1956)

Јожеф Миндсенти говори преко радија

„Целу нашу ситуацију ће одлучити шта намерава 200-милионска 
руска империја са својом војном снагом, која се налази унутар наших 
граница. (…) немојмо губити из вида да у Мађарској протекла борба 
није била револуција, већ борба за слободу. Од 1945. после једног 
изгубљеног, за нас бесциљног рата присилом је изграђен садашњи 
режим, чији наследници сада ударају усијани печат порицања, прези-
ра, гађења и осуде на сваки његов делић (Ракошијев систем). Тај ре-
жим збрисао је цео мађарски народ. Нека наследници не пожеле још 
један доказ о томе. Ово је била борба за слободу без премца у свету, 
на челу са младим нараштајем.

(…) упозоравам сваког Мађара да након дивних октобарских дана 
јединства не дозволе партијске чарке и развлачења. Јер земљи ће 
много тога требати, али што мање партија и партијских вођа. Само 
политизирање је другоразредна ствар: наш посао је опстанак народа 
и брига за свакодневни хлеб.

Досадашња разоткривања наследника пораженог система откри-
ли су нам да се законити обрачуни на свим нивоима морају извр-
шавати преко независног и непристрасног суда. Личне освете треба 
избећи и спречити. Учесници и наследници палог система сносе по-
себну одговорност за своја деловања, пропусте, кашњења или лоше 
налоге. (…)

Морам, међутим, нагласити предметни садржај акција: живимо 
у правној држави и хоћемо да будемо нација и држава без друш-
твених класа, да развијемо демократске тековине, да градимо 
државу на темељима приватног власништва правилно ограничени 
социјалним и праведним интересима и искључиво културно-нацио-
налним обележјем. Као поглавар католичке цркве изјављујем да (…) 
се нећемо супротставити доказаним историјским путевима напрет-
ка, штавише, покренућемо у свему здрави напредак. Мађарски народ 
налази за природно да се мора бринути о значајним институцијама 
које су од великог значаја и које потичу од давнина. (…) С правом 
очекујемо моментално сређивање питања веронауке, враћање като-
личких верских институција, удружења и штампе. (…)“ (Говор Јожефа 
Миндсентија, емитован на радију 3. новембра 1956)

„Миндсенти је 3. новембра 1956. у свом говору скицирао програм 
борбе »против ранијег режима«. (…) Суштина тога је следеће:

1. Ранији режим је пао. (Овде је наравно реч о режиму који је учес-
твовао у изградњи социјалистичког система)

2. И наследнике ранијег система терети одговорност и због тога их 
и треба извести на одговорност. (То је била Влада Имре Нађа.)

3. Црквама треба вратити њихова морална, материјална и по-
литичка права. (Ово је значило враћање милион јутара земље од 
сељака.)

4. Мађарска ће бити културна нација, на основу ограничене лич-
не својине. (Ове реченице његовог говора значиле су праву објаву по-
литичког рата суседним демократским државама.)“ (Ервин Холоши–
Вера Лајтаи: Трг Републике 1956. Издавач Кошут, 1975)
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Установите на основу прогласа да ма-
ђарска влада која је срушена 1956. как-

ву је унутрашњу и спољну политику намера-
вала водити. Сакупите оне изјаве које текст 
демантује у вези са револуционарним деша-
вањима. [Р]

У историји XX века у оквиру мађарске 
католичке цркве једва да се може наћи 
таква водећа личност, чија је делатност 
изазвала толико контрадикторних оце-
на као што је Јожеф Миндсенти. У вези 
са његовом личношћу и политичким де-
ловањима намећу се бројна питања. 
Неки га сматрају за истакнуту историјску 
личности која страхује за своју земљу, 
док други у њему виде феудалног црк-
веног поглавара, који не разуме ис-
торијске токове и који им се јогунасто 
противи.

Јожеф Миндсенти је 1944. као вес-
премски бискуп водио антинемачку и 
антињилашку политику, због чега су 
га ухапсили и доспео је у Шопронкехи-
ду, одакле су га совјетске трупе ослобо-
диле.  Од августа 1945. као острогонски 
надбискуп – због распада у држави, 
насталог услед изгубљеног рата – 
као циљ формулише поновни спас у 
налажењу хришћанских вредности, 
повратак вери и цркви. Миндсентијеви 
циљеви, због друштвено-политичких 
промена које су настале између 1945. 
и 1948, довели су до нежељених кон-
фликата између цркве и државе. 

Надбискуп није одабравао такти-
зирање у политичком животу и трагање 
за компромисом, већ конфронтацију. На 
Божић 1948. комунистичка диктаторска 
власт га је ухапсила, а следеће године 
га је на спектакуларно приређеном 
монтираном процесу осудила на каз-
ну доживотног затвора. За време ре-
волуције и борбе за слободу 1956, из-
међу 31. октобра и 3. новембра био је 
укупно четири дана на слободи. Његов 
говор на радију емитован 3. новембра, 
и до данас изазива дискусије. Кадаров 
режим је, деценијама користећи овај 
говор, доказивао контрареволуционарни 
карактер догађаја 1956.
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ФОРМИРАЊЕ НОВЕ ВЛАДЕ Паралелно са уништава-
њем устаничких центара стигао је у Будимпешту, од стра-
не Совјета постављени нови вођа Јанош Кадар који је у 
име револуционарне радничко-сељачке Владе  фор-
миране 4. новембра преузео власт. Имре Нађ и његови 
непосредни сарадници побегли су на југословенску, а 
Миндсенти у америчку амбасаду. Значајан број учесни-
ка у борбама, бојећи се од позивања на одговорност, 
побегао је на Запад. Следила их је маса од више сто-
тина хиљада људи, разочарана у изостанак демократ-
ског преображаја.

Револуцију и борбу за слободу сломио је спољни 
притисак, мада је Кадарова влада и МСРП још дуго вре-
мена требала да се бори са локалним отпором на нивоу 
радничких савета и међународном изолацијом.

РЕПРЕСИЈЕ  Власт је путем совјетске војске доспела 
у руке Јаноша Кадара, али земља није била вољна на 
сарадњу: раднички савети и Савез књижевника остали 
су верни захтевима револуције. Истовремено је МСРП 
револуцију оквалификовала као контрареволуција, 
па су се друштвена супротстављања могла сломити 
само ослонивши се на снагу совјетских трупа и на 
новоформирану државну безбедност (пуфајкаши) и 
радничке страже.

Од 1957. започели су судски процеси против учес-
ника револуције. Водеће политичаре, који су присту-
пили револуцији, касније су извели пред суд, а њихови 
судски процеси су били тајни. Имреа Нађа и његове са-
раднике су на превару извели из југословенске ам-
басаде и депортовали у Румунију. Пошто ниједан није 
пристао на сарадњу, враћени су кући и 1958. су их на 
затвореном суђењу осудили. Имреа Нађа, Пала Мале-
тера, Миклоша Гимеша и Јожефа Силађија су погубили, 
а осталима је као казна одређен  вишегодишњи затвор.

Касније је револуција постала табу тема, а чак 
и као контрареволуцију могли су је спомињати само 
одређени људи, који су догађаје све више неистинито 
приказивали. Како је време пролазило, на страницама 
званичне историографије револуција је претварана у по-
буну криминалаца.

ПОЛИТИЧКА КОНСОЛИДАЦИЈА  Пораз револуције, а 
затим немилосрдна одмазда је код великог броја људи 
изазивала убеђење да ће наметнути совјетски режим 
у мађарској још дуго опстати. Због тога се велики део 
становништва покушао прилагодити постојећој вла-
давини и многи су прешли на страну нове власти. 
Тако су МСРП и Влада 1. маја 1957. могли демонстри-
рати масовну подршку. 

Искористивши револуцију и антипатију мађарског 
народа према Ракошију, Кадар је спречио његов пов-
ратак у Мађарску, а његове присталице постепено је 
потиснуо са руководећих функција. Међутим – не 
узимајући у обзир неколико изузетака – нису кажњени 
стари кривци за ранија учињена противзаконита дела, 
већ су их поставили на различите положаје државне 

администрације, па је тако сачуван и њихов делимични 
утицај. Поучени револуцијом, руководиоци партије су  
избегавали увођење култа личности, присилно по-
литичко деловање и грубо кршење закона. Сушти-
ну нове политике Кадар је и јавно формулисао: „Ко није 
против нас, он је са нама.“

На озбиљан међународни притисак 1963. у замену 
за то што је ОУН скинула „мађарско питање“ са днев-
ног реда, већи број осуђеника из 1956. пуштен је на 
слободу. Паралелно са тим унутар МСРП потиснули су 
стаљинисте у позадину.

ЕКОНОМСКА КОНСОЛИДАЦИЈА  Након  револуције 
партијско руководство се са посебном пажњом бавило 
питањем животног стандарда. У интересу политичке 
стабилизације сматрали су за основно скромно, али 
константно повећање животних услова, као надокна-
ду за ограничена политичка права.

Решење економских проблема, који су настали због 
револуције (опадање и пропадање производње), помо-
гао је значајни новчани и робни зајам, добијен из држава 
социјалистичког блока. У економској политици смањен 
је однос инвестиција према изворима који су намењени 
подизању животног стандарда. Није као раније форси-
ран развој за производњу сировина (нпр. рударство, то-
пионице), мада је и даље тешка индустрија уживала 
привилегован положај.

После 1956. режим је кратко обезбеђивао услове за 
функционисање сељачких газдинстава, али циљ је и пос-
ле тога остао тотална колективизација пољопривреде. 
И надаље су форсирали тзв. социјалистички преображај 
пољопривреде, јер су сматрали важнијим велике по-
љопривредне комбинате од малих газдинстава и што 
су на уштрб пољопривреде желели осигурати рад-
ну снагу за индустријализацију. Сматрали су важ-
ним укидање сељачке самосталности, која се базира-
ла на личној својини, јер је то обезбеђивало значајну 
самосталност сељаштва у односу на државну власт.

Колективизација пољопривреде спроведена је 
између 1959. и 1961. Приступање задругама ни сада 
није било ослобођено присиле, али поред тога Вла-
да је желела придобити сељаке: пружала је погод-
ности, обезбеђивала машине за производњу, проши-
рила социјално осигурање на сељаке у задругама. От-
пор је значајно умањен и зато што се није слепо ко-
пирао совјетски модел, већ је дозвољено формирање 
окућнице. Због тога је било могуће товљење стоке,
па се тако мађарско сељаштво – насупрот совјетском 
колхозном сељаку – није отуђило од рада. Сељацима 
је постало јасно да се са овим системом мора живети,  
што је био важан чинилац успеха.

С оваквим начином организовања задруге – супрот-
но оном почетком 1950-их година – мање је било зло-
употребе у пољопривредној производњи, а касније је 
осигурано и добро снабдевање прехрамбеним про-
изводима што је постало један од стубова ослонаца по-
литике стандарда Кадаровог режима.

36. Репресије и консолидација
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„Извештај о ситуацији у Мађарској према стању од 4. новем-
бра 1956. у 21.00 сат:
Током 4. новембра (…) наше трупе ушле су у Будимпешту 

и у потпуности заузеле важније зграде Владе и успешно у основи сломиле отпор 
устаника. У граду су остала два жаришта отпора: биоскоп Корвин и Трг Москва, у 
западном делу Будима.

У биоскопу, који са споредним зградама заузима цео један блок, концентрисан 
је значајан број устаника са тенковима и артиљеријом. Наше трупе  добиле су за-
датак да изврше потребну прерасподелу снага и да у потпуности униште преоста-
ла противничка жаришта у Будимпешти.

На свим територијама које су освојиле наше трупе наступио је полицијски час.“ 
(Г. Жуков, цитира: Листови који недостају уз историјата 1956)

Наведите на којим мес-
тима је најдуже трајао от-

пор после совјетског напада. 
Откријте зашто су устаничке 
групе дуже могле бранити сво-
је положаје. Објасните на осно-
ву извора, како је карактерисао 
Совјетски Савез борбе у глав-
ном граду. [Р]

„Са друговима Кадаром и Мунихом расправили смо конк-
ретне мере за извођење криваца пред суд  за злочине које 

су учинили за време побуне реакције у Мађарској. Обојица су се потпуно сложи-
ла да треба одмах организовати овај процес.

Изложили смо друговима Кадару и Муниху нашу идеју о формирању републич-
ког револуционарног војног народног суда. Мађарски другови инсистирали су да 
се ова акција мора извести путем ратног суда према важећим законима Мађарске. 
Ратни суд има права доносити брзу одлуку, а за извршене злочине може изрећи 
најтежу казну: у случају грађанских лица вешање, а код војника стрељање. (…) 
Ратни суд, како кажу мађарски другови, у очима народа је прилично поштован 
орган, чија смртна пресуда вешањем или стрељањем има снажан одјек у држа-
ви. Мађарски другови ће заједно са другом Серовим издвојити 6 – 8 особа које ће 
изаћи пред суд  – оних који су непосредно руководили будимпештанским оружа-
ним устанком и који су хапсили и убијали комунисте. Изабране особе, које треба 
извести пред ратни суд, су:

Јожеф Дудаш (стар 54 године), један од организатора устанка, вођа устанич-
ких група у Будиму.

Јанош Сабо (стар 59 година), који је био вођа оружаног устанка на Тргу Сена.
Ласло Жољом (стар 40 година), бивши официр Хортијеве војске, који је за 

време устанка био члан »револуционарног одбора« Министарства одбране (…).“ 
(Извештај Маљенкова, Суслова, Аристова и Серова Москви, 30. новембра 
1956)

„1. Клика Ракоши – Гере, који су Централном руководству Мађарске радничке 
партије и у Влади Мађарске Народне Републике имали одлучујући утицај од краја 
1948, одвојили се од суштинске основе марксизма – лењинизма. У животу партије 
и државе, као и у управљању економског живота, одомаћили су секташку и дог-
матску политику бирократским методама које нису трпеле противљење. Њихове 
штетне методе су у партијском и државном животу довеле до изузетно тешких гре-
шака и кривица. Спречавали су ширење демократичности партије и друштва и гру-
бо су повредили социјалистичку законитост. (…)

2. У стварању октобарских догађаја и у њиховом трагичном обрту отежавајућу 
улогу играло је у ранијим годинама формирано опозиционо крило које је било 
у сталном порасту, које је Имру Нађа и Гезу Лошонција одабрало за свога 
перјаника.(…) Критику су – погрешно – изнели изван партије, на улицу, у коју су се 
укључили и реакционарни елементи. (…)

3. У припремама и разбуктавању октобарских догађаја основни чинилац 
били су хортијевска – фашистичка и мађарска – господско-земљопоседничка 
антиреволуција, чије су значајне снаге радиле илегално у земљи. (…) њихов 
циљ било је враћање капиталистичког земљопоседничког режима, кога се од 
претрпљеног пораза 1945. ни за један тренутак нису одрекли. (…)

4. На крају, у мађарским догађајима одлучујући и основну улогу играо је 
међународни империјализам, чији су циљеви, наравно, превазишли мађарско 
питање. (…) међународни империјализам се није одрекао подјармљивања на-
рода и даљих пљачкашких намера, није се одрекао локалних ратова и пла-
на о разбуктавању Трећег светског рата. (…)“ (Одлука ЦК МСМП о разлозима 
контрареволуције 1956, 5. децембар 1956)

Установите како је образ-
ложена одлука о форми-

рању народног суда. Објасните 
на основу чега су 1956. почели 
осуђивати прве људе на смрт. 
На основу документа оцените 
совјетско-мађарске односе. Об-
разложите своје ставове. [З]

ЖРТВЕ 1956. (ОСОБА)
Рањеници око 20 000
Мртви око  2000
Погубљени око 350
Затворени око 22 000
Интернирани око 13 000 
Избегли око 200 000 

ФОРМИРАЊЕ 
НОВЕ ВЛАДЕ

РЕПРЕСИЈЕ

Направите кратак резиме:
шта је у документу  наве-

дено као разлог револуције из 
1956. Откријте које чињенице 
су мотивисале ауторе на овак-
во постављање редоследа ра-
злога. Објасните какве проти-
вречности постоје између на-
вођења разлога и позивања на 
одговорност. Образложите свој 
одговор. [З]

Оцените податке из табе-
ле. [З]
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 „Кадар: Совјетски Савез нас је помагао у гушењу оружане 
контрареволуције. За нас мађарске комунисте болно је што 
је Совјетски Савез био поново принуђен проливати крв за 

ствар социјализма у Мађарској. Истичући ову велику немерљиву помоћ Совјетског 
Савеза, која је плаћена и људским жртвама, можемо рећи са потпуним уверењем 
да ова помоћ није била узалудна. Зато сада, на овом званичном сусрету, у име 
Партије и Владе још једном бих желео изразити своју захвалност за ову помоћ. 
(…)

По нашем мишљењу било би корисно, ако бисмо при томе нагласили да смо 
ми, Мађари, привржени Варшавском пакту, да совјетске трупе треба да оста-
ну на територији Мађарске све дотле, док то буде потребно, обраћајући пажњу 
на међународну ситуацију и у свету владајуће односе снага и све дотле, док се 
међународна реакција и надаље меша у унутрашње послове социјалистичких 
држава. (…)

Хрушчов: Ако смо ми истински марксистичко – лењинистички комунисти, мо-
рамо разумети да заједно, не појединачно, већ као јединствени блок, напредујемо 
према комунизму. Требамо водити такву политику, која приближава наше држа-
ве, а не да их раздваја. Требамо бити комунисти, а не дегенерисани националис-
ти. (…)

У комунизам можемо доспети само заједно, као јединствена целина. Не смемо 
заборавити да смо ми комунисти и  чврсто треба да водимо такву политику, која има 
за циљ остваривање заједничке политике, без отцепљења од народа.“ (Детаљ из 
записника са преговора Јаноша Кадара и Хрушчова, Москва, март 1957)

„Не градимо социјалистичко друштво зато јер постоји марксизам – лењинизам 
који то прописује, или зато што постоји партија, која негде треба да води народ 
(…) већ обрнуто: зато треба добра теорија (…) зато требамо ми да изградимо 
социјалистичко друштво, јер оно обезбеђује добробит људи, процват домовине и 
народа. (…) Народ суди на основу тога (…) како се развија национално богатство 
и култура јер оно утиче на његов непосредни живот. (…) Ми тако сматрамо да на-

род не постоји зато да ми на њему испробавамо марксизам, 
већ обрнуто: марксистичка наука је она, чијом помоћи наши 
народи могу себи створити бољи живот.“ (Детаљ из говора 
Јаноша Кадара, са почетка 1960-их година)

Откријте у вези са социјализмом какав нови циљ фор-
мулише Кадар. Објасните у којој мери је од стране Ка-

дара био погодан формулисани циљ за придобијање широке 
подршке становништва. Образложите свој одговор. [У]

ПОЛИТИЧКА 
КОНСОЛИДАЦИЈА

Установите на основу изво-
ра, у каквим су односима 

били мађарско и совјетско ру-
ководство. На основу којих раз-
лога Кадар тражи да совјетске 
снаге остану у Мађарској? [З]

Поворка на Први мај 1957.

Наведите који се елементи политичке консолидације 
појављују на слици. Објасните какви су могли бити мо-

тиви за то што се између новембра 1956. и маја 1957.  јавно 
мњење знатно изменило према Кадаровом систему. [Р]

„Ко није против нас, 
тај је са нама“

У децембру 1961. Кадар је на 
Државном савету Патриотског на-
родног фронта изрекао своју чу-
вену реченицу »Ко није против 
Мађарске Народне Републике, тај 
је са њом; ко није против МСРП, тај 
је са њом; ко није против Народног 
фронта, тај је са њим.« (Рајнер М. 
Јанош. Размештај на врху. Руби-
кон, 2001/3.)

Откријте могуће разлоге  
за напуштање земље и 

у кажите на личне и друштве-
не последице емиграције. Об-
јасните зашто је међународна 
јав ност са симпатијама прими-
ла избеглице и зашто су им у 
по јединим државама пружали и 
материјалну помоћ. [У]

Избеглице на држа-
вној граници

Установите колико је Када-
рова нова парола помогла 

повећању масовносне подршке 
система. [З]
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 „Значај окућнице порастао је после масовне колективизације 
(1959). Поред економске, имале су и политичку улогу, пош-
то је сељаку олакшало прелаз на заједничко економисање. 

(…) Гајење животиња, првенствено живине и свиња, као и производња грожђа, 
воћа и поврћа, већ је од самог почетка обезбеђивало значајне вишкове који су 
се могли претворити у робу. Значај производње по окућницама је већ у годинама 
организовања 1959–1960. давала могућност за држање стоке. Новонастала вели-
ка пољопривредна имања нису располагала одговарајућим просторима за држање 
стоке, али су се све задруге бориле за сточни фонд; било је природно, што су же-
лели убрзати довођење стоке у заједницу. Значајан број теглећих животиња је, 
међутим, остао у поседу домаћих газдинстава. Код организовања производних 
задруга из заједничких површина и домаћих економија од обрадивих територија 
остало је само око 14%  за окућнице. У исто време су 98% баштенских површина, 
22%, воћњака, а грожђа пак 50% остали у окућницама. Била је јавна тајна да је 
производња у домаћинствима, појединачно посматрано, превазилазила добит из 
заједничких газдинстава, односно, и у најкритичнијем времену давало је животну 
сигурност. Истовремено је упошљавала вишак радне снаге из производних задруга 
кочећи тиме напуштање пољопривреде.“ (О задружним и домаћим економијама)

ЕКОНОМСКА 
КОНСОЛИДАЦИЈА

Наведите зашто је у еко-
номском погледу била зна-

чајна пољопривредна произ-
водња на окућницама. Објас-
ните са каквим дуготрајним  
економским циљевима се може 
довести у везу пољопривредна 
производња на окућницама. 
[Р]

Саберите сличности и разлике из Ракошијевог 
и Кадаровог доба при учлањивању у задруге. 

Шта изражава карикатура која се појавила у Лу-
даш Маћију? На основу цртежа опишите животни 
стандард тог доба. [З]

Прикажите како се променио систем имања и имовинских односа у маћарској пољопривреди после 1956.
Објасните разлоге који су утицали на промене имовинских односа. Откријте оне непосредне друштвене и по-

литичке односе који су проузроковале промене. [У]

БРОЈ САМОСТАЛНИХ ГАЗДИНСТАВА ПО ВЕЛИЧИНИ ИМАЊА

Година
0 – 1

кат. јутро
1 – 5

кат. јутара
5 – 10

кат. јутара
10 – 20

кат. јутара
20 – 25

кат. јутара
изнад 25

кат. јутара
Укупни број при-
ватних газдин-

става

1955. 247 600 702 000 380 700 159 800  12 800    7 100 1 510 000

1956. 268 400 655 500 352 300 150 900  11 400    6 500 1 445 000

1958. 267 739 756 185 423 923 172 361  10 800    3 840 1 634 848

1959. 290 000 780 000 350 000 119 000    5 500    2 100 1 446 600

1960. 300 000 367 859  95 081  69 469 11 681   1 302   845 392

1962.       0 123 580  13 670   6 800   950      0   145 000

Газде потписују изјаву о приступању у пољопривредну  
задругу

Код излога задружне продавнице (карикатура из 1957). Текст: Овај излог 
ћеш ти купити, жено, а други ћу ја.

10
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12
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ИЗЈАВЕ ЈАНОША КАДАРА О ИМРЕУ НАЂУ

„Ја, који сам био министар у Влади Имре Нађа, морам рећи са потпуном 
одговорношћу да према мом личном убеђењу нити Имре Нађ, нити његова поли-
тичка група нису хтели свесно помагати контрареволуционарни систем.“(12. но-
вембар 1956)

 „Имре Нађ није ухапшен. Према сопственој одлуци је напустио зграду Пар-
ламента и ни Влада, ни совјетске трупе не желе ограничавати његово кретање. 
Само од њега зависи да ли ће учествовати у политичком животу.“ (14. новембар 
1956)

„(…) узевши у обзир оригиналну жељу Имре Нађа и његових другова, омогућили 
смо, да напусте територију Мађарске Народне Републике. Пошто је Влада Народ-
не Републике Румуније била спремна да им пружи уточиште, 23. новембра преш-
ли су на румунску територију. Ми смо обећали да против њих због учињених теш-
ких дела која је накнадно признао – нећемо покретати казнени поступак. (…)“ (27. 
новембар 1956)

„Влада нема намеру предати Имре Нађа суду.“ (27. фебруар 1957)

„Неће бити парнице против Имре Нађа, мада је његов положај осетљив.“ (4. 
април 1957)

„(…) органи правосуђа завршили су поступак против руководећих лица оних гру-
па која су 23. октобра 1956. уз активну сарадњу империјалиста разбуктали контраре-
волуционарну оружану побуну за рушење законите Мађарске Народне Републике.

Савет врховног народног суда у кривичном делу Имре Нађа и његових сарад-
ника на основу изјаве окривљених, саслушавши 29 сведока и оптужбу и одбрану,  
испитивањем богато доказног материјала, установио је:

Имре Нађ и његови најнепосреднији сарадници, Геза Лошонци, Ференц Донат, 
Миклош Гимеш и Јожеф Силађи су у децембру 1955. створили тајну противдржав-
ну организацију са циљем да путем насиља приграбе власт и сруше Мађарску На-
родну Републику.

Суд је установио да је Имре Нађ, у интересу насилног отимања власти од 
својих најближих присталица, већ при крају 1955. формирао уску илегалну групу. 
Савет врховног народног суда, размотривши тежину кривичних дела, отежавајуће 
и олакшавајуће околности, на основу обављених преговора о догађајима који су 
предмет оптужбе, изрекао је кривицу оптуженима и стога: Имре Нађа (…) осудио 
(…) на смрт“ (Пресуда Имре Нађа и његових сарадника у кривичној парници, 16. 
јуна 1958.)

“Поштовани Савете народног суда, допустите да са неколико речи образложим 
свој став по питању помиловања.

Смртну пресуду, коју ми је изрекао поштовани Савет врховног народног суда 
ја са моје стране сматрам неправедном, њено образложење не сматрам основа-
ним и због тога са моје стране – мада знам да жалби нема места – не могу је прих-
ватити. Једина ми је утеха у овом стању, а то је моје уверење, да ће ме пре или 
касније мађарски народ и међународна радничка класа ослободити тешких оптуж-
би, чију тежину ја сада морам да подносим и услед чијих последица ја треба да 
жртвујем свој живот, али што ја треба да прихватим. Осећам да ће доћи оно вре-
ме када ће се по овим питањима, у мирнијој атмосфери, јаснијом сликом на осно-
ву бољих познавања чињеница моћи испунити правда и у мом случају. Осећам да 
сам жртва тешког промашаја судског промашаја.

Милост не тражим.“ (Говор Имреа Нађа после објављивања пресуде, 1958)

Какве се противречности 
могу открити између Када-

рових изјава и стварности. Об-
јасните политичку позадину Ка-
дарових изјава датих у различи-
тим временима. [У]

Имре Нађ пред судом

Које кривице наводи оп-
тужница у процесу против 

Имре Нађа и његових сарадни-
ка. Установит како коментари-
ше Имре Нађ изречену смртну 
казну у свом последњем говору. 
Објасните због чега Имре Нађ 
није тражио помиловање. [З]
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У Мађарској историји XX века несумњиво је много „белих мрља“. Има много таквих догађаја о којима немамо 
тачних информација. И процес Имреа Нађа је једно од тих. Немамо тачних информација, и ако су нам оне из 
аспекта савремене историје итекако битне. 

Судска парница и погубљење Имре Нађа и његових сарадника одвијала се у потпуној тајности у Мађарској 
током 1957–1958. Савременици су се тек накнадно информисали о чињеницама из судских процеса и о 
извршењу смртне казне. Током више деценија јавност је била упозната са током суђења само из тзв. Беле књиге 
(Контрареволуционарна завера Имре Нађа и његових сарадника). Ова књига издата је у пропагандне сврхе на 
четири светска језика и није имала намеру да прикаже истину, већ да уз помоћ неколико изолованих података 
и неких искривљених детаља оправда кривицу Имреа Нађа, који је „окривљен“ и који је своја злодела детаљно 
признао. Суђење Имре Нађу и његово погубљење била је табу тему за време целе Кадарове ере.
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МЕЂУНАРОДНА ПОЗАДИНА „НАЈВЕСЕЛИЈЕ БАРА-
КЕ“  Од 1960. године МСРП, коју је водио Јанош Кадар 
– у почетку уз подршку совјетског партијског руководио-
ца Хрушчова – желела је применити такву политику са 
којом би се могло доказати мађарском становништву и 
међународној јавности да социјализам има своју пер-
спективу. Одлучујућа тачка деловања био је сразмер-
ни годишњи пораст животног стандарда и повремена 
појава на тржишту одређених потрошних добара. Мис-
лили су да то може надокнадити политичку слободу
и да ће тиме задовољити значајни део становништва 
који се супротставио режиму 1956.

   
СПОРАЗУМ ДРУШТВА И ВЛАСТИ  Од средине шез-
десетих година друштвени концензус и одустајање 
од „изоштравања класне борбе“ одредили су правац 
партије коју је водио Јанош Кадар. У знаку те полити-
ке власт је делимично уредила свој однос са скоро 
свим црквама, са истакнутим писцима и прокламо-
вала неопходност националног јединства. После 
вишегодишњих искушења већи део становништва је 
незаинтересовано прихватио помирљиву и споразум-
ну политику власти. Схватили су, ако се одрекну отво-
рене критике партије, опозиционог политизирања, онда 
ће њихов лични и породични живот бити неометан, шта-
више, осигурано им је и скромно богаћење. Политика 
„живети и пустити да се живи“ у току две деценије 
омогућила је сарадњу власти и друштва без већих 
конфликата.

НОВИ ПРИВРЕДНИ МЕХАНИЗАМ  И са политичког 
становишта толико важно обезбеђење животног стан-
дарда тражило је, поред пољопривредног, и развој 
индустрије. Пошто је реорганизација пољопривреде 
завршена, за индустрију није остао значајан број рад-
не снаге са села, а запошљавањем жена испразнила се 
резерва женске радне снаге. Завршен је екстензивни
(стварањем нових фабрика и проширењем старих) 
развој привреде. Даљи развој  могао се остварити само 
повећањем производње. До средине 1960-их година 
постало је све јасније да се са крутом планском прив-
редом не може остварити интензивни економски развој.

За потребне економске реформе, с обзиром да је 
и Совјетски Савез био оптерећен сличним бригама, 
мађарско партијско руководство добило је совјетску са-
гласност. Захваљујући томе, 1968. уведен  је нови прив-
редни механизам, који је желело у привредни крвоток 
уградити елементе тржишне привреде.

Нови систем економског управљања обезбедио је 
шири оквир за покушај самосталних подухвата пре-
дузећа и направио је корак ка формирању стварних 
цена и плата. Међутим, у систем су, из политичке оп-
резности, уградили кочнице, нпр: и надаље је основни 
принцип потпуно запошљавање, многим производима 
остале су фиксне цене и обуздали су веће личне до-
хотке. Овако је у економији настао полет, омогућена су 
прилагођавања, растао је животни стандард и пону-

да, али није донето решење за савладавање будућих 
криза.

ЕКОНОМСКО-ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ  Од среди-
не шездесетих до почетка седамдесетих година унутар 
индустријске производње тешка индустрија је постала 
одлучујућа (61%), захтевала је значајну количину сиро-
вина и енергије, а у мањој мери и даље опадала прех-
рамбена индустрија, као и учешће лаке индустрије. Ди-
намични раст индустријске производње (у просеку око 
7%) првенствено се остварио са новим инвестицијама 
(машинска индустрија, хемијска индустрија итд) и 
коришћењем нове радне снаге, али производност се 
није повећала. Успешна грана тог периода била је 
пољопривреда, која је уз смањену површину обра-
диве земље и смањеним бројем радне снаге успела 
повећати учинак. У осавремењивању пољопривреде, 
поред механизације и коришћења вештачког ђубрива,
значајну улогу играла је распрострањеност гајења но-
вих врста биљака на индустријски начин (кукуруз, 
кромпир, шећерна репа, сунцокрет). Повећан је и узгој 
стоке у чему су истакнуту улогу имале окућнице. Уну-
тар инфраструктуре у саобраћају, првенствено на пољу 
моторизације (аутомобил, камион, аутобус) покренут 
је већи развој, али поред тога држава је заостајала у 
односу на међународне показатеље. Изградња те-
лекомуникације је показивала још веће заостајање, по 
изграђености телефонских мрежа и по броју телефон-
ских апарата по глави становника Мађарска је била на 
нивоу држава из трећег света.

Друштвене промене у држави одвијале су се у скла-
ду са међународним тенденцијама, само брже – јер у 
западној Европи су се слични токови одиграли за 30 – 
40 година. Најважнија друштвена промена била је да се 
завршио процес масовног одласка пољопривредних 
радника у индустрију и порастао је број радника који 
су радили у услужној делатности. Истовремено је рас-
тао број интелектуалаца, док се број физичких радника 
постепено смањивао. Дошло је и до урбанизације ста-
новника са новим елементима, није растао број станов-
ника главног града, већ се динамично повећавао број 
становника градова из унутрашњости (Мишколц, Ђур). 
На пољу образовања број забавишта се непрестано 
смањивао, али смањивао се и број оних који нису има-
ли завршену осмогодишњу школу, растао је број учени-
ка у средњим школама, односно, на факултетима.

Од великог је значаја, да у Кадаровом режиму није 
било несташице артикала, потребних за свакодневни 
живот.  Односи примања су се изједначили у индустрији 
и пољопривреди, штавише, и између интелектуалног и 
физичког рада, као и између руководиоца и радника.

„ГУЛАШ КОМУНИЗАМ“  Услед привредне реформе 
је у Мађарској – барем по мерилима средњоисточне 
Европе – нагло порасла потрошња становништва. 
Значајно је порастао животни стандард, усталили су се 
бројни артикли широке потрошње (машина за прање 

37. „Највеселија барака“ – доба „гулаш комунизма“
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веша, радио, телевизор), порастао је број власника ау-
томобила. Побољшао се ниво снабдевености прехрам-
беним производима, значајно је порасла потрошња нпр. 
меса, млека и шећера.

Економске промене допринеле су друштвеној по-
кретљивости, повећао се број прве генерације запос-
лених интелектуалаца. Овај процес је у значајној мери 
потпомогла изграђена мрежа просвете и друштвеног 
образовања на нивоу целе државе. Унутар система 
штампа и издавачка делатност постајала је слободнија.  
У оквирима дискутабилног симбола три Т (tiltás, tűrés és 
támogatás; [забрана, трпљење и подршка]), већу слобо-
ду добила је и уметност.

Под утицајем већих прихода и слободније политич-
ке атмосфере у значајној мери растао је број Мађара 

који су путовали на Запад, а паралелно с тим и број 
иностраних посетилаца у Мађарску.

Пуни рафови продавница, знатан аутомобилски 
саобраћај, слободнија издавачка делатност, побољшање 
услова путовања, власти су се суздржавале од јавне 
примене силе, смањен идеолошки притисак, све је то 
учињено да се измени негативна слика о Мађарској и о 
Кадаровом режиму створена после 1956. како у запад-
ном свету, тако и у самој држави.

Спољна и унутрашња популарност Кадарове вари-
јанте једнопартијског система, „гулаш или фрижидер ко-
мунизма“ се повећавала, назирало се откривање новог 
пута унутар социјалистичког табора, потпуно супротног 
старом (марксистички догматизам, лоша снабдевеност 
робом итд).

„Највеселија барака логора (…) јер је било »кло-
пе«, добијена је и парцела, животни стандард је 
растао, могло се слободније говорити него у окол-

ним земљама, скоро сви су »с поштовањем изузетака« добили и путну исправу. 
Признајмо, из 14 земаља социјалистичког табора Мађарска се, богме, истицала 
(…) а суседни народи били су и љубоморни на Мађаре; совјетски туристи мисли-
ли су, да су на Западу. Запад се помало и чудио, па је идеализовао овдашње од-
носе.“ (Чарлс Гати, 1995)

На основу текста закљу-
чите у чему се разликова-

ла Мађарска од осталих соци-
јалистичких држава. Зашто су 
држављани који су имали от-
ворен „прозор“ у пасошу били у 
посебном положају? Ко су били 
они, који нису добили пасош? 
Објасните зашто је Запад иде-
ализовао мађарске односе. [З]

МЕЂУНАРОДНА ПОЗАДИНА 
„НАЈВЕСЕЛИЈЕ БАРАКЕ“

„На основу политике социјалистичко националног 
јединства треба окупити све који делују за соци-
јализам и у име мира. Треба обухватити комунисте 

и људе ванпартијце, политички активне симпатизере система и оне који се данас 
још колебају, незаинтересоване, присталице материјалистичког светског погледа 
и религиозно осећајне људе, све подједнако. Изградња социјалистичког друштва 
је предмет нације.“ (Говор Јаноша Кадара, 1962)

Наведите са киме је Јанош Кадар хтео да сарађује у интересу социјалистичког 
националног јединства. Објасните у којој мери се разликује текст Јаноша 

Кадара од раниег текста о схватању класног борца. Објасните какве политичке 
циљеве покривају у говору формулисане мисли и зашто су наишле на добар од-
зив. [З]

 „Реформу оправдавају привредни и политички разло-
зи. Економска неопходност у крајњој линији налази се у 
томе да су важни извори и резерве привредног раста јако 

исцрпљени и да је будући брзи раст могућ само са интензивнијим откривањем 
унутрашње резерве у привреди и убрзавањем техничког развоја. Политичка важ-
ност реформе крије се, пре свега, у томе да је она покренута за осигуравање 
бржег пораста животног стандарда у будућности и да настоји да животни стан-
дард појединих радника више буде зависан од друштвене користи његовог рада 
него сада од личног учинка и од успешности колективног рада. Надаље, политички 
циљ је да укинемо претерану везаност која спречава одговорност и појединачне 
предлоге и да потиснемо бирократске тенденције. За развој социјализма потребно 
је слободно развијање стваралачког рада који служи у интересу заједнице. (…)

У нашој народној привреди осигуравамо веће просторе од данашњих таквим 
привредним такмичењима предузећа, која воде ка бржем развоју предузећа са 
економичним пословањем и ка што бољем испуњавању потрошачких жеља. На-
рочито треба омогућити такмичења између државних предузећа и задруга на 
пољу производње и продаје артикала, односно, такмичења услуга са приват-
ним сектором. (…)

СПОРАЗУМ ДРУШТВА И 
ВЛАСТИ 

НОВИ ПРИВРЕДНИ 
МЕХАНИЗАМ

Установите шта је економ-
ски разлог привредне ре-

форме. Наведите каквим поли-
тичким елементима партијска 
одлука образлаже  увођење 
реформе. Објасните на која 
подручја жели реформа увести 
такмичење међу предузећима. 
Због чега партијска одлука сад-
ржи део о општој запосленос-
ти. [Р]
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Важан принцип наше економске политике је да у будуће задржимо ниво садашње 
запослености становништва и  да обезбедимо право на посао радницима, рачунајући 
с тим, да су кретања радне снаге у будућности  могућа само међу предузећима 
и међу гранама – зависно од пожељне структуралне промене производње и по-
ред прегруписања. Подизање животног стандарда у будућности – усклађено са 
принципом расподеле према раду – треба јаче везати за учинке и за успешност 
рада. (…)“ (Одлука Централног комитета МСРМ о реформи привреде, мај 1966)

„Реформе су покренуте на основу споразума између водеће елите на власти 
државног врха, организованог грађанског друштва и стручне интелигенције 1965 
– 1968. У позадини су са великом енергијом деловале привредне напетости и 
усахнуће извора, потребних за раст привреда. Све то је, свакако, захтевало про-
мене: или упозоравајућим карактером притезања или оживљавајућим каракте-
ром за обнављање. Наравно, са реформом 1968. у Мађарској Народној Репуб-
лици није оживела тржишна привреда, већ привреда која је функционисала са 
стварним тржишним везама и која је примењивала тржишне механизме, засно-
ване на органској вези плана и тржишта. (…) Несумњиво је да је то значило заок-
рет од совјетског привредног модела, али није стигло до формирања једног новог, 
социјалистичког модела – социјалистичке тржишне привреде . У суштини отворен 
је један нови, својствено мађарски посебан пут за једну генерацију у средини Кар-
патског басена.“ (…) (Реже Њерш о реформи у 1968. Рубикон, 2000/7–8)

Одредите којим привредним гранама припадају фабрике са слика. Објасните на који начин међусобно зависи 
развој хемијске индустрије и пораст пољопривредне производње. Какве заједничке тачке  постоје између про-

изводње хемијске индустрије и прераде нафте? Објасните зашто се у то доба није могла увући новија радна сна-
га у индустрију. [З]

ЕКОНОМСКО-ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ

 Каква се нова обележја 
јављају у питању опра-

вданости реформе у односу 
на претходни документ? Обја-
сните разлику између појмова 
„планска привреда“ и „тржиш-
на привреда“. Објасните коли-
ко је Мађарима реформа отво-
рила нове могућности унутар со-
цијалистичког блока.

Хемијски комбинат Тиса у изградњи Термоелектрана у Сазхаломбати (Бата)

У земљорадничким задругама комбајнима се обавља вршидба

Саберите на основу слике и предходног знања које 
нове машине су се појавиле у пољопривреди у шез-

десетим годинама. [Р]

МЕХАНИЗАЦИЈА МАЂАРСКЕ ПРИВРЕДЕ 
1960. 1970.

Код жетве житарица 42,6 93,4
Код убирања рода кукуруза  0,0 23,8
Вађења шећерне репе 35,8 72,0
Вађења кромпира 12,2 24,0

Откријте какве друштвене последице су настале 
услед механизације у пољопривреди. Објасните 

у којој мери је механизација допринела смањењу 
разлика између индустријских и пољопривредних 
радова. [З]
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ПОТРОШЊА ВАЖНИЈИХ 
НАМИРНИЦА ПО ГЛАВИ СТАНОВНИШТВА (kg)

Прехрамбени производ 1934–38. 1950. 1960. 1970.
Месо укупно  34,0  34,9  49,1  60,4

Масноћа укупно  17,0  18,7  23,5  27,7

Млеко и  млечни  проиводи 102,0  99,0 114,0 109,6

Јаја (комада)  93,0  85,0 160,0 247,0

Поврће, воће  95,0 100,0 139,4 155,7

Брашно и пиринач 147,0 142,1 136,2 129,2

Кромпир 130,0 108,7  97,6  75,1

Шећер  11,0  16,3  26,6  33,5

Направите редослед према порасту количине потрошње 
прехрамбених артикала – који производ је по једном ста-

новнику у највећој мери растао у периоду од 1934–1970? 
Објасните какве везе се могу открити између потрошње раз-
них намирница и животног стандарда становништва. [П]

РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШЕНОГ ШКОЛСТВА ИЗМЕЂУ 1949 – 1970. (%)

Годи-
на

Основна школа Завршена школа

4 – 5.
разред

6 – 7.
разред

8.
разред

радничка
квалификација

средња
школа

више 
образовање

1949. 19,9 44,4 13,6 - 3,3 1,2
1960. 16,5 39,9 21,7 - 5,1 1,9
1970. 12,2 31,6 28,5 4,8 9,4 3,2

Година

Издатих књига
Број

 домова
 културе

Број 
посетилаца 

музеја (милиона)Број
Број

примерака 
(милиона)

1950. 4219 61  433 1,3
1960. 5335 42 2770 3,6
1970. 5238 58 4656 7,2

Које типове школа су похађали ђаци у датом раздобљу? Установите који тип школе је најделотворније служио 
индустријализацији у доба о којем се говори. Објасните на који начин се одражавају промене у свакодневном жи-

воту и примањима, у формирању културних навика. Откријте зависност између ширења образовања и културних на-
вика. [Р]

РАСПОДЕЛА АКТИВНО ЗАПОСЛЕНИХ 
ПРЕМА КАРАКТЕРУ ДЕЛАТНОСТИ (%)

Година
Физич-
ки по-

сао

Инте-
лекту-
ални 
рад

Самостални помагач, 
члан породице

1910. 54,8  5,1 40,1

1930. 50,3  6,8 42,9

1949. 35,5  9,6 54,9

1960. 59,4 17,2 23,4

1970. 70,1 24,6  5,3

Шта значи израз самостални помагач, члан 
породице? Каква се тенденција може запа-

зити што се тиче активних чланова породице 
који зарађују? Одредите у којој привредној гра-
ни је самосталан члан породице имао одлучујућу 
улогу од 1930 до 1960. Установите којим карак-
теристичним токовима XX века припадају друш-
твене промене приказане у табели. Објасните 
које чињенице су омогућиле пораст броја инте-
лектуалаца. [У]

Првомајско дрво, 1969.

БРОЈ ВАЖНИЈИХ ТРАЈНИХ АРТИКАЛА НА 100 ДОМАЋИНСТАВА
1960. 1970. 1980.

Фрижидер  1  35  87
Машина за веш 19  70  91
Усисивач  4  38  76
Аутомобил  0   6  26
Мотор бицикл  7  16  21
Радио 73 101 142
Телевизор  5  66  99
Грамофон  5  15  29
Касетофон  2   9  37

„ГУЛАШ КОМУНИЗАМ“

Групишите трајне артикле по начину употребе да ли служе за 
механизацију домаћинства или за разоноду у слободном време-

ну. Откријте на који начин зависе механизација домаћинства и про-
мена породичног модела. Објасните како се повећањем броја ауто-
мобила мења слободно време. [Р]

Који је био циљ карикатуре са наслов-
не стране хумористичног листа? Како 

је на слици приказано савремено село? На 
основу карикатуре саберите старе и нове 
црте начина живота на селу. [З]
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„Револуционарни светски покрет, упркос тешкоћама и неуспесима појединих 
одреда, наставља напад. Империјализам није био способан ни са својим про-
тивнападима променити у своју корист опште односе снага. Растућа економска 
снага, политичка и војна моћ и мирољубива политика Совјетског Савеза и оста-
лих социјалистичких држава, мобилизација међународног пролетаријата против 
империјализма, акције људи за национално ослобођење и велики покрет за мир, 
све ово је резултирало да се спречи избијање светског рата. Социјализам, који је 
однео победу на једној трећини Земље, постигао је нове успехе у процесу борбе 
светских размера ради освајања начина размишљања и срца људи. Догађаји у 
последњих десет година уверили су нас у исправност процењивања марксизма 
и лењинизма у односу на карактер, на садржај и на основне правце нашег вре-
мена. Наша епоха је прелазно доба из капитализма у социјализам. (…)“

(Задаци комунистичке и радничке партије и акционо јединство свих 
антиимперијалистичких снага у борби против империјализма у тренутној 
етапи, Москва, 17. јун 1969)

„Једна уска група радника друштвених наука у последње време је објавила 
чланке, односно желела их је публиковати, у којима стављају под ревизију 
основне појмове и начела марксизма, самовољно тумачи поједине појаве у 
нашем друштву, стварајући привид анализе марксизма, (…) марксистич-
ко–лењинистичких партија, међу њима и теорију МСРП и њене основне 
принципе. (…) Ово »експериментисање другим путевима« код Хелера зна-
чи скретање од радничког покрета и од програма социјалистичке изградње 
која тече у социјалистичким државама, и насупрот свему томе, једнозначно 
значи оријентацију према ултрарадикалном омладинском и ђачком покрету 
развијених капиталистичких држава. Хелер од неприхватљивих антимарксис-
тичких конзеквенција долази позивајући се на неке чиљенице кризних појава 
извучених из контекста »Када у индустријски најразвијенијем капиталистичком 
друштву један слој омладине буде окренуо леђа очевом систему вредновања, 
фрижидерском и аутомобилском престижу, када постане масовно напуштање 
факултета (баш због тих мотива) – опет баш од стране најбољих –  када се 
један породични облик – комуна – прошири, све то означава да је настала пот-
реба за преображајем структуре потреба.«

Све то значи: у социјалистичким државама се не реализује марксистичка ре-
волуционарна концепција; у радничкој класи и радничком покрету не настају пот-
ребе »радикалним потребама« на структурални преображај, него у развијеним 
капиталистичким земљама у комунама хипија – који се тек на кратко уплићу 
у двосмислену борбу у друштву, који своје наивне снове желе остварити из-
ван друштва. Уместо револуционарног програма радничког покрета и уместо 
револуције радничке класе јесте антикултура – покрет и »револуција« комунис-
та – ово је »револуционарни« програм »нове левице« Хелер Агнеша.“ (Став 
МСРП о писању неколицине антимарксистичких социолога, 1973)

На основу сећања чланова твоје породице наведи какве су се нове форме забаве појавиле између 1960-тих  
и1970-тих година. Ако сте у могућности, сакупите фотографије, алате, музичке нумере итд. које се везују за нове 

облике забаве у слободно време. Упоредите тадашње обичаје и могућности забаве са садашњим. Откријте како се 
у наше доба појављују некадашњи обичаји везани за слободно време.  [Р]

На кућним журкама је избило лудило звано твист Првомајски пикник уз пиво и виршле

Саберимо и систематизујмо 
у документима формули-

сана питања и проблеме. Про-
дискутујте о томе због каквих 
идеја су искључили неке истра-
живаче из научног живота. Са 
историјске дистанце процените 
претпоставке, тврдње које су 
формулисане у документима. [Р]

15
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У другој половини 1960-
тих година у Мађарској се 
развила оштра дискусија 
о уобичајеном, односно, 
јединственом путу изград-
ње социјализма, као и о 
реформи социјализма. Пр-
во питање расправе вези-
вало се за чињеницу да се 
после пада Хрушчова ма-
ђарско политичко руковод-
ство бојало да ће њихове 
реформне совјетско руко-
водство зауставити.То би 
значило, да би Мађарска 
престала да буде „узорна 
Хрушчовљева држава“. По-
стављање другог питања 
образлаже се стим да је у 
Западној Европи напредо-
вала левица и да је због 
догађаја у Чехословачкој у 
Мађарској владала и „гроз-
ница реформи“ која је обу-
хватала поред привредних 
промена, и проширивање 
граница система. 

Гл
ед

иш
та



212 / Биполарни свет

ОБУСТАВЉАЊЕ РЕФОРМЕ   Могућности реформе 
спречавало је то што су државе чланице Варшавског 
пакта – међу њима и Мађарска – војном силом угуши-
ле „прашко пролеће“ које је отпочело са паролом де-
мократског социјализма. После војне интервенције у 
Чехословачкој 1968. мађарско партијско руководство  
желело је спровести реформе искључиво на пољу прив-
реде, међутим, то је кочило процес реформи.

На притисак совјетског партијског врха и против-
ника реформе унутар МСРП 1972. су потиснути у за-
чеље политичари који су израдили план економских 
промена (Јене Фок, Реже Њерш), па су и заустави-
ли реформе (1974). Елитни чланови партије увиде-
ли су да непосредно спровођење новина и рефор-
ми, практично, може довести до укидања партијске 
државе. Одбацивање политичких и друштвених после-
дица, прилагођавања тржишним односима, уједно је 
отворило нови проблем: да ли се може суштински ре-
формисати социјалистички систем?

РЕЛАТИВНА ДОБРОБИТ   Реформске дискусије које су 
вођене у партијском руководству и персонална питања   
је значајан део становништва оценио је као унутрашњи 
конфликт у партијском руководству. Друштво и полити-
ка су се, такорећи, потпуно удаљили један од другог. 
Лошу конкурентност државе током седамдесетих година 
– што је посебно погађало производњу тешке индустрије 
са великом енергетском потрошњом – велика већина 
становништва једва или уопште није осећала. Пажњу 
људи, који нису учествовали у политици, привук-
ли су лични и имовински односи (стан, аутомобил, 
викендица), односно различите могућности купови-
не или путовања. Јасно политичко виђење отежава-
ли су спектакуларни резултати у неким областима. 
Пољопривреда је успешно одолела међународној 
конкуренцији и њена продуктивност у неким производи-
ма се приближила нивоу пољопривредно најразвијенијих 
европских држава. Током седамдесетих – осамдесетих 
година расла је производња воћа, поврћа као и свињски 
фонд, који су највећим делом давала приватна газдин-
ства. Препознавање првих знакова кризе, која је поче-
ла седамдесетих година, отежавало је то што је пуштен 
у рад знатан број давно очекиваних инвестиција. Пок-
ренут је будимпештански метро (1970) и први део бала-
тонског аутопута (1975).

Мађарска спољна политика тих година постала 
је у очима народа успешна – упркос уском маневарс-
ком простору. Искористивши опште војно и политичко 
попуштање, Мађарска је изградила широки круг еко-
номских и политичких веза са западним државама које 
су окарактерисане као непријатељске земље. У окви-
ру добросуседских односа гајене су добре везе, наро-
чито са Аустријом, што је довело крајем седамдесетих 
година до укидања обавезне визе. Током те деценије 
Мађарска је средила политичке и економске везе са 
СРН-ом, са Ватиканом и Сједињеним Државама. (Као 
резултат новонасталог односа Мађарској је враћена 

круна и остале владарске инсигније угарских влада-
ра.) Проширење спољнополитичког маневарског прос-
тора значило је да је првенствено у вези са Румунијом 
– положај Мађара у тој суседној земљи опет дошао на 
дневни ред.
НАГОВЕШТАЈИ КРИЗЕ  Почетком 1970-их година 
обустављена је реформа која је довела до великих раз-
лика у приходима и мере које су побољшале ситуацију 
запослених (пораст плата, смањење радног времена), 
допринели су смирењу економско – друштвених конфли-
ката. Истовремено, привредни капацитети државе нису 
се поправили, нарочито способност прилагођавања, па 
су тако услед нафтне кризе 1973. године у све већој 
мери погоршаване пропорције трампе. То је значило 
да је непрестано и у великој мери опадала могућност 
набавке сировина и енергије у замену за мађарске 
производе (аутобус, телевизор итд). Везана планс-
ком економијом за СЕВ мађарска привреда била је 
неспособна да се прилагоди променама на светс-
ком тржишту, које је проузроковала нафтна кри-
за. Индустрија није могла повећати производњу, те се 
ситуација мађарске привреде на тржишту непрестано 
погоршавала.

Партијско руководство је ову видљиву економску кри-
зу желело избећи уз помоћ зајмова са Запада. Креди-
ти, међутим, нису могли решити кризу мађарске привре-
де, јер је њихово коришћење повезано са две погреш-
не привредне процене. Прва претпоставка била је да 
је пораст цене нафте само пролазна појава, која у осно-
ви погађа само развијени Запад. А друга је полазила од 
тога да се са „јефтиним“ зајмом са Запада може покре-
нути инвестиција тешке индустрије, па  ће помоћу доби-
ти отплатити зајам заједно са каматама. Отежавајуће за 
економску политику било је то што партијско руководст-
во, на основу закључака из 1956, није смело драстично 
умањити животни стандард. Па тако, из политичких раз-
лога, знатан део зајмова кориштен је за одржавање 
постојећег животног стандарда. У нефлексибилном 
планском систему значајан део покренутих великих 
инвестиција, експлоатација угља и тешка индустрија, 
само су погоршали ситуацију. При крају седамдесе-
тих година постало је све јасније да се привреда државе 
налази у тешкој кризи. Искористивши то, Јанош Кадар  
је узалуд потиснуо унутрашње конзервативне партијске 
снаге и поново поставио на кључне позиције пристали-
це реформе. Држава је доспела у шкрипац, започела је 
спирала задуживања: за отплату ранијих дугова пот-
ребно је било подићи нове кредите, под све лошијим 
условима. Ни рестриктивне мере, донете 1979. годи-
не (повећање цена, пад реалног личног дохотка), нису 
могле у кратком року довести мађарску привреду на пут 
„оздрављења“ и средити економски положај државе која 
је доспела у ћорсокак.

ПРОДУБЉЕЊЕ ЕКОНОМСКЕ И ДРУШТВЕНЕ КРИЗЕ
Због погрешних економско-политичких одлука, држава 
се брзо задужила. Партијско руководство је почетком 

38. Криза социјализма у Мађарској
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1980. поново експериментисало са реформама, али ни 
они нису донели приметне резултате. На основу неуспе-
ха у све већем кругу је постало јасно да делимичне ре-
форме система не помажу, планска привреда није кон-
курентно способна тржишној привреди.

До 1980-их година презадуженост је достигла ону 
меру, код које већ није било могуће задржати ранији 
животни стандард. Док су људи све више радили, 
држава је све мање могла обезбедити тековине зас-

новане на социјалистичкој основи (бесплатно здравс-
тво, потпуна запосленост итд). То је водило ка паду и 
сиромашењу све ширег слоја становништва. Друштво је 
са забринутошћу пратило погоршање животних услова 
што се показало и у паду броја становништва.

Узорни ослонац „гулаш комунизма“ – стални раст жи-
вотног стандарда –  срушио се. Социјални проблеми 
изазвали су друштвену кризу и све више људи је ок-
ренуло леђа систему.

„Ми, делегати мађарског народа учествујемо на овом са-
ветовању, које је од историјског значаја, као народ који живи 
1100 година од оснивања државе на подручју Дунава и Тисе, 

у центру Европе, па тако и наша прошлост и будућност подједнако се везује за суд-
бину осталих народа који овде живе. Убеђени смо да је мир највећа жеља свих на-
рода. Ако је могуће, та жеља се још јаче јавља код мађарског народа који је кроз 
векове живео на раскрсници ратних путева и дао немерљив број жртава да би оп-
стао и сачувао своју државу против претећег уништења. У овом веку, после уза-
лудних жртава Првог светског рата, територија побеђене Мађарске се смањила 
на једну трећину у односу на раније. У Другом светском рату, због грехова својих 
господара, крварећи на погрешној страни, изгубила је 8% одраслог становништ-
ва, а држава је постала гомила рушевина.“ (Говор Јаноша Кадара на Хелсиншкој 
конференцији 1975)

ОБУСТАВА 
РЕФОРМЕ

На које успехе и неуспехе 
прошлости упућује говор? 

Колико се везује, а колико от-
ступа говор од марксистичког 
погледа где се у свему тражи 
класна борба. Објасните зашто 
је говор Јаноша Кадара изазвао 
значајан одзив у унутар и изван 
државних граница. [Р]

ВАЖНИЈИ ПРОСЕЧНИ ПРИНОСИ ПОЉО-
ПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА У НЕКОЛИКО 

ЕВРОПСКИХ ЗЕМАЉА У ПЕРИОДУ 
1976 – 1980. (q/хектара)

Држава Пшеница Кукуруз Кромпир Шећерна 
репа

Мађарска 40,5 48,6 142 338
Холандија 58,5 54,7 354 480
Француска 46,0 50,2 246 447
Данска 50,0 – 241 390
Румунија 27,0 33,7 148 249
Пољска 29,2 39,0 177 280
Бугарска 38,1 40,3 107 289
Грчка 25,3 51,4 159 567
Шпанија 17,4 44,4 151 343

БРОЈ И ВЕЛИЧИНА СТАНОВА,  
БРОЈ ОСОБА ПО СТАНУ У МАЂАРСКОЈ

Годи-
на

Укупан
број

станова
(1000 
ком.)

Однос (%)

особа  на
100 

становаједно дво
тро
и

више

собан

1949. 2467 70,5 24,6 4,90 366

1960. 2758 62,7 32,6 4,70 343

1970. 3122 46,1 43,2 10,7 318

1980. 3542 27,5 48,6 23,9 292

Наведите редослед просечних приноса за све четири 
наведене биљке у западним и источним земаљама. 

Установите код које социјалистичке државе су најслабији 
приноси. Своје закључке покушајте објаснити на осно-
ву наученог. [П]

Одредите у којем периоду је градња станова у Ма-
ђарској била најдинамичнија. Откријте какве еко-

номске и друштвене предности и какве штете је доне-
ла изградња „панел насеља“. [З]

ДРУГА ЕКОНОМИЈА

„Социјалистичка привреда била је до крајњих мера 
неспособна – упркос покушајима и експериментима да повећа капацитете – да 
повеже капацитете са резултатима, чиме је људе подстицала на већи напрор. 
Појавом друге економије за милионе људи отворена је таква могућност где су се 
у евидентним, стварним фрижидерима, породичним кућама, колима, баштама ос-
твариле оне повезаности између уложених мисли, уложеног труда и издрживости 
– с једне стране – и између резултата – са друге стране. Ова зависност је за ми-
лионе људи омогућила да забораве да живе у ропству и наградила их је живот-
ном радости и људским достојанством и доживљајем да безвредне, ситне ствари 
постају важне у животу.“ (Елемер Ханкиш: Држава и општи интерес, 1996)

РЕЛАТИВНА ДОБРОБИТ

Објасните које чињенице 
су играле одлучујућу улогу 

у успешности „друге економије“. 
Откријте на који начин је утицао  
додатни посао на живот поро-
дице, како је то повезано са 
погоршањем здравља станов-
ништва. [З]

1
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Архива
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Карикатура о модерном стану
– Шта је, зар нећеш ни да ме позовеш унутра?
– Па шта да радим, драга тетка Малчи? Немам толико места   

 у стану.

– Политика? Култура? Нека се бави њоме ко има времена, ко нема  
 плац.

 Какве проблеме приказују ове три сав-
ремене карикатуре? У каквом су одно-

су карикатуре? Какве су зависности између 
приказаних тема?  Наведите неколико карак-
теристичних црта савременог приказа кари-
катуре. Објасните зашто је карикатура могла 
објавити проблеме савременог човека и како 
је допринела приказивању примедбе која се 
сматрала табу темом. [У]

Аукција, односно, најважније благо су 
нам деца

НА ПОМОЛУ ЈЕ ДРУШТВЕНА И 
ЕКОНОМСКА КРИЗА  

ПРОМЕНЕ ЦЕНА НА СВЕТСКОМ ТРЖИШТУ 
(ЦЕНЕ ИЗ 1972. УЗЕТЕ КАО 100%)

1974. 1975. 1978. 1980.
Нафта 455 532 532 1336
Угаљ 224 263 279 334
Гвоздена руда 145 182 155 222
Алуминијум 130 149 222 306
Житарице 262 222 224 311
Месо 124 135 182 223
Шећер 406 278 108 386

Како су у просеку расле цене сировина потребних за производњу 
у тешкој индустрији и цене енергената у том периоду? Како су 

процентуално расле просечне цене важнијих пољопривредних про-
извода у датом раздобљу? Откријте зашто су ова два резултата 
неповољно утицала на економске односе Мађарске и на пропорције 
увоза и извоза. На основу табеле одредите појам погоршања у раз-
мени роба. [Р]
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Установите у којем временском перио-
ду је растао најдинамичније домаћи на-

ционални доходак. Објасните какви су били 
разлози пада у периоду после 1975. Откријте 
какве међусобне зависности постоје између 
пада националног дохотка и настанка друш-
твенополитичке кризе. [У]

Просечни годишњи прираст националног дохотка 
(1950 – 1990)
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Врсте роба из извоза и увоза 1981.

На основу скице припремите про-
центуалну ранг-листу увозних и из-

возних добара. Које проблеме мађарске 
привреде показује однос састава увоза 
и извоза? На основу дијаграма устано-
вите да ли се мађарска економија смат-
ра затвореном или отвореном. [П]

СТАЊЕ ИНОСТРАНОГ ДУГА
(МИЛИОНА ДОЛАРА)

Година Бруто Нето
1975.  4 199  2 000
1977.  6 253  3 580
1978.  9 468  6 141
1984. 10 983  6 549
1985. 13 955  8 046
1987. 19 584 13 683

Израчунајте за колико процената је за 12 година растао државни дуг 
Мађарске. Откријте разлоге раста зајма. Објасните зашто је преза-

дуженост водила ка кризи система. [У]

ЗАБРАЊЕНА ПЕСМИЦА

Гашпар Нађ: Вечито лето: Старији сам од 9 година

гроб  
   НЕма га нигде

гроб   убице
тело   ни ОВДЕ

   НЕма га нигде
тело   ни ТАМОкости   убице

   НЕма га нигде
кости   (п.с)

једном ће га требати сахраниТИ
и ми не смемо заборавиТИ

убице именом назваТИ
(1983)

Установите на које историјске догађаје, односно историјску 
(историјске) личност (личности) указује песма. Објасните зашто 

је порука песме постала тема Централног комитета МСРП и зашто је 
смењен уредник часописа после објављивања. У којој мери је у пес-
ми формулисани проблем допринео легализацији кризе Кадаровог ре-
жима? [У]

„(…) Како је постао »Московски намесник« отац нације (признат и од некадашњих 
противника, штавише, и од жртава)? Страни извештачи су између 1960. и 1985. 
известили о скоро невероватним променама Кадарове личности и његове поли-
тике у Мађарској.

У стварности је поседовао изузетан политички осећај, био је велики такти-
чар, способни техничар, али ни у ком случају »камуфлирани демократа«, већ оп-
резни реформатор, који се заклињао у водећу улогу партије, али у исто време 
зна да партија не може радити у политичкој пустињи. Кадар је упркос поразу и 
разочарењу, људским трагедијама и политичким успесима увек остао човек спо-
разума и »централиста«. 

10
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Јанош Кадар је био политичар који је најдуже био на власти у Мађарској у XX веку. Његова противречна личност 
и политички резултати деле и данас јавно мнење Мађарске. Родио се на почетку XX века у радничкој породици 
под оригиналним именом Јанош Черманек. Школовао се за техничара писаћих машина али се није запослио у 
својој струци, јер се од 1930. укључио у комунистички покрет. За време Другог светског рата већ је био познати 
активиста домаћег комунистичког покрета. После рата ће постати један од значајних вођа комунистичке партије и 
као министар унутрашњих послова активни учесник у парници против Рајка. На почетку 1950-те га хапсе и осуђују 
га на доживотну робију, а 1954. га рехабилитују. За време револуције 1956. био је министар у Влади Имре Нађа, те 
је уз помоћ совјетске војне силе постављен за председника Револуционарне радничко-сељачке Владе. Од 1956-
те, током наредних 32 године био је на челу Мађарске.
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Кадар је као комунистички политичар био способан при-
добити на делимичну активну сарадњу широки слој наро-
да да не доведе ни једног тренутка у питање постојање 
једнопартијске диктатуре. Постао је популаран зато што је 
умео афирмисати у партији онај битан принцип да (…) на-
роду не треба обећавати ово или оно, већ треба рећи исти-
ну, чак и онда када је то непријатно. Немилосрдни обрачун 
са учесницима октобарског устанка познат је у целом свету, 
мада западне процене које говоре о 453 смртних пресуда, 
нису доказане. Мало је позната она чињеница да је Кадар 
могао спровести у дело свој умерени правац, пут средњом 
линијом, кроз вишегодишњу огорчену борбу у којој се суп-
ротставио тврдим представницима старе гарде и њиховом 
противљењу, али чија је помоћ 1957. још итекако била пот-
ребна.

 Али једну ствар је требало видети јасно, још и на 
врхунцу Кадарове ере. Промене у позитивном смеру, дак-
ле и она његова умерена политика, „живети и пустити да 
живе“ одвијала се унутар комунистичког система. (…) Ка-
дар никада од тога није правио тајну: »Делујем према 
свом убеђењу, комуниста сам светског погледа, пристали-
ца социјалистичке идеологије и себе сматрам поштеним 
мађарским грађанином, сином мађарског народа. Увек сам 
размишљао о томе како да напредујемо, а да људи ника-
да не пате више од оног што је потребно.«“ (Пол Лендваи: 

Мађарска посматрана споља, односно уметност преживљавања. Печуј, 1990)

„Владавина Јаноша Кадара почела је са гажењем ослободилачке борбе 1956. 
(…) Његову власт донеле су такве страхоте које су подсећале на доба Бату Кана 
и татарску најезду. 

Са завршетком пустошења Кадар је изнео понуду свима онима који нису 
убијени, који нису били у затворима и који нису отишли на Запад. Понуда је гласи-
ла овако: не мешати се у послове државе и не помињати претходне догађаје ни-
када више, за узврат у будуће нећемо тражити од вас да дефилујете да идете на 
састанке и да тамо тапшете. Допустићемо вам да бринете о себи. У атмосфери 
страха велики део људи прихватио је понуду и одржао је. Овај прећутни споразум  
назвали су касније јавни споразум.

Средином шездесетих година Кадар је прихватио чињеницу да је потребна еко-
номска реформа. Међутим, пазио је на то да стварне реформе ипак не буде. Мало 
побољшање ипак је донела и ова полуреформа; њу су неколико година касније по-
вукли. Кадар је опозвао полу-реформу. До тада су већ проћердали енергетске из-
воре државе. Сада су дизали западне зајмове, а и њих су бескорисно утрошили.

Тридесетогодишње економско наследство је  пре неколико година овако комен-
тарисао један мађарски академик: »Безнадежно ћемо склизнути назад у категорију 
држава које припадају трећем свету, због опште заосталости, највише што ћемо 
моћи да се удружимо са колонијалним радом робовласничког карактера.«“ (Иш-
тван Кемењ: Париске мађарске свеске, 19/20. Према новој Мађарској? 1988)

„Јанош Кадар ће ући у мађарску историју као најзначајнији политичар века. 
Било шта да каже о њему дневна политика, мађарски народ ће га се са љубављу 
и носталгијом сећати. Греши онај демократски политичар и историчар који свој 
политички и научни суд не буде начинио независним од дневне популарности. То 
не значи да ако је неко популаран у свом добу, историја ће га подржати, али то је 
једно од веома важних питања процене. Историја ће позитивно сведочити о Јаношу 
Кадару  зато јер у веома ограниченим околностима датог доба од њега не би мо-
гао нико бити кориснији.

Као што је потомство опростило Габору Бетлену што је био вазал турског сул-
тана, шта више супротно томе, сматрају га највећим ердељским поглаваром, тако 
ће потомство учинити и са Јаношем Кадаром.“ (Шандор Копачи о Јаношу Када-
ру. Рубикон, 2000/6)

Којим епитетима су у докуме-
нти ма називали Јаноша Ка-

дара и његову политику? Групи-
шите документе о Кадару према 
различитим запажањима. Про дис-
кутујте о улози Јаноша Када ра, о 
предностима и манама Кадаро-
вог периода.  Оцените зна чај епо-
хе са историјске дистанце. [П]

Јанош Кадар маше на паради са свечане трибине

Ђерђ Фалуди:
Једном намеснику након 25 година 
(детаљ)

Кренуо си као Хајнау. Било је то 
давно, кажу.
Припитомио си се. У нафталин си 
ставио
уже, а појавила се кобасица.
Чујем да те воле.

Јак си. Теби је власт све,
друго ништа и не значи. Зато што те 
са вицекраљевског престола
нису ни пријатељи
могли интригама избацити.

Помогао си Русу да се један народ 
понизи.
Сном независности
кидаш се надменом равнодушношћу 
као Палфи,
Александар Бах,  Калман Тиса.

Гонили  смо  ч удесно г  ј елена 
слободе.

Четири стотина година. Али ко трчи 
сад за њим?
Ти си га достигао. Жилав си. Једну 
државу
си гурнуо у Азију.
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ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ ПРЕДХОДИЛИ ПРОМЕНИ РЕ-
ЖИМА У другој половини 1980-их година постајалo
је све јаснијe да ће доћи до пропасти социјализма 
совјетског типа или ткз. раног социјализма. Остаре-
ло партијско руководство све је мање узимало у об-
зир реалност и било је неспособно да изађе на крај 
са економском и друштвеном кризом. Због убрзаног 
задуживања државе, државни буџет је више пута дове-
ден до финансијског колапса. 

Већина грађана је своје смањене приходе допуња-
вала прихватањем прековременог рада. Формира-
не су економске пословне заједнице (gmk) у оквиру 
предузећа,  за обављање прековременог рада; ојачана 
је делатност окућница и приватних предузимача (нпр. 
таксисти). Тзв. друга самоексплоатација унутар друге 
привреде појавила се у свакој породици. Радно вре-
ме од 10 – 14 сати допринело је погоршању здравст-
веног стања. Истовремено је покренута материјална 
диференција друштва, а што је допринело појави раз-
лика у величинама имовина.

Паралелно са јачањем кризе система, започело 
је и организовање опозиције. До првог значајнијег 
саветовања опозиције дошло је у Монору (1985), где 
су присуствовале водеће опозиционе личности и ре-
формски настројена интелигенција. Већ се на овом сус-
рету појавио захтев за укидањем партијске државе и 
проширење политичких права и слобода.

ПОГОДНА СПОЉНОПОЛИТИЧКА СИТУАЦИЈА У дру-
гој половини 1980-их година све је постало јасније да је 
Совјетски Савез изгубио битку у трци за наоружавањем, 
коју је водио са западним светом и да услед великих 
економских потешкоћа није више у стању држати скоро 
поламилионску војску, стационирану у средњоисточној 
Европи. Горбачов и партијско руководство, уместо кон-
фликата и изолованости, преиспитали су правац: проце-
нили су своју дотадашњу одбрамбену политику и дали 
су зелено светло друштвеним и политичким променама 
које су кренуле у средњоисточним европским државама.

ПОЈАВА НОВИХ ПОЛИТИЧКИХ СНАГА  При крају 
1980-их година формирана је и организована нова по-
литичко-економска елита која је све теже подносила 
туторство и контролу све слабијег партијског руководс-
тва. МСРП, под вођством Јаноша Кадара, изгубила је 
подршку знатног броја чланова партије и подршку 
широких друштвених маса. Већина становништва же-
лела је корените промене.

Ницале су опозиционе организације, претходни-
це каснијих партија: Мађарски демократски форум
(МДФ), Савез слободних демократа (СДС), Савез мла-
дих демократа (ФИДЕС). Њихова окупљања привлачи-
ла су све више људи. У Будимпешти 15. марта 1988. на 
прослави, која се претворила у демонстрације, присус-
твовало је више од десет хиљада, а после годину дана 
већ око сто хиљада људи, који су заједно прослављали 
четрдесетосмашку револуцију са опозиционарима.

Све већи број чланства МСРП окретао се ка оним 
реформним руководиоцима, који су захтевали про-
мене, Имреу Пожгаију и Режеу Њершу. На мајском 
партијском састанку 1988. су ојачале присталице рефор-
ми и њихови представници ушли су у највише партијско 
руководство. Јаноша Кадара су сменили, а представ-
ника партијског апарата Кароља Гроса су изабрали за 
генералног секретара. Грос, који је спровео већ неко-
лико опрезних реформи, као председник Владе желео 
је решити ситуацију са незнатним променама, које не 
задиру у суштину. Међутим, економска криза се даље 
продубљивала, о презадужености Мађарске стизале 
су до јавности све алармантније вести. Опозиција је 
постајала све активнија, а совјетско партијско руководс-
тво није подржавало насилни наступ према опозицији.

Почетком 1989. Пожгаи је јавно окарактерисао 
револуцију 1956. народним устанком. То је значи-
ло одрицање од идеолошке основе Кадаровог режима  
(1956. била је декларисана као контрареволуција). Рас-
пала се државна партија. Иницијативу су преузели по-
литички покрети нових странака, које су се организова-
ле у политичком животу. У привреди је кренула  спонта-
на приватизација, током које је политичко-привредна 
елита осигурала своје место у новом режиму.

На поновној сахрани Имреа Нађа и његових сарад-
ника мученика (16. јун 1989) маса од близу 150 хиљада 
људи није изражавала само своје поштовање пред ус-
поменама хероја 1956, већ је симболично сахранила и 
Кадаров режим.

МИРНА ПРОМЕНА РЕЖИМА  Народ је желео мирну 
промену режима која ће укинути диктатуру партијске 
државе и, поред обезбеђивања политичких права, дати 
социјалну сигурност сваком грађанину.

Договори између МСРП и Опозиционог округлог 
стола (на мађарском: ЕКА), који је представљао опози-
ционе снаге за припрему мирног прелаза, започети су у 
лето 1989. ООС су формирали ради јединственог нас-
тупа опозиције и окупљао је опозиционе партије које су 
уживале највећу друштвену подршку [МДФ (Мађарски 
демократски форум), СДС (Слободни демократски са-
вез), ФИДЕС (Демократски савез младих), СДП (Партија 
слободних демократа), КДНП (Хришћанска демократс-
ка народна партија) и ФКгП (Независна партија малих 
поседника)]. На договорима су се представници МСРП 
и ООС споразумели о битним законима и сценарију 
мирног прелаза (септембар 1989). МСРП се сложила са 
предлогом опозиције да се обави модификација Устава
и створе услови за остварење слободних избора који 
се заснивају на вишепартијском систему (материјална 
подршка партија, изборни прописи итд) и преузела је 
гаранцију да ће све то прихватити Парламент.

Паралелно са тим, последња комунистичка Влада, на 
челу са Миклошем Неметом, започела је разграђивање 
партијских институција државе и другачије тумачење 
веза са Совјетским Савезом и осталим социјалистичким 
државама. Започела је преговоре како би совјетска 

39. Промена режима у Мађарској
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војска напустила Мађарску (споразум је потписан у мар-
ту 1990) и отворила је границе за грађане НДР који су же-
лели да иду на Запад (септембар 1989). Овај последњи 
чин био је значајан корак у уједињењу Немачке и у сло-
му средњоевропских комунистичких система. 

У међувремену комунисти који су се залагали за 
реформе (Имре Пожгаи, Реже Њерш и Миклош Не-
мет) су уместо бивше државне партије оформили 
Мађарску социјалистичку партију (МСП), која је нас-
ледила имовину МСМП и позицију власти, али је сама 
себе одређивала као социјалдемократску странку која 
прихвата грађанску демократију.

На 33. годишњици гушења револуције, 23. октоб-
ра 1989, на основу модификованог Устава, формира-
на је у Мађарској Трећа република. Међутим, истин-
ска промена политике је уследила тек након слободних, 
вишепартијских избора. 

Настала је за народ неуобичајена политичка бор-
ба, одвијала се предизборна трка у штампи, на те-
левизији, на конгресима и на изборним плакатима. 
Ова предизборна трка је на неочекивани начин била 
оштрије усмерена између представника раније власти, 
него између представника нових странака. Противреч-
ности су избијале на површину већ после потписивања 
споразума за округлим столом. На пример, СДС и ФИ-
ДЕС су се противили да председника Републике иза-
бере непосредно народ, још пре парламентарних из-
бора, јер овако би највероватније познати и тада јако 
популарни Имре Пожгаи постао шеф државе. На пле-
бисциту (новембар 1989) је по овом питању одлучено 
да председника државе изабере нови Парламент,
али потписима изнуђени плебисцит заувек је довео две 
најјаче опозиционе странке МДФ и СДС, једну насп-
рам друге.

На првим парламентарним изборима после пада 
државне партије, у марту и априлу 1990. од укупног 
броја грађана са правом гласа гласало је 65,77%. На 
изборима је победила странка Мађарски демократски 
форум, а под вођством Јожефа Антала формирана је 

коалициона Влада: МДФ – ФКгП – КДНП. Најјача опози-
циона странка постала је радикални СДС, која је нагла-
шавала антикомунистичке пароле.

За функционисање Владе и Парламента пакт су скло-
пиле две највеће партије, МДФ и СДС. У том смислу, из 
редова СДС изабран је председник државе, Арпад Генц,
а из редова МДФ председник парламента Ђерђ Сабад.  
Да не би ометали Владу, сузили су круг оних закона 
који се само уз дво-трећинску већину гласова послани-
ка Парламента могу усвојити (двотрећински закони). 
Прихватањем институције конструктивног неповерења
повећали су политичку тежину премијера.

У јесен 1990. одржани су избори за локалне само-
управе. Укидање система локалних савета централи-
зоване власти и формирање локалних самоуправа
са широким овлашћењем, који самостално одлучује 
о локалним предметима, представљало је једно од 
најзначајнијих догађаја промене режима.

ИЗГРАДЊА СОЦИЈАЛНЕ ТРЖИШНЕ ЕКОНОМИЈЕ
После промене режима, у Мађарској је започела изград-
ња социјалног економског тржишта. Циљ је био изградња 
уређења које обезбеђује добробит широком слоју друшт-
ва, који се заснива на тржишним односима, али са држав-
ном интервенцијом за отклањање екстремних проблема.

Маневарски простор прве Владе после промене 
режима су, међутим, на посебан начин сузиле обаве-
зе отплаћивања наслеђених дугова и привреда која је 
доспела у кризу услед недостатка домаћег капитала. 
Тако је приватизација, неопходна за оснивање тржиш-
не економије, за постављање привреде на здраве ос-
нове, изведена у противречним околностима. Затворе-
не су бројне фабрике и погони који су радили са губици-
ма, а више стотина хиљада људи остало је без посла. 
Све је то допринело модернизацији мађарске привреде, 
али за многе је донело несигурност. Истовремено, током 
изградње тржишне економије неколицина људи је при-
грабила знатно богатство. Промена режима(транзиција) 
имала је и добитнике, а и губитнике. 

ПАРОВИ ДРЖАВА
Однос привредног развоја Мађарске према развоју неколико 
држава на основу националног прихода по глави становника, 

односно
на основу домаћег производа (Мађарска увек = 1)

1937. 1960. 1970. 1980.
САД / Мађарска 4,74 4,74 4,35 3,15
СРН / Мађарска 2,82 2,37 2,39 2,25
Аустрија / Мађарска 1,58 1,80 1,96 1,91
Италија / Мађарска 1,12 1,16 1,43 1,36
Шпанија / Мађарска 0,79 0,78 1,04 1,12
Грчка / Мађарска 1,76 0,67 0,76 0,86
Примедба: Пораст бројева означава разлику пораста развијености.

На основу података из табеле запишите у којим државама се смањио, односно, у којим државама се повећао 
индекс економског развоја. Шта је разлог томе да позиција Мађарске јача у односу на Сједињене Државе. 

Откријте зашто се погоршавала позиција Мађарске у односу на државе Јужне Европе током 1970 – 1980. године. 
Установите да ли утиче припадање одређеним привредним удружењима на промене привредног развоја. Образло-
жите своје ставове. [Р]

 ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ ПРЕДХОДИЛИ ПРОМЕНИ РЕЖИМА 

1

Архива
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ПРОМЕНА РАСПОЛОЖЕЊА МАЂАРСКОГ ДРУШТВА
У поређењу са Западом Мађарска стоји боље

(број испитаника у %)
1981. 1986. 1988.

Могућност одгоја деце 
на одговарајући начин 98 87 42

Право на рад 96 93 80
Заштита интереса радника 93 89 46
Ниво здравствене заштите 90 66 47
Ниво морала у друштву 88 81 50
Уравнотеженост породичног живота 86 73 36
Културне људске везе 82 78 44
Једнака права на афирмацију 78 69 38
Слобода изношења мишљења 74 67 43
Стабилност вредности новца 66 41 6
Могућност доласка до стана 63 39 16
Могућности забаве, одмора 59 44 27
Количина слободног времена 58 46 27
Материјална добробит 46 29 10
Изобиље робе 44 34 18
Одевање становништва 42 33 28
Лепо уређени станови 38 31 18
Могућност путовања у 
иностранство 29 27 33

Механизација домаћих послова 22 16 13

„Горбачову је било јасно, да је Совјетски Савез своје 
војно надметање са САД-ом изгубио. Већ је и авга-
нистански конфликт показао да Совјети не могу фи-

нансирати спољнополитичку замисао Брежњева, не говорећи о изазову америчког 
»рата звезда«, који је од 1983. отворено служио за исцрпљивање совјетских из-
вора економске снаге. Баш због тога је и почела перестројка, јер Совјетски Савез 
више није било суперсила – али није било лепо о томе причати. (…)

Европска интеграција за време деценија трке у наоружавању све више је про-
дирала у свест совјетске елите на власти и политичке бирократије. Изгледало је да 
ће совјетске сировине моћи допринети набавци напредних западних техничко-тех-
нолошких производа. Може да се омогући приближавање Западу, што је Стаљин 
започео, али је покварио, сада ће се то успешно – мада другим путем – заврши-
ти (чаробне речи биле су тржишна привреда и вишепартијски систем). (…) Гор-
бачов се почетком децембра 1989. сусрео са Бушем на Малти, где се генерални 
секретар заувек одрекао совјетске контроле. Американци – председник Буш лич-
но – одлучно су обећали да ако државе чланице Варшавског пакта буду независ-
не, они »не би покушали« да НАТО прошире у смеру Истока. Заузврат Горбачов 
је храбрио источноевропске руководиоце на наставак реформи.“ (Тамаш Краус: 
Од совјетске перестројке до руског капитализма, 1994)

Којим разлозима извор об-
јашњава пораз Совјетског 

Савеза у хладном рату? Које 
су чињенице играле одлучујућу 
улогу у реформама Горбачова? 
Објасните какве су политичке 
последице настале у државама 
региона услед предлога гене-
ралног секретара  (СКП) о про-
менама. [Р]

ПРОМЕНЕ ЦЕНЕ БЕНЗИНА

Година
92

октански
(форинта)

98
октански

(форинта)

1973. 4,00 5,00

1974. 4,58 5,78

1975. 6,00 7,50

1976. 6,50 8,00

1977. 6,50 8,00

1978. 6,50 8,00

1979. 8,90 10,80

1980. 11,20 12,80

1981. 14,70 16,20

1982. 16,30 17,90

1983. 20,00 21,50

1984. 20,00 21,50

Каква међузависност се може показати из-
међу података у табели? Прикажите које чи-

њенице показују боље губитак поверења станов-
ништва. [У]

„Култура данашњег мађарског друштва је у једној 
губитничкој агонији, истовремено и  култура само-
експлоатисаног и живчано болесног друштва, једна 

тзв. квази култура. (…) Суштина ове квази културе најчешће изражава губитничко 
стање нације, недостатак њене независности и слободе. (…) Данашње мађарско 
друштво је лоше, једнострано, помирљиво, али у исто време друштво успешних и 
корисних принудних обједињења  у многим погледима. (…) Једна велика када пуна 
комине, једно велико буре поклопљено дебелим поклопцем и на овом дрвеном 
поклопцу над вријућим соком текао је од минута до минута весели, плешући живот 
у бараци. После 4. новембра 1956. у ово буре су убацили све: крв, херојску смрт, 
раднички савет, дивни опој револуције, екстазу једнонедељне слободе и самосвест. 
А нешто касније на хиљаде обешених и премлаћења и понижавања заробљених. 
Све су то поклопили заборавом. Најважнији договор је био: заборави, ћути. (…)“ 
(Говор Иштвана Чурке на сусрету опозиције у Монору, 1985)

Зашто аутор назива култу-
ру епохе „квази културом“? 

Како извор цени споразум из 
1960-их година који је склопљен 
између власти и друштва? [З]

ПОЈАВА НОВИХ 
ПОЛИТИЧКИХ СНАГА

ПОГОДНА СПОЉНО-
ПОЛИТИЧКА СИТУАЦИЈА

2

3

4

5
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Сусрет у Лакителеку 27. септембра  
1987. Песник Шандор Чори поз дра-
вља учеснике

„Први део
Деловати у кризи

На прекретници

 Сагласности целог друштва дошао је крај.
Народ је запрепашћено дошао до сазнања да власт неће испунити своја 

обећања. Последице економског пада осетила је већ и елита и средњи слој ум-
них радника. Јавност више не верује да би имало смисла за све новија и новија 
жртвовања.

Руководство је постало несигурно. Не схвата зашто је неспособно да про-
мени правце пропадања. Нема појма шта да чини са изненада појачаним 
незадовољством. Све слабије може да управља дешавањима која је само пок-
ренуло. Своју подељеност је све мање у стању скривати. 

Апарати су све немирнији. Осећају нагомилавање емоције. Долазе до 
закључка да уобичајеним захватима не могу навести људе на послушност. Не 
налазе раније успешне посреднике: ванпартијски ауторитети повлаче се из служ-
бе званичне политике, партијским чланством се не може управљати.

Осликава се опште незадовољство. Како се ранији успеси консолидационе 
епохе везују за Јаноша Кадара, тако се сада порази на крају епохе идентификују 
са њим. Популарност генералног секретара брже девалвира него форинта. Само  
једна једина ствар постоји у чему су сви сагласни од радника до партијских кад-
рова: Кадар мора ићи. (…)

Но, Кадаров одлазак сам за себе ништа не би решио. Уколико би његови 
наследници хтели да исправе »грешке« учињене последњих година, да се вра-
те на политику партије која је »пре 30 година успела«, тада би криза наставила 
својим путем. Остаје вегетирање међу све лошијим животним условима. А у по-
задини сабласна слика катастрофе: држава ће за неколико година постати пла-
тежно неспособна, доћи ће доба нестанка струје, бесконачних редова и пада ре-
алних прихода.

Потребан је коренити политички заокрет.“ (Beszélő, јуни 1987)

Извуците реченице које садрже тезе текста. Објасните њихов политички и 
друштвени значај. Установите чиме текст објашњава незадовољство друш-

тва и знакове кризе која је на помолу. Објасните избор наслова документа и 
чињеницу да је објављен илегално, у тзв. „другој јавности“. [Р]

27. септембар 1987.
„(…) Мађари су доспели у тешку кризу у својој историји.  Нагло је заустављена 

снага народа у покрету, потресени у самопоуздању и држању, трагично су ола-
бавиле копче кохезионих снага, запрепашћујуће слабо познају себе. Налазе се 
пред  економском кризом која прети крахом. Мађарску нацију погађа непримере-
на подељеност. Наша нација нема слику будућности, која би се заједнички мог-
ла прихватити.

Током измене мишљења чуло се о друштвеноекономској кризи која потреса  
целу земљу, незадовољству демократских и политичких институција. Наглаше-
на је брига због лошег друштвеног морала, јавили су се забрињавајући симпто-
ми културног и образовног живота и бриге за опстанак. Присутни истражива-
чи и учесници расправе у знаку трезвености и промишљености настоје вагати 
могућност оздрављења и незаобилазног обнављања и истините ефикасне мо-
далитете реформи.

Погођени осећањем одговорности за судбину државе и мађарског народа 
окупљени осећају да је неопходно и сагласно управо са садашњим тренутком, 
стварање таквих оквира, који служе да чланови друштва учествују као ствар-
ни партнери у формирању пуне сагласности. (…) Због тога предлажу стварање 
једног мађарског демократског форума који би могао бити форум непрестаног 
и јавног дијалога. Један овакав форум био би погодан за расправу наших теш-
ких брига, за анализу тема и за припрему алтернативних предлога. Овај фо-
рум присутни сматрају отвореним и, истовремено, демократског и националног 
духа. У раду рачунају на сарадњу људи различитих погледа на свет и различитих 
партијских опредељења. Сматрају важним да материјал ових размена мишљења 
и анализе упозна јавно мњење земље. Због тога осећају потребним стварање 
једног независног органа штампе који ради и делује у оквиру Устава. Верујемо 
да са широко здруженим снагама обнове можемо изаћи из кризе.

 Учесници сусрета у Лакителеку“ (Лакителешка изјава)

Какве знакове кризе фор-
мулише документ? Откриј-

те  какве задатке је хтео на са-
ве то вању формирани фо рум  да  
обавља? Објасните у ко јој ме ри 
је саветовање потпо могло убрза-
ње процеса реформи  и увла-
чење широке јавнос ти у поли-
тику. [Р]

Насловна страна првог броја листа 
Беселе (Beszélõ)6
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„1. Стварно народно представништво и вишепартијски систем. Обезбедите сло-
боду и чистоћу избора.

2. На место полицијске државе правну државу. Да се афирмишу људска пра-
ва и да буде судска независност.

3. Слободу говора, штампе, савести и образовања. Укините државни монопол 
телекомуникација. Расформирајте Државни црквени уред.

4. Право на штрајк. Да се не ограничава слобода одбране интереса, захтева 
и солидарности.

5. Достојанствено подношење јавних терета и друштвену контролу јавних из-
датака. Укинути појединачне и групне привилегије, нека се свакоме обезбеде ос-
новни услови за достојанствен људски живот.

6. Разумно економисање, функционално тржиште, равноправност власничких 
облика. Зауставите крупна улагања која уништавају средину и гутају новац, уки-
ните помоћ дефицитарним предузећима. 

7. Демонтирати бирократски и насилнички апарат. Распустите Радничку стра-
жу и Омладинску гарду.

8. Слободу и самоопредељење народима Источне и Средње Европе. Да се уки-
не економска и војна подељеност и разликовање људских права у Европи.

9. Неутралну и независну Мађарску. Да совјетска војска напусти нашу територију. 
Да се избрише 7. новембар из датума мађарских празника.

10. Одговорну мањинску и избегличку политику. Да Влада устане на међуна-
родним форумима за одбрану мађарских мањина. Да престане полицијско осма-
трање и бесправна дискриминација по предметима избеглица из Румуније.

11. Национално самопоштовање. Нека укину фалсификовање историје. Да се 
врати нацији државни грб. 

12. Правду 56-ој, поштовање жртвама револуције. Нека се 23. октобар објави 
за национални празник.

(Ове захтеве опозиције, формулисане као 12 тачака, прочитао је Ђерђ Чер-
халми код Националног музеја 15. марта 1989. год)

Саберите и групишите најважније захтеве марта 1989. Откријте историјске 
предуслове и непосредне политичке околности захтева. Објасните зашто је 

власт била принуђена да устукне пред захтевима. [У]

На основу фотографија са-
купите која су питања моби-

лисала домаћу јавност у 1980-
им годинама. Разговарајте о то-
ме колико су масовни покрети 
ослабили легитимацију посто-
јеће власти. Утврдите да ли су 
решени проблеми који су изаз-
вали масовне покрете, односно, 
како се формирао њихов развој 
од 1990. до наших дана. [У]

Протестни плакат против Беш-нађма-
рошке водене преводнице

Објасните зашто је сахрана симболизовала крај Кадаровог режима. Откријте 
чиме се може објаснити да су и представници раније власти одавали почаст 

покрај одра. [У]

Поновљена сахрана мученика Имреа Нађа и његових сарадника. Догађај је даље слабио Ка-
даров режим и пружао је могућност присуства у јавности новим политичким снагама, јачајући 
њихову прихваћеност у друштву.

Демонстрације код будимпештанског 
Петефијевог споменика 15. марта 
1989.

10

11

12

13



222 / Биполарни свет

 „Стране су изјавиле да, у складу са прин-
ципима основног споразума, преговори слу-
же за стварање политичких и правних услова, 

формирање правне државе која се заснива на вишепартијском демократском сис-
тему, као и за тражење пута за излаз из друштвене и економске кризе.

Стране су установиле да је као резултат договарања суштина мирног прелаза 
и у битним питањима формирано политичко истоветно мишљење учесника које 
је отелотворено у следећих шест закона:

– предлог Закона о модификацији Устава;
– предлог Закона о Уставном суду;
– предлог Закона о раду и финансирању партија;
– предлог Закона о изборима представника Парламента;
– предлог Закона о модификацији Кривичног закона;
– предлог Закона о модификацији Закона о извршењу казни. (…)“
(Детаљи о закључним документима који су прихваћени на преговорима На-

ционалног округлог стола, 18. септембар 1989)

Изаберите из предлога за-
кона, наведених у споразу-

му, оне који су обезбедили пра-
вни оквир промене режима. 
Објасните зашто је за прегова-
рачке делегате у основи било 
прихватљиво решење мирне 
промене режима. [З]

Независно,
заједничко

МДФ
СДС

ФКгП
МСП

ФИДЕС
КДНП

23,8%

8,6%

5,4%
5,4%
2,9%

11,4%

42,5%

На основу података докажи-
те да је у Мађарској дошло 

до демократске промене. Уочи-
те какве се нове политичке сна-
ге јављају у парламенту 1990. 
[З] Изборни резултати 1990: састав новог Парламента и Владе

„Као први и основни принцип објављујемо да ова 
Влада жели бити Влада слободе. У свом зако-
нодавном раду и Владиној управи подједнако ће  

настојати да сваки мађарски грађанин располаже истим правима и обавезама пред 
законом, у службама и једни према другима. Као последица правне државе смат-
ра да на пољу слободе мишљења, говора, окупљања, покрета и путовања пред-
ложи даље осавремењавање. (…)

Неопходан услов слободе је и слобода васпитавања и образовања.
Обнављање слободе привређивања и слобо-

де предузетништва је историјски задатак. (…) И на 
крају, као слободна влада, нова Влада жели да обез-
беди и самоопредељење малих заједница.

 Као други принцип потврђујемо, да нова Вла-
да жели да буде влада народа. (…) Овај појам су   
изузимајући дивну, али кратку епизоду,1956-те ат-
рофирали (истрошили) у лажну паролу. Нова Вла-
да жели принцип величанства народа испунити жи-
вотом и садржајем.

 Овај дух ће користити спремност за обнављања 
моралних елемената који су замрли у мађарском 
народу, жељу за унутрашњом и спољном обновом, 
избегавање крајности, толеранцију, спремност за ми-
ран, али одлучан напредак. С тога се обраћамо сада 
и са овог места мађарском народу: да избаци из себе 
десетогодишње, вековно уврежено неповерење, да 
институције које функционишу у његовом интересу 
и у његову одбрану сматра својима. Нека на тај на-
чин са поверењем и  критички стане мађарски на-
род уз своју нову државу, Парламент и своју Владу.

 У духу трећег основног принципа ова Влада 
жели да буде влада економског заокрета, и јасно 
јој је да је на овом пољу чекају најтежи задаци. (…)

Познато је да мера инфлације превазила-

ИЗГРАДЊА СОЦИЈАЛНЕ 
ТРЖИШНЕ ЕКОНОМИЈЕ

Модел социјалне 
тржишне економије

МИРНА ПРОМЕНА РЕЖИМА14
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На основу извора утврди-
те основне принципе прог-

рама Владе. Установите на које 
вредности из историјског насле-
ђа жели Влада да се ослања. 
Објасните са каквим политич-
ким, друштвеним и економским 
тензијама и потешкоћама треба 
да се избори нова Влада (иско-
ристите скицу за помоћ). Ко-
ји елементи се јављају у доку-
ментима за стварање социјалне 
безбедности? [Р]

зи годишњих двадесет процената, а и то да је наш национални дуг већи од 
двадесетједне милијарде долара, што значи највећи износ по глави у Средњој и 
Источној Европи. Значајни део радне снаге сачињава камуфлирана запосленост и 
скривена незапосленост. Инфраструктура је неразвијена и управо то представља 
главне потешкоће за отварање тржишта. Положај здравства је катастрофалан, 
школе су нам застареле и сиромашне, да не набрајам.

Циљ нам је остварење социјалне тржишне привреде, тј. такве привреде у 
којој отвореност тржишта допуњавају социјални аспекти и аспекти заштите око-
лине који испуњавају очекивања друштва које брине и размишља на дуги период. 

Сада треба истовремено – само се истовремено и може – да променимо поли-
тички и економски систем. Требамо мењати правац и у спољној економији, треба да 
одредимо нови пут и све то истовременим постављањем на право место, у складу 
са европским системом вредновања и европским начином понашања,  враћањем 
самопоуздања и вере. (…)“ (Програм Владе Јожефа Антала, мај 1990)

„Економски преображај је настао далеко раније као претходница и процес приватизације, како би четири пети-
не менаџерско-предузимачке елите из периода промене режима сачувала до дан данас своје позиције. Ова гру-
па (…) се » у основи регрутовала из средњег слоја номенклатуре касног Кадаровог периода. Њихова просечна жи-
вотна доб је око 45 година и већ су се у 80-тим годинама налазили 
на средњем нивоу служби. Добар број, најмање њих половина, били 
су чланови и МСРП-а, истина, партији се нису прикључили из иде-
олошких већ из практичких разлога. (…) Ти чланови имају технич-
ко или економско образовање, многи међу њима су прва генерација 
интелигенције. Њихови родитељи припадају амбициозном раднич-
ком слоју, у неким случајевима припадају способнијим сељачким 
слојевима, а међу родитељима њихових родитеља нађе се по који 
ситни грађанин и мали привредник, занатлија. Њихова размишљања 
су већ у осамдесетим годинама била јако прагматична и овај слој је 
међу првима препознао (…) да се привреда може реорганизовати у 
један систем капиталистичког типа, штавише, препознали су и то да 
се овај преображај може остварити и на начин да њихови интереси 
тиме не страдају, него да остваре корист из преображаја.«“ (Игнац 
Ромшич: Промена режима и елита. Цитира: текст социолога Ива-
на Селењија. Рубикон, 2004/5-6)

Објасните због чега је политичка и економска елита била за-
интересована за промену режима. Продискутујмо о томе коли-

ки је коефицијент истина у томе да је политичка елита Марксов Ка-
питал претворила у стварни капитал. Саберите на основу усмених 
саопштења ваших родитеља и познаника противречности транзиције. 
Откријте  ставове у задњем текстуалном извору и продискутујте о 
њему. [У]

 „Дакле, када се у новембру 1989. »на основу нагодбе« догодило 
рушење берлинског зида, симболичне граничне линије глобализације 
западне и источне империје, грађани Берлина су још весело, у 
еуфорији славили зору нове епохе. Ни они, ни Европљани, који су 
живели источно од зида, нису слутили да је баш супротно: не ради 
се о отварању, већ о једној завршној представи прославе имперјалне 
промене која је резултат давне нагодбе. О промени суверенитета који 
је могао настати зато што је елита ратног друштва совјетске империје 
у замену за слободно напуштање друштава, која је већ одавно само 
формално контролисала,  испоручила победничком Западу.“ (Ласло 
Богар: Мађарска и глобализација, 2003)

На које проблеме промене режима 
указује текст транспарента? [У]
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НА ПРОДАЈУ

Зграда фабрике на продају
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Историја Мађарске у периоду између 1987–1990. је и дан данас предмет дискусија. Расправа се тиче већ и самог 
назива, јер неки протекли процес називају променом режима, а неки сменом режима. Протекле промене најсигурније 
ће се оценити из дуже историјске перспективе. 

Ток је покренула економска криза, која је текла са распадом тешке индустрије и порастом државног задуживања 
великих размера. Томе се придружила она криза политичке легитимације, која потиче услед нерашчишћеног питања 
око 1956. Промена режима у Мађарској протекла је у мирним околностима, у облику нагодбе: власт се нагодила о 
условима са опозицијом која је била у фази организовања. Промена режима је, у основи, значила предају власти, 
односно, могућност изградње демократских односа.
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„ДАНАС ЛОШ ДИРЕКТОР, СУТРА ВЛАСНИК. НЕ СМАТРАЈТЕ НАРОД 
БУДАЛОМ!“



НАКОН ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА  После рата у Ев-
ропи основни задатак био је постављање економије 
на здраву основу. Совјетски Савез и социјалистички 
блок, који је био у формирању, из идеолошких разло-
га искључио је себе из крвотока светске економије. 
Ове земље су, по узору на Совјетски Савез, своју 
привреду узеле у државне руке и прешле на сис-
тем планске привреде. На тај начин су изостали из 
међународног протока капитала, а у почетку и трговине.

Западни део Европе – који је остао део капиталис-
тичког света – такође је тражио нове путеве. Видевши 
успехе државне интервенције, економисти тог доба –
као модерну замисао – наглашавали су јачање улоге 
државе. Тако су у понеким гранама (саобраћај, топиони-
це, рударство) и на Западу повећавали улогу државе 
за поновну расподелу и привредна усмеравања.

У подизању европске привреде – из економских и 
политичких разлога – и Сједињене Државе узеле су 
учешће. Објавиле су широки програм помоћи, који су 
назвали Маршаловим планом. У оквиру плана обез-
бедили су робно-новчани кредит за државе учесни-
це. Помоћ је  вишеструко помогла регенерацију запад-
не Европе: стабилизовала је животни стандард, па је 
тако смањила унутрашњополитичке тензије. Покренут је  
развој привреде. Подела добара је сачињавала полазну 
тачку европске сарадње. (Државе социјалистичког блока 
су из политичких разлога одбиле Маршалов план.)

У исто време, са успостављањем реда у Европи, све 
се бржим темпом распадао колонијални систем. У 
бившим колонијама је покренут развој у привреди, а 
неки простори (нпр. југоисточна Азија) постигли су спек-
такуларне резултате. Некадашњи колонијалисти  су, по-
ред међународне конкуренције, требали да се изборе и 
са развијеним привредама дотадашњих колонија.

Побеђени Јапан је, такође уз америчку помоћ, кре-
нуо у стабилизацију своје привреде. У смислу мировног 
уговора само је 1% финансијског плана могао да усмери 
у војну индустрију, што му је ишло у прилог. На тај начин 
држава сиромашна рудама је своје материјалне  и енер-
гетске изворе усмерила ка развоју продуктивности,
чиме је положила темеље каснијег наглог процвата.

ПОТРОШАЧКО ДРУШТВО  Процват капиталистичке 
светске економије заснива се практички на једном ог-
ромном Њу дилу који је изведен по америчком „рецеп-
ту“. Суштина је, сем државне интервенције, непреста-
но проширивање тржишта, чији извор је – недостатком 

колонијалних територија – могао бити само повећање 
унутрашње потрошње. У складу са тим од средине 1950-
их година брзо је растао животни стандард: расли су 
приходи, смањивало се радно време, проширивале су 
се државне социјалне дотације (помоћ за незапослене, 
разна осигурања итд). У „ потрошачком друштву “ су за 
скоро сваког (запосленог) појединца омогућени артикли 
у којем је раније уживао само средњи друштвени слој 
(телевизор, телефон, годишњи одмор итд).

„ОСВРНИ СЕ У ГНЕВУ“ („DÜHÖNGŐ IFJÚSÁG“)
Генерације, које су преживеле рат, са радошћу прежи-
велих кренуле су у обнову. Број новорођених је порас-
тао, (јер су због рата одлагали оснивање породице) па 
су тако бројне генерације расле у све бољим животним 
условима које је пружало потрошачко друштво. 

Истовремено, локални ратови и комунизам, хлад-
ни рат и колонијални сукоби поткопали су идеологију  
одраслих. Промена начина живљења била је повеза-
на са потискивањем ранијих идеала. Омладина је 
тражила нове идеале, нове форме. Одбацивање ста-
рих вредности желели су изразити на упадљив начин: 
појавио се нови начин одевања, нове фризуре и нова 
музика. Уместо одбачене идеологије грађанског света 
(власништво, сређени живот итд) простор је освојио ле-
вичарски обојени дух бунта прожет револуционар-
ном романтиком (нпр. обожавање Че Геваре).

Бунт омладине се у Сједињеним Државама ис-
преплео са демонстрацијама против вијетнамског 
рата. Оформио се „хипи покрет“ који је био једна врс-
та мешавине одбацивања старих вредности и култа 
беспосличења. Побуне омладине у Европи су 1968. дос-
тигле свој врхунац у ђачким покретима. 

Међутим, узаврела омладина је уживала користи 
система који је негирала, а жељену слободу је још мање 
могла наћи изван демократије. „Велика генерација“ је 
полако порасла, њихови чланови су и сами постали бан-
кари, професори, бизнисмени или радници, а драж по-
буне се припитомио у успомену носталгичне мла-
дости. Носталгија према шездесетим и седамдесетим 
годинама су и даље живели у следећим генерацијама, а 
то због користи и до данас одржава индустрија забаве.
РЕВОЛУЦИЈА У ИНФОРМАТИЦИ – НОВИ ЦЕН-
ТРИ РАЗВОЈА Економска криза после експлозије 
цене нафте је изнудила, а научни и технички развој 
је омогућио настанак информатичке револуције. 
Повећање продуктивности је од седамдесетих година 
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40. Преображај привреде 
 и друштва у другој половини XX века



Предности и проблеми глобализованог света / 225

постало мотор развоја. Настале су нове привредне 
гране и постале водећим гранама (електроника, ра-
чунарска индустрија), док је значај других грана опао. 
Развојем технологије променили су се основни елемен-
ти индустрије (улога угљена у топионици је опала, па 
су се тако индустријске области могле одвојити од руд-
ника угља). 

Велику промену потврђује и премештање центара 
развоја. Док су на почетку XX века Сједињене Државе 
преузеле улогу центра од Западне Европе, у последњој 
трећини XX века, напредују прво Јапан, па после 
јужноазијски „мали тигрови“ (Тајван и Јужна Кореја). 
Крајем XX века већ је и у Кини кренуо муњевити развој. 
Премештање центара економског развоја представља 
сложен процес: у њему улогу играју бројне чињенице 
почев од историјских и културних традиција, пре-
ко броја становништва, па све до цене радне снаге. 
Ипак, можемо истаћи да, слично кретањима у XIX, 
веку и данас је најбитније пренос капитала. Капи-
тал долази увек тамо где  најбрже може остварити 
највећи профит: тако је и надаље важна јефтина рад-
на снага, тржиште великих могућности  (велик број 
популације и/или висока примања), као и улога поли-
тичког окружења која одређује порезе и друге намете.

ПОТРОШАЧКО ДРУШТВО И ЊЕГОВИ ИЗАЗОВИ  Поја-
вом развијенијег друштва преображавају се појмови 
који карактеришу слојевитост традиционалног друш-
тва и те категорије делом постају неупотребљиви. Не-
стаје сељаштво и радништво, у класичном смислу а у 
исто време, у великој мери, расте број интелигенције. У 
преображеном друштву и раније идеологије губе своју 
вредност (нпр. либерализам, конзерватизам, маркси-
зам) или морају дати одговоре на нове проблеме.

Потрошачко друштво се гради на развоју и не-
престаном расту привреде, те је његово опстајање 
прилично рањиво. Решавање глобалних проблема 
Земље често се противуречи високој потрошњи и добро-
бити друштва где се становништву гарантује оптимално 
снабдевање. Велико је питање, ако се извор добробити 
плаћа сиромаштвом других, да ли је онда остварљиво 
проширивање благостања на целокупну Земљину 
територију? У сиромашним државама, где је због де-
мографског бума присутна миграција становништва, 
а у развијеним државама опадање броја становниш-
тва прети распадом система снабдевања (пензијско 
осигурање). У потрошачким друштвима оптерећења 
која погађају привреднике (нпр. високи порез, високе 
плате) усмеравају капитал у неразвијеније регије света. 

„1750-те скоро трећину од укупне вредности светске 
индустријске производње остварила је Кина, Индија 

скоро једну четвртину, а Запад пак мање од једне петине. 1830-те Запад је неш-
то мало превазишао Кину. У следећим деценијама (…) индустријализација Запа-
да довела је до »деиндустријализације« осталих делова света. 1913. индустријска 
производња незападних земаља, грубо узевши, износила је две трећине од оног 
у 1800-ој години. Од средине 19-ог века западно учешће је драматично порасло, 
што је кулминирало 1928. на 84,2% светске индустријске производње. После 
тога, учешће Запада је поново опало, јер је због рата пораст остао скроман, а 
мање индустријализоване државе су после Другог светског рата повећале своје 
производње. 1980-те Запад је давао 57,5% светске индустријске производње, што 
је, грубо гледано, исто учешће са каквим је располагао 1860-те.“ (Семјуел П. Хан-
тингтон: Судар цивилизација и нови светски поредак, 2001)

Установите какву тенден-
цију нам приказује аутор. 

Откријте како Хантингтон види 
улогу Запада у протеклих 150.
година и у будућности. Проту-
мачите шта аутор подразумева 
под појмом Запад. [З]

ПОСЛЕ СВЕТСКОГ РАТА
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источноазијских држава са 
индустријским производима на 

светском тржишту

Формулишите какву тен-
денцију показује скица.

Установите каква је улога ма-
шинске индустрије у развоју 
регија које су приказане на 
скици. [У]

Период совјетске економије на основу проме-
на укупног националног производа

На основу дијаграма одре-
дите периоде совјетске при-

вреде. Опишите поједине пери-
оде[З]

1

2

3

Архива
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„Власт се налази на улици.
Када режим угуши реч, реч замењује камен плочника.
Од 1848. овде први пут постоји чишћење.

Будите реалисти, тражите немогуће.
Забрањено је забрањивати.
Не желимо такав свет, где је цена, да сигурно не морамо умрети од глади,  сигур-
но умрирање од досаде.
Конзерватизам је синоним трулежи и ружноћe.
Барикада преграђује улицу, али отвара твој пут.
Уживајте без предрасуда.
Што више водиш љубав, толико ћеш имати већу вољу за револуцијом.
Што више учиним за револуцију, то више водим љубав.
У свима нама дрема по један полицајац. Убијмо га.
Алкохол убија. Узимајте ЛСД.
Ново револуционарно оружје је: безобразлук.
Потрошачко друштво мора умрети насилном смрћу.
Немој веровати неком ко је прешао тридесету.
Девојке кажу „да“ оним мушкарцима који кажу, „не“
(Натписи и пароле1968. у Европи и Америци)

Која идеологија се крије у  
паролама и натписима?  Не-

зависно од иде ологија какви са-
држаји осећања и реакције  се 
могу открити у изворима? [Р]

Формулишите каква се ве-
за може препознати из ме-

ђу сексуалне револуције, изво-
јевања равноправности жена, 
основних принципа западног 
друштва и њене колонијалне 
политике и побуне младих. [П]

Џенис Џоплин, блуз и рок певачица, 
једна од идола младих са сим болима 
хипи покрета (тамне наочаре, везена 
хаљина, мотор). Од предозирања 
дро гом умрла је у двадесет седмој 
години.

Фотографије које карактеришу једну ге не-
рацију: хипи покрети флауер повер фестивала 
у Вудстоку

Установите какви се симболи могу препознати са фотографије и шта они из-
ражавају. [З]

Установите какав  осећај побуђује слика. 
Откријте позитиван и негативан утицај на 

омладину. [З]

„Амерички сан“

ПОМАХНИТАЛА 
ОМЛАДИНА 
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БРОЈ НАУЧНИКА И ИНЖЕЊЕРА 
РАЧУНАТО НА МИЛИОН СТАНОВ-

НИКА
Јапан 3548
Сједињене Државе 2685
Европа 1632
Латино Америка  209
Арапске државе  202
Азија (без Јапана)   99
Африка   53

Одредите које се регије могу разликовати у односу на коришћење знања науч-
ника и инжењера. Упоредите табеларне податке са подацима учешћа врхун-

ске технологије. Које се тенденције назиру? [З]

УЧЕШЋЕЕ РАЗНИХ ДРЖАВА У ИЗВОЗУ ВРХУНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Микроелектроника Механизовани алати и роботи

1980. 1989. 1980. 1989.
1. Сједињене Државе (18,3%) 1. Јапан (22,1%) 1. СРН (25,8%) 1. Јапан (23,3%)
2. Јапан (13,2%) 2. Сједињене Државе (21,9%) 2. Сједињене Државе (14,1%) 2. СРН (20,8%)
3. Сингапур (10,3%) 3. Малезија (8,9%) 3. Јапан (11,3%) 3. Сједињене Државе (12,1%)
4. Малезија (8,9%) 4. Јужна Кореја (7,4%) 4. Шведска (9,1%) 4. Италија (10%)
5. СРН (8,4%) 5. СРН (5,8%) 5. Италија (8,7%) 5. Швајцарска (8,4%)

Рачунари Научна / прецизна опрема
1980. 1989. 1980. 1989.

1. Сједињене Државе (38,6%) 1. Сједињене Државе (24%) 1. САД (28,3%) 1. Сједињене Државе (25,2%)

2. СРН (21,5%) 2. Јапан (17,5%) 2. СРН (18,1%) 2. СРН (18,5%)
3. Велика Британија (10,4%) 3. Велика Британија (9%) 3. Велика Британија (9,4%) 3. Јапан (12,9%)
4. Француска (8,6%) 4. СРН (6,9%) 4. Француска (8,0%) 4. Велика Британија (9,6%)
5. Италија (6,6%) 5. Тајван (5,8%) 5. Јапан (7,1%) 5. Француска (5,6%)

„У данашњем свету бољи је развој сао-
браћаја и комуникације, интензивнији је 
и симетричнији и доводи до одређенијих 

узајамних утицаја између људи који припадају различитим цивилизацијама. Као 
резултат овога цивилизацијска свест о идентитету постаје све очигледнија. Фран-
цузи, Немци, Белгијанци и Холанђани све више сматрају себе Европљанима.  Мус-
лимани са Блиског Истока се идентификују са Босанцима и Чеченима и стоје уз 
њих. Кинези који станују у Источној Азији идентификују се са интересима матич-
не државе. Руси се идентификују са Србима и помажу их, као и друге ортодокс-
не народе. Ови шири нивои свести цивилизацијског идентитета значе да се фор-
мирала једна дубља свест цивилизацијске разлике; надаље, суштина тога је да 
одбранимо оно што »нас« разликује од »њих«. (Самуел П. Хантингтон: Судар 
цивилизација и нови светски поредак, 2001)

Формулишите како се изја-
шњава аутор о утицају гло-

бализације на свест идентитета. 
Одредите што аутор подразуме-
ва под новим и старим иденти-
тетом. [З]

Пратимо како се мењала 
локација развојних цен-

тара током историје. Сакупимо 
разлоге промена. Формулиши-
мо какви правци промена се 
могу запазити данас. [Р]

ИНФОРМАТИВНА РЕВОЛУЦИЈА 
– НОВИ ЦЕНТРИ РАЗВОЈА
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12Премештање центара развоја 
кроз историју
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НЕКОЛИКО МИШЉЕЊА О 1968. ГОДИНИ
„Она будућност и каријера на коју се данашњи млади припремају, већином 

је духовна пустиња. Наш хромирани потрошачки рај хтео би од нас направити 
лепо васпитану децу. Ми се, пак, устежемо од тога да будемо стандаризовани, 
заменљиви и безначајни.“ (Марио Савио, представник бунтовника Беркли уни-
верзитета, 1968)

„Слобода само замењује израз за то, да већ нема шта да губимо.“ (Џенис Џап-
лин, Париз, 1968)

„Не желимо бити кадрови капиталистичког израбљивања.“ (Из париског 
говора некадашњег берлинског ђачког вође Даниела Кон Бендита, 1968)

Разговарајте о томе против чега је усмерена побуна. У изјавама можемо от-
крити утицај политичких праваца. Којих? 

Одредите на какву међусобну зависност демографског и политичког тока указује 
скица. Објасните на основу скице извучени закључак о зависности. У којој мери 
се модификује слика француских ђачких побуна, ако знамо да је број француског 
становништва испод 25 година износио 41,4%? [У]

Талас 
раста 
становништва
Тамила и 
Сингалеза

Млади лекар припадник средње кла-
се и револуционар који је постао 
симбол – обе слике представљају Че 
Гевару

Разговарајте о томе колико се приказана појава на графикону може уопштити. [У]

У побуни 1968. једна митска особа Че Гевара лекар постао је профисионал-
ни револуционар.

„Тамо смо се спријатељили са једним брачним паром, чилеанским радницима, 
који су били комунисти. Уз свећу смо пили мате, јели хлеб и сир, а тајанствени об-
лик скупљеног тела мушкарца окруживала је трагична атмосфера. Једноставно и 
изражајно је причао о три месеца која је провео у затвору и о својој гладној суп-
рузи, која је  верно остала уз њега, о својој деци, коју је један пријатељски распо-
ложени комшија узео у заштиту, о свом безуспешном ходочашћу да би набавио 
посао. (…)

Следећег јутра (…) растали смо се од брачног пара који је кренуо у руднике 
сумпора у брдима. (…) Веома је велика штета што толико угњетавају људе. Неза-
висно од тога што колективизација, »комунистички црв«, угрожава поштен живот, 
комунизам који је деловао у овом човеку, није друго, већ природна жеља за нечим 
бољим, протест против сталне глади. Он се отворио према чудном учењу које се 
претворило у љубав, чију суштину наш човек никада није у стању да схвати, али 
његов превод – »хлеба сиротињи« – разумео је, штавише, што је много значајније, 
то га је испунило надом.“ (Че Гевара: Дневник мотористе – путни дневник мла-
дог мушкарца)

Зашто је кубански ратни револуционар, па други човек Кубе, који је касније 
умро као јужноамерички герилац могао постао симболом? [З]

[%] однос15−24 годишта у укупном броју становништва
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1968-ме су светом протутњале ђачке побуне. Шта је заправо била 1968? Покрет који је изразио суштински 
доживљај за једну генерацију, за „помахниталу омладину“, бунт разочараних младих који су живели у благостању, 
протест против родитеља, грађанска непослушност, последица демографског таласа, настанак великог броја 
факултета и протест против крутог система испита, промашена револуција, носталгија према пражњењу левичарске 
револуционарности или све то помало? Како можемо назвати оне париске догађаје, у којима је маса од стотину 
хиљада младих  на улицама подизала барикаде, потиснула органе државне безбедности и запалила зграду берзе?Гл
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ГЛОБАЛНИ ПРОБЛЕМИ Научно-технолошка револу-
ција, изградња светске привреде, одвијала се у другој 
половини XX века, донела је са собом низ глобалних 
проблема који су се односили на цео свет. Глобални 
проблеми повезани су са питањем одрживости развоја, 
о којој је ОУН расправљала 1992. на конференцији у Рио 
де Жанејру. Према закључку конференције, одрживи 
развој значи да садашње потребе треба задовољити 
тако да оне не угрожавају будућност човечанства. 

Тако код решавања глобалних проблема друштвено-
економска и еколошка питања се јављају истом тежином 
и међусобно строго утичу на сваку државу и сваки конти-
нент. Баш због тога њихова решења могућа су само уз
удруживање целог човечанства и сарадњу свих држа-
ва. Наравно, за руковање глобалним проблемима сва-
ки човек је лично одговоран у месту становања и у својој 
ужој околини. Није се случајно родила изрека: „Мисли 
глобално, делуј локално.“

ЗАГАЂИВАЊЕ ОКОЛИНЕ Од средине XX века чове-
чанство је постало свесно потребе за заштитом човекове 
околине. Данас према многима будућност човечанст-
ва зависи од делотворне заштите околине и од лич-
не и друштвене свести и понашања према околини.

Промена климе на планети Земљи упозорава 
на претећу опасност која је уско зависна од емитова-
ног загађења услед индустријске производње и масов-
ног саобраћаја. Све више истраживача наглашава да 
загађење ваздуха и ефекат стаклене баште изазивају 
опште загревање Земље. Услед свега тога на неким 
подручјима повећава се суша, убрзава се претварање 
плодне земље у пустињу, а на другим територијама 
изазива блажу и влажнију климу тј. клима постаје 
екстремнија. Глобално загревање може изазвати и по-
раст нивоа мора. Пораст нивоа мора за неколико мета-
ра може катастрофално деловати на становништво које 
живи у приобалним подручјима. Загађивањем вазду-
ха повређује се озонски омотач, који штити живот на 
земљи од штетних космичких утицаја. Озбиљан проблем 
преставља и пораст озонске рупе над Антарктиком. 

Нарочито је опасно уништавање тропских кишних 
шума. Ако се крчење ових шума настави у садашњем 
темпу, после пола века могу настати битне климатске 
промене. Ерозија тла, која зависи од сече шума, губитак 
обрадивог земљишта и уништавање тла (пад садржаја 
материје за снабдевање тла и способности задржавања 
воде) такође спадају међу глобалне проблеме.

Због све већег загађења околине у опасности су 
залихе пијаћих вода. Све чешћа загађења мора (нпр. 
несреће танкера нафте) могу изазвати тешку катастро-
фу у флори и фауни мора. Резерве слатке воде налазе 
се при крају: светска употреба воде од 1950. се утрос-
тручила, а потрошња воде по једном становнику свуг-
де расте.

Све већа  потреба за енергијом, везана за развој 
привреде, укључила је нуклеарну (атомску) енергију у 

енергетске изворе. У атомским централама произве-
дена енергија истовремено значи вишеструку опас-
ност по човечанство са више страна. Тешко је спречи-
ти  хаварије нуклеарки (на шта указује експлозија бло-
ка атомске централе у Чернобилу 1986), а огроман 
проблем представља и складиштење истрошених нук-
леарних грејних тела.

На основу горе наведеног може се закључити да су 
глобални проблеми тесно повезани, те се и њихова 
решења само комплексно могу реализовати.

БОГАТИ И СИРОМАШНИ  Развој различитих друшта-
ва и култура – као што смо видели током проучавања 
историје – није се у исто време и подједнако одвијао на 
Земљи. Увeк су постојале територије које су се налази-
ле на врху развоја (центри) и од њих економски завис-
не неразвијене зоне (периферије). 

Везе између центра и периферије биле су више-
струке: центар је постајао све богатији, а периферија 
све сиромашнија. Али друга страна медаље је та да су 
заостале територије прихватале развојни утицај од цен-
тара, па су тако и извори за подстицајни развој сти-
зали из центара.

Од 1980-их година је тзв. конфликат Север – Југ 
постао глобални проблем, у чијој позадини стоји то што 
Севером назване регије – Европа, Северна Америка и 
Аустралија – располажу са четири петине светског при-
хода, док њихов укупан број становништва не чини ни 
четвртину светског становништва. Наиме већина бога-
тих држава налази се на северној Земљиној полулопти 
док се сиромашни – који немају ни 20% удела у светкој 
производњи – налазе јужно од њих. Север, са својом 
економском снагом влада у светској економији, доно-
си прописе и управља међународним финансијским 
организацијама. Због тога конфликат светских размера 
између простора у коме једни живе у изобиљу, а други 
у беди, назива се конфликтом Севера и Југа. 

Државе некадашњих колонија су се поделиле у 1980-
им годинама. Југоисточни „мали тигрови“, држа-
ве извознице нафте, су се на више додирних тачака 
(потрошња, национални доходак по глави становништ-
ва итд) прикључиле развијеном свету. У исто време, 
већина јужних држава  –  сиромашних у нафти – због 
раније узетих зајмова, се у огромним размерама толи-
ко задужиле, да ни камате за кредите нису могле под-
мирити. Замка задуживања може постати тежак извор 
друштвених проблема.

Разлика између животних услова и могућности 
живљења сиромашних и богатих у неразвијеним држа-
вама може довести до масовног пресељења станов-
ништва (миграција). 

Овај ток може пољуљати социјалну сигурност, фор-
мирану у западним државама (друштвено осигурање, 
здравствено снабдевање), а због културних разлика и 
разлика у начину живљења може створити друштве-
не супротности.

41 Глобални проблеми природе и друштва
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ТЕРОРИЗАМ Тероризам често значи немилосрдну при-
мену различитих средстава насиља и застрашивања и није 
нова појава у историји. У исто време, повезано  са пробле-
мима пораста становништва и сиромаштвом, од последње 
трећине XX века прерастао је у глобални проблем.

Све већи број терористичких организација распола-
же таквим оружјима (често хемијским и биолошким), чија 
употреба угрожава велик број људи. Економске везе, 
које све интезивније прожимају цео свет, туризам свет-
ских размера, као и технички и комуникацијски развој 
су у великој мери повећали ефикасност тероризма. 
Од 1980–1990. година ширење тероризма је помогло 
и то што се неколико држава непосредно укључило 
у материјално помагање терориста, финансирало 
њихова обучавања. Својим грађанима и досељеницима 
западне демократије обезбеђују све већу сло-
боду што додатно олакшава могућност терориста.

Палестинско-јеврејски рат који се прилично раз-
дужио, такође има знатну улогу у проширењу теро-
ризма светских размера. Неке групе из муслиманс-

ког света, које су у оружаним сукобима претрпеле по-
раз сматрају да само терористичким средствима (бом-
башки напади, атентати, отмице) могу победити Из-
раел. Рат муслимана, који је проширен на цео свет, 
у значајној мери појачава исламски препород (фун-
даментализам), који је противник западних интере-
са, начина живота и објавио је враћање ка традици-
оналним вредностима (фереџа, као обавезни одевни 
детаљ женске ношње).

Снагу тероризма, који постаје међународни, доказује  
терористичка акција уперена против Сједињених Држа-
ва 11. септембра 2001. када су отетим авионима извр-
шили напад на њујоршки међународни трговински цен-
тар и вашингтонски Пентагон.

Борбу против тероризма чини оружана одбрана, по-
јачана контрола која служи за спречавање – а која истов-
ремено значи и ограничавање људских права. Међутим 
дугорочно решење било би решење оних економских, 
социјалних и културних проблема, које тероризму све 
више обезбеђују  фанатичну подршку.

ГЛОБАЛНИ ПРОБЛЕМИ 

Ко ј е  последице  у тица ј а  људско г  фак тора  
на  при роду можете уочити на картама? Обја -

сни те какви процеси су изазвали промене  и как-
ве  п ро бле ме  с т вара  у ништавање  шума .  [ У ]

Ширење насељених територија Будимпеште

Промене 
током триста година: шуме 
Сједињених Држава 1620. и 1920.

1

2

Архива
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ЗАГАЂЕЊЕ ОКОЛИНЕ

Рушилачка поплава и олуја у Бангладешу (1991) и вул-
канска киша пепела на Филипинским острвима која је све 
прекрила. Са олујама, поплавама и ерупцијама вулкана 
човек живи већ хиљадама година.

Откријте зашто људи у великом броју живе на 
територијама изложеним катастрофама (нпр. 

поплаве, ерупција вулкана). Којим разлозима се 
могу приписати данашње трагичне последице при-
родних катастрофа? [З]

Сумпор из угља
и нафте 
изгарањем се
претвара у
сумпор-диоксид

Сумпор-диоксид
доспева у атмосферу...Киселина

напада
зграде...

...
и упије се у тло.

Стварањем киселих киша поре-
мети се биолошка равнотежа тла.

4

1

2

6

5

Биљке
страдају

7

... са кисеоником из ваздуха
и са кишницом ствара
сумпорну киселину.

,
3

Две последице човекове привредне делатности: ширење 
нафтног загађења код обале Аљаске и уништења 

изазвана киселим кишама

Каква деловања изазивају загађења околине, 
приказана на слици? Шта би решило и как-

ве глобалне проблеме би изазвало нагло укидање 
делатности која загађује околину? [З]

Установите колико се про-
менио утицај епидемија у 

глобализованом  свету. Откријте 
шта оте жава, а шта олакшава 
заштиту против њих. [З]

3

4

5

6

7У осамдесетим годинама на наслов-
не стране часописа стигла је нова  
епи  де мија: СИДА (AIDS). Исторују 
човечанст ва су, с времена на време, 
пратиле заразне болести
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БОГАТИ И СИРОМАШНИ

ограничавања

извоз сировина

ниски
приходи

презаду-
живање

ниска
цена рада

беда

експлозија
становништва

образовање
испод нивоа

ниска
продуктивност

ЗАОСТАЛОСТ

 „Врзино коло“ сиромаштва

Анализирајте зашто је те-
шко извући се из „врзиног 

кола“ сиромаштва. Откријте код 
којих тачака је могућ напредак. 
[П]

Трагови срушеног путничког авиона 1988. од стране терориста у шкотском 
граду Локербију и њујоршки светски трговински центар који је 2001. постао 
мета терористичког напада

Установите колико глобализација повећава могућности теро-
ризма, односно, у којој мери отежава заштиту од терористичких 

акција. Објасните како би се тероризам могао успешно потиснути . [П]

Карикатура о односима 
Севера и Југа. 

Одредите црте које истиче 
карикатура. Објасните по-

стоји ли повезаност међу проб-
лемима наглашеним карикату-
ром и тероризма.

ТЕРОРИЗАМ 

 Размотрите које регије при-
падају Северу, а које Југу. 

Упоредите географску карту са 
картом која приказује промене 
развојних центара (страна 227). 
Саставите објашњења знакова 
карте. [З]

земље Севера и 
Југа

8

9

10

11

12
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гасови из
мотора

пречишћени
гасови

пречишћени
гасовимрежа или

плетена жица

керамичко тело

гасови из
мотора

Дајте заједнички назив за две скице, који ће упућивати на 
њихову међузависност. [З]

Установите које и проблеме решава ка-
тализатор, какве економске пробле-

ме проузрокује и како утиче на околину. [З]

Учешће атомске енергије у производњи електричне енергије 1987.

80

60

40

20

0

[%]
77,2%

66,9%

51,3%
47,5%

43,6% 39,2% 38,4%
34,4% 34,3%

29,4%

Ју
жн

а 
Ко

ре
ја

Бе
лг

иј
а

Ш
ве

дс
ка

Бу
га

рс
ка

Ш
ва

јц
ар

ск
а

Фи
нс

ка

За
па

дн
а

Не
ма

чк
а

Ш
па

ни
ја

М
ађ

ар
ск

а

Фр
ан

цу
ск

а

Структура издувног лонца – катализатора

Одредите какву улогу игра човек у ланцу природних чинила-
ца. Кажите конкретан пример о узајамном дејству природних 

чинилаца. Какве закључке можете уочити на слици у вези са заш-
титом околине? [З]

животињски
свет клима биљни цвет

човек

воде

тло

рељеф

Ширење зрачења у Европи након експлозије у атомској централи у Чернобилу

13

14

15

16

Велика већина човечанства је сагласна 
са тим да природу треба заштитити. Ме-
ђутим, око решења проблема мишљења 
су јако подељена, јер интервенције које 
су донете ради заштите природе погађају 
освојене позиције разних друштвених 
група земаља.

Из бројних расправа и супротности 
издвојићемо узајамну везу штетних и 
развојних последица модернизације.

Веза између природе и човека

Гл
ед

иш
та



234 / Предности и проблеми глобализованог света

ПОРАСТ СТАНОВНИШТВА И ЧИНИОЦИ КОЈИ НА ТО 
УТИЧУ  Током развојног пута човечанства пораст броја 
становништва није био уједначен: у појединим времен-
ским периодима нагло се повећао број становника, а у 
другим је стагнирао или опадао. Од количине произ-
ведене хране зависило је колико ће људи одређена 
територија моћи прехранити. Ако је производња рас-
ла, растао је и број становника.

Наравно, пораст броја становника (који не потиче 
од усељавања) зависи од два чиниоца: од наталите-
та и морталитета. У ранијим историјским периодима 
пораст становништва потицао је од  смањења смртнос-
ти. Број рођених – пошто се прираст није плански усме-
равао – непрестано је, међутим, био веома висок. Већи 
део новорођене деце је услед недостатка добре исхра-
не, здравствене неге и хигијенских услова умирао. По-
раст производње хране проузроковао је пролазно 
смањење смртности. Број становништва је растао, али 
када је способност издржавања дате територије достиг-
ла границу, снабдевање се поново погоршавало, стопа 
смртности је поново порасла –  истина на једном вишем 
нивоу раста становништва. Наравно, на формирање 
производње хране, поред економске развијености, ути-
цали су и други чиниоци, на пример: климатске проме-
не, епидемије и ратови (ова два последња често су били 
пратиоци и економских тешкоћа). Климатске промене 
– загревање и хлађење – играле су улогу у покретању 
производње у неолиту, у пољопривредној револуцији 
Западне Европе и у великој кризи у XIV веку или у паду 
који је настао услед „малог леденог доба“ у XVII веку. 
Куга је десетковала становнике Старог Рима на заласку 
своје моћи Европе у XIV веку и  болести пренете из Ев-
ропе допринеле су драстичном паду броја индијанског 
становништва у Америци.

ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЉИ КРОЗ ИСТОРИЈУ
Прву значајну демографску експанзију – коју смо 
ми изучавали – на почетку неолита изазвала је  
појава земљорадње и гајење животиња на Блис-
ком Истоку. Ширењем неолитске културе – што се 
већим делом може захвалити исељавању група због 
превеликог прираштаја – све веће територије су поста-
јале насељене. 

У Западној Европи XI–XII века појавили су се нови 
алати и методе у пољопривреди, што је проузрокова-
ло брз пораст становништва. Услед пренасељености на 
стотине хиљада људи (хоспеси) кренули су према Исто-
ку, тражећи ново земљиште за обрађивање, и одомаћили 
развијеније производне методе у Средњој Европи. 

Привредна револуција која је претходила инду-
стријској револуцији (плодоред, ђубрење) омогућила 
је бољу исхрану, па тако и прираст становништва. У 
исто време појавиле су се и нове црте: даљи прираштај 
становништва повећао се, захваљујући побољшању 
хигијенских услова (канализација, чиста питка вода) 
и научном развоју (вакцинације, болнички систем 
итд). Демографски бум који се догодио у XVII веку у 

Енглеској, паралелно са индустријском револуцијом у 
XIX веку постао је карактеристичан за цео свет.

Услед наглог пораста броја становништва за вре-
ме индустријске револуције на милионе људи су тре-
бали да напусте своја места становања, које више 
није могло да им обезбеди услове за живот. У почетку 
се становништво концентрисало у индустријске гра-
дове а касније је значајан део овако нарасле масе био 
принуђен да се и  одавде одсели. Из Западне Евро-
пе и са помаком индустријске револуције на Исток из 
Средње Европе – више десетина милиона људи тражи-
ли су нову домовину у прекоморским државама, у првом 
реду у Сједињеним Америчким Државама.

У исто време, услед економског развоја, у западним 
друштвима почео је да опада број новорођених. За 
даље одржавање становништва више није био потре-
бан високи број новорођених, а ширењем образовања 
прирастом становништва се могло управљати.

ДЕМОГРАФСКА ЕКСПАНЗИЈА  КРАЈЕМ XX ВЕКА Ус-
лед колонијализације и светске трговине, развијеност 
европске економије утицала је на целу Земљу. У ванев-
ропском свету у Латинској Америци, у Африци и у Индији 
настала је, односно, настаје експлозија прираштаја, 
слична процесу који је постојао у Европи у XIX веку. 

Прираштај становништва и данас је у основи сли-
чан ранијем, али знатне су и разлике. Раст становништ-
ва условљен је економским разлозима и као и у европ-
ским токовима XIX века, знатну улогу игра побољшање 
здравствених услова. Међутим, данас услед развоја свет-
ских економских веза и медицинске науке, прираст ста-
новништва започео је и у великом броју таквих држа-
вама чија неразвијеност сама за себе то не би изазва-
ла. У овим државама и смањење прираста становниш-
тва ће спорије настати јер би то могла да донесе само 
унутрашња реформа уз економску развијеност (нпр.  кон-
троле рађања).

ПОСЛЕДИЦЕ ДЕМОГРАФСКЕ ЕКСПАНЗИЈЕ Исто 
као у Европи у XIX веку, тако и у свету који је у развоју, 
данас пољопривредно становништво чији је број у по-
расту, одлази са села која нису у стању обезбедити 
услове за живот. Број становништва градова драс-
тично расте, у суштини брже него број тамошњих рад-
них места.

Као што смо видели, до XIX века вишак броја ста-
новништва решило је исељавање. Данас за ово постоји 
само ограничена могућност, јер не постоје огромне 
ненасељене или ретко насељене територије. Миграција 
данас је управо обрнута, него што је била у XIX  и на по-
четку XX века: креће се са неразвијених територија 
у смеру регија које обезбеђују виши животни стан-
дард (Сједињене Америчке Државе, Европа). Развијене 
државе, међутим, настоје ограничити усељавање, 
пошто маса некваликованих људи – поред економске 
користи – поставља бројне проблеме (незапосленост, 
потешкоће уклапања итд).

42. Глобални проблеми – пораст становништва
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У неразвијеним регијама пренасељеност води 
глађу, беди и ратовима. Руковање тим проблеми-
ма, односно дељење помоћи само је краткотрајно ре-
шење. Развој ових регија могао би значити излаз 
из кризе, што би – према већем броју становништва 
од садашњег – могао довести и до заустављања при-
раста становништва, као у Јапану или у Кореји.

Владе ових регија покушале су контролисати ната-
литет. Ово је у Индији, из религиозних разлога, изазва-
ло негодовање и није довело до успеха, док је у Кини 
заустављен демографски бум.

ДЕМОГРАФСКИ ИЗГЛЕДИ У развијеном свету опао 
је број новорођених, те је прираштај становништва 
заустављен; чак би, да није било усељавања, дош-
ло до смањења становништва. Развијена друштва 

старе и то краткорочно већ води ка распаду система 
социјалне заштите и недостатка радне снаге.

У земљама у развоју раст броја становника је на 
неким местима већ стао, док је другде још у порасту. 
Иако је ограничен број становништва Земље, он је увек за-
висио од привредних могућности. Могући укупан број ста-
новника Земље наука је у XVIII, XIX и у XX веку другачије 
процењивала. Међутим, према стручњацима, са тренут-
ном стопом наталитета већ се приближавамо  грани-
ци  издржљивости Земље. Због тога, ако се пораст ста-
новништва у земљама у развоју не смањи, мораћемо се 
суочити са озбиљним проблемима. Демографи данас 
претпостављају да ће до средине XXI века стати прираст 
становништва. Међутим, поставља се питање до каквих 
тензија ће довести миграције и настављање уништавања 
природне околине.

односи становништва

време

Рађања
Смртност
Број становништва

[број особа]
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1750 1800 1840

Рађање
Смртност

на 1000 особа
Разделите на етапе 
ток демографске ек-

спанзије. На основу чега 
се могу одредити те ета-
пе? Установите зашто је 
на почетку висок број но-
ворођених и број умрлих. 
Промена ког показатеља 
изазива демографску екс-
панзију? Откријте из којих 
разлога се може смањити 
број тј. наталитет. [Р]

Упоредите енглески ток са скицом опш-
те демографске експанзије  [З]Демографске експанзије кроз историју

ЕКСПАНЗИЈА 
СТАНОВНИШТВА И 

ЧИНИОЦИ КОЈИ НА ТО 
УТИЧУ 

ЕКСПАНЗИЈА СТАНОВНИШТВА 
КРОЗ ИСТОРИЈУ

Пастер, који је имао велику улогу у 
сузбијању епидемија

Откријте, како су делова-
ле и како делују заштит-

не вакцине на демографске 
токове. Да ли данас постоје 
противници заштитне вакци-
нације и, ако их има, чиме об-
разлажу своје ставове? [З]

број деце

1875.

3

6

9

0
1900. 1925. 1950.

време склапања брака

Калвинисти
Римокатолици

Пуританци
Атеисти

Како се мења просек броја деце по по-
родицама? Откријте постоји ли веза 

између броја деце и верске припадности. 
[У]

Промене броја деце у породицама које припадају 
различитим верским заједницама

1

2

3

4

Архива

Демографска експанзија у Енглеској између 1780. 
и 1850.
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„Ако је демографија сама по себи питање судбине, онда је пак кретање ста-
новништва мотор историје. У прошлим вековима различити односи раста разли-
читих територија, економска ситуација и у многим случајевима политике власти  
изазвале су масовну селидбу Грка, Јевреја, германских племена, северних народа, 
Турака, Руса, Кинеза и других. У неким случајевима то су биле релативно мирне 
селидбе, док је у другим случајевима било насилних. Европљани су у демограф-
ским инвазијама у 19-ом веку све надмашили. Између 1821. и 1924. 55 милиона 
Европљана се иселило преко мора, а од њих 34 милиона у Сједињене Државе. За-
падни народи су подјармили, а често збрисали, друге народе са Земљине кугле, от-
кривали су слабо насељене територије, где су се онда њихова деца насељавала. 
Између 16-ог и 20-ог века у издизању Запада можда је експортовање народа има-
ло најважнију димензију. (…)

Сложени међуцивилизацијски рат, који се одвио у бившој Југославији, имао је 
бројних разлога и полазних тачака. У настојању конфликата вероватно је одлучујућу 
улогу играло то што је на Косову дошло до демографског бума. Косово је била ау-
тономна покрајина Србије, која је – изузимајући право отцепљења – располага-
ла са де факто идентичним правима као осталих шест република. Године 1961. 
тек је 67% становника Косова било муслиманско, а православних Срба било је 
24%. Пошто је у Европи највећи број рађања био код Албанаца, Косово је поста-
ло покрајина са најгушћим становништвом у Југославији. У осамдесетим годинама 
близу 50% Албанаца још није напунило двадесет година. Срби су  због агресивног 
наступа косовских Шиптара морали масовно бежати са Косова, да би у Београду 
или на другим местима тражили могућност живљења. Услед тога, 1991. већ 90% 
становништва Косова било муслиманско, а тек 10% су чинили Срби.“ (Семјуел П. 
Хантингтон: Судар цивилизација и нови светски поредак, 2001)

Осим односа у природном 
прираштају, који чиниоци 

су по аутору имали улогу у про-
цесу? Расправите о односима 
и тежинама ових чиниоца. [У]

Набројте када су се дешавали велики покрети становништва у историји. Откријте какви разлози су доводили 
до сеоба и какве утицаје су изазвале разне миграције. Формулишите шта је карактеристично у за правац сео-

ба. [У]

5

6

Миграције током историје
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ПРОМЕНА МОРТАЛИТЕТА ДЕЦЕ У НЕКОЛИ-
КО ДРЖАВА

Држава
1901 – 1910. 1950. 1987.

Смртност на 1000 деце
Аустралија  87  23,8   8,7
Аустрија 209  55,6 –
Енглеска и Велс 128  27,9   9,0
Француска 132  46,2   7,8
Израел –  41,8  10,0
Јапан 156  52,7   4,8
Русија / Совјетски 
Савез 251  75,2  13,5

Шпанија 164  62,5  10,9
Сједињене Државе  97  28,1  10,4
Аргентина  64,8  26,2
Бразил 107,3  45,3
Мексико  57,7  29,2
Индија 185,0 130,0
Индонезија  95,2 125,0
Египат –  75,0
Нигерија  87,2 124,0
Тунис 193,0 125,0
Заир – 104,0

Издвојте групе држава на основу података 
из табеле. Установите какве тенденције се 

остварују у групама. Одредите са којим чиниоци-
ма је у вези промена показатеља. Откријте како  
промена морталитета новорођенчади утиче на 
демографске токове. 

ЗАПОСЛЕНОСТ ЖЕНА (%)
Година Енглеска Француска Немачка Холандија
1861. 27 24 – –
1889. 26 31 19 16
1920. 26 42 33 18

СРН НРН
1950. 27 34 31 33 20
1960. 29 28 33 37 16
1980. 36 33 33 41 23

НИВО ПИСМЕНОСТИ ОДРАСЛИХ ЖЕНА
И КОЕФИЦИЈЕНТ ПОТПУНЕ ПЛОДНОСТИ

У НЕКОЛИКО ДРЖАВА

Држава
Ниво писмености

одраслих жена
(%)

Коефицијент
плодности*

Авганистан  8 6,9
Оман 12 7,2
Јеменска Арапска Република  3 7,0
Хондурас 58 5,6
Буркина Фасо  6 6,5
Судан 14 6,4
Сингапур 79 1,7
Канада 93 1,7
Чиле 96 2,7
Мађарска 98 1,8
Тајван 88 2,6

Табела приказује промене чиниоца. Установите којих. Објасните 
каква се веза може доказати између горњих појава и прираста 

становништва [З]

*Однос плодности = број рођених / број жена између 15–49 година

Сједињене
Државе

Западна
Немачкагодина

рођења

Мушкарац Жена

Мексико

8 4 0 4 8 4 0 4 4 0 4
проценат становништва

1900−04.
1905−09.
1910−14.
1915−19.
1920−24.
1925−29.
1930−34.
1935−39.
1940−44.
1945−49.
1950−54.
1955−59.
1960−64.

1970−74.
1965−69.

1975−79.

пре 1900. 

[     ]
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Означите на скици етапе демограф-
ске експанзије. На основу типова 

старосног стабла одредите којем типу 
припада Кина. [П]

Старосно стабло
Прираштај становника у Кини
између 1945 – 1985.

Упоредите три типа (однос мушкарац – жена, однос  
старосних група итд). Доделите карактеристични на-

зив појединим типовима. Израдите за сва три типа демо-
графску прогнозу. Каквим проблемима демографског од-
носа се могу суочити државе припаднице појединих гру-
па? [З]

ЕКСПАНЗИЈА СТАНОВНИШТВА 
КРАЈЕМ XX ВЕКА

ИЗГЛЕДИ ЗА ПОРАСТ 
БРОЈА СТАНОВНИШТВА

987

10

11
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„Између 1970. и 2000. само број становника Азије је толико порастао, коли-
ки је био укупан број становника на целом свету 1970. Ово је за нас, а и за млађе 
генерације, изразито модерна појава. Између 1950-те и 2000. однос европског ста-
новништва према укупном броју становника на целом свету опао је са 21,6% на 
15%. Ова појава ће се на много начина наставити, јер ће 2050. становништво ев-
ропских народа износити само 7% становништва света. После сто година смањиће 
се наш удео на једну трећину светског становништва.“

„Географско порекло овог таласа усељавања [пре 1945] било је поприлично 
променљиво, а количина занемарљива у односу на укупан број становника наше 
Земље. На овакав начин утопљене културе, боље рећи, мешавина култура 
обогаћивала је и нашу културу. Истина, пристизања странаца су ту и тамо изази-
вала негативне реакције међу домаћим радницима, чија су радна места била уг-
рожена, а појавили су се и текстови проткани мржњом према странцима. Али у 
целини, ове појаве биле су спорадичне. Ове групе су се постепено, у потпуности 
без посебних проблема асимилирале, а од тог процеса остао је само толики траг, 
са колико су обогатили наш заједнички живот. Иначе су прихватили овдашње жи-
вотне прописе, а усвојили су и нашу културу.“

„Ова ситуација [усељавања после 1950] имала је две такве својствености, које 
су се разликовале од ранијих: усељеници су дошли из једне исте географске зоне 
и повукли су са собом један талас илегалних усељеника. Пристигле у овом новом 
таласу већ није гонила жеља за припадношћу француској заједници, већ само да 
побегну од сиромаштва, од незапослености и негде на другом месту, у крајњем 
случају било где, нађу погодније животне околности. (…)

Они који су пристизали из земаља Магреба и Западне Африке, припадали 
су једном културном кругу. Припадници су исте вере – ислама – и свој идентитет 
тврдоглаво чувају. Нису вољни ни на који начин да се уграде и грчко – римску –
јеврејску – хришћанску културу, односно у нашу културу.“

„Где су оне дирљиве амбиције пољских и италијанских досељеника са почетка 
века, да се уграде у француско друштво, које у сећањима описују као топлу и то-
лерантну заједницу?  Да ли је за нас пожељна ова нова оријентација, о томе нису 
питали француски народ. Супротно прописима демократије, нико није тражио,  
мишљење народа о процесу који битно одређује нашу будућност – народа, који 
је једини депонент (полагач) власти, као што каже Устав из 1958. Медији, већина 
интелигенције и црква су без даљег одлучили без народа, тим пре, што их је пову-
као огроман талас уједињавајуће глобализације и пошто су мислили да ће талас 
и онако однети ломљиву структуру идентитета.“

„Сада се више неће покретати сеобе од мање насељених према насељенијим, 
од демографски јачих према демографски слабијим. Ову чињеницу јавно мњење 
почиње магловито схватати, али их почиње схватати. Не испитује детаљно демог-
рафске статистике, али одређене податке око себе и сам примећује или осећа. 
Види да опада број новорођених: 1950-те се у Европи родило годишње 12 милиона 
деце,  а данас се рађа само 8 милиона. Процентуални однос старијих од шездесет 
година порастао је са 15% на 20%, а до 2050. може да достигне 35%. Ове чињенице 
свако може да осети у сопственој околини. Паралелно са тим, досељеници се не 
утапају – што је природна појава тада, када бројчано мања множина струји међу 
бројнију већину – већ се групишу на неким одређеним територијама, настоје да 
одрже свој оригиналан начин живота и своју културу, што је супротно интеграцији. 
(…)

Један од најпоштованијих државника садашње Европе, бивши канцелар, Хел-
мут Шмит је ових дана дао следеће мрачно прорицање: »Ако наше владе не буду 
способне водити праведну и рационалну политику усељавања, ако може да се 
деси да, ако не за двадесет, али за педесет година ће свуда доћи на власт ауто-
ритативне десничарске владе и тада ће се Европска унија распасти на комаде.«“

Установите који процес 
скицира аутор. Утврди-

те на који начин доживљава 
поменуту појаву. [З]

Установите како оцењује 
аутор усељавања пре 

1945. Које аргументе наводи 
у вези са опасностима код 
усељавања? [У]

Какве разлике види аутор 
између ранијег и садашњег 

усељавања? Како то дотиче ра-
није настале проблеме?  [З]

Какве опасности види ау-
тор код процеса усељења? 

Расправите проблеме које је 
он навео а и могуће последи-
це. [Р]

Проучавајте овај круг про-
блема уз помоћ делова из 

књиге некадашњег председни-
ка Француске, те из књиге пред-
седника Конвента који је прип-
ремио Устав Европске уније. 
Откријте проблеме, расправи-
те о оценама аутора. [У]
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Као што смо видели, миграција је већ више хиљада година саставни део историје. У другој половини XX века Европа је од 
континента са кога су се људи исељавали постала континент кога насељују. Појава је отворила бројне проблеме почев 
од социјалног снабдевања до проблема мултикултурализма. Проучите овај круг проблема на основу књиге Валерија 
Жискара- д’ Естена : Французи – Рефлексија о судбини једног народа. Аутор је био председник Републике Француске у 
периоду  1974 – 1981, а после се налазио на месту председника Конвента који је припремио устав Уједињених Нација.Гл

ед
иш

та



Предности и проблеми глобализованог света / 239

ПРЕДИСТОРИЈАТ Европска интеграција стотинама 
година била је сан многих мислилаца. План је саз-
рео за реализацију тек после Другог светског рата. 
Озбиљна настојања за интеграцију у основи има-
ла су политичке разлоге: подељеност Европе и 
страх европских држава од совјетског надирања. 
У исто време јавило се и економски притисак: ратне 
последице су очевидно показале заосталост Европе, 
а даље спречавање губитка престижа захтевала су 
нова решења. Важно је да је Маршалов план, који су 
објавиле Сједињене Америчке Државе, (1948) створио 
основе за економски успон и за сарадњу послератних 
европских држава. 

Европска интеграција је од краја 1940. кренула ис-
товремено и на економском и на политичком плану. За 
политичку сарадњу служио је Европски савет, који 
је настао 1949. Паралелно са тим, ради заједничког 
деловања држава које су прихватиле Маршалов план, 
формирана је Европска економска организација за 
сарадњу која се може сматрати једном од претходни-
це Уније. Следећа станица процеса било је оснивање 
Европске заједнице угља и челика (1951). Циљ ове 
организације  било је стварање заједничког тржишта 
за угаљ и челик: шест држава су заједнички обављале 
контролу сировина и готових производа, одлучивале о 
кориштењу залихе и количини производње. На основу 
овог договора ово је била прва прилика да је једна важ-
на привредна грана, располагање производњом угља 
и челика, изашла из оквира националних држава. По-
литичку основу економске сарадње створило је фран-
цуско-немачко помирење.

Учешћем шест западноевропских држава (Францус-
ка, СРН, Италија и државе Бенелукса) у Риму је 1957. 
настала Европска економска заједница (ЕЕЗ), другим 
именом, Заједничко тржиште. Потписници уговора пла-
нирали су узајамно уклањање царина и осигурање сло-
бодног кретања радне снаге, услуга и капитала.

ОД ЕВРОПСКЕ ЕКОНОМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДО ЕВ-
РОПСКЕ УНИЈЕ У 1960-им годинама даље је јачала 
француско-немачка сарадња. Немачки канцелар 
Аденауер и председник Француске Де Гол саста-
вили су скицу економских и финансијских плано-
ва Уније. Насупрот интеграционим идејама, увек су 
се формулисали противставови који су произилази-
ли из природног страха за националну независност, 
али економски успеси, политички и економски чинио-
ци, који су присиљавали на сарадњу, чинили су све 
привлачнијим  Заједничко тржиште. 1973. су се  ЕЕЗ
прикључиле Данска, Ирска и Уједињено Краљевство; 
1981. Грчка,  1986. Португалија и Шпанија.

Почетком 1990. паралелно са проширењем За-
једнице и уједињењем Немачке јачала је подршка за 
тешњу економску и политичку интеграцију. На ос-
нову Мастришког уговора 1992. настала је Европска 
унија. Према уговору, државе чланице су се обавезале 
за стварање потпуне економске и финансијске уније и 
за усклађену спољну и безбедносну политику, одлучи-

ле су о увођењу држављанства уније и о повећању 
делокруга Европског парламента. Према Шенгенс-
ком споразуму међу државама чланицама Уније неста-
ле су државне границе, осигуравајући тиме слободно 
кретање грађана. Следећа важна станица економско-
финансијске сарадње била је да су од 1. јануара 2002. 
од 15 држава чланица у 12 увели еуро јединствену ев-
ропску валуту, (Велика Британија, Данска и Шведска за 
сада су задржале своју националну валуту).

Потписивање интеграцијских споразума неизбеж-
но поставља питање колико се окрњила самосталност 
чланица, јер делокрузи који су се раније налазили 
у националним државама, сада су  под утицајем 
заједништва. Након дугих координација успело се и у 
овоме споразумети.

ПРОШИРЕЊЕ УНИЈЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ РЕФОР-
МЕ   Финска, Аустрија и Шведска су се прикључиле 
Унији 1995. године и тада је настала одлука о почетку 
преговора за проширење са бившим социјалистичким 
државама. Међутим, проширење Уније је наметнуло 
реорганизацију институционалног система и систе-
ма доношења одлука, јер првобитно створени друш-
твени систем за шест држава чланица већ је и са пет-
наест чланова био све мање ефикасан, камоли са 
нових десет које су још тражиле улазак.

У другој половини 1990-их  текла је реформа 
унутрашњих институција и припрема проширења Уније 
према Истоку. Споразум за институционалне реформе 
потписан је 2000. (Ница). Ранији систем одлучивања, 
на основу консензуса, на бројним пољима заменили 
су са принципом већине, односно приближили су се 
томе. Утврдили су тежину држава и група држава уну-
тар Уније при доношењу одлука (однос гласова).

Са уговорима за прикључење, који су потписани 
2003. у Атини, дошло је до досад највећег проширења 
Уније, јер се интеграција, која уједињује 15 држава, од 
првог маја 2004. проширује са још десет држава, међу 
њима и Мађарском (Кипар, Чешка, Естонија, Мађарска, 
Пољска, Литванија, Малта, Словачка и Словенија). Пос-
ле проширења Уније, учешћем 25 држава чланица у јуну 
2004. организовали су европске парламентарне избо-
ре. Од јануара 2007. Унији су се прикључиле још и Бу-
гарска и Румунија.

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ Унија није ла-
бава државна заједница, већ се може сматрати ев-
ропском савезном државом, која функционише по ус-
таву. У њеном институционалном систему мешају се 
националне и наднационалне институције. У Унији се 
афирмишу одлуке донете од стране институција 
заједнице, одлуке и прописи донети од стране 
националних влада и парламената. Механизам 
доношења одлука и функционисања Уније, у осно-
ви, обезбеђују четири главна органа: Савет, Комисија, 
Парламент и Суд.

Једна од најважнијих институција Европске уније је 
Европски парламент са седиштем у Стразбуру, чије 
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представнике на непосредним изборима бирају 
грађани држава чланица. Државе чланице у Европски 
парламент могу делегирати одређени број својих пред-
ставника према броју становништва (Мађарска 24), 
који се унутар Парламента могу прикључити странач-
ким фракцијама. Европски парламент, поред Европс-
ког савета који располаже најважнијим делокругом на 
овом подручју, учествује у доношењу правних одлу-
ка, а у исто време ради и као консултативно контрол-
но тело.

Унутар Европске уније најважнији доносилац од-
лука је Европски савет, који се састоји од државни-
ка држава чланица (овде се, дакле, јављају национал-
ни интереси) и годишње се састају најмање два пута. 
Ова институција одлучује у питањима од стратешког 
значаја, те одређује опште политичке правце које сле-
ди. Председничку функцију, неопходну за рад Савета, 
упражњавају ротационо чланови држава чланица (неиз-
менично) сваке пола године. 

Влада ЕУ која се назива Европска комисија, чији су 
чланови комесари делегирани од стране држава члани-
ца, ради под управом свагдашњег председника. Међу чла-
новима Комисије задаци су подељени по струкама. Иако 
делује као Влада ЕУ, делокруг јој је ограничен, најчешће 
обавља задатке као што су припремање одлука, предла-
гач је правних прописа и само мали број задатака обавља 
из области извршне власти. Седиште јој је у Бриселу, где 
на том послу ради значајан број службеника.

Европски суд, са седиштем у Луксембургу, мотри 
на поштовање заједничког закона у државама члани-
цама, на истоветну примену и њихову беспроблема-
тичну афирмацију.

ПРОБЛЕМИ И ДАЉИ РАЗВОЈ Унија је учинила ог-
ромне кораке на стварању јединственог унутрашњег 
тржишта: укинуте су царине, количинска ограничења, 
осигурава се слободни проток капитала и радне снаге, 
а у једном делу држава чланица уведен је еуро.

Међутим, пред Унијом се нагомилавају бројни 
ранији и нови проблеми. Важно питање је, након 
прикључивања нових чланица,  развој заосталих 
територија које се финансирају из централних извора.  

Одавно присутан проблем је пружање помоћи пољ-
опривреди. Пошто у државама оснивачима  живи 
значајан број сељачких произвођача, Заједница је дала 
субвенцију за развој пољопривреде. Због тога се форми-
рало тржиште са скупљом ценом пољопривредних про-
извода од цена на светском тржишту, што је годинама 
нагомилавало значајне вишкове. Највећи део финансијс-
ког плана Заједница је – чак и после смањења – помоћ 
пружена пољопривреди. Тензија је расла услед тога што 
сељаци не желе да се одрекну помоћи, док оне држа-
ве, где је улога пољопривреде мала, (нпр. Енглеска), 
приговарају оваквом начину расподеле средстава.

Озбиљан проблем је судбина централних инсти-
туција: како се без повећавања бирократије могу учи-
нити бржим и ефикаснијим? Како се може формирати 
јединствена спољна политика и спровести уставна кон-
трола центра без повреде суверенитета нација?

Постојање различитих интереса сигнализира и то 
што је ових дана застало ратификовање новог Устава 
Европске уније. Од стране неких држава све је већи број 
противника даљег проширивања, а није успео ни спора-
зум о глобалним цифрама новог циклуса финансијског 
плана који би требао да ступи на снагу од 2007. године.

„Корен проблема, је Немачка  као центар континента. Си-
туацију компликује и то што се без ње не може ништа из-
градити и што су њена злодела расцепкала стари свет. Не-

сумњиво је да овако подељена на три дела, са по једним њеним победником на 
челу, непосредно никог не угрожава. Али како би се могла избрисати из сећања 
народа она настојања која су јуче ставила у погон такву војну машинерију која је 
била способна да једним ударцем размрска војну снагу Француске и њених савез-
ника и ону смелост, захваљујући које су у сарадњи са Италијом, њене трупе нап-
редовале кроз целу Африку све до долине Нила, ону силу, која је преко Пољске и 
Русије уз италијанску, мађарску, бугарску и румунску помоћ стигла до капија Мос-
кве и до Кавкаских планинских ланаца, затим оно њено самовлашће, које се од-
ржавало свуда, применом подјармљивања, пљачке и кривичних дела, где су уз 
помоћу њихових оружја истакли своју заставу? После овога се морају учинити све 
заштитне мере да се спречи повратак злих Германа. С друге стране, како се може 
замислити да се стварни и трајан мир гради на таквим основама које овај велики 
народ не може прихватити да стварно јединство континента настане тако да му се 
Немци не придруже – и да се са обе стране Рајне не уништи непријатељство које 
је донело хиљадугодишња рушења и жртве. 

До средине 1962. смо Аденауер и ја писали један другом близу четрдесет пута. 
Петнаест пута смо се срели. Више од сто сати смо преговарали. Пошто новоство-
рене везе ова два народа, који су толико година били један против другог желим  
свечано потврдити позив канцелара на званичну посету Француској. (…) (Шарл Де 
Гол: Мемоари наде,  1958 – 1962)

Формулишите како Де Гол 
види  садашњост и будућ-

ност француско-немачких конф-
ликата. Установите шта је Де Гол 
учинио у интересу помирења. 
Одредите које препреке је првен-
ствено требало савладати. [У]

 ПРЕДИСТОРИЈАТ1

Архива
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„Потребно је да створимо неку врсту Сједињених Држава Европе. (…) По-
седујемо сва она огромна знања и средства поступака која су се после Првог свет-
ског рата у сред велике наде отелотворила и развила у облику Друштва наро-
да. Друштво народа није пропало због својих основних принципа или идеологије. 
Разлог неуспеха био је што су државе-оснивачи Друштва народа изневерили ове 
принципе. (…)

Зашто не би могла постојати једна таква државна група, која би агресивне и на 
странпутицу кренуле народе огромног континента испунила једним широким пат-
риотизмом и осећањем припадности заједничкој држави и обликовању судбине на-
рода? Зашто не би могла заузети своје место поред других великих група?

Сад ћу рећи нешто што ће вас изненадити. За реконструкцију европске породи-
це прве кораке треба направити у савезништву Француске и Немачке. Француска 
само тако може повратити морално управљање Европом. Европа се не може пре-
породити без духовног великана Француске и духовног великана Немачке. Европ-
ске Сједињене Државе, уколико се добро и веродостојно створе, тако треба да се 
изграде да се, пре свега, не рачуна на значај материјалних снага појединих држа-
ва. Мали народи исто толико вреде као и велики и своје поштовање ће извојевати  
доприносом заједничким циљевима. (…)“ (Винстон Черчил, Цирих, 1946)

Установите зашто Черчил сматра важним сарадњу европских народа. Одре-
дите шта је по вашем мишљењу основа сарадње.

Установите која је порука 
плаката. На основу којих 

средстава и симбола се то да 
уочити? [З]

„Светски мир се не може узети у заштиту 
без стваралачких напора који су сразмер-
ни са угрожавајућом претњом.

Допринос, који једна организована и жива Европа може понудити цивилизацији, 
неопходан је за одржавање мирних односа. Француској – која је била више од два-
десет година челни борац уједињења Европе – увек је био основни циљ служење 
миру. Ова Европа није остварена, дошло је до рата. Ова Европа се не може ство-
рити одједном; она се формира путем такви конкретних дела које прво створе ис-
тинску солидарност. Уједињење европских народа захтева елиминацију вековних 
супротности између Француске и Немачке. Преузета акција, првенствено треба да 
се тиче Француске и Немачке.

Заједница за угаљ и челик
(…) Француска Влада предлаже да целокупну француско – немачку производњу 

угља и челика ставе под заједничку главну власт такве организације која је отво-
рена пред другим државама Европе.

Први корак ка Европској унији
Стварање заједничке производње угља и челика одмах обезбеђује заједничку 

основу ка стварању економског развоја, прву ћелију европске федерације 
и промениће судбину оних регија које су се кроз дуго време припремиле за 
производњу ратних средстава, а којима су сами постали жртве.

Никада више рата између Француске и Немачке
Овако ткана производна солидарност испољиће се у томе да рат између Фран-

цуске и Немачке није само незамислив, већ да ће, заправо, бити немогућ.

Отворена заједница за свакога
(…) Стварање основне производње заједничким путем и путем нових инсти-

туција централне власти, чије би одлуке обавезале Француску, Немачку и држа-
ве које се прикључе заједници, остварило би Европској заједници прве неопходне 
конкретне елементе за очување мира.“ (Шуманов план, 9. мај 1950)

ОД  ЕВРОПСКЕ ЕКОНОМСКЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ДО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Због чега је била битна са-
радња између индустрије 

за прераду угља и индустрије 
за прераду челика? [З]

2

3

4

5

Одредите на које раније историјске догађаје упућује француски министар 
иностраних послова Роберт Шуман. Оцените став министра иностраних пос-

лова о историјској улози Француске. Установите у чему види основу за сарадњом 
и који је његов конкретан предлог. [П]

Потписи на оснивачком документу 
(Европске заједнице угља и челика  
Монтанска унија, Париз,1951)
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ХРОНОЛОГИЈА

1949: Формирање Европског савета у Стразбуру.
1950: Шуманов план.
1951: Монтан унија (формирање Европске заједнице угља и челика у Пари-

зу учешћем Француске, Белгије, Холандије, Луксембурга, Немачке и 
Италије).

1957: Римски уговор, формирање Европске економске заједнице (ЕЕЗ) 
уз учешће Француске, Белгије, Холандије, Луксембурга, Немачке и 
Италије.

1973: Улазак Велике Британије, Данске и Ирске у Европску заједницу.
1973: Формирање Европског монетарног система.
1981: Улазак Грчке.
1986: Улазак Шпаније и Португалије.
1992: Мастришки уговор – одлука о стварању Европске уније.
1993: Формирање Европске уније.
1995: Улазак Финске, Шведске и Аустрије.
1999: У 11 земаља уводи се евро.
2000: Састанак у Ници – Европски картел основних права.
2002: У 12 држава чланица евро постаје званично средство готовинског 

плаћања.
2004: Прикључење Кипра, Чешке, Естоније, Пољске, Литваније, Летоније, 

Мађарске, Малте, Словачке, и Словеније.
2007: Прикључење Бугарске и Румуније Европској унији.

Проширење Европске уније

Следите хронолошко и те-
риторијално проширење 

Европске уније. Установите које  
те риторије је обухватила интег-
рација у појединим времен с-
ким периодима. Који интере-
си Европске уније се везују  за 
новија проширења? Који аргу-
менти говоре против даљег 
 ширења?  [У]

Неколико старих новчаница држа-
ва чланица и две нове новчанице 
(евро)

Новчанице којих држава 
су приказане на сликама? 

Формулишите које су преднос-
ти и мане преласка на нову ва-
луту. [З]

6
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12
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ПРОШИРЕЊЕ УНИЈЕ 
И ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ 

РЕФОРМЕ

Европска заједница
(Римски уговори)

Заједничка спољна и
безбедносна политика

Сарадња на пољу
унутрашњих послова и правосуђа

Координација заједничких
ставова и акција у Савету
Заједничка војна сарадња 
Спољно представништво Уније
од стране председништва Савета

Узајамно информисање

Политичка комисија за оцену
ситуације

Политика избеглица; заштита
спољних граница; политика
усељавања; борба против трговине
дрогом и међународног криминала
Питања правосуђа
Питања царина
Полицијска сарадња (Еуропол)

Координација и узајамно међусобно
информисање на подручјима
која спадају у заједничке интересе

Слободан избор места становања
Цариска унија,
унутрашње тржиште,
заједничка аграрна политика,
структурална политика,
економска и монетарна унија
Монтенунија
Евроатом

ЕЗ

Европска унија

Комисије
сталних посланика

САВЕТ
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

пр
ед

ло
г

мишљење

мишљење

Економска,
социјална
комисија

Европски
парламент

Генералне дирекције

Европска комисија

усклађивање усклађивање

коорди-
нација

правна делатност

израда предлога

радне групе

м
од

иф
ик

ов
ан

и 
пр

ед
ло

г

радне групе радне групе

мишљење

мишљење

Институције 
Европске уније

Установите какву улогу 
имају национални парла-

менти и владе у доношењу од-
лука. Именујте унутар ЕУ извр-
шну власт, законодавну и судс-
ку власт и опишите њихове  ме-
ђусобне односе. [З]

Три стуба Европске уније

На основу скице установите подручја интеграције. [З]

50,0% Помоћ у пољопривреди

6,4% Заједничка политика
6,4% Спољна подршка
5,0% Администрација
1,5% Резерва
0,5% Издвојени издаци

30,2% Структурална подршка

Расходи/Издаци:

45,2% Допринос држава чланица
38,2% Порез на промет
14,8% Царински приходи
1,8% Приходи из аграра

Приходи:

Карактеришите структуру прихода и расхода. Процените за које државе је оваква структура повољна, а за које 
није. [З]

13

14

15

Приходи и расходи Европске уније
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„Овако је створена Европскa заједницa угља и челика која, уместо да осигура 
изворе за сређивање наших разрушених рудника, омогућила је Немцима, да не 
плате своја дуговања за транспортне трошкове огревног материјала и омогућила 
је доступност Италијанима до свега оног што је потребно за формирање једне 
велике челичне индустрије. На тај начин је дошло до тога да се одрекнемо 
прикључењу створене државне економије на Сарској области која је требала 
да се прикључи Француској и да тамо настане самостална држава. Тако је нас-
тао споразум о стварању Европске одбрамбене заједнице, што би се остварило 
да то није из националне побуде у последњем тренутку одбијено. Споразум би, 
заправо, изрекао то да победничка Француска нема права на сопствену војску, а 
поред свега тога требала би да обједини своју војску са армијама побеђене Не-
мачке и Италије. Енглеска је одбила да се одрекне своје самосталности, па би 
тако на крају сва права управљања овом  јединицом без домовине пала у руке 
Сједињених Америчких Држава. Тако, након што су у Вашингтону прихватили 
принципијелну декларацију названу „атлантски савез“ и успоставили органе Се-
верноатлантског пакта, наш одбрамбени систем, а тиме и наша политика, нес-
тали су у једном систему којим су управљали странци. (…)

Ја сам одувек осећао, а сада још јаче него икада заједничке црте нација које 
су настањују овај део Земље. Пошто цела нација припада раси беле боје вер-
ници су исте хришћанске вере и представници истог животног стила, пошто све 
њих повезују бројне духовне, уметничке, научне, политичке и трговинске везе, 
по својој природи највише би одговарало кад би створили једну целину тако, 
да она у свету заузме централно место, захваљујући њеној структури и приро-
ди. У смислу ове опредељености Европом су владали римски цареви, покуша-
ли су то да остваре Карло Велики, Карло V, као и Наполеон, а Хитлер је мис-
лио да је може подјармити. Како је, ипак, могуће да не примећујемо, да од ових 
федерација ниједна није могла да наведе потчињене државе на то, да се одрек-
ну своје националне свести? Баш супротно, присилна централизација, као уз-
врат, увек води ка распламсавању национализма. Дакле, мислим да тренутно 
исто тако, као и раније, јединство Европе не би требало и не треба да се фор-
мира из уједињења народа, већ путем систематских приближавања.“ (Шарл де 
Гол: Мемоари наде, 1958–1962)

„Верујемо у једну слободну Европу, а не у једну 
стандардизовану Европу. Ако смањујемо разлике 
између појединих држава чланица тиме слабимо целу 
заједницу. (…)

Предлажемо да институције Европске заједнице 
раде на томе да увећају слободу држава на целом кон-
тиненту. Не можемо допустити да ове институције по-
тону у бирократији. Када институције желе крњити пра-
ва држава чланица, треба их критиковати и повратити 
оригинално стање.“

„У исто време непрестано је унутар заједнице била 
супротна тенденција овоме, све се више мешала у 
предмете, све је више постајала протекционистичка и 
федеративнија.“ (Из говора Маргарет Тачер 1979. год. 
и њено касније мишљење о европској интеграцији)

Одредите којих традиција и 
навика су се људи морали 

одрећи. Формулишите како Де 
Гол у новом систему замишља 
будућност нација. [Р]

Маргарет Тачер, конзервативна британска политичарка и 
премијер (1979–1990)

ЕВРОПСКА ЗАЈЕДНИЦАСУВЕРЕНЕ НАЦИОНАЛНЕ ДРЖАВЕ

У ком правцу се креће Европа?

Каква је веза између ка-
рикатуре и текстова? [З]

16
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19

Данас више није спорно да будућност Европе, како са економског тако и са политичког аспекта, осигурава 
интеграција. Међутим, сарадња се може замислити на много начина. Још се и данас међусобно сукобљавају 
бројна гледишта: колико да се повећа делокруг рада централног законодавства што, наравно, сужава делокруг 
рада националних парламената. Колико да се појача централна извршна власт и како да се обезбеди њена уставна 
контрола? Још на почетку стварања Заједнице су постављана питања која су и данас актуелна.  Требало се одрећи 
традиција, укорењених  навика и требало је постићи да то прихвати и јавно мнење.Гл

ед
иш

та

Формулишите какав је став „гвоздене леди“ о пита-
њу јединства. [У]

18



Предности и проблеми глобализованог света / 245

ПРАВНА ДРЖАВА И ПАРЛАМЕНТАРНИ СИСТЕМ
После промене режима у Мађарској је настала прав-
на држава, у којој правне гаранције обезбеђују контро-
лу над државним властима и афирмацију људских пра-
ва. У Мађарској се формирао систем парламентарне 
владе чије чланове бирају грађани. Најважније служ-
бе заједнице попуњавају се путем избора, грађани могу 
бирати међу партијама које се боре за позицију власти. 
Осигурано је учешће становништва у обављању јавних 
послова и у контроли државне власти. Правна држа-
ва у потпуности обезбеђује права личне слободе од 
којих слобода говора и штампе игра озбиљну улогу у 
контроли власти.

У демократском свету настале су две врсте владиног 
система: председнички и парламентарни. У председ-
ничком систему, како законодавство, тако и државни-
ка (шефа државе) бира народ. Председник води владу, 
која је првенствено њему одговорна. У парламентар-
ном систему народ непосредно бира само законодавст-
во, а у законодавству партија, која је добила већину гла-
сова, кандидује председника владе који формира владу. 
Влада је првенствено одговорна законодавству. Пред-
седник државе има улогу координатора и репрезента-
тивну улогу. У Мађарској након промене режима вла-
да парламентарни систем.

ИЗБОРИ СИСТЕМ У модерној демократији грађани на 
више начина могу изразити своје мишљење и бити учес-
ници политике, утицати на њу. Најважнији догађаји на 
државном нивоу су избори за Парламент, а на општин-
ском нивоу избори локалних самоуправа. У Мађарској 
је на снази систем избора који је мешавина својства 
појединачног система и система избора са листе. 
Грађани посебно могу гласати на партијске листе и на 
појединачне кандидате. Од парламентарних мандата 
непосредно се бира 176 посланика (појединачни пред-
ставници), а 210 према гласовима добијеним на листи. 
Владу оснива партија или коалиција партија која је 
освојила поверење већине народа. Услов за несмета-
ни рад владе је прибављање најмање 51% мандата.

Избори за посланике самоуправа различити су 
зависно од величине и типа насеља. У градовима 
са мање од десет хиљада становника кандидати се 
искључиво као појединци могу појавити, а грађани од 
кандидата бирају законом утврђени број посланика. 
У насељима са већим бројем становника од десет 
хиљада – а таквима се сматрају и сви квартови у Бу-
димпешти – већина посланика се бира појединачно, а 
мањи део са листе. Посланици скупштине Будимпеш-
те и жупанијске скупштине бирају се непосредно, али 
са листе. Код сваког насеља је јединствен избор руко-
водиоца самоуправе – градоначелника општине: за 
њега непосредно гласају грађани.

СТРУКТУРА И НАЧИН РАДА ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗА-
ЦИЈЕ Скупштина (Парламент), као отелотворење 
власти ствара законе и контролише деловање извр-

шне власти (владе). Овде се прихвата буџет који пред-
лаже влада. Мађарска скупштина је једнодомна. Њено 
функционисање одређује пословник скупштине, а свог 
председника сама бира путем једноставне већине гла-
сова. Од посланика партија које су доспели у Парламент 
формира се странка (или странке) на власти и опозици-
оне странке. Парламентарни рад одвија се путем пле-
нарних седница  разних комисија и у фракцијама пар-
ламентарних странака.

Председника државе, који симболизује јединство 
народа и који у суштини, располаже само формал-
ном влашћу, бира Парламент на пет година. Председ-
ник државе, уколико се не слаже са одлуком парламен-
та, једанпут може вратити предлог на поновну рас-
праву, али други пут је већ обавезан да потпише пред-
лог. Може предложити надгледање пројекта закона и 
прихваћеног пројекта од стране уставног суда.

Кандидата победничке партије (или коалиције) пред-
седник Републике предлаже, а парламент га бира за 
председника Владе. Чланови владе су министри, 
државни секретари, а министарства се организују 
према делокругу рада (финансије, спољни посло-
ви, унутрашњи послови, одбрана и војска, образовање 
итд). Број министарстава и њихова структура могу бити  
различити. Појединим специфичним предметима, как-
ва је статистика или водопривреда, контролишу уре-
ди са овлашћењем који се односи на целу државу. 
Контролу рада законодавне и извршне власти од 1990. 
обавља  Уставни суд. Његове чланове бира скупштина 
са двотрећинском већином на девет година.

Мађарски судови су независни и за ову незави-
сност постоји већи број гаранција. Чланове судских 
органа именује председник државе, а не председник 
Владе. Председника Врховног суда бира скупштина. Ни 
своја примања не добијају непосредно од премијера.

СИСТЕМ ЛОКАЛНИХ (И МАЊИНСКИХ) САМОУП-
РАВА У Мађарској села, градови, главни град и његови 
квартови, као и жупаније имају своје самоуправе. Поред 
локалних самоуправа (градови, села) у већим регијама, 
за обављање послова које се тичу већих регија – као 
што је школство на вишем нивоу, организовање здрав-
ствене службе и саобраћаја – организован је један дру-
ги ниво самоуправа, тзв. територијалне самоуправе 
(главни град, жупанија). Најважнији орган самоуправе је 
представничко тело, бирано непосредно. Представ-
ничко тело – слично скупштини – контролише деловање 
службе градоначелника, ствара месне уредбе, именује 
руководиоце самоуправних институција (школа, лекарс-
ке ординације, ватрогасци итд), расправља о буџету са-
моуправе и изгласава, одобрава га. Посланици само-
управе формирају, према делокругу струке – привреда, 
образовање итд. – одговарајуће одборе, које припремају 
одлуке за представничко тело. Изабрани руководилац 
самоуправе је градоначелник. На законитост његовог 
рада пази бележник, који је изабран од стране посла-
ничког тела. У градоначелничким уредима рад обављају 

44. Функционисање мађарске демократије
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јавни службеници. Служба обавља послове за грађане, 
региструје њихове податке (рођења, склапања брако-
ва, смртне случаје промене боравка, издаје дозволе за 
градњу итд).

СИНДИКАТИ, КОМОРЕ И ЦИВИЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Синдикати бране економске и социјалне интересе 
запослених у односу на послодавце. За разлику од 
странака – којима је ово забрањено – они се организују 
на радним местима. Синдикати, у случају неуспелих 
преговора, прибегавају свом најјачем оружју – обус-
тави рада (штрајк). У коморе се могу ујединити за-

послени у поједине струкама или професијама, однос-
но, то су удружења предузузетника. Коморе су јавна 
тела, представници интереса у оквиру којих запос-
лени или послодавци, одвојени једни од других, не-
зависно штите своје интересе (нпр. таксисти, чува-
ри, лекари итд), где је чланство коморе предуслов за 
обављање радног односа.

На основу права удруживања грађани стварају 
различите организације. Ове цивилне организације
могу помагати  појединца у његовом раду у организова-
њу слободног времена, да окупљају људе у за-
једницу.

„2. § (3) Деловање ниједне организације друшт-
ва, ниједног државног органа или грађанина не 
може се усмерити на насилно прибављање или 

обављање, односно, искључиво поседовање власти. Према оваквим стремљењима 
свако је овлашћен и обавезан законским путем да наступи.

3. § (1) У Републици Мађарској партије се могу слободно формирати и слобод-
но деловати уз поштовање Устава и уставноправних прописа. 

(2) Партије сарађују у формирању и исказивању жеља народа.
(3) Партије не могу непосредно поседовати јавну власт. У складу са тим, ниједна 

партија не може усмеравати никакав државни орган. У интересу раздвајања партије 
и јавне власти закон одређује оне функције и јавне службе, које чланови партија 
или носиоци функције не могу попуњавати. (Из Устава Републике Мађарске)

2002−
2006.

1998−
2002.

1994−
1998.

1990−
1994

МСПСДС ФИДЕСМДФ KDNPФКгП

ФКгПФИДЕС МДФ

МДФ ФИДЕС ФКгП

МИЕПМСП СДС

МСП СДС

МСП СДС ФИДЕС МДФ

Коалициона влада

.

Установите шта једино ог-
раничава правну могућност 

оснивања партије у Мађарској. 
Формулишите који је однос из-
међу партија и јавне власти. [З]

Партијске коалиције после промене режима

Одредите како се мењао 
однос посланика у Пар-

ламенту у разним изборним 
циклусима. Наведите неколи-
ко карактеристичних црта са 
политичке сцене и о функци-
онисању прламентаризма. [З]

„ИЗБОРНО ПРАВО
1. §. Бирачко право је опште и једнако, гласање је тајно и не-
посредно.
2. §. (1) У Републици Мађарској на изборима за посланике скуп-

штине има бирачко право – са изузетком у (2) пасусу поменути – сваки одрасли 
грађанин (у даљем тексту: бирач)

(2) Изборно право нема онај:
а) који се налази под ограниченим способностима деловања или је под ис-

кључивим надзором,
б) који се налази под правоснажном судском забраном деловања по јавним 

предметима,

ПРАВНА ДРЖАВА И 
ПАРЛАМЕНТАРНИ СИСТЕМ

ИЗБОРНИ
 СИСТЕМ

1

2

3

Архива
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в) ко се налази на издржавању казне,
г) ко се налази под правоснажно казненим поступком одређеним принудним 

лечењем 
(3) Свако може бити биран, ако у Мађарској располаже бирачким правом и 

сталним местом становања.
(4) У гласању је спречен онај ко у Мађарској не поседује стално или привре-

мено место становања. 
3. §. Коришћење права гласа заснива се на слободном избору грађана бирача.“
(XXXIV закон из 1989. год. о избору народних посланика у (Мађарском) пар-

ламенту)

„III поглавље: Председник Репуб-
лике
29. §. (1) Шеф Мађарске је пред-

седник Републике који изражава јединство нације и бди над демок-
ратским радом државних органа. (…)

29/А. §. (1) Председника Републике бира Скупштина на пет годи-
на. (…)

(3) Председник Републике се на ову функцију може поновно бира-
ти највише још једном.

29/Б. §. (1) Избору председника Републике претходи кандидатура. 
За важност кандидатуре потребно је најмање педесет писмених пре-
порука чланова Скупштине. (…)

29/В. §. (1) Председника Републике потребно је изабрати најмање 
30 дана пре истека овлашћења ранијег председника, а ако овлашћење 
престаје пре времена, унутар 30 дана од престанка важности овлашћења.

(2) Избор председника истиче председник Скупштине.“
(Из Устава Републике Мађарске)

„Скупштина, у интересу изградње правне државе, заштите устав-
ног поретка и основних права која обезбеђује Устав, поделе ограна-
ка власти и стварање узајамне равнотеже и постављања најважнијег 
органа заштите Устава – гради следеће законе: 

I поглавље. Делокруг рада Уставног суда
1. §. У делокруг рада Уставног суда спадају:
а) претходна разматрања скупштинског дневног реда и противус-

тавности појединих одредби међународних уговора, већ прихваћеног, 
али још необјављеног закона;

б) накнадно разматрање противуставних правних прописа, као и 
других правних средстава државне управе;

в) разматрање сукоба правних прописа, као и других правних сред-
става државне управе са међународним уговорима;

г) пресуђивање поднетих жалби због повреде уставних права која 
су обезбеђена Уставом;

д) укидање противуставности које су настале услед пропуста;
ђ) укидање сукоба надлежности који се јављају између државних 

надаље самоуправних и државних, односно самоуправних органа;
е) тумачење уставних одредби;
ж) поступање по свим оним предметима, који су законом упућени 

у делокруг рада.
2. §. Уставни суд саставља свој буџет који, са циљем одобравања, 

предлаже Скупштини, као део државног буџета.“ (XXXII закон из 1989.  
год. о Уставном суду)

РЕФЕРЕНДУМ:
„8. § (1) Одлука која је донета успешним одлучујућим референду-

мом обавезна је за Скупштину.
(2) Референдум ради изјашњавања обезбеђује сарадњу грађана 

у доношењу одлука Скупштине, али не обавезује Скупштину на 
прихватање резултата који је одређен.

(3) Обавезујући референдум може бити само одлучујући, а ре-
ферендум одређен на основу процене (у даљем тексту: факулта-
тивни) зависно од одлуке Скупштине – уз ограничење у пасусу (4) 
– може бити или одлучујући или необавезујући.“ (Из Устава Репуб-
лике Мађарске)

адвокат
(најмљен, или службено

додељен адвокат)
осумњичени

(право да се у старту сматра невин)

адвокат
туженик

(нападнути)

адвокат
тужитељ

(предлагач спора)

туженик тужитељ

јавни тужилац
(представљање оптужбе

доказивање)

докази

сведок

Врховни суд
(правоснажна пресуда)

средњостепени суд
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туженик тужитељ
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 ,

средњостепени суд
(другостепена пресуда)

На основу скица пратите процес судских пос-
тупака. Установите какве могућности жалби су 

дате. Упоредите две врсте судских поступака. [У]

СТРУКТУРА И НАЧИН РАДА 
ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Каквог је карактера мађар-
ско бирачко право? Ко мо-

же учествовати на изборима и 
каква је изборна процедура? [У]

О којим гранама власти се говори у тек-
сту? Шта сазнајемо о њиховом раду? [Р]

Поступак грађанске парнице

Казнено-судски поступак

4

8

5

6

7
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О МЕСНИМ САМОУПРАВАМА:
„42. § Грађани бирачи заједнице општине, града, главног града и његових округа, те жупанија 
припада право на формирање месне самоуправе. Месно самоуправљање (…) самостално, 

демократско обављање месних јавних предмета, и у интересу локалних становника обављање послова месне влас-
ти. (…)

44. § Месно представничко тело у самоуправним предметима самостално уређује и управља, његова одлука се 
само из разлога законитости може контролисати; обавља права која припадају самоуправи, у смислу власништва 
самоуправе, самостално економише приходом самоуправе и може се бавити предузимањем на сопствену одговор-
ност. (…) У свом делокругу месно представничко тело може стварати одредбу која не може бити у супротности са 
правним прописима вишег ранга.“ (Из Устава Републике Мађарске)

образовање здравство економисање
социјални
предмети

изградња и
одржавање

путева
послови
грађења

порески
предмети

грађани бирачи

одбори

посланичко тело
ствара уредбе, усваја буџет

евиденција
података

служба градоначелника

бележник

градоначелник
надзор

законистости ус
м
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Структура локалних 
самоуправа у Мађарској

Погледајте како се афирми-
ше подела локалне   власти 

у раду самоуправа. Установите 
са каквим питањима се бави са-
моуправа. Одредите на који на-
чин бирају градоначелника. [З]

В) Резултати гласања у једном кру-
гу, без изборног прага са листе (за-
мишљено):

Либерали: 114 мандата
Конзервативци: 93 мандата
Квебешки блок: 38 мандата
НДП: 49 мандата
Зелени: 14 мандата

Разјасните појмове уз помоћ по-
датака из табеле: бирање са лис-

те, појединачно окружно гласање, ме-
шовити систем. Установите који сис-
тем погодује партијама регионалног 
карактера. Који изборни систем је не-
повољан за мале партије које пред-
стављају специфичне интересе? Који 
систем погодује великим партијама? 
[У] 

Резултати општих избора у Канади 2004.
Партије: либерали, конзервативци, НДП (Партија социјалдемократског каракте-
ра), Квебешки блок (партија француских Канађана који живе у покрајини Квебек), 
Зелени (чувари околине под заштитом)
Парламент: 308 мандата

А) Резултати гласања у једном кру-
гу појединачног система гласања 
(такав је садашњи систем гласања 
у Канади):
Либерали: 135 мандата
Конзервативци: 99 мандата
Квебешки блок: 54 мандата
НДП: 19 мандата
Остали (појединачни, ванстранач-
ки): 1 мандат

Б) Резултати гласања у једном кру-
гу система, само са листе, који 
садрже и петопроцентни праг (за-
мишљено):
Гласало је 13 749 071 бирача; један 
мандат вреди око 44 хиљаде гласо-
ва, али резултате партија због прага 
изнад 5%, треба делити са 41 000
Либерали: 121 мандат
Конзервативци: 96 мандата
Квебешки блок: 40 мандата
НДП: 51 мандат
Зелени: 0 мандата
Остали: 0 мандата

СИСТЕМ 
САМОУПРАВЕ

9

10

11

Један од стубова Мађарског  
уставног система је пар-
ламент. О структури (јед-
нодомни–дводомни), о број-
чаном саставу (мањег бро-
јног стања или садашњи 
састав) се расправља с вре-
мена на време. Узмимо за 
основу једно привидно једно-
ставно питање: колико треба 
да буде посланика у Парла-
менту? Значајни део упи-
таних се определио за ма-
њи број представника. Про-
мене, међутим, доносе број-
не проблеме, јер се не ра-
ди само о теоретском, а још 
мање о материјалном пита-
њу. Смањење броја намеће 
питање изборног система, 
питање изборних округа и 
њихове односе.
Ове промене могу утицати 
на основне положаје партија, 
јер реорганизација постојећег 
мешовитог система поједине 
партије може довести у по-
вољнији или неповољнији 
положај.

Да бисте боље разумели  
проблематику размотрите (на 
основу канадског система) 
и анализирајте наведене 
проблеме. После упознавања 
са стварним стањем (А) исте 
податке само приказати чис-
то на листи, (Б) са прагом и 
без изборног прага (В).

Гл
ед

иш
та
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КРАЈ ДЕМОГРАФСКЕ ЕКСПАНЗИЈЕ  У складу са еко-
номским и друштвеним развојем Мађарске демограф-
ска експанзија започела је на почетку дуализма. Број 
становника који је био у порасту стремио је у градо-
ве, односно, близу два милиона људи се до краја века 
иселило у прекоморске државе.

Мађарска демографска експанзија би баш у доба 
Првог светског рата достигла свој врхунац. Тада је, 
међутим, значајно порасла смртност, а оснивање поро-
дица, које је због рата изостало, довело је да је за че-
тири године драстично умањен број новорођених. По-
четком 1920-их година у знак протеста рату порас-
тао је број новорођених. После Првог светског рата 
се, међутим, повећала смртност од  шпанске грознице.
Епидемија је масовно узимала своје жртве међу људима 
ослабљеног организма. Држава је између два светска 
рата доспела на силазну грану демографског таласа. 
У све мањој мери је растао број новорођених. Динамич-
ни пораст становништва између два светска рата 
проузроковало је, пре свега, смањење броја смртнос-
ти. Смањење исељавања, а највише усељавање бли-
зу пола милиона мађарских избеглица са територија су-
седних земаља је такође допринело повећању  броја 
становништва.

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ И ЊЕГОВЕ ПОСЛЕДИЦЕ  Губи-
ци у  људству у Другом светском рату достигли су скоро 
један милион (депортовани и убијени мађарски Јевреји, 
жртве бомбардовања и борби на фронтовима, умрли у 
ратном заробљеништву и депортовани у Совјетски Са-
вез). Губитке су у мањој мери надокнађивале усељене 
мађарске избеглице са територија суседних земаља 
(скоро четири стотине хиљада људи).

У исто време, у току две године после рата на сто-
тине хиљада људи напустило је државу. Емигрирало 
је или се није вратио значајан део ранијег руководећег 
слоја. На основу Постдамске конференције према упут-
ству СКК (Савезна контролна комисија) значајан део Не-
маца се морао иселилити из Мађарске (око двеста 
хиљада људи).  Пошто се Чехословачка влада није мог-
ла ослободити мађарског становништва  као од Нема-
ца, Мађарску су присилили на тзв. споразумну заме-
ну становништва. Тако су се око 75 000 Словака могли 
добровољно преселити у Чехословачку, а од тога знат-
но више становника мађарске националности су приси-
лили да напусте своју родну груду.

РАЗДОБЉЕ РАТКО Ратне губитке у људству Мађарска 
је релативно брзо преболела добрим делом због пораста 
броја новорођених. (И сада се поновила иста тенденција 
као после Првог светског рата. Количински и централис-
тички начин управљања Ракошијевог доба испољио се 
у планирању демографске политике: партија је желела 
постићи брзи пораст становништва, због чега је минис-
тарка здравља, Ана Ратко забранила абортус (1950–
1955). Због тога број новорођених је нагло порастао. 
Многе жене су приватно – без потребне болничке опре-

ме – обављале опасну интервенцију, због чега су бројне 
младе жене умрле или су доспеле у затвор заједно са 
својим лекаром.

Државна интервенција је штетно деловала и на 
процес прираста. Присилна интервенција деформи-
сала је однос планирања породице и када је уредба 
обустављена, број новорођених је изненада опао. 
Делатност министарке Ратко довела је до великих 
аномалија у „демографској пирамиди“ која је од тада 
доводила до бројних потешкоћа, што ће се и надаље не-
гативно одражавати. Школе су увек биле пребукиране код 
ових генерација са огромним бројем ученика, а за време 
смањеног броја су школе остале неискориштене. Када 
те бројније генерације крену у пензију, изненада скочи 
пензијски трошак друштва, а мали је број запослених који 
издржавају многобројне пензионере.

СМАЊИВАЊЕ НАТАЛИТЕТА И РЕГУЛИСАЊЕ ТОГ 
ПРОБЛЕМА  У шездесетим годинама се наставило 
опадање броја новорођених, што се може објаснити 
бројним друштвеним појавама. У првом реду запош-
љавањем жена: запосленој жени – без подршке – је 
озбиљну потешкоћу представљало прихватање посла 
поред обавеза у породици. Смањење броја деце про-
узроковала је и урбанизација и индустријализација,
јер се смањио однос сеоског становништва које је рас-
полагало са традиционално већим бројем деце. У том 
смеру деловао је и смањени број верника међу ом-
ладином.

Влада је, да би зауставила и обрнула процес, изра-
дила посебан програм. За подршку запосленим мајкама
отворене су дечије јаслице и забавишта. Повећано 
је плаћено породиљско одсуство, те су увели помоћ 
за неговање детета (1967). То је омогућило, да један 
од родитеља детета до три године може остати код куће 
и да добија још и скромну надокнаду. Подржавали су 
и решавање стамбеног питања породицама које се 
одлуче за рађање детета и повећавали су дечији до-
датак према броју деце.

Број новорођених је стварно растао, али је то са-
мо делимично био резултат интервенција. Углавном је  
генерација из доба Ратко стигла у време кад се зас-
нива породица. Од средине 1970-их година поно-
во је смањен наталитет, што су нове интервенције –
материјалне природе – само успоравале. У кризи која 
је била на помолу у 1980-им годинама процес је убр-
зао погоршање животног стандарда и укидања државне 
помоћи (1981. је била прва година када је број станов-
ништва Мађарске био нижи него претходних година).

Економски слом проузроковао је погоршање здрав-
ственог стања становништва. Док је смањени број 
новорођених делом био у складу са трендом раз-
вијенијих земаља, брзи пораст смртности (мортали-
тет) није. Очекивано животно доба се смањило (највише 
код мушкараца), што је проузроковало погоршање 
показатеља смртности радно способног становништ-
ва. Морталитет је постао сличан двадесетим година-

45. Демографски односи у Мађарској  у XX веку  
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ма. После промене режима тенденција новорођених 
се није мењала, али пораст броја смртности се зауста-
вио и кренуо је ка лаганом смањењу.

„БЕЛА КУГА“ – СТАРЕЊЕ ДРУШТВА И ПОСЛЕДИ-
ЦЕ Број становништва Мађарске од краја XX века 
опада и са достигнутог максимума од десет и по милио-
на, према прогнозама за неколико десетина година – уко-
лико се не догоде промене – смањиће се на седам мили-
она. Поред пада од седамдесетих година запажа се све 
брже старење, односно, расте број старијих особа уну-
тар друштва. 

Ова два процеса имају веома значајан утицај. Услед 
смањеног прираста становништва може доћи до недос-

татка радне снаге, што може да постане ограничавајући 
фактор економском расту. Недостатак радне снаге – као 
што је то настало у бројним западноевропским државама 
– доводи до масовног запошљавања радника из дру-
гих земаља (гастарбајтери) односно до усељавања.

Због старења све мањи ће бити проценат рад-
но способних, а расте број пензионисаних. То повла-
чи са собом да опада однос броја оних који плаћају 
социјални допринос и расте број оних који добијају 
тај допринос, што преко неке критичне тачке може пре-
тити распаду система социјалне заштите. Због тога је и 
код нас дошло до подизања границе за одлазак у пензију 
и због тога држава помаже оне који се сами старају о 
себи (под старе дане). 

КРАЈ ДЕМОГРАФСКЕ ЕКСПАНЗИЈЕ

0
1876.

100

200

300

1956. 1996.1916.

[хиљаду особа]

Природни прираштај Живо рођени
СмртностПриродни морталитет

На основу скице која приказује природни пораст становника од-
редите када се одвијала демографска експанзија у Мађарској. 

Анализирајте двоструки утицај светских ратова на прираштај станов-
ништва. Откријте од чега зависи формирање броја рађања. Окарак-
теришите демографски ток после 1945. [У]

ЛЕГАЛНО И ИЛЕГАЛНО ИСЕЉАВАЊЕ ИЗ МАЂАРСКЕ 
ИЗМЕЂУ 1956 – 1975.

Година Легално Илегално
1956. 2795 177 137
1957. 8580  26 809
1958. 1637 нема података
1959. 1911 нема података
1960. 1742 нема података
1961. 1405 нема података
1962. 2633 нема података
1963. 2344    687
1964. 1954  2 392
1965. 1848  3 393
1966. 1865  2 188
1967. 2116  1 817
1968. 1928  2 236
1969. 1902  3 068
1970. 1898  3 718
1971. 2020  3 517
1972. 2240  3 364
1973. 2335  2 891
1974. 2312  2 176

Гледајући на бројност Мађара, који су показатељи исељавања? 
Какве тенденције се могу открити из табеле? Откријте разлоге. [З]

животно доба
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[хиљаду особа]
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Промена природног прираштаја у Мађарској (1876 
– 1896)

Старосно стабло Мађарске (1970. и 2000)

Упоредите карактеристике старосног стабла у два временска 
периода. Установите каква старосна стабла општег типа може-

те препознати (види страну 237). На старосном стаблу се препознају 
утицаји одређених чинилаца. Потражите их и откријте зависност која 
постоји међу њима. [З]
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Установите какве 
се зависности мо-

гу изрећи између фор-
мирања животног стан-
дарда и броја новорoђе-
нчади. Откријте везу из-
међу појаве запосленос-
ти жена и броја новорo-
ђених. Одредите   како по-
већање школске спреме 
утиче на броја порођаја. 
Разговарајте о томе у ко-
јој мери су уопштени гор-
њи утицаји. [У]

Реалан приход и потрошња по становнику у Ма-
ђарској

Расподела запослених по половима у Мађарској 
(1910–2000)

РАСПОДЕЛА ЗАПОСЛЕНИХ У ОДНОСУ НА ШКОЛСКУ СПРЕМУ (%)

Година Факултетска спрема Средњошколско 
образовање

Без основног 
образовања или без 

завршене школе
1920.  1,8  2,6 95,6
1949.  1,9  4,3 93,8
1980.  8,1 38,0 53,9
2000. 17,2 65,4 17,4

СМАЊЕЊЕ 
НАТАЛИТЕТА  

И РЕГУЛИСАЊЕ 
ТОГ ПРОБЛЕМА  

„1. §. Радној жени после завршетка породиљског одсуства до напуњене треће 
године живота детета припада помоћ за негу детета уколико је:

а) за једну и по годину непосредно пре рађања била 12 месеци у радном од-
носу и

б) радила у најмање шесточасовном дневном радном времену (…) (Из уред-
бе Владе из 1967) 

3. §. Износ помоћи за негу детета (…) је 600 форинти месечно. Уколико је оп-
равдано да се помоћ односи на више деце, тако се помоћ одређује по сваком де-
тету. (…)

4. §. (1) Коришћено време неплаћеног одсуства ради неге детета за време 
постојања радног односа код израчунавања укупног радног односа мора се узе-
ти у обзир. (…)

(2) Запослена жена која је узела неплаћени одмор са циљем неге детета, може 
прекинути неплаћени одмор пре истека дететове три године, али је неопходно да 
пријави предузећу 30 дана раније.

(3) (…) породични додатак – у случају постојања других услова – припада и за 
оно време за које јој након престанка радног односа припада помоћ за негу дете-
та.“ (Владина уредба о увођењу помоћи за негу детета, 1967)

„Министарски савет ради интереса поправљања стања прираста, веће матери-
јалне подршке породици са децом и ефикасније здравствене заштите жена и деце 
која треба да се роде (…) донео је следећу одлуку:

1. Треба олакшати ситуацију породицама са децом, треба смањити трошкове 
за негу деце који терете породицу, односно, треба повећати учешће друштвеног 
дела у томе доделом готовинског новца и другим повластицама.

У интересу тога потребне су доле наведене интервенције:
1. Обавезни дечији додатак у случају двоје деце треба подићи за 100 фт по де-

тету од 1. јуна 1974. године.
2. Месечни износ за негу детета треба повећати – за прво дете са 150 фт, за 

друго дете 250 фт, за треће и осталу децу за 350 фт од 1. јануара 1974. године. 
(…)

5. Приликом реконструкције и обнављања синдикалних одмаралишта и одма-
ралишта предузећа треба узети у обзир потребе вишечланих породица. (…)

7. У интересу побољшања животних услова запослених родитеља мајкама тре-
ба обезбедити (…) преко садашњег једномесечног неплаћеног одсуства, годишње 
у случају једног детета испод 14 година 2 дана плаћено, у случају двоје деце ис-
под 14 година 5 дана плаћено, у случају троје или више деце испод 14 година 9 
плаћених дана.“ (Одлука Министарског савета о политици повећања прираштаја 
становништва, 1973)

Одредите, шта је био циљ 
мера. Откријте на шта упу-

ћује обезбеђивање помоћи у 
широкој мери. На основу ста-
росног стабла установите, заш-
то су баш 1967. издали одредбу. 
Расправимо, у којој мери нуде 
решења мере сличних каракте-
ра.  [ЗУ]

Установите који циљеви 
су истакнути у  одлуци. Ко-

ја средства су примењена. Упо-
редите циљеве и средства са 
мерама из 1967. Помоћу у ста-
росног стабла одредите кратко-
рочне и дугорочне резултате од-
редби. [П]
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„БЕЛА КУГА“ – СТАРЕЊЕ ДРУШ ТВА И 
ПОСЛЕДИЦЕ

РАСПОДЕЛА БРОЈА СТАНОВНИШТВА
ПРЕМА ТИПОВИМА НАСЕЉА (%)

Година Будимпешта Остали градови Села

1910. 12 21 67

1941. 13 22 65

1949. 17 20 63

1980. 19 34 47

1990. 19 43 38

2000. 18 46 36

ПЕНЗИЈЕ И ПРИМАЊА СЛИЧНА ПЕНЗИЈИ
Назив 1990. 1998. 1999. 2000.

Издаци за негу, у 
милијардама фт и % 
GDP

202,1
  9,7

989,0
  9,8

1 117,2
    9,8

1 228,5
    9,5

Просечни број оних 
који имају негу, по 
хиљаду особа и у % 
становништва

2 520,2
   24,3

3 157,0
   31,2

3 141,0
   31,2

3 103,0
   31,0

Просечни износ за 
негу по глави фт/месе-
ци и у % просечне за-
раде

6 683
    66,1

26 105
     57,8

29 639
     59,2

32 992
     59,1

Како се формирала номинална и реална вредност пензије? 
Откријте да ли се у размаку од десет година могу исказати проме-

не у броју оних којима припада пензија. Објасните какве везе постоје 
између исплата пензија и броја особа. [У]
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Просечна пензија Реална вредност пензије

Приход пензионера по особи 
између 1990. и 2000.

Формирање броја новорођених
у Ратко-доба

Број забрањених
абортуса

 1952. 185 820  894
1953. 206 926 1307
1954. 223 247 нема података
1955. 210 430 нема података
1956. 196 736 нема података
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Живо рађање Прекид трудноће

Ана Ратко на једној сед-
ници. Медаља за материн-
ство и мајке за време доје-
ња деце у некој великој 
со  ци јалистичкој фабрици

Број живо рођене деце и прекида трудноће у Мађар-
ској (1970 – 2000)

Потражите ток последица администра-
тивне забране прекида трудноће уз по-

моћ података на табели. [Р]

Објасните да ли се може исказати зависност између промене 
структуре насеља и формирања броја становништва. [З]

Који елементи пропаганде се могу открити на слици? Разговарајте 
о томе у којој мери је делотворна реклама карактера. [З]
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Маћаш Ракоши је појаву смањеног бро ја 
новорођених почетком педесетих го дина 
сматрао штетним, јер се то може схватити 
и као критика система. Тако су уредбама 
решавали ово питање. Уредба се везује 
за име министарке здравства, Ане Ратко. 
Абортус је од 1878. у Мађарској био за-
коном забрањен, али тај закон власт није 
спроводила. После рата су, имајући у 
виду силоване жене од стране совјетских 
војника, његово извршење суспендовали. 
Ракошијеве присталице су пооштриле и 
афирмисале закон. Одредба је у многим 
тачкама дискутабилна: може ли се уме-
шати држава у породични живот, а ако 
то учини, какве резултате може постићи 
и како реагује на то становништво?
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МАЂАРСК КАО МУЛТИЕТНИЧКА ДРЖАВА У сред-
њем веку – слично већем броју држава – Мађарску је 
настањивало више народа. У скоро двестогодишњем 
рату са Турском, у XVI – XVII веку, дошло је до огром-
них губитака становништва. Пошто су ратови првен-
ствено уништили Мађаре који су живели на Алфел-
ду и у долинама река; број Мађара,који је раније 
процењен на 80%, почео је опадати. У XVIII веку, да 
би надокнадили радну снагу, хазбуршки владари и 
земљопоседници позвали су у земљу досељенике 
који су на стотине хиљада стизали у Мађарску у нади 
за бољим животом. Тиме је порастао укупан број ста-
новника. Према историјској демографији, бројност 
Мађарске нације је услед досељавања опао на 42%.  

Мада су различите народности формирале компак-
тне групе, у већини су живели измешано. Све до доба 
буђења нације, до краја XVIII века за људе није била од 
првенствене важности национална припадност. Смат-
рали су важнијом верску и друштвену припадност, па је 
тако ретко долазило до националних супротности. У кру-
говима племства и грађанства формирала се тзв. хун-
гаристичка свест која је објединила све народе који су 
живели у Угарској. 

После појаве национализама, међутим, постала је 
наглашена свест о идентитету чије је најважнији но-
силац матерњи језик. И поред покушаја међусобних 
приближавања 1848 – 1849. Мађари и неке народнос-
ти су се сукобиле. У доба дуализма закон о национал-
ним мањинама, који је сматран либералним – није давао 
аутономију – није задовољио националне мањине, те су 
тако остале супротности, шта више, од краја XIX века оне 
се и изоштриле. Разлог за то били су политика која је по-
тиснула националности и динамичнији развој територија 
које су биле настањене мађарским становништвом.

НАЦИОНАЛНИ ОДНОСИ НАКОН ТРИЈАНОНА Пос-
ле Тријанонског уговора (4. јун 1920) ситуација се 
променила, јер међу становништвом које је оста-
ло у Мађарској већину су чинили Мађари (90%). Пре-
ма појму ове епохе, Мађарска је постала национална 
држава. Међутим, десет посто становништва државе и 
надаље су сачињавале националне мањине, мада са 
промењеним саставом: једино је однос Немаца (7%) и 
Словака (2) био значајнији, док учешће осталих нација 
није достигао 1%.

Није се само састав припадника народности проме-
нио, већ и њихов географски положај: већина их је жи-
вела раштркано на територији Мађарске, измешана са 
Мађарима. Све је то заједно са економским развојем и 
миграцијом убрзало асимилацију. А пошто остварење 
националних права – слично другим државама овог 
простора – није ни у Мађарској било на дневном реду 
до краја века, однос националности је опао на 7%.

НАКОН ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА  После Другог свет-
ског рата националне мањине су доживеле значајне 
губитке. Више од двеста хиљада Немаца су по упутс-

тву победничких сила иселили из Мађарске, док је на 
притисак Чехословачке Владе издејствована словачко-
мађарска размена становништва допринела исељењу 
60–70 000 Словака. Тако је однос националности једва 
прелазио 1%.

У педесетим годинама диктатура је гушила и на-
ционална осећања, национализоване су њихове 
организације. Њихов положај се даље погоршавао: због 
исељавања многи су се бојали изјаснити да су Немци, 
а после насталих супротности са Југославијом исти 
је био случај и са „јужним Словенима“. У Кадарово 
доба је престало насилно угњетавање, шта више, у знаку 
„Лењинове националне политике“ потпомагали су шко-
ле националних мањина и неговање националне кул-
туре. Ово се, међутим, за време партијске државе само 
уз државну контролу могло остварити, због чега је 
ефикасност била веома ниска. Природну асимилацију 
малобројног мањинског становништва државна контро-
ла је могла само кочити, а индустријализација је цео ток 
асимилације још више убрзала.

ПОЛОЖАЈ НАРОДНОСТИ У ДАНАШЊОЈ МАЂАР-
СКОЈ  Од промене режима мађарски Устав обезбеђује 
националностима да негују своју културу, чувају свој 
идентитет и да одржавају своје чврсте везе са ма-
тичном државом. Закон о самоуправама омогућио 
је националностима, у интересу заштите културе, 
стварање мањинских самоуправа. Због престанка стра-
ха број (присутног након Другог светског рата) оних који 
се изјашњавају као Немци је порастао, а смањењење 
броја грађана осталих националности се зауставио. 

ЦИГАНСКО СТАНОВНИШТВО Међу мањинама 
својеврсни положај заузимају Цигани, јер се њихов 
идентитет – већини  Цигана је матерњи језик мађарски –
не везује за матерњи језик, већ за заједничко порекло 
и културу. На тај начин циганско питање је прихватање 
или признање припадности: у грађанском смислу Цига-
нин је онај, ко се изјасни као Циганин. Као и код неких 
етничких мањина, и у њиховим круговима је честа појава 
да су привржени и мађарској и циганској култури.

У последњим годинама Цигане називају Ромима 
(Мађарски Устав користи израз „Цигани“). Иза промена 
имена скрива се да су многи открили негативне садржаје 
у називу Циганин. Слична појава се одиграла у XIX веку 
код Румуна и Словака, који су подигли глас против ста-
рог назива Влах и Тот. Данас су ови стари називи пали 
у заборав.

О Циганима номадима који су се доселили из прав-
ца Индије, први писани документ у Мађарској потиче из 
доба краља Сигисмунда (1387–1437): владар је дозволио 
њихов улазак у државу. О традиционалној оријентацији 
Цигана, (музицирање) већ из доба краља Матије постоје 
подаци. Лутајуће групе су се бавиле израдом кори-
та и ковачким занатом. Први пут је Марија Терезија
(1740 – 1780) покушала да их настани, али слабим ус-
пехом. Пошто земљу нису могли обрађивати, а занат-

46. Народности и етничке мањине Мађарске у XX веку
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ством се нису могли бавити, јер је за то требао стални 
боравак, прилагодили су се навикама и традицијама
лутајућег начина живота. То је доводило до сукоба са 
настањеним становништвом. Државна власт често је 
прибегавала њиховом присилном настањивању у инте-
ресу осталог становништва. Цигани су за време Другог 
светског рата трпели насиље, тада су их на хиљаде де-
портовали и из Мађарске у нацистичке логоре смрти.   
Мало њих се вратило.

Број Цигана, који су живели у сиромаштву, био је у 
историјској Мађарској мали. Њихов број је, због висо-
ке смртности становништва, споро растао. Промене су 
настале у 1950. и 1960. годинама, када је услед развоја 
економске и социјалне заштите и у њиховим круговима 
дошло до демографског бума и кренуо је њихов брзи 
раст. Број Цигана су 1971. проценили на око 320 000 
а 1993. на 400 000, па тако данас Роми представљају 
најбројнију етничку мањину у Мађарској. Њихов број се 
може само проценити, јер попис на основу матерњег 
језика (1900.  године је 5.600, 1941. године 15 000 а 1990. 
године 48 000) није показивао стварне резултате.

А припадност ромском делу становништва – као 
што смо већ напоменули –  базира се на томе да ли 
неко признаје, а не по изгледу. Цигани су вековима
добрим делом искључени из развоја. Њихова об-
разованост је зато остала на скромном нивоу, па и 
данас следе бројне, друштву стране, чудне навике. 
Подизање њиховог образовног нивоа отежано је
порастом незапослености, која је настала променом 
режима, а која је у јачој мери погађала цигански део 
становништва.

У њиховим круговима и данас је масовно си-
ромаштво. Ово је једно од сметњи прилагођавања 
(социјализација) које представља горећи проблем 
мађарског друштва. Духовно и економско уздизање сто-
тине хиљада Цигана представља једно од најважнијих 
питања унутрашње политике Мађарске. Потребна је 
узајамна толеранција и помоћ већинског друштва  
(позитивна дискриминација). Најважније средство за 
достизање циља су образовање и васпитавање (а са 
њихове стране спремност да се уклопе у постојоће 
друштвене прилике, да усвоје норме).

ПОДЕЛА МАЂАРСКОГ СТАНОВНИШТВА ПО ПРИПАДНОСТИ ИЗМЕЂУ 1880. И 1910. 
(БЕЗ ХРВАТСКЕ)

Националност
1850. 1880. 1900. 1910.

особа % особа % особа % особа %
Мађари 4 812 000 41,5 6 400 000 46,6 8 651 000 51,4 9 944 000 54,5
Немци 1 349 000 11,6 1 870 000 13,6 1 999 000 11,9 1 903 000 10,4
Словаци 1 739 000 15,0 1 870 000 13,5 2 002 000 11,9 1 946 000 10,9
Румуни 2 240 000 19,3 2 403 000 17,5 2 798 000 16,6 2 948 000 16,1
Русини    446 000

      629
 3,9
 5,1

  353 000
  639 000

 2,6
 4,6

  424 000  2,5   464 000  2,5
Хрвати   196 000  1,2   198 000  1,1
Срби   520 000  3,1   545 000  3,0
Остали      378  3,3   223 000  1,6   244 000  1,4   313 000  1,7

РАСПОДЕЛА СТАНОВНИШТВА ПРЕМА МАТЕРЊЕМ ЈЕЗИКУ
(НА БАЗИ ПОПИСА СТАНОВНИШТВА)

Година Мађари Словаци Румуни Хрвати Срби Словенци Немци Роми остали
1920. 89,6 1,8 0,3 0,7 0,2 0,1 6,9 0,1 0,3

1930. 92,1 1,2 0,2 0,5 0,1 0,1 5,5 0,1 0,2

 1941.* 92,9 0,8 0,2 0,4 0,1 0,1 5,1 0,2 0,2

1949. 98,6 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

1960. 98,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,5 0,3 0,2

1970. 98,5 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3

1980. 98,8 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2

1990. 98,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,5 0,5 0,1

НАЦИОНАЛНИ ОДНОСИ 
НАКОН ТРИЈАНОНА

МАЂАРСКА КАО 
МУЛТИЕТНИЧКА ДРЖАВА

Какве се тенденције могу запазити у промени етничког састава? Нађимо раз-
логе за етничке промене. [З]

Како се мењао однос између Мађара и националних мањина? На какве се 
економске, друштвене и политичке разлоге може позивати због насталих 

промена?

* Само на тријанонској територији државе

1

2

Архива
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„Министарство је по предмету извршења одлуке Савета 
савезничке контроле од 26. новембра 1945. године о пре-
сељењу немачких становника из Мађарске у Немачку про-

писало исељење [пола милиона становника немачке националности] и на основу 
добијеног овлашћења XI з.о. 1945. године 15. §. одређује.

1. §. Обавезан је да се пресели у Немачку онај мађарски грађанин, који се при-
ликом последњег пописа становника изјаснио да припада немачкој националнос-
ти или да му је немачки матерњи језик или онај ко је своје помађарено име вратио 
на немачко, надаље, онај, који је био члан фолксбунда или неке немачке оружа-
не формације (SS).

2. §. (1) Одредба 1.§ се не односи на особе које живе са брачним другом не 
немачке националности (матерњи језик) и на њихову малолетну децу, као ни на – 
пре ступања на снагу овде присутне уредбе – родитеље (родитељи, бабе, деде) 
који живе у заједничком домаћинству уколико су напунили својих 65 година пре 
15. децембра 1945. године.

(2) Одредбу 1.§ не треба применити на оног, који је био активни члан неке де-
мократске партије, или је барем од 1940. био члан неког синдиката који припада 
формацији Савета синдиката.

3. §. (1) Особама које су обавезне на пресељење – без обзира да ли се налазе 
на територији државе или су изван ње – сваку покретну и непокретну имовину по-
чев од тренутка ступања на снагу ове уредбе треба сматрати одузетом, власник 
(поседник) не може ништа од тога отуђити и не може га оптеретити. Од одузетих 
залиха (прехрамбена роба, сточна храна, огрев итд) власник (поседник) може пот-
рошити само редовну количину потребну за домаћинство и економију.

(2) Одузету имовина треба инвентарисати. (…)
(3) То, какву покретну имовину може обвезник за пресељење понети са собом, 

установљава Министарство унутрашњих послова.
(4) Кршење забрана које су наведене у (1) пасусу, као и оштећење одузете имо-

вине или уништење, представља кривично дело, а кажњава се до десет година зат-
вора.“ (12. 33/1945. М.Е. владина уредба о исељењу Немаца из Мађарске)

Сакупите какве су народности живе-
ле између два светска рата у Мађар-

ској. Установите шта карактерише њухов те-
риторијални размештај. Формулишите штаје 
то значило за народности. [Р]

Установите чиме уредба об-
разлаже исељење. Одре-

дите на којој основи су одреди-
ли ко се сматра Немцем, а ко је 
чинио изузеће. Опишите шта се 
десило са имовином исељених. 
Сакупите која грађанска права 
на слободу је кршио закон. [Р]

„I члан: Свака особа словачке и чешке народности, која у Мађарској распола-
же са сталним местом становања, која поред доле одређених услова искаже своју 
намеру за пресељење у Чехословачку, биће пресељена без спречавања мађарске 
Владе. (…)

У смислу првог пасуса одређеним особама престаје мађарско држављанство 
због пресељења и са потпуним правним дејством постају чехословачки држављани, 
уколико до сада то нису били. Исто тако, због пресељења, ове особе се ослобађају 
сваке обавезе као мађарски држављани и Мађарска се ослобађа од сваке обаве-
зе према њима.

II члан: Припрема за пресељење, према првом члану одређених особа, 
преузимање изјаве која у себи садржи жељу која се односи на пресељење,  од 
стране заинтересованих, надаље, са циљем организовања, пресељења Чехосло-

НАКОН ДРУГОГ 
СВЕТСКОГ РАТА
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вачка Влада ће о сопственом трошку и према свом опредељењу састављену По-
себну комисију послати у Мађарску. (…)

III члан. (…) чланови и особље Посебне комисије имаће права да се на 
територији Мађарске слободно крећу, са особама које се сматрају Словацима и 
Чесима могу слободно контактирати. Преко штампе и радија моћи ће да објављују 
позиве, да се о особама за пресељење састављају списакови и да се информишу 
о односу њихових личних, материјалних, друштвених односа и других околности 
везаних за пресељење. (…)

V члан. У једнакој сразмери Словака и Чеха, који се пресељавају у Чехос-
ловачку у Мађарску се пресељавају оне особе мађарске националности, које у 
Чехословачкој располажу сталним местом становања и у предмету решавања 
судбине оних чехословачких грађана мађарског и немачког порекла, који су на ос-
нову уредбе издате 2. августа 1945. од стране председника Чехословачке Репуб-
лике изгубили чехословачко држављанство [практично сви они који су се раније 
изјаснили као Мађари].

Изнад броја поменутог у претходном пасусу Чехословачка влада има права на-
селити у Мађарску и особе мађарске националности, са сталним местом становања 
у Чехословачкој, о којима је реч у VIII члану. [породице које су проглашене ратним 
злочинцима].“ (Споразум о замени мађарско – чешког становништва, 1946)

Установите какав је циљ во-
дио Чехословачку државу 

приликом наметања споразу-
ма. Одредите каква су права 
добиле чехословачке власти 
у Мађарској. Формулишите ка-
ко је утицала размена станов-
ништва на положај Словака у 
Мађарској. [П]

„68. § (1) Народи и народности које живе у 
Републици Мађарској делови су власти на-
рода: они су државотворни чиниоци.

(2) Република Мађарска обезбеђује заш-
титу националним и етничким мањинама. 

Осигурава колективно учешће у јавном животу, негу сопствене културе, коришћење 
матерњег језика, школовање на матерњем језику и право коришћења имена на 
сопственом језику.

(3) Закони Републике Мађарске гарантују заштиту националних и етничких 
мањина које живе на територији државе.

(4) Националне и етничке мањине могу стварати месне и земаљске самоуправе.
(5) За прихватање закона о правима националних и етничких мањина потреб-

но је две трећине гласова посланика садашњег Парламента.“ (Из Устава Репуб-
лике Мађарске)

„[сматра се националном мањином] група народа која је барем сто година 
одомаћена на територији Републике Мађарске, која се у односу на становништ-
во државе налази у бројчаној мањини; њихови чланови су Мађарски држављани, 
међутим, језик, култура и традиције их разликују од осталог дела становништва; рас-
полажу свешћу о припадности која се усмерава на очување и заштиту своје културе 
и традиције, за изражавање историјски формираних интереса њихових заједница.

У Мађарској се сматрају националним мањинама: бугарска, циганско, грчка, 
хрватска, пољска, немачка, јерменска, румунска, русинска, српска, словачка, сло-
веначка и украјинска нација.“ (LXXXVII закон 1993. год)

Установите који су крите-
ријуми за одређивање на-

ционалне мањине по закону.  
Одредите који су сличности, а 
које разлике између појмова на-
ционалне мањине и етничке ма-
њине. [З]

ШКОЛОВАЊЕ НАРОДНОСТИ, 1999/2000.
Вртић Основна школа Средња школа

Институција   406    395     23
Просветни радник 1 039  1 461 –

Који уче језике доле наведених националних мањина
Немачки 14 141 46 254 1 978
Словачки  3 050  4 424   118
Хрватски  1 388  2 526   219
Румунски    547  1 198   257
Српски    181    275   126
Словеначки    112    116     9
Разни    373    220   118
Укупно ученика 19 792 55 013 2 825
Од тога: ученици који уче на 
језику националне мањине (тј. 
свом матерњем језику)

 2 300  1 760 1 839

Установите како се одно-
си број оних који уче на је-

зику националних мањина пре-
ма односу броја дотичне наци-
оналне мањине. Откријте как-
ве се промене могу запазити у 
броју оних који уче на језику на-
ционалности по типовима шко-
ла. Објасните како се формира 
овај однос међу онима који уче 
на националном језику. Одре-
дите шта могу бити разлози од-
ступања. [З]

ПОЛОЖАЈ НАРОДНОСТИ У 
ДАНАШЊОЈ МАЂАРСКОЈ
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„Господин министар унутрашњих послова Мађарског 
Краљевства током извршења уред. бр. 17540/1944/VII по 
предмету формирања Циганске војне радничке чете при-

ликом одржане рације 15. септембра тг. ухапсио сам у Кошицама 73 особе циган-
ског порекла да би их учланио у радну чету.“ (Из извештаја полицијске станице 
у Кошицама)

„Знали смо да прогањају и Цигане. Број Јевреја је тада већ био на измаку, па 
су на ред били Цигани. Али се нико није противио, да се то не сме. Код куће су на 
нас викали смрдљиви Циганин и покварени Јеврејин. Тако, мала, балава деца. Ту, 
где стоји апотека, ту је била једна продавница. Продавац је био Јеврејин. Могло је 
то да буде, четрдесет треће. За нама су ишле две балаве девојчице и певале су: 
један раби, два рабија (…) Пљунули су на његов праг и на његов прозор. (…)

Мене су уграбили у возу. Било ми је, можда, око шеснаест година. Била је 
већ јесен. Већ смо мислили да је крај рата. Јасно, ни новина, ни радија, ни ниш-
та. Ко је разговарао са нама, Циганима? Па, нико. Не знам већ да ли смо ишли у 
Сомбатхељ или Комарно. Моја породица је знала, ако неко два дана није дошао 
кући, могли су знати да су га однели.

(…) и бољи од мене су умрли. Које су однели у Дахау, и у Аушвиц. (…) Три 
недеље сам била тамо [у Комарну]. Тамо је умро и мој рођак. Био је болестан, а 
јести нису давали. (…)“ (Из сећања Розалије Вајде)

Установите по којој је осно-
ви неко квалификован као 

Циганин за време холокауста. 
Сакупите какве повреде су до-
живели мађарски Цигани у то 
доба. Одредите чију су судбину 
делили Цигани. Откријте како се 
односило становништво према 
Јеврејима и Циганима.

Територијални размештај Цигана у 
Мађарској

Установите специфичности 
територијалног размештаја 

Цигана у Мађарској. Откријте 
какве друштвено-економске ка-
рактеристике имају ове тери-
торије. [З]

Спомен-плоча циганским жртвама 
холокауста у Њиређхази

ШКОЛСКА СПРЕМА ЦИГАНА ПРЕМА СТАРОСНОМ ДОБУ 
У ПРОЦЕНТИМА 1971. 

Старосно доба 0. 
разред

1-7.
разред

8.
разред Матура Факултет

14–19  8,7 69,0 21,4 0,2 0,0
20–29 21,2 66,0 23,6 1,5 0,4
30–39 46,6 45,0 7,8 0,4 0,1
40–49 47,4 46,5 4,0 0,2 0,2
50–59 52,4 46,3 1,3 0,0 0,0
60–59 71,0 26,8 2,2 0,0 0,0
70– 68,0 30,4 1,6 0,0 0,0

Укупно 35,9 51,3 12,1 0,5 0,2

ШКОЛСКА СПРЕМА ЦИГАНА ПРЕМА СТАРОСНОМ ДОБУ 
У ПРОЦЕНТИМА 1993. 

Старосно 
доба

0. 
разред

1-7.
разред

8.
разред

Квалификовани
радник или

стручна школа
Средња школа
или гимназија

Виша школа или
факултет

14–19  1,5 32,4 55,3 10,4 0,4 0,0
20–29  1,7 22,4 59,7 14,5 1,7 0,0
30–39  4,6 32,5 47,4 12,5 2,5 0,3
40–49 10,1 39,7 40,8  7,4 1,4 0,6
50–59 32,0 42,3 20,5  3,7 1,4 0,2
60–59 39,6 51,2  6,4  2,1 0,4 0,4
70– 50,9 40,2  7,8  1,0 0,0 0,0

Укупно  9,4 32,8 45,6 10,4 0,2 0,2

Установите какве промене 
се могу запазити у погледу 

највише школске спреме изме-
ђу 1900. и 1973. Откријте које 
се раније тенденције настав-
љају и какве су се нове тен-
денције појавиле. Прикажите 
настале промене у ситуацији 
образовања Цигана током XX 
века. [П]

ЦИГАНСКО
 СТАНОВНИШТВО
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„Ко је Циганин?
Према Ани Чонгор, обичај је да Цигане сматрају „етничком“, (етнички првобит-

но: незнабожачки. [Вујаклија] ) националном мањином, етносоцијалном друштве-
ном формацијом, која располаже самосталним културним идентитетом, социјалним 
слојем запалим у маргинални положај, који не располаже културом.

Ауторски пар Ладањи – Селењи истовремено установљавају да је немогуће 
одлучити, која је најбоља дефиниција: када изаберемо праву, уједно стварамо и 
политичко-идеолошку пресуду. У сваком случају, код започињања истраге неког 
програма, код израде предлога закона, мора се донети одлука; (…)

Занимљиво је да самоодређивање, као могући начин, ни једно истраживање 
није искористило за одлучивање да ли је или није упитана особа Циганин, мада 
према хуманистичком схватању људског права личности, само личност има право 
на сопствено самоопредељење.“ (Титанила Фиат: Основношколско образовање 
Рома у Мађарској)

„Ако народ значи једну групу мушкараца, жена или деце са самосталним је-
зиком, културом и заједничким етничким знацима, услед којих се могу одмах ди-
ференцирати од својих суседа, онда треба да кажемо: много је времена прошло 
од тада када су се Цигани некада могли звати народом. Некадашњи цигански на-
род током векова постао је многоврстан, као и значење које се лепи за назив »Ци-
ганин« и које очигледно не следи њихов укус. Ова реч је (тачније један од њихових 
имена) онај назив, који је спољни свет окачио на њих.

Збрка која је настала око њихових назива нарочито се продубила у XX-ом 
веку. У оригиналу назив »Циганин« имао је јасан осећај етничке конотације [збир-
но значење]. Речник, Oxford English Dictionary (друго издање, 1989) још и данас на 
такав начин даје прво одређивање речи:

„gipsy, gypsy, (…) члан селидбене етничке групе индијског порекла (који себе 
називају Романима) који се прво појавио на почетку XVI-ог века у Великој Британији. 
Тада су мислили да сјано-тамне коже, црнокоси потичу из Египта. Живе од плетења 
корпи, трговине коњима, прорицањем будућности итд. и од самог почетка их пра-
ти одређена антипатија због њихових номадских обичаја и начина живота. Њихов 
језик је јако изобличени хинду дијалект (романијски језик), који су измешали са ре-
чима бројних европских језика.“

Поред тога, ову реч користе и у даљем, ширем смислу. Данас га користе без по-
себних бирања за необавезног скитницу, члана народа који води селидбени начин 
живота. Уместо назива »Циганин« истовремено (вероватно због значења негатив-
ног карактера) и унутар заједнице и изван ње о којој је реч, раширило се значење 
»луталица«, коју налазимо и у више језика.“ (Сер Ангус Фрејзер: Цигани)

Групишите дефиницију Ци-
гана која је формулисана 

од стране Ане Чонгор. Одреди-
те уз помоћ текста појам иден-
титета. Због чега је тешко бира-
ти између дефиниција према 
ауторском пару Ладањи-Селе-
њи? Према хуманистичко-гра-
ђанском схватању ко може од-
редити појединцу којој етничкој 
групи припада? [Р]

Према аутору који су кри-
теријуми за припадност „на-

роду“. Установимо, који чинилац 
се не може применити на већину 
народа. Откријмо какав проб-
лем види аутор у одређивању 
Цигана. Које су јединствене 
карактеристичне Цигана. [У]

ВИСИНА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ МЕЂУ РАДНО-АКТИВНИМ СТАНОВНИШТВОМ
Попис становништва из 1990. Према подацима Статистичког заво-

да 1993. 

Пол

Цигани
Целокупно

становништво (%)
Циганско

становништво
(%)

Целокупно
становништво (%)

циганске
националности

циганског
матерњег језика

становништво (%)
Мушкаарци 20,6 20,3 3,3 38,6 12,6

Жене 20,5 20,6 2,0 30,3  9,4
Укупно 20,6 20,4 2,7 35,6 11,2

ОДНОС ЦИГАНА УНУТАР УКУПНОГ БРОЈА СТАНОВНИКА, ПРЕМА РАЗНИМ МЕРЕЊИМА
Испитивање 
мађарског 

домаћинства 1992. 
Мађарски статис-
тички завод, 1993. 

Селењи-Трајман, 
1993. 

Кемењ-Хаваш-Кер-
теши,

1993-1994. 
Сонда Ипсос,

1996. 

Цигани 3,1 3,9 3,9 4,69 6,6
неопредељени 9,1 0,8 1,2 – 2,2

Установите шта је карактеристично за положај Цигана на тржишту радне снаге. Објасните на које чиниоце се 
може свести њихов положај. [З]

У нацистичкој Немачкој водили су 
евиденцију о Циганима

Одредите на каквој основи 
се могла спроводити еви-

денција.

15

16

17

18

19

Према хуманистичко-грађанском схватању, свако сам може да одлучи о свом идентитету, којој националној или 
којој етничкој групи припада. Нико нема права да на основу спољних или других знакова уврсти некога у неку 
групу или жигоше га као припадника неке групе. У исто време, има случајева, када може настати потреба – не 
поједностављено на особу – за процену. Може ли се избећи – знајући историјске последице у односу на мањинско 
питање – стварни страх? Размотрићемо тај проблем везан за Цигане.

Упоредимо становишта Фрејзер и Титаниле Фиат и податке табеле. [З]

Гл
ед

иш
та



Предности и проблеми глобализованог света / 259

СИТУАЦИЈА ПОСЛЕ ТРИЈАНОНА Пре Првог светског 
рата – не рачунајући исељење и молдавске Чангое –
одлучујућа већина Мађара живела је у Мађарској. Пош-
то код повлачења тријанонских граница нису следили 
етничке границе, трећина Мађара (три милиона људи) 
се принудно нашла у мањинском положају. Скоро поло-
вина њих је живела непосредно уз границу. Значајни ет-
нички блок су чинили Секуљци, а преостали део је жи-
вео мешовито са већинским становништвом. У већини 
случајева су се концентрисали у градовима.

Новонастале државе су версајски систем мера о заш-
тити мањина већим делом изиграле, пошто су настојале 
створити хомогене националне државе. Постепено су 
смањивале мађарску школску мрежу и настојале су спре-
чити афирмацију Мађара у локалној јавној управи. Изу-
зев Аустрије – где је број Мађара био занемарљив – по-
литиком насељавања су разбили јединствене мађарске 
целине покрај граница. Приликом поделе земљишта – 
после рата – афирмисали су се национални интереси. 
Услед промене власти и потлачености скоро четири сто-
тине хиљада Мађара је избегло са својих огњишта у 
Мађарску (репатријација). Услед ове политике и  – због 
асимилације која је, углавном, у градовима узела маха
– у  новонасталим државама је започело процентуално 
опадање броја Мађара.

Значајан број повратника чинила је интелигенција
и то је отежало културно и политичко организовање 
мањина које су остале у суседним државама. Тешкоће 
је повећавало и то што је због реорганизације систе-
ма образовања опао број интелигенције. Упркос томе, 
у двадесетим годинама се развио богат књижевни жи-
вот, највише у круговима ердељских Мађара (Арон Та-
маши, Лајош Априли, Карољ Кош). Самоорганизовању је 
помогло, што су мађарски земљопоседници, сељаци 
и грађани и даље располагали значајном имовином,
те су тако могли помагати те организације. Истакнуту 
улогу су имале цркве, које су путем својих имовина и 
фондација могле омогућити рад преосталих мађарских 
школа, а својом организацијом су осигурале залеђе 
националном покрету.

Између два светска рата, не рачунајући Чехословач-
ку која је сачувала грађанску демократију, у новофор-
мираним државама, које су изграђивале ауторитатив-
не системе, погоршавали су се услови националности: 
јачао је национализам и ограничавана су права слободе.

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ И ПОСЛЕДИЦЕ  Услед тери-
торијалних промена – о којима је већ било речи – зна-
тан број мањинских Мађара поново је припао Мађарској. 
Од оних који су и даље живели као мањине, негде око 
двеста хиљада, пребегло је у Мађарску. Како на понов-
но прикљученим територијама, тако и на територијама 
које су остале у наследним државама, расло је нацио-
нално потлачивање. Војне обвезнике из редова нацио-
налности позвали су на радну обавезу, где су доведе-
ни у понижавајуће околности и многи су пали као жртве 
нељудског начина поступања. (Мађарски) Јевреји су и 

у наследним државама били изложени прогоним и због 
своје националне припадности и због израелитске ве-
роисповести. Због тога су у великом броју бежали у 
Мађарску, али су их и одавде депортовали и већина 
их је страдала у логорима смрти.

Крајем светског рата и у годинама које су следиле 
огромни губици су погодили мањинске Мађаре. Тито-
ви партизани, враћајући се са совјетским трупама, нег-
де око 20.000  – тачан број се незна – грађана су одве-
ли у Војводини ван села где су их побили. У Ердељу су 
тзв. маниу-гардисти напали на села. Совјетска армија 
је због ових покоља наредила румунској јавној управи 
да напусти Северни Ердељ и Секељфелд и увели су 
Совјети управљање које се ослањало на локално ста-
новништво. У Поткарпатју,  прикљученом Совјетском 
Савезу, све одрасле мушкарце (између 14 и 55 годи-
на) су депортирали, близу двадесет хиљада је нашло 
смрт у радним логорима. Чехословачка, која је желе-
ла да се ослободи својих националности, прогласила је 
Мађаре за колективне кривце (Програм из Кошица, од 
председника Бенеша, 1946) оспоравали су Мађарима 
право на држављанство и покушали су– слично као 
са три милиона Немаца –протерати све Мађаре. За то 
нису дале сагласност велике силе, али изнуђеним спо-
разумом за замену становништва, прогнали су десе-
тине хиљада са Фелвидека. Близу четрдесет хиљада 
Мађара су преселили из Чехословачке на места изг-
наних Немаца.

Убијени, депортовани, прогнани са родне земље или 
понижени људи су имали једну једину кривицу: порек-
ло. Трагедију отежава то што се о овим догађајима дуго 
година није смело чак ни говорити ни у Мађарској, нити 
на територијама наследних држава.

ПЕРИОД СОЦИЈАЛИЗМА  Изградња социјалистичких 
система с једне стране је олакшавала положај мањина, 
пошто су прекинута прогањања која су постојала после 
светског рата. С друге стране мађарска мањина – слич-
но већинском народу – постала је потчињена у држа-
ви,  пошто су одузели имовину цивилних организација 
и оштро ограничавали цркву, која им је раније служила 
као подршка. За време партијске државе, у ограниче-
ном броју имали су мањине школе, издавачку делат-
ност и књижевни живот. У исто време, државе су има-
ле веће могућности на присилну асимилацију и пошто 
су комунистичке партије у околним социјалистичким 
државама биле јако националистичког карактера, и ис-
користиле су своју власт.

Различит је био положај мањина по државама. У 
Титовој Југославији у Војвођанској Аутономној По-
крајини у односу на остале социјалистичке држа-
ве слободнија атмосфера је обезбедила релативно 
повољне услове. У Румунији, захваљујући склопљеном 
миру, Мађари су добили широка права у образовању, 
шта више, у историји мањинских Мађара једино је у 
Секељској области настала мађарска територијална 
аутономија (Моришка-мађарска аутономна покрајина). 

47. Положај Мађара у дијаспори у XX веку 
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Од средине шездесетих година после националистич-
ке промене правца председника Чаушескуа, све се 
више укидају њихове институције, започели су са по-
литиком пресељавања а пре пада режима израдили 
су концепцију развоја насеља која је укинула већину 
мађарских села (за „рушење села“ више нису имали вре-
мена). Мађарска мањина је у Чехословачкој полако 
повратила самоуверење, јер доста дуго њих стотину 
хиљада није се смело изјашњавати као Мађари.

У годинама социјализма настављала се асимила-
ција и пресељења у Мађарску, а све је то водило до 
даљег смањења односа броја мађарске мањине.

НАКОН ПРОМЕНЕ РЕЖИМА  После промене режима 
политичка ситуација мањина се побољшала. Увођене 
су грађанске слободе, спроведена је реприватизација. 
Мађарска мањина је искористила те могућности, 
формирала своје странке и своје организације, 
које делотворније представљају њихове интере-
се. У исто време, реформе су на више места дове-

ле на површину национализам и етничке супротнос-
ти. Појава антимађарских наступа екстремних партија 
такође ствара озбиљну опасност. У прелазном перио-
ду су постојали и крвави против-мађарски испади (нпр. 
Марошвашархељ, 1990). И економски пад, који је нас-
тао после промене режима, неповољно је деловао на 
мањине, јер је порасло исељење, делом у Мађарску 
а делом на друге стране света.

Веома позитивна промена је прикључење тог ре-
гиона Европској унији, које буди наду за решавање 
националног питања. Поред Мађарске и Словачке од 
2007. Румунија се прикључила чланству  ЕУ,  тако ће 
границе постати само симболичне. Мађари у мањини 
ће тако уживати у правним слободама које захтева Ев-
ропска унија, а са друге стране слободно могу путова-
ти, прихватати посао и живети било где на територији 
ЕЗУ. Даље проширење Европске уније (нпр. Србија, 
Украјина) пружа наду мађарској мањини, која живи и у 
суседним државама како за материјално тако и за на-
ционално уздизање.

„Друга мера Чехословачке која је погодила Мађаре била 
је усељавање Чеха у провинцију Словачке где су раније 
живели Мађари. Уместо да су велике поседе поделили 

између локалног становништва – као што је то аграрна реформа учинила у оста-
лим словачким провинцијама – овде се то није догодило. Земљу великих поседа 
продали су словачким и моравским сељацима, који су на ово подручје стигли као 
досељеници, па тако локални сиромашни сељаци нису добили земљу, како су се 
надали. То је, међутим, развило јак осећај нетрпељивости према досељеницима, па 
је локално становништво једва чекало тренутак, када ће моћи истерати уљезе. (…)

Наравно да признајем и то, да је постојао већи број мађарских општина, где 
нису населили ни Чехе ни Словаке и у овим селима су и сиромашни мађарски 
сељаци уживали у предностима аграрне реформе.“ (Лујза Естерхази: Срца про-
тив бујице)

„Са стране прашке Владе циљ усељавања био је постепено наметање словач-
ког утицаја на мађарским територијама. Ову политику је предложила једна група 
младих етнографа истраживача и филолога, рекавши, да су на јужно-словачким 
територијама давно живели Словаци, који су се током векова помађарили, дак-
ле, чехословачка политика сада треба да настоји да ове територије поново пре-
образи у словачке.

За велики број насељеника Словачка лига је на овим мађарским територијама 
успоставила словачке школе. Словачка лига се није задовољила тиме да обуча-
ва само децу досељеника, већ је настојала да у наставу увуче и мађарску децу, 
дељењем бесплатних школских прибора, књига и одеће. (…)

Одговорни (…) су са поносом говорили о тој, »дивној великодушности, којом 
су мађарској мањини даровали велики број школа«. Међутим, овде морамо стати 
на тренутак, заправо реч „даровали“ не покрива праву истину. Мађарски народ је 
у претходном режиму поседовао школе на свим нивоима образовања. Овде је реч 
о томе да су један део основних и средњих школа оставили, док су мађарски фа-
култет У Братислави одузели. (…)“ (Лујза Естерхази: Срца против бујице)

„На дан пописа становништва и сама сам се могла уверити у то, да је овај оп-
рез био оправдан. Комисија која је уписивала станаре наше куће, на пример, јед-
ногодишњег сина мог брата Јаноша, хтела је уписати као Словака. Требала сам 
сву своју снагу да применим, да ово мало дете, које још не зна ни да говори не 
упишу као Словака.

Догодило се много сличних ствари. Пописна комисија је тако пробала да умањи 
број Мађара. Мање-више то им је и успело, тим пре, јер многи, бојећи се за своју 
егзистенцију, нису смели да се сукобе, као ја.“ (Лујза Естерхази: Срца против буји-
це. О попису становништва из 1930)

Установите на какве даље 
циљеве је Чехословачка ко-

ристила аграрну реформу. Од-
редите какве опасности је у томе 
видела грофица.

На основу извора окаракте-
ришите положај образова-

ња. Установимо који су позитив-
ни, а који негативни токови. [У]

СИТУАЦИЈА
 ПОСЛЕ ТРИЈАНОНА

Формулишимо о којим про-
блемима мањина говори 

извор. Расправимо о облици-
ма понашања, каква помиње 
аутор. [У]

1

2

3

Архива
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ПРОМЕНЕ У НАЦИОНАЛНОМ САСТАВУ СТАНОВНИШТВА НА ТЕРИТОРИЈАМА 
КОЈЕ СУ 1920. ОД МАЂАРСКЕ ПРИПОЈЕНЕ РУМУНИЈИ

Година
Румуна Мађара Немаца Укупно

становникаброј станов-
ника % број станов-

ника % број станов-
ника %

1910. 2820 53,8 1660 31,6 560 10,2 5250
1920. 2820 53,2 1660 32,5 560 10,6 5250
1930. 3230 58,2 1480 26,7 540  9,7 5540
1941. 3340 56,6 1700 28,9 540  9,0 5910
1948. 3750 65,1 1480 25,7 330  5,8 5760
1956. 4080 65,3 1610 25,9 370  5,9 6230
1966. 4560 68,0 1600 23,9 370  5,6 6720
1977. 5320 70,9 1650 22,0 320  4,3 7500
1992. 5670 73,6 1590 20,7 130  1,7 7710

Размотрите полазне основе на свих пет 
територија. Откријте какве тенденције 

се афирмишу током века. Анализирајте и 
упоредите токове појединих епоха и токове 
појединих регија. [Р]

ПРОМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ САСТАВА СТАНОВНИШТВА 
ПОТКАРПАТЈА

Година
Мађари Русини Руси Укупно

становникаброј станов-
ника % број станов-

ника % број станов-
ника %

1910. 185 30,6 310 62,0  600
1921. 111 17,3
1930. 109 15,4  734
1941. 245 28,8 520 61,0  852
1959. 146 15,6  920
1970. 154 14,6 1057
1989. 156 12,3 976 78,0 50 4,0 1252

ОДНОС И ПРОМЕНА БРОЈА МАЂАРСКОГ СТАНОВНИШТВА 
У ПОКРАЈИНИ БУРГЕНЛАНДА

Година Број становника
(1000 особа) %

1920. 24,8 8,4
1923. 15,2 5,3
1934. 10,4 3,5
1951.  5,2 1,9
1961.  5,6 2,1
1971.  5,6 2,1
1981.  4,1 1,5
1991.  6,7 2,0

ПРОМЕНА НАЦИОНАЛНОГ САСТАВА ТЕРИТОРИЈА ПРИПОЈЕНИХ 
СЛОВАЧКОЈ 1920.

Година
Мађари Словаци Немци

Укупно
становникаброј станов-

ника % број станов-
ника % број станов-

ника %

1910. 885 30,6 1676 57,5 197 6,8 2916
1950. 354 10,2 3077 87,0 – – 3442
1961. 517 12,4 3560 85,3 6 0,1 4174
1980. 559 11,2 4317 86,5 3 0,0 4991
1991. 567 10,8 4512 85,1 6 0,1 5269

ПРОМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ САСТАВА 
У ВОЈВОДИНИ

Година
Мађари Немаца Срба

број станов-
ника % број станов-

ника % број станов-
ника %

1910. 417 31,5 289 22,1  379 29,0
1921. 371 27,2 317 23,6  502 37,3
1953. 436 25,5  35  2,0 1051 61,4
1971. 424 21,7   7  0,4 1089 55,8
1991. 341 16,9   3  0,2 1151 57,2

4

5

6

7

8
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„О конфискацији (заплена) и хитној подели пољоприв-
редне имовине немачких, мађарских, чешких као и 
словачких издајника и непријатеља народа.

Ради задовољавања чешких и словачких земљорадника и кметова, на пред-
лог Владе одређујем доследно спровођење захтева једне нове аграрне рефор-
ме, настојећи, пре свега, да чешку и словачку земљу једном за увек одузмемо од 
страних немачких и мађарских поседника, као и из руку издајника републике и да 
дамо у руке чешким и словачким земљорадницима и кметовима.“ (Из уредбе пред-
седника Бенеша, 1945)

Одредите на каквој основи 
одузимају имовину неких 

појединаца и дају другима. От-
кријте који круг питања повезује 
уредба. Објасните шта би могао 
бити циљ уредбе. [У]

„Права националних мањина не штити никакав међународни 
споразум. Ова права су мировни уговори, као што се подра-
зумева, сврстали међу лична права. (…)

Према овереним подацима и жалбама које се могу контролисати, више стоти-
на хиљада, па и милион становника из редова мањина нема факултете на сопст-
веном језику, односно ако је имао, укинули су. Али нема ни високу школу, а уско-
ро неће имати ни средњу школу на сопственом језику, јер ону коју су имали, и њу 
су тако специјализовали, да обука тече на државном језику: са том последицом, 
да мањинска омладина на свом језику не може учити занат; дакле, не може бити 
ни машински радник ни руководити машинама, већ само надничар. Највећа наци-
онална мањина Европе говори мађарски језик, нешто око шеснаест до осамнаест 
процената двадесет милионске [Румунија] целине. (…)

О правом проклетству судбине националних мањина се ни не говори. У Клужу  
има седамдесет хиљада Мађара. Али тамо не запошљавају мађарске лекаре. Па 
је лекарска брига становништва заправо на афричком нивоу. О својој болести се, 
заправо, само на матерњем језику може разумети.

Чести су – односно све су бројнији – погрешни педагошки захвати, тако да деца 
већ у основној школи у уџбеницима на свом језику уче лекције о својим прецима као 
варварским уљезима – супротно стварности – чак и о насталим грађевинским ре-
мек-делима својих предака као и још о толиким њиховим „гресима“. Још је оштрија 
педагошка заблуда ако се деца не упознају са абецедом на сопственом језику. 
Више од двадесет процената деце највеће националне мањине Европе налази 
се у тој позицији. Делом већ због »воље« родитеља: ко не би издвојио своје дете, 
ако само и једна могућност постоји, из скоро апартхејдске судбине? Мањинска 
интелигенција нестаје у пределима огромног пространства: у дугом реду, укида се 
свако функционисање мањинске културе у низу – до скора –мањинских градова.

То није повреда само мањинских и националних, већ основних људских права.“ 
(Из чланка Ђуле Илеша објављеног у божићном и новогодишњем броју Мађар 
Немзет-а, 1977)

Какве проблеме открива 
Иљеш? На какве културне 

процесе обраћа пажњу? Како је 
могао деловати горњи процес 
на друштвену покретљивост Ма-
ђара као мањине? [З]

Упоредимо догађај који се 
може видети на слици са тек-

стом словачко-мађарског спора-
зума о замени становништва. [З]  Мађари исељени из Словачке

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ И  
ПОСЛЕДИЦЕ

ПЕРИОД 
СОЦИЈАЛИЗМА

9

10
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Ердељски дворац  Бонца, некадашњи 
дом Ендреа Адија. Данас је спомен- 
-музеј Гоге

Какве проблеме отвара у 
регије борба за „историјску 

прошлост“? [У]

12
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Чланак се појавио (неколико дана пре враћања Мађарске круне) али књигу, 
писаној о (Мађарска и националност, Издавач: Магвете) су само штампали, али 
је нису пустили у јавност, па се због тог случаја покварила веза између Илеша и 
партијског вођства. „Жао им је, што су господства господара са новим тријумфалним 
друштвеним режимом нестали (…) што су као непријатељи радничке класе, стиг-
ли дотле, да (…) се поново изазове мржња реваншистичког национализма и шо-
винизма и васкрсну пароле које објављују крв (…), што се точак историје враћа, 
можда чак и до разапињања Хориа на точку (…) ратни ован и особа која се јавља 
као судбина фашистичког круга мађарске емиграције (…).“ (Из реакције румунс-
ког академика Минеа Ђорђуа)

Установите шта је све омо-
гућило да у Будимпешти до  -

ђе до демонстрације десети на  
хиљада грађана против брутал-
ног плана. Какав су утицај мог ли 
имати будимпештански догађа-
ји на Мађаре који су живели као 
мањине? [З]

Румунски издавач Критерион издао 
је на хиљаде књига у великом тира-
жу,  међу њима књи жевност Мађара 
у Ердељу

Оцените настанак издава-
чке куће Критери он. Ка-

ко ути  че по моћ и контрол-
на де латнос ти комунистичког 
система  на жи вот мањина? [У]

Демонстрације у Будимпешти 1988.
против румунског рушења села.
У  последњој епохи владавине ру-
мунског партијског руководиоца Чау-
шескуа државни национализам је 
већ узео у план рушења мађарских 
села, за шта му – захваљујући делом 
због ме ђународних протеста – већ 
није оста ло времена

Установите како Ђорђу оце -
њује Иљешев наступ.   Од-

редите чиме меша  оп равдану 
критику. Изведите за кључак из 
текста о савременом мањинском 
положају. [З]

13

14

15
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„Јанош ме је посетио на клиници и донео је вест, по којој је Хитлер позвао пред-
седника Тисоа, да све Јевреје из Словачке депортира у немачке концентрационе 
логоре. »Словачку треба тотално ослободити од Јевреја« – изјавио је Хитлер, и 
додао – »ако то Словачка одбије, може рачунати на најгоре са моје стране.«

Застрашена словачка Влада је одмах израдила један законски план, који 
одређује депортовање Јевреја у радне логоре Рајха. Овај план је сутрадан пред-
ложен словачком Парламенту на гласање. Јанош, као једини посланик Мађарске 
партије био је присутан код читања плана.

Сутрадан, по гласању, професор Шумбал и његов први асистент машући нови-
нама су ушли у моју собу на клиници и честитали су за Јаношеву храброст. Јер у 
новинама је стајало следеће: »Сви посланици словачког Парламента су изгласа-
ли закон о депортацији Јевреја, једино га посланик Мађарске партије, Јанош Ес-
терхази није изгласао.«

Нацистичка штампа је била против њега. Лист Фелкишер Беобахтер је огром-
ним словима доносио вест: Nur der Herr Graf stimmte nicht mit. [Само господин 
Гроф није гласао за њега]. Током дана сам сазнао, да је Јанош, пошто је изјавио, 
да је његова хришћанска и демократска савест категорички против депортирања 
Јевреја, демонстративно напустио просторију парламента.

Мађарски становници града били су поносни на свог вођу. Један од њих ми је 
испричао да су официри Вермахта, који су били против нацистичких акција, изра-
зили своје дубоко поштовање, рекавши:

» Јанош Естерхази је најхрабрији човек у Средњој Европи.«“ (Лујза Естерха-
зи : Срца против бујице)

„Срамно је што једна Влада, чији председник и премијер себе сматра добром 
католиком, а јеврејске становнике депортује у Немачку. (…) У Словачкој постављају 
концентрационе логоре, где без икаквих судских процеса држи ухапшене Јевреје 
и Чехе.“ ( Јанош Естархази, 1942)

 „Јаноша оптужују [Чехословачка Влада 1945] да је дуго година радио у инте-
ресу ревизије Тријанонског мировног уговора и да је допринео катастрофи Чехосло-
вачке државе 1938. На саслушању, коју је поставила Национална комисија, Јанош 
је са потпуном искреношћу признао, да је одувек и желео ревизију Тријанонског уго-
вора и да је све учинио у интересу да се то оствари на мирни начин, јер га је осећао 
неправедним у односу на Мађарску.“ (Лујза Естерхази: Срца против бујице)

Формулишите какав став 
заузима Јанош Естерхази 

по питању судбине јеврејске 
мањине. Установите на какве 
погледе и идеологије се пози-
ва када је формирао свој став. 
Упоредите сећања Јаноша Ес-
терхазија и његове сестре Луј-
зе. [Р]

Установите како се изјаш-
њавао о ревизији Јанош 

Естерхази. Откријте какве су 
проблеме бркали његови тужи-
оци. [З]

Мађарски политичар 
у Словачкој гроф 
Јанош Естерхази,  
говори на радиу

16
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Гроф Јанош Естерхази (1901–1957) био је истакнута личност Мађара који су доспели у мањински положај. 
Припадао је малом броју оних, који су у свим околности представљали и признавали помирење, толеранцију и 
демократију. 

После аграрне реформе (1920) газдовао је на 500 јутара земље што му је остало од породичних 5000 јутара. Укључио 
се у политички живот мањина и постао је један од његових вођа. Водећи доследну антифашистичку и антикомунистичку 
политику, у време распада Чехословачке, држао се на одстојању од нациста. После Прве бечке одлуке остао је у 
Словачкој као вођа тамошње мађарске мањине и остао је веран својим принципима и у профашистичкој атмосфери. 
Њилаши су га 1944. на кратко ухапсили, па је Гестапо трагао за њим и на крају су га ухапсили ново-формирани 
чехословачки органи. Предали су га совјетској војсци која га је депортовала. Пошто у колективну кривицу Мађара 
не би могли сместити Естерхазијеву личност, совјетска влада га је 1946. осудила на десетогодишњи принудни рад, 
а чехословачки суд га је због велеиздаје (због сарадње са фашистима) осудио на смрт. Совјети су га 1949. предали 
Чехословачкој, где му је казна преиначена на доживотно ропство па затим на 25 година затвора. Умро је у једном 
чехословачком затвору од туберкулозе коју је добио у Совјетском Савезу. Словачка га је 1993. године рехабилитовала .
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НАКОН ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА  Рат, па територијалне 
промене које су уследиле, знатано су утицали на про-
мене мађарског друштва. Ток модернизације, који је 
покренут у доба дуализма (урбанизација, повећан 
значај улоге средњег слоја, раст културног нивоа итд), 
због успоравања економског развоја је заустављен. 
Карактеристично за пренатрпано друштво да су и 
даље једни поред других живели, стварајући по-
себну друштвену хијерархију, сеоско друштво 
аграрног карактера и градско друштво које се пос-
тепено индустријализовало, мада је одвојеност била 
у опадању.

Пошто ни револуција ни контрареволуција нису извр-
шиле свеобухватну аграрну реформу, положај сељака и 
раслојавање се једва мењало.

Патуљасти поседници и беземљаши и надаље су 
чинили највећу групу мађарског друштва. Њихове жи-
вотне услове је у основи одређивало сиромаштво, па 
тако тековине индустријског развоја епохе до њих нису 
стизале. Даљим постојањем великих поседа је положај 
господарских слуга остао без промена, у потчињеном 
положају.

Преображај средњег и богатог сељаштва у слој 
грађанства је узео маха. Добар пример за то је Неза-
висна партија малих поседника FKgP (1930), коју су фор-
мирале сељачке газде (као нпр. Бела Ковач или Ференц 
Нађ). Исто тако на овај ток упућује и наступ народних 
писаца (тзв. népi írók). Они су сељаштво сматрали зало-
гом будућности, мада су и многи од њих били сељачког 
порекла (Пал Сабо, Петер Вереш). 

На врху аграрног друштва и надаље је стајала арис-
тократија, сачувавши своју изолованост, своју економс-
ку снагу и политички утицај. Једна од промена епохе био 
је извесни губитак простора аристократије у односу на 
индустријски капитал и делом у односу на средње слојеве.

Најбројније групе индустријског друштва број рад-
ника је и надаље растао. Због структуралних проме-
на привреде растао је однос нестручне радне снаге 
и женске радне снаге. Тако животни услови запосле-
них радника нису погоршавани само услед успоравања 
развоја.

Социјалне мере донете у тридесетим годинама 
(проширивање осигурања, плаћено одсуство) и прес-
танак недостатка радне снаге због ратне опасностидо-
вело је до побољшања животних услова. Захваљујући 
распрострањености технике и радници су себи могли 
дозволити одлазак у биоскоп, читање новина или од-
лазак на излет.

Нарастао је значај средњих друштвених слојева 
што је довело до озбиљних промена. У исто време и 
даље је била велика разлика у материјалном положају, 
у начину живота и погледима између грађанске 
средње класе, запосленог слоја интелигенције и слоја 
средњопоседника који је симболизовао свет у нестајању. 
Два задња слоја припадници господској средњој класи 

(úri közeposztály), њихов идеал је и надаље џентри док 
се њихов начин живот све више прилагодио грађанском. 
А два идеала су била заступљена у књижевности.
ПРОМЕНЕ У ДЕЦЕНИЈАМА СОЦИЈАЛИЗМА  Стра-
хоте светског рата, друштвена кретања која су наста-
ла после тога и политички токови коренито су проме-
нили мађарско друштво. Услед депортација мађарски 
средњи слој су погодили огромни губици, а бекство у 
емиграцију старе елите која је била запослена у јавној 
служби, је још отежало ситуацију. 

Услед аграрне реформе нестала је аристократија 
и слој средњих поседника, а у исто време проширио 
се сељачки слој патуљастих и малих поседника. По-
друштвљење је укинуло крупно и ситно грађанство, а 
после године преврата (1948) и ситно грађанство се 
утопило у радништво.

Присилна индустријализација је убрзала друшт-
вени мобилитет, чему је замах дало задругарство: 
масе сељака су напуштале села и постајали су ин-
дустријски радници. Растао је број градског а смањи-
вао се број становништва у селима. Промене су одгова-
рале тренду епохе, али начин је доносио противречнос-
ти. У великој мери је расла потреба за стручњацима, 
који су били и политички поверљиви. Кренуло је ма-
совно образовање интелигенције са школовањем рад-
ничке и сељачке омладине. Процес је текао великим за-
махом до шездесетих година (истовремено са изградњом 
земљорадничких задруга).

Модернизација мађарског друштва, која се састојала 
од запослених, од задружног сељаштва и од малог броја 
приватника (maszek, самостални привредник), услед 
економског развоја наставила се и у седамдесетим 
годинама. Темпо мобилитета опадао је и мењао се у 
складу са моделом развијеног друштва. Даље је опадао 
– истина, већ у мањем темпу – број пољопривредних 
радника. Опадање броја индустријских радника прво 
се успорило, а затим стало и почео је да расте однос 
радника у трећем сектору (трговина, услуге, интелекту-
ални рад). Ситуација „слоја са дводомним начином 
живљења“, била је посебна. Били су запослени у гра-
довима (већином у индустрији) и али са станом на се-
лима и са пољопривредном делатношћу (нпр. гајење 
воћа у башти). 

У шездесетим и седамдесетим годинама владала 
је општа запосленост, систем је запосленима пружао 
сигурност, што је доводило до значајног побољшања 
животних услова и друштвеног расположења. На то је 
указивала изградња станова и коришћење машина за 
прање веша и усисивача, преко одмора и много другог, 
што су грађани могли себи да приуште. Побољшање 
животних услова је захватило широки круг станов-
ништва. Државним инвестирањем и путем погодних кре-
дита масовно су грађени станови од „панела“ и по-
родичне куће, чији је степен комфора показивао вели-
ко напредовање. У исто време, показује се и противреч-

48. Друштвене промене Мађарске у XX веку
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ност процеса, јер је степен квалитета великог броја ста-
нова (нарочито код панел-насеља) био скроман у одно-
су на захтеве тога доба.
Кризом социјализма ранији друштвени модел и скромна 
добробит и сигурност обезбеђена за огромне масе станов-
ништва од стране државе такође се распала. Појавила се 
незапосленост, све новије и новије групе су тонуле чим су 
се одвојиле од државне помоћи: нпр. укидањем радничких 
домова на улицама су се појавили бескућници.

ПОСЛЕДИЦЕ ПРОМЕНЕ РЕЖИМА Тржишна привре-
да и демократија требале су да се роде на рушевинама 

привреде и друштва које је доспело у кризу. Међутим, 
у почетку је промена система јачала кризне појаве. То 
се одражавало у затварању фабрика и повећању не-
запослености, што је пратилац процеса приватизације. 
Ситуацију је отежавало то, што је социјализам укинуо 
друштво самоорганизовања, па тако са променом ре-
жима није заустављен процес сиромашења. У посеб-
но тешку ситуацију доспели су некваликовани и старији 
радници, односно, пензионери. Њима ни економски 
развој, који је кренуо путем тржишног привређивања 
није пружао, нити пружа, могућност побољшања жи-
вотних услова.

НАКОН ПРВОГ 
СВЕТСКОГ РАТА 

ПРОМЕНЕ У ДЕЦЕНИЈАМА СОЦИЈАЛИЗМА
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Лекара

[на десет хиљада становника]

Формирање националне производње између 1899–
1999. (индекс који је прорачунат на основу нето 
националне производње, националног дохотка и 
домаћих производа)

Очекивани животни век у Мађарској (1870–
1991)

Број лекара и болничких кревета (рачунајући на  
десет хиљада становника)

Окарактеришите формирање национал-
не производње у појединим периоди-

ма. Упоредите односе здравствене зашти-
те и производње. Откријте осим здравствене 
заштите какви чиниоци утичу на очекивани 
животни век или број самоубиства.  [З]

ОПРЕМЉЕНОСТ И ВЕЛИЧИНА СТАНОВА

Изграђени станови Од тога  Станови

Година 100
станова

једно- дво- тро- или
више- са 

купатилом
опремљени са

собни  електричном 
инсталацијом

водоводном
инсталацијом

1949 – 1950.  67,8  40,7  25,1   2,0  20,4  44,1  17,0
1951 – 1955. 158,5  85,5  66,5   6,5  66,5 118,8  47,5
1956 – 1960. 283,8 137,6 130,6  15,6 141,9 240,0 100,0
1961 – 1965. 282,4  75,5 180,7  26,2 175,9 261,5 138,9
1966 – 1970. 327,4  47,1 219,6  60,7 226,0 323,4 202,7
1971 – 1975. 438,1  38,2 263,6 138,3 376,6 435,9 365,7

У процентима
1949 – 1950. 100% 60,0% 37,0%  2,9% 30,0% 65,0% 25,0%
1951 – 1955. 100% 53,9% 42,0%  4,1% 42,0% 75,0% 30,0%
1956 – 1960. 100% 48,5% 46,0%  5,5% 50,0% 84,6% 35,2%
1961 – 1965. 100% 26,7% 64,0%  9,3% 62,3% 92,6% 49,2%

Установите које периоде можете разликовати на основу изградње станова. Откријте шта карактерише поједина 
раздобља. [З]
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[милиона] Промена броја претплат-
ника радија и телевизије у 
Мађарској

Анализирајте про-
мену показатеља 

културног живота (нпр. 
пораст, пад, стагнација 
и последице). [З]

ДНЕВНА ПОТРОШЊА ЗА ПРЕХРАНУ 
ПО ЈЕДНОЈ ОСОБИ

Енегија исхране
Просек 
година 

1934-1938.

Просек 
година 

1950-1955.
1999.

Препоручена мини-
мална количина за од-
расле (при просечном 

оптерећењу 
организма)

Kjull 11 745 11 777 12 746 11 300
Kcal  2 805  2 813  3 044  2 700
Беланчевине (г)      91     89     91     80
Масноће (г)     76     81    135     90
Угљени хидрати (г)    409    433    370    392
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Развој телефонске мреже у 
Мађарској

Од којих чинилаца  
зависи развијеност 

телефонске мреже? От-
кријте који чиниоци су 
последице општих еко-
номских и политичких 
односа, а који чиниоци 
су последица датог пе-
риода у Мађарској. [З]0
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Промене структуре запошљавања у Мађарској у 
XX веку

Установите како се мењало запошља-
вање током XX века. Какве тенденције 

можете препознати? Каква одступања се 
могу запазити унутар ових тенденција? [У]

Насеље у Старом Будиму изграђено од домаћих грађевинских елемената. Много 
је таквих станова у стамбеним четвртима изграђено током друге половине 60-их 
и прве половине 70-их година   

Моба – градња куће. У шездесетим и седамдесе-
тим годинама знатан део породичних кућа у унут-
рашњости и предграђима грађене су сопственим 
новцем и кредитом из државног буџета.

Шта је могло одредити да ли једна поро-
дица гради породичну кућу или ће се усе-

лити у „панел стан“? Које предности и мане су 
носила са собом поједина решења? [У]

Оцените податке из табеле. Шта можете закључити? [З] 5
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Промена у пограничном 
саобраћају 
 Мађарске

Синдикално одмаралиште у Шопрону 
и летовалишта код Биксенткерестеша 
и Српском Ковину (Ráckeve) у 1970-им 
годинама

Сакупите од својих познаника црвене и 
плаве пасоше. Покушајте да сагледате 

и што више закључака извучете о односима 
тог периода. [З]

Синдикално одмаралиште у Шопрону 

Црвени и плави 
пасош у 1960-им 

годинама

Какве тенденције 
се могу исказати 

на   основу скице? Какви  
еко номски и политички 
разлози се крију иза 
про  мена? [З]

Расправите о томе какве предности  и 
које мане је имало синдикално одма-

рање. Процените питање и са становишта  
по је динца и са колективног становишта. Рас-
питајте се ко је могао користити синдикални 
од мор и ко је могао себи дозволити градњу 
приватне викендице.[Р]

11

12

13

14

Кадарово доба многи различито оцењују. Осим основних ка ра-
кте ристика (нпр. политички, економски, питања права слободе) 
и у вези са свакодневним животом често се можемо сусрести 
са различитим проценама. То је и природно, јер је Кадарово 
доба трајало цео један генерацијски век, имало је више страна 
и више временских периода. Јасно је да овако дуги систем није 
непроменљив. Није свеједно, током формирања мишљења, на коју 
област живота стављамо нагласак. Другачија је оцена и по томе 
ко је и у каквом положају доживео дати временски период, како се 
сретао са спорним проблемом. Од ових бројних области изаберите 
једну: путовање, летовање. Шта утиче на констатацију оних који се 
присећају на овај период?
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Њ
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.

А
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ш
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ео
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а
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17
.
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њ
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т
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во
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ар
т)
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љ
ш
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и 
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м
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ди
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рж
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а 
пр
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ан
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ос
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 ф
ил
м
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бо
ји
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18
.
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ра
з 
Ц
ен
тр
ал
ни
х 
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ла

Ка
ро
љ
иј
ев
а 
ре
во
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ци
ја
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)
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ов
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је
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)
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и
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.
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ањ
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а
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)

Ф
ор
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.
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ањ
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ск
и 
м
ир
ов
ни
 у
го
во
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ил
м
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во
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м
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.
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ој
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а 
(Н
ем

ач
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Д
)
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.
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со
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ио
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.
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.
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Ч
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н
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.
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Д
-у
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зи
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к 
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ли
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; у
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ле
ф
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Бу
ди
м
пе
ш
ти
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.
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В
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С
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 Е
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Хо
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.
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 Б
уд
им
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 (У
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.
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ра
да
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а 
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ет
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 Е
м
па
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р 

С
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јт
 Б
ил
ди
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уј
ор
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19
32
.
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бо
р 
Р
уз
ве
лт
а 
за
 п
ре
дс
ед
ни
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Ђ
ул
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м
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ш
 п
ос
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је
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ре
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ед
ни
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В
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де

пр
ои
зв
од
њ
а 
м
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не
то
ф
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м
 (Н

ем
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)

19
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.
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Х
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вл
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т

је
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 н
ар
од
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ем
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Х О Р Т И Ј Е В О   Д О Б А

м
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ов
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Ц
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 е
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зи
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ем

ач
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ве
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ов
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м
 С
ав
ез
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ођ
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М
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ар
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А
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им
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к 
ш
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ра
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)

пр
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ав
љ
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ф
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ва
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ск
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ож
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то
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об
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19
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.
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 н
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ап
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 С
А
Д
-у
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Ц
-в
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ин
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А
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ер
т 
С
ен
тђ
ер
ђи
 д
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иј
а 
Н
об
ел
ов
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на
гр
ад
у

19
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.

А
нш
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М
ин
хе
нс
ка
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ф
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ен
ци
ја
 (2
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. с
еп
т)

Ђ
ер
ск
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пр
ог
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м
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ар
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П
рв
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ти
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за
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н

П
рв
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бе
чк
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од
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ка
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ор
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по
кр
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ин
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де
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ов
)
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.
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не
м
ач
ко
-с
ов
је
тс
ки
 с
по
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њ
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)
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еб
)
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ањ
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от
ка
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ађ
ар
ск
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ар
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Д
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љ
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и 
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до
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ГИ
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В
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С
КИ
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АТ
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Н
ем

ач
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П
ољ
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. с
еп
т)

по
че
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ет
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ф
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ог
 р
ат
а

19
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.

Тр
ој
ни
 п
ак
т 
(с
еп
т)
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м
ач
ки
 н
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ад
и 
на
 З
ап
ад
у 
(а
пр
)

по
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да
 н
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ко
м
 (м
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)

би
тк
а 
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нг
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у 
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л.
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еп
т)
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па
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И
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ли
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Гр
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кт
)

Д
ру
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ељ
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)
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С
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из
ве
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19
41
.
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ф
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ве
љ
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(а
вг
)
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Х
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. д
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)
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м
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Ју
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ав
иј
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и 
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рч
ку
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пр
ил
)

Н
ем

ач
ка
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ад
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С
ов
је
тс
ки
 С
ав
ез
 (2
2.
 ју
н)

М
ос
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вс
ка
 б
ит
ка
 (д
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)

ок
уп
ац
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а 
ју
ж
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по
кр
ај
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а 
(а
пр
)
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д 
од
 с
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е 
С
ов
је
тс
ко
г С

ав
ез
а 
(2
7.
 ју
н)

Тр
ећ
и 
ан
ти
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м
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ко
н

бо
ж
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њ
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 п
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њ
е 
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Х
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 у
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уд
им
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ш
ти
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 у
 т
о 
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пр
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ав
љ
ал
о 
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у 
на
тк
ри
ве
ну
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ев
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на
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ет
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19
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.
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тк
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ве
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)
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кт
.-н
ов
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19
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 ф
еб
. 

19
43
. г
од
)
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се
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пр
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 н
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ду
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ф
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м
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 ф
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 В
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ф
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ш
тв
ан
а 
С
еч
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уд
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ан
ин
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19
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.

Те
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ра
н 
(2
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ов
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 1
. д
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)

по
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на
 у
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ш
ав
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ом
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 (а
пр
)
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рс
ка
 т
ен
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нв
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а 
би
тк
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(ју
л)
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ту
па
њ
е 
И
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ли
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 и
з 
ра
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 (с
еп
т)

до
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ка
 к
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ас
тр
оф
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(ја
н)

19
44
.
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 п
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ом

 о
ке
ан
у

от
ва
ра
њ
е 
Д
ру
го
г ф

ро
нт
а 
(6
. ј
ун
)

ис
ту
па
њ
е 
Р
ум

ун
иј
е 
из
 р
ат
а 
(2
3.
 а
вг
)

ок
уп
ац
иј
а 
Н
ем

ач
ке
 (1
9.
 м
ар
т)

по
ку
ш
ај
 и
ст
уп
ањ

а 
из
 р
ат
а 
и 

пр
еу
зи
м
ањ

е 
вл
ас
ти
 о
д 
ст
ра
не
 њ
ил
аш

а
(1
5.
 о
кт
)

П
ри
вр
ем

ен
а 
на
ци
он
ал
на
 в
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да

(2
1.
 д
ец
)

де
по
рт
ов
ањ

е
Је
вр
еј
а

Н
ем

ци
 п
ро
ти
в 
Е
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ле
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е 
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ти
ли
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љ
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у
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.

ф
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м
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е 
О
УН

 (ј
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)

ба
че
на
 а
то
м
ск
а 
бо
м
ба
 н
а 

Х
ир
ош

им
у 
(6
. а
вг
)

и 
на
 Н
аг
ас
ак
и 
(9
. а
вг
), 
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пи
ту
ла
ци
ја
 

Ја
па
на

кр
ај
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ве
тс
ко
г р

ат
а 
(2
. с
еп
т)

Ја
лт
а 
(4
-1
0.
 ф
еб
)

С
ас
та
на
к 
на
 Л
аб
и 
(а
пр
)

кр
ај
 е
вр
оп
ск
ог
 р
ат
а 
(9
. м

ај
)

П
от
сд
ам

 (7
. ј
ул
.- 
2.
 а
вг
)

оп
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да
 Б
уд
им

пе
ш
те
 (ј
ан
. -
 ф
еб
)

по
де
ла
 з
ем

љ
е 
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љ
ац
им

а 
(м
ар
т)

из
ба
ци
ва
њ
е 
Н
ем

ац
а 
(а
пр
)

па
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ам

ен
та
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и 
из
бо
ри
 (н
ов
)
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ои
зв
ед
ен
а 
пр
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 а
то
м
ск
а 
бо
м
ба
 у
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А
Д
; п
уш

та
њ
е 
у 
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д 
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во
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ит
ал
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ве
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ке
 м
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у 
С
А
Д
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.
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.
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.
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.
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;
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19
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.
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да
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ев
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на
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и

19
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.

уп
от
ре
ба
 к
он
тр
ац
еп
ти
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их
 п
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ул
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у 
С
А
Д

19
61
.
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ви
 ч
ов
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 у
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ир
у 
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аг
ар
ин
); 
но
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 п
ле
сн
а 
гр
оз
ни
ца
 

„т
ви
ст
“

19
62
.

ку
ба
нс
ка
 р
ак
ет
на
 к
ри
за

по
ја
ва
 м
уз
ич
ке
 гр

уп
е 
Би

тл
с



272 / Предности и проблеми глобализованог света

ГО
Д.
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М
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В
РО

П
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РО

П
А

М
А

Ђ
А

РС
КА

Н
АЧ

И
Н

Ж
И

ВО
ТА

, Т
ЕХ

Н
И

КА

19
63
.

ку
лт
ур
на
 р
ев
ол
уц
иј
а 
у 
Ки
ни

П О П У Ш Т А Њ Е  (ДЕТАНТ)

К А Д А Р О В О   Д О Б А

консолидација, пораст животног стандарда

ам
не
ст
иј
а

ко
м
па
ни
ја
 Ф
ил
ип
с 
пр
ед
ст
ав
љ
а 
св
ој
 к
ас
ет
оф

он

19
64
.

ам
ер
ич
ка
 и
нт
ер
ве
нц
иј
а 
у 

В
иј
ет
на
м
у

за
вр
ш
ен
а 
је
 п
рв
а 
А
су
ан
ск
а 
бр
ан
а 
на
 Н
ил
у;
 

м
ин
ић
, к
ра
тк
а 
су
књ

а 
ос
ва
ја
 с
ве
т

19
65
.

от
ва
ра
њ
е 
ту
не
ла
 М
он
т 
Бл

ан
к;

за
вр
ш
ав
а 
се
 д
ру
ги
 в
ат
ик
ан
ск
и 
ко
нц
ил

19
66
.

пр
ви
 т
ел
еф

он
ск
и 
ка
бл
 о
д 
св
ет
ло
во
да
 

19
67
.

ар
ап
ск
о-
из
ра
ел
ск
и 
ра
т

пр
во
 п
ре
са
ђи
ва
њ
е 
ср
ца
 (у
 К
еј
п 
Та
ун
у)

19
68
.

по
бу
не
 ђ
ак
а 
у 
П
ар
из
у,
 „п
ра
ш
ко
 

пр
ол
ећ
е“
 –
 о
ку
па
ци
ја
 Ч
ех
ос
ло
ва
чк
е

„н
ов
и 
ек
он
ом

ск
и 
м
ех
ан
из
ам

“

19
69
.

ор
уж

ан
и 
су
ко
би
 н
а 
со
вј
ет
ко
-

ки
не
ск
ој
 гр

ан
иц
и

чо
ве
к 
за
ко
ра
чи
о 
на
 М
ес
ец
 (Н

ил
 А
рм

ст
ро
нг
)

19
72
.

по
тп
ис
ив
ањ

е 
сп
ор
аз
ум

а 
С
А
ЛТ

 I
П
рв
ом

 п
ри
ли
ко
м
 п
ро
ш
ир
ен
о 

За
је
дн
ич
ко
 т
рж

иш
те
/Е
ЕЗ

(В
ел
ик
а 
Бр

ит
ан
иј
а,
 Д
ан
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а 
и 
И
рс
ка
)

пр
ви
 к
ва
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ни
 с
ат
ов
и 
у 
пр
од
ав
ни
ца
м
а 
(1
97
1)

пр
им

ен
а 
м
ик
ро
пр
оц
ес
ор
а 
(1
97
1)

19
73
.

Кр
ај
 в
иј
ет
на
м
ск
ог
 р
ат
а

19
74
.

„е
кс
пл
оз
иј
а“
 ц
ен
е 
на
ф
те

„е
кс
пл
оз
иј
а“
 ц
ен
е 
на
ф
те

задуживање

за
бр
ан
а 
во
ж
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е 
ау
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м
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ил
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 у
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Р
Н

19
75
.

по
тп
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ив
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за
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ш
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г д
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ум
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Х
ел
си
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иј
у
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Р
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(1
97
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19
79
.

ис
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м
ск
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во
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 И
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ис
ив
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сп
ор
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ум
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А
ЛТ
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, С
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 С
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ан
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н
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ав
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 Е
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-

м
ен
та
 д
ир
ек
тн
о 
би
ра
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ећ
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Х
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у 
(С
А
Д
)

19
80
.

МАЛИ
ХЛАДНИ

РАТ

на
пр
ав
љ
ен
 п
рв
и 
пе
рс
он
ал
ни
 р
ач
ун
ар

19
81
.

Гр
чк
а 
по
ст
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е 
чл
ан
иц
а 
Е
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пр
во
 п
ут
ов
ањ

е 
сп
еј
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 К
ол
ум
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је
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ве
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19
82
.

по
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ва
 с
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 к
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е 
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вр
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ен
ог
 д
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19
85
.

на
 т
рж
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ту
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е 
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ја
вљ

уј
е 
пр
ви
 а
ут
ом

об
ил
 с
а 
ка
та
ли
за
то
ро
м

19
86
.

П
ор
ту
га
ли
ја
 и
 Ш

па
ни
ја
 п
ос
та
ју
 ч
ла
ни
це
 

Е
ЕЗ

-а
5 
м
ил
иј
ар
ди
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љ
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 н
ук
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 к
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19
89
.
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.
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)
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19
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.

С
је
ди
њ
ен
е 
Д
рж

ав
е 
за
по
че
ле
 р
ат
 

пр
от
ив
 И
ра
ка
 (Р

ат
 у
 З
ал
ив
у)

ра
сп
ад
 Ј
уг
ос
ла
ви
је
 (п
оч
ет
ак
 ју
ж
но
-

сл
ов
ен
ск
ог
 р
ат
а 
св
е 
до
 1
99
5.
 го
д)

од
ла
за
к 
со
вј
ет
ск
их
 т
ру
па

ш
ир
ењ

е 
м
об
ил
не
 т
ел
еф

он
иј
е

19
92
.

кр
ај
 а
па
рт
хе
јд
а 
у 
Ју
ж
но
аф

ри
чк
ој
 

Ре
пу
бл
иц
и

сп
ор
аз
ум

 у
 М
ас
тр
ик
ту
 (Е

вр
оп
ск
а 
ун
иј
а)

св
ет
ск
а 
ко
нф

ер
ен
ци
ја
 з
а 
за
ш
ти
ту
 ч
ов
ек
ов
е 
ок
ол
ин
е 
у 
Р
ио
 

де
 Ж

ан
еј
ру

19
93
.

ра
зд
ва
ја
њ
е 
Ч
еш

ке
 и
 С
ло
ва
чк
е
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.
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.
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авијација

АВХ, (Служба државне безбедности)

аграрна реформа

аграрно питање

ађутант

амнестија

анексија

Англосаксонци

антанта

Антифашистичка коалиција

аншлус

Априлске тезе

аријевска раса

атентат

Атлантска повеља

Атлантски океан

аустријски цар

Аустроугарска монархија

асимилација

ауторитарни режими

бели терор

Берлински зид

Бетленова консолидација

Блиски исток

бољшевичка партија

борбени авиони

légierõ 7

ÁVH, (államvédelmi hatóság) 189

földreform 35

földkérdés 99

segédtiszt 39

amnesztia (közkegyelem) 169

annexió (8)

angolszászok 11

antant 11

Antifasiszta Koalíció 123

Anschluss 17

áprilisi tézisek 13

árja faj 76

merénylet 61

Atlanti Charta 123

Atlanti-óceán 152

osztrák császár

Osztrák -Magyar Monarchia

asszimiláció (beolvasztás) (52)

tekintélyuralmi rendszer (52)

fehérterror 33

berlini fal 175

Bethleni konszolidáció 87

Közel-Kelet 155

bolsevik párt 12

harci repülõgép 6

Речник
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Брежњевљева доктрина

британске колоније

буржоазија

Вајмарска република

Варшавски пакт

век

велике силе

Версајска мировна конференција

вето

Вијетнамски рат

народни фронт

војна интервенција

војник

војни савез

Волгоград (Стаљинград)

Генерална скупштина ОУН

генерални секретар ОУН

Гестапо

гето

гувернер

гулаг

Република

XX конгрес Совјетске комунистичке пар-
тије

двовлашће, двојна власт

декрет

Декрет о миру, земљи и власти

диктатор 

добровољци

Друга мађарска армија

Други светски рат

Друштво народа

Дуче

Европска Унија

економска криза

Brezsnyev-doktrína 161

brit gyarmatok 117

burzsoázia 71

weimari köztársaság 47

Varsói Szerzõdés 161

évszázad 178

nagyhatalmak 6

versailles-i béketárgyalás 76

vétó 149

vietnami háború 224

népfront 81

katonai intervenció 167

katona 10

katonai szövetségek 138

Volgográd (Sztálingrád) 117

ENSZ közgyûlése151

ENSZ – fõtitkár 151

Gestapo 76

gettó 144

kormányzó 34

Gulág 63

köztársaság 13

SZKP XX. kongresszusa 163

kettõs hatalom 12

dekrétum 12

dekrétum a békérõl, a földrõl és a 
hatalomról 12

diktátor 99

önkéntesek 155

második magyar hadsereg 117

II. világháború 110

Népszövetség 48

 Duce 52

Európai Unió 238

gazdasági válság 66
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електрификација

есери

жута звезда

завести фашистичку диктатуру

загађивање околине

закључити мир

западна војна алијанса (НАТО)

избеглице

извршити атентат

изгубити рат

индустријализација

интервенција

интернационалне бригаде

излазак из рата

јеврејско питање

Јесења револуција 1918.

капиталистичка привреда

капитулација

квислинг (од презимена Квислинг назив 
за издајнике домовине)

колонизација

колонијалне силе

колхоз и совхоз

комунизам

Кубанска криза

линија фронта

логор смрти

Мађарска совјетска република

Мала Антанта

мањине

Маршалов план

муњевити рат

Мировна конференција у Паризу

наталитет

НЕП (нова економска политика)

Ноћ дугих ножева

villamosítás 87

eszerek 12

sárga csillag 130

fasiszta diktatúrát vezet be 52

kórnyezetszennyezés 229

békét köt 88

nyugati katonai szövetség (NATO) 150

menekültek 88

merényletet követ el 123

elveszíteni a háborút 133

iparosodás 62

intervenció, katonai beavatkozás 167

nemzetközi brigádok 81

kilépés a háborúból 138

zsidó kérdés 129

õszirózsás forradalom 23

tõkés gazdaság 170

kapituláció 270

hazaáruló (Quisling nevébõl) 11

gyarmatosítás 72

gyarmattartó hatalmak 156

kolhoz és szovhoz 62

kommunizmus 62

kubai válság 161

frontvonal 6

haláltábor 76

magyar tanácsköztársaság 28

kisantant 87

kisebbségek 18

Marshall-terv 150

villámháború 6

párizsi békekonferencia 17

születési arányszám 235

NEP (új gazdaságpolitika) 64

hosszú kések éjszakája 76
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Њ. в. (Његово величанство)

објавити рат

окупација

ОУН (организација уједињених нација)

очување светског мира

пакт

планска привреда

подела колонија

позициони рат

потписати мировни уговор

прва и друга бечка одлука

Први светски рат

Ракошијев систем

револуција

Савез Совјетских Социјалистичких Ре-
публика (СССР)

свргнути са престола

СЕВ (Савет за узајамну економску по-
моћ)

силе осовине

слобода штампе

трка у наоружавању

територијално проширење

Тројни савез (пакт)

Труманова доктрина

узроци и повод избијања рата

Фебруарска и Октобарска револуција у 
Русији

Фирер 

фронтови у другом светском рату: за-
падни, источни, афрички, далекоис-
точни

Хортијева ера

царство

Централне силе

штрајк

Õfelsége 50

hadat üzenet 145

megszállás 34

ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) 
123

világbéke megõrzése 151

paktum 109

tervgazdálkodás 209

gyarmatok felosztása 6

állóháború, állásháború 10

aláírni a békeszerzõdést 34

elsõ és második bécsi döntés 108

elsõ világháború 6

Rákosi tendszer 201

forradalom 12

Szovjet Szocialista Köztársaságok Szö vet-
sége (SzSzKSz) 62

letesz a trónról 216

KGST (Kölcsönös Gazdaságin Segítség 
Ta nácsa) 212

tengelyhatalmak 111

sajtószabadság 12

 fegyverkezési verseny 167

területbõvülés 18

Háromhatalmi еgyezmény 6

Truman-doktrína 150

háború alapvetõ és kirobbantó oka 6

oroszországi februári és októberi 
forradalom 12

Führer 76

második világháború frontjai: nygati, keleti, 
afrikai, távolkeleti hadszíntér 125

Horthyt-rendszer 34

császárság, birodalom 12

Központi Hatalmak 17

sztrájk 23
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