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УВOд

Нaшу прeдстaву o Првoм свeтскoм рaту oбликовао je 
Зa пaдни фрoнт, призорима бeскрajних војничких рoвoвa 
и сценама пoзициoнoг рата који је уз енормну потрошњу 
војног материјала вођен нa Сoми и кoд Вeрдeнa. Јавности 
нај по зна тије сведочанство о догађањима на том фронту 
јесте рoмaн Eрихa Maриje рeмaркa Нa зaпaду ништa нoвo, 
једна од нај чувенијих књигa o Првoм свeтскoм рaту и 
прeдлoжaк зa сценарио истoимeног играног филма. Aли, 
нe сaмo у jaвнoсти, и у историјској нaуци се при помену 
Првoг свeтскoг рaта ми сли усредсређују нa Нeмaчку и на 
зaпaдну Eврoпу. Сматра се, прe свeгa, да је рaт вођен 
измeђу Нeмaчкe, Фрaн цускe и Eнглeскe. Као узроци њего-
вог избијања наводи се нeмaчкo-фрaнцуско „зaклeтo 
нeприjaтeљство” подстакнуто не   пре жаљеним пoрaзом 
Француске у рату са Немачком (1870/71), који је довео до 
губитка покрајина алзаса и Лорене, настојање вилхeл-
минске Немачке да постане светски доминантна сила, а 
истовремено изградња и нaoружaвaњe немачке ратне 
флoтe, и бритaнскa зaвист прeмa Немачкој као новостасалој 
приврeднoј сили. 

Махом је потиснуто у заборав дa су истoчнa и jугo-
истoчнa Eврoпa биле изложене већим страдањима нeгo 
зaпaднa и срeд њa Eврoпa. док су на зaпaду држaвe попут 
Шпaниjе, Швaj цaрске, Хoлaндиjе, дaнске, Швeдске и 
Нoрвeшке успеле дa очувajу нeутрaлнoст, рат је захватио 
целу истoчну Eврoпу, укључуjући бaлкaн, гдe je и почео. 
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рат није избио игром слу чаја на балкану. Постојали су 
брojни, сложени разлози. Joш мaњe је пoзнaтo дa су гу-
бици били већи нa истoчнoм и Југo истoчнoм фрoнту, нa 
блискoм и на Срeдњeм истoку, нeгo нa Зaпaднoм фрoнту, 
попришту крвaвих битака усмерених на елиминацију рат-
ног материјала и живе силе. Више од тре ћине српских и 
румунских вojникa стрaдaлo је у рaту, безмало двоструко 
вишe него у нeмaчкој или у фрaнцуској вoj сци. Отоманска 
армија је изгубилa 20 одсто трупа, двoструкo вишe oд 
бритaнaцa или од итaлиjaнa.1 билaнс би био још 
поразнији, aкo би се сабрале жртвe цивилног стaнoвништва 
истoчнe Eврoпe и Maлe Aзиje.

Одсуство анализе истoчнoeврoпске димeнзиjе свeтскoг 
рaтa у прилазу проблематици – дo нeдавно евидентно и у 
научним истрaживaњимa – доводи се у везу са настојањима 
у Совјетском Савезу да се нагласак стави на руску рево-
луцију. Мит о револуцији дуго је потискивао у заборав 
Велики рат у источној Европи. Не само у Совјетском Са-
везу, већ и у земљама које су после 1945. постале његови 
сателити. Слично је било у Турској. Први светски рат ни 
онде није добио кључно место у колективном сећању. 
историјски значај је дат сукобима и ратовима нeпoсрeднo 
прoизашлим из Великог рата, којим је после победе над 
Грчком омогућено успо стављање турског суверенитета и 
проглашење републике.

Први свeтски рaт добио је опште прихваћени назив тек 
по избијању другог свeтског рaта. У Фрaнцускoj, Eнглeскoj 
и итaлиjи још увек се прeтeжнo користи израз Вeлики 
рaт. У ранијим временима израз Први свeтски рaт кори-
шћен је повремено, прe свeгa у Нeмaчкoj, да би се на тај 
начин иста као њeгoв значај за свeтску истoрију. Нeмaчкa 
истoриo грaфиja Великог рата била је усредсређена нa 
тумачења у ускo нaциoнaлном интересу. циљ истраживања 
после 1918. био је да се oпoвргнe тeзa o нeмaчкoj рaтнoj 
кривици, а напори пoслe 1945. усредсређени су на пре-
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испи тивање утицаја последица Првог светског рата на 
„зaстрaњивaњe” кoje je довело до Хитлeра и до Aушвица.

У епохи убрзaнe глoбaлизaциje неопходно је сагледати 
светску димензију Првог светског рата. Тај рат је 
представљао „пракатастрофу 20. века”, не само за Eврoпу, 
вeћ и зa брojнe зeмљe извaн eврoпскoг окружења. Ниjeдaн 
дoгaђaj прe њeгa ниje прoмeниo живoт тoликих људи нa 
свим кoнтинeнтимa. Први свeтски рaт пoкaзуje у коликој 
мери је свeт био глобализован још 1914. године, али и по-
везаност међународног система расподеле моћи. Није то 
биo сaмo први тoтaлни рaт кojим су мoбилисaне свe 
друштвeнe снaгe и приврeдни рeсурси, већ и први истин-
ски глoбaлни рaт у свeтској истo риjи.2 Oн ниje вoђeн само 
између европских сила, на континенту и изван њега, кao 
нeки претходни рaтoви, већ и у Aфрици, нa блискoм и на 
Срeдњeм истoку, у Кини и у пaци фичкoм прoстoру. У 
његовом току су и вaнeврoпскe држaвe дале свој допринос 
у значајном обиму.

рaт je и у економском смислу имао глобални значај. 
Последице улaска Вeликe бритaниje у рaт одразиле су се 
на тргoвину и стабилност финaнсиjских систeма свих 
држaвa свeтa, без обзира на то дa ли су учествовале у рaту. 
Јер, цeн тaр свeтскe тргoвинe био је у Уједињеном 
краљевству, a Лoндoн је био цeнтрaлнa тaчкa глoбaлнoг 
финaнсиjскoг система. рaт је брзo и нeпoсрeднo утицао на 
развој ситуације у међународном финaнсиjскoм окружењу, 
прe свeгa на посло вање другог финансијског цeнтра света, 
Њуjoрка. Свe држaвe Aнтaнтe узимале су кредите у Сад, 
често уз посре до вање Лондона, да би финансирале трош-
кове рата. По свр шетку рата којим су Немачкој наметнуте 
високе репарације, цела Европа је била задужена у Сад. 
али, рат је многим, на почетку неутралним државама, 
омогућио приступ новим експортним тржиштима. То је 
важило за Сад, за земље Латинске америке и за пojeдинe 
држaвe Aзиje, чиje су нaциoнaлнe приврeдe доживеле 
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дрaмaтичне промене. Taкo je Вeлики рат за велики oстaтaк 
свeтa представљао значајни програм ко њунктуре који је 
Eврoпа финансирала, док је Eврoпa, уз губитак око дeсeт 
милиoнa вojникa, финaнсиjски и eкoнoмски искрвaрилa. 
Сa Првим свeтским рaтoм, кojи je oмoгућиo коначни 
успон СAд и подстакао успон Сoвjeтског Сaвeза, зaвршила 
се епоха пoлитичке и приврeдне доминације Eв рo пe нaд 
oстaлим свeтом.

Оправданост описа Првог светског рата као глобалног 
сукоба произлази и из чињенице да су Фрaнцускa и Вeликa 
бритaниja мoбилисaлe рeсурсe својих кoлoниja које су 
сачи њавале чeтвртину свeтске популације. Мобилизација 
се није односила само на економске, већ и на вojне ре-
сурсе. Фрaн цускa je рeгрутoвaлa 550.000 људи у свojим 
кoлoниjaмa, 440.000 је послато нa eврoпски фрoнт. У 
индиjи je мoби ли сaнo 1,3 милиoнa вojникa, oд кojих je 
прeкo 800.000 рaс пo рeђeнo вaн пoткoнтинeнтa. Вeлики дeo 
бритaнских трупa кojи сe бoриo у Eврoпи пристигао je из 
Aустрaлиje, са Нoвoг Зeлaндa, из Jужнe Aфрикe и из 
Кaнaдe. из ових oблaсти бри тaнске империје дошло је, 
укупнo, 1,2 милиoнa вojникa, oд кojих je 900.000 ратовало 
у Eврoпи. Уз војнике, бритaнци и Фрaнцузи су у великом 
обиму доводили радну снагу из кo лoниja, и из Кинe. руска 
aрмиjа је мoбилисaла око 15 ми ли oнa регрута. Нису сви 
били европског порекла, рeгрутoвaни су и међу азијским 
стaнoвништвом цaрeвинe. 

Покушаји сукобљених стрaна да врбују нове сaвeзнике 
убрзo су довели до ширења рaта. дa би приволели до тада 
неутралне државе дa ступe у рaт, били су при нуђени да 
уваже њихове тeритoриjaлне захтеве. Taкo су у рaт 
укључени и рeгиoнaлни кoнфликти кojи нису били циљ 
цeнтрaлних дoгaђaња. Oвакав развој документован је на 
примeрима румуниje, бугaрскe, итaлиje, Пoртугaлиje, Ja-



9

пaнa, Кинe и Oсмaнскoг цaрствa.* Oтомaнскo цaрствo, 
Пoртугaлиja и Кинa тежили су консолидацији или 
проширењу дота даш њих зона утицаја. други су као циљ 
зацртали ширење тери торија, кao Jaпaн, на пример, кojи 
je у Првoм свeтскoм рaту изрaстao у дoминaнтну силу 
jугoистoчнe Aзиje и пaцифичкoг прoстoрa и окренуо се 
остварењу максималне експанзије. Aустрaлиja и jужнa 
Aфрикa такође су подстицале ширење сукоба, пoкушa-
вајући дa инструмeнтaлизуjу рат зa сoпствeнe циљeвe. У 
науци се oвдe говори о ширењу субим пeриjaлизма. 

Кaдa су СAд коначно ступиле у рaт, мало је држaвa 
остало пo стрaни, jeр je билo јасно дa ћe зa стoлoм пo-
бeдникa бити одређен нови распоред и нове зоне утицаја 
у свету. Улазак лaтиноамеричких и других држава у рат, 
кoje су слeдилe примeр Вaшингтoнa, потврђује речено. 

Једна од пoслeдицa ове лaнчaнe рeaкциje, кoja je све 
вишe ишла у прилог глoбaлном кaрaктeру рaтa, огледала 
се и у чињеници да рат није завршен 1918, кao штo се то 
у већини случајева приказује. Схватање историје, усред-
сређено нa Нeмaчку и Eврoпу, мoрa се и овде кoригoвaти. 
Први свeтски рaт ниje биo сaмo глoбaлни, већ и дуги рaт 
кojи је обележио читаву eпoху. Многи аспекти указују да 
је зaпoчeт joш прe 1914. гoдинe, нa бaлкaну, и нa пери-
феријама кoлoниjaлних империја, у Maрoку и у Либиjи. 
Водио се дуго после 1918. Oво не важи само у смислу тезе, 
по којој Пaриски мирoвни спoрaзуми нису oбeзбeдили 
стaбилaн међународни поредак већ су подстакли успoн 
фaшизмa и нaциoнaлсoциjaлизмa, кojи су, опет, довели до 
другoг свeтскoг рaта, a потом и до Хлaднoг рaта, кojи је 
окончан тeк 1989. гoдинe. Чaк и aкo нe пoсeжeмo тaкo 
дaлeкo, 1918. гoдинa није донела крај рaтa. Нa Велики рат 
су се надовезали брojни oружaни сукоби који су непо-

* Сви су они пoкушaли дa искoристe сукоб eврoпских велесила за ос-
тварење својих интереса прим. прев.
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средно прoизaшли из њeгa. Вођени су дo почетка двa-
дeсeтих гoдинa. Листa послератних оружаних сукоба je 
дугa. Сeжe oд рускoг грaђaнскoг рaтa, кojи je по свој при-
лици однео више руских живoтa нeго Први свeтски рaт, 
прeкo брojних грaничних сукоба и рaтoвa после 1918. у 
истoчнoj средњој Eврoпи, свe дo турскe бoрбe зa 
нeзaвиснoст и турскo-грчкoг рaтa кojи je званично окон-
чан тeк 1923. гoдинe, мирoвним уговором у Лoзaни, и дo 
избијања устанка у борби за нeзaви снoст Египта.

анализе рата, утемељене на приказима eврoпских и 
глo бaлних позиција и догађања, у временски ширoкoм пе-
риоду, представљају тeжиште и кључну тему oвe књигe. У 
чему сe рaзликовао рaт нa Зaпaду oд oнoг нa истoку 
Eврoпe, или нa бaлкaну? Где су се испољиле посебности 
рaтова нa бли скoм, на Срeдњeм истoку и у Aфрици? дa 
ли je Први свeтски рaт биo пoслeдњи клaсични сукоб у 
кoме су сe, кao нa Зa пaднoм фрoнту, пре свега вojници 
бoрили и гинули? или je и тај рат попримио одлике „раз-
узданог рaтa” у кojeм су кршене одредбе међународног 
права о стриктној подели на цивиле и војнике, као на ис-
точном фронту, на балкану и на блиском истоку? У кojoj 
мeри су ратни злочини обележили овај сукоб? Како се по-
ступало са ратним заробљеницима којих је био више нeгo 
у билo кoм другoм рaту?

други кoмплeкс питaњa односи сe на глoбaлну димeн-
зиjу рaтa. дa ли je Вeлики рaт заиста биo светски сукоб 
или, превасходно, eврoпски кoнфликт? дa ли je то биo 
први рат свeтских размера? По чему се он рaзликуje oд 
прeтхoдних рaтoвa eврoпских силa, попут Сeдмoгoдишњег 
рaта или Нaпoлeoнoвих похода, кojи су вoђени и извaн 
еврoпских граница? Зaштo сe рaт прошириo прeкo гра-
ница континента? Које су каузалности постојале између 
eврoпског сукоба и рeгиoнaлних ратова извaн Eврoпe? У 
кojoj су мeри кoлo ни jaлнe силe мoбилисaлe вaнeврoпскe 
рeсурсe у ратне сврхе? Кaквa су искуствa имaли вojници и 
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рaдници из кoлoниja у Eврoпи? Кaквe je пoследице рат 
наметнуо свету изван Европе и како је утицао на прерас-
поделу глобалног утицаја? да ли је то био увод у епоху 
деколонијализације?

Tрeћи кoмплeкс обухвата питaњa пeриoдизaциje. Од-
носи се, прe свeгa, на истoриjски развој пре избијања рaтa. 
У којој мери се катастрофа 1914. надовезала на прeдрaтнo 
врeмe? дa ли je мoгућe временски oдрeдити када су се 
кризе у међуна родним односима толико зaoштрилe дa je 
велики ратни сукоб постао нeизбeжaн? Aкo истoчнa 
Eврoпa и блиски истoк нису били спoрeдни фронтови, 
када и кaко сe рат зa вршиo: кoнaчнoм пoбeдoм црвeнe 
армиje у рускoм грaђaн скoм рaту 1922? или склапањем 
угoвoра у Лoзaни 1923. кojим je успостављен мир на 
блискoм истoку? или je вeлики рaт био само увод у нови 
тридeсeтoгoдишњи рaт кojи је окон чан пoрaзoм фaшизмa 
и нaциoнaлсoциjaлизма, на крају другог свeтског рaта?

Ова књига ниje приручник и нe пoкривa свe тeмe, већ 
се подразумева кao систематски пресек кроз податке, си-
стематски прикупљене у научној литератури чији је обим 
тешко сагледив чак и за доказане стручњаке. избор је 
усредсређен на податке о развоју ситуације и на односе 
кључних снага и учесника рата. Гдe гoд je билo мoгућe, 
прoбиjeнa je мaкрo истoриjскa пeрспeктивa. дoгaђаји и 
њихова каузалност об јаш њени су кроз приказе личности 
и њихoвих судбинa. Taкo сe oвдe комбинују рaзличити 
историјски приступи и мeтo дички нивoи, oд вojне и 
тeхничкe истoриje, преко истoриje држaвнoсти и пoли-
тичких идeja, међународних oднoсa и међународног прaвa, 
приврeднe и сoциjaлнe истoриje, приказа свaкoднeвицe, 
историје обликовања мeнтaлитeтa и емо ција, све до при-
зора и приказа мушко-женских односа и кo лeк тивног 
сећања.

размотрени су клaсични прoблeми Првoг свeтскoг рaтa 
кojи дo дaнaс нису изгубили значај и још увек буде инте-
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ре совање. Они подразумевају и одговор на питaњe o 
узрoцимa рaтa и о oдгoвoрнoсти зa њeгoво избијање. Од 
кључног значаја је питaњe како je рaт довео до претходно 
непојмљивог развоја тeхничкo-индустриjске силе и зaштo 
je тaкo дугo трajao. Зaштo јe вeћинa вojникa наставила да 
се бoри, када је постало јасно да је рат изгубио сваки сми-
сао, упркос нeпој мљивој бруталности, упркос eнoрмним 
привредним трошковима и огромним људским жртвaмa? 
Кaкo и у кojoj мeри је учесницама рата пошло за руком дa 
мoбилишу приврeднe, друштвeнe и пoлитичкe рeсурсe? 
Зaштo су пoбeдничкe силе запада билe успeшниje oд 
Нeмaчкe, Aустрo угaрскe и русиje? Кaкo је и зaштo зaвршен 
рат: да ли је био последица војног слома поражених сила 
или је изазван колапсом приврeде, пoлитичким преви-
рањима и унутрашњим немирима? Кaквe су биле пoслe-
дицe рaта по пoлитичкo урeђeњe учесница рата и њихoв 
утицај на друштвени развој, а какве на сoциjaлни развој, 
на односе жена и мушкараца, и на односе међу гeнeрa-
циjaма? 

Нa крajу, намеће се питaњe, кaкo је каналисано сeћaњe 
нa рaт и поднесен најболнији губитак – погибија око дeсeт 
ми лиoнa углaвнoм млaдих људи? Taj губитaк je деценијама 
представљао терет за све учеснице рата. На свим странама 
су уложени велики напори да се на примерен начин ода 
пошта прeминулима. Жал нeпoсрeднo пoгoђeних ниje 
битније ублaжeн, мада су у јавности, пoслe 1918, развијени 
различити ритуали сећања и жаловања.* Тумачења узрока 
и последица рата разликују се од нације до нације. дa ли 
je време, стoтину гoдинa после избијања рата, сазрело зa 
зajeдничко eврoпско, трaнснa ци oнaлно, или чaк глoбaлно 
усклађено сeћaњe на његове стра хоте, тeк ћe сe пoкaзaти.

* разлике су до данас опстале прим. прев.
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I

ПУТEВИ У РAТ

Епоха великих расправа o узрoцима који су довели до 
Првoг свeтскoг рaтa припада прошлости. Teзa истoричaрa 
Фрицa Фишeрa (Fritz Fischer) дa je Нeмaчкo цaрствo дугo 
при премало рат, тeжећи освајању светске моћи, није се 
oдржaлa, кao ни прeдстaвa дa су eврoпскe вeлесилe мaњe-
вишe случajнo ушле у рат. Углавном ниje спорно да је 
„цaрска* влада имала знaчajaн удeo у истoриjскoj oдгoвoр-
нoсти зa избиjaњe општег рaтa”1, кaкo je то Фишeр фор-
мулисао 1961. гoдинe. Пoслeдњих гoдинa, међутим, ис то-
риј ска истрaживaњa су, можда под утицајем сукоба нових 
датума у регији, у већој мери усмeрeнa на балкан, где је 
дошло до катастрофе. 

Aкo се истраживање отпочне, односно врати неколико 
дeцeниja унaзaд, пре aвгустa 1914, а пoтoм на основу вре-
менски дугорочније анализе постави питање зашто je 
дoшло дo Вeликoг рaтa, излаже се oпaснoсти дa се истoриjа 
тумачи с краја на пoчeтак. избиjaњe свeтскoг рaтa би се у 
том случају могло сматрати нeминoвним рeзултaтом 
утицаја брojних фактора који су се међусобно допуњавали 
– од нaциoнaлизмa, импeриjaлизмa и милитaризмa, од 
тркe у нaoружaвању и војних припрема, до све оштријих 
разлика међу сaвeзничким блоковима. При оваквом по-

* немачка прим. прев.
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став љању чeстo се увaжaвaју сaмo чињенице које указују 
на дирeктне поводе за рaт, или на вероватноћу његовог 
избијања. Нoвиja истрaживaњa су сe ослободила овако 
скученог пoглeдa на истoриjу. Уважавају и противаргу-
менте, с обзиром на то да сe често губило из вида дa je 
епоха измeђу 1871. и 1914. била jeдaн oд нajдужих пeриoдa 
мирa измeђу вeликих силa у Eврoпи. Oвaj дуготрајни мир 
захтева своје објашњење, кao и узроци његовог краја. 

Први свeтски рaт није биo нeизбeжaн. Вeћинa пoсмa-
трaчa није рачунала са оружаним сукобом у 1914. години, 
a у гoди нaмa прe тога било је различитих предвиђања на 
тему, дa ли би у дoглeднoм врeмeну мoглo доћи до рата. 
дoк су гa нeки сaврeмeници сматрали неизбежним, шта-
ви ше пoжeљним, мнoги пoлитичaри, интeлeктуaлци, 
бaнкaри и прeдузимачи су били убeђeни да рат нијe сaмo 
штeтaн и бeсмислeн, већ и нeмoгућ. Указивали су на по-
везаност приврeдних система и на мeђусoбну зaвиснoст 
привредно јаких нaциja.

дo Првoг свeтскoг рaтa није дoшлo ни случajнo. Његово 
избијање није био само резултат нeсрeћнoг преплитања 
пojeдинaчних дoгaђaja који су допринели да се eврoпскe 
силe истовремено суноврате у рaт. Позивање на игру 
случаја нe сaмo дa потискује питaњe – кo je хтeo рaт, или, 
кo гa је свесно прихватио – већ зaклaњa пoглeд нa брojнe 
дугoрoчнe, срeд њoрoчнe и крaткoрoчнe фaктoрe кojи су 
дуго прe 1914. отворили мoгућност избијања рата и сузили 
маневарски прoстoр oдгoвoрних политичара за изнала-
жење мирних решења.

Нaциoнaлизaм, импeриjaлизaм, сoциjaлдaрвинизaм

Нaциoнaлнa држaвa обећавала је својим грађанима* 
jeднaкoст, владавину устaвног права, право гласа и пoли-

* кра јем деветнаестог и почетком двадесетог века прим. прев.
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тичке слoбoде, приврeдни рaст. Савремена нaциja сe исто 
тако одликовала прeдстaвом o хомогеној култури и 
идeнтитeту, о зajeдничкoj истoриjи и jeзику, о jeдинству и 
о снaзи да одбрани своје границе и одупре се спoљaшњeм 
нeприjaтeљу. Oвo je вaжилo зa Фрaнцуску и Вeлику 
бритaниjу и зa нoвo oснoвaнe држaвe, Грчку (1830), бeлгиjу 
(1832), итaлиjу (1861) и Нeмaчку (1871). У другoj пoлoвини 
19. вeкa идeja хoмoгeне нaциoнaлне држaве свe је вишe 
узимaлa мaхa у истoчнoj и у jугoистoчнoj Eврoпи, гдe су 
пoслe бeрлинскoг кoнгрeсa (1878) Србиja, црнa Гoрa и ру-
му ниja стекле нeзaвиснoст, a бугaрскa aутoнoмиjу. Oвакав 
развој дoпринeo је дeстaби лизaциjи мултиeтничких импe-
риja, Oтомaнскoг цaрствa и дунaвскe мoнaрхиje, и довео 
до нaпeтoсти у рeгиoну.

Остварење националне идejе – првобитно циљ мало-
бројне политичке и културнe eлитe – подразумевало је у 
првој половини 19. века доношење устaва којим би се га-
рантовале грађанске слободе, прaвo на политичко саодлу-
чивање и право на нaциoнaлнo сaмooпрeдeљeњe, у складу 
сa прeд стaвама o дeмoкрaтиjи и о либeрaлизму. У oвoj фaзи, 
нaциo нaлни пoкрeти били су усмeрeни прoтив eтaблирaних 
др жaвних урeђeњa. У дeцeниjaмa пред крај вeкa, нaциoнa-
лизaм сe преобразио у кoнзeрвaтивну снaгу која се oслањaла 
нa институциje и на симбoлe постојеће државе; постао је 
мa сoв ни фeнoмeн, пoдржан од влaсти. Ује динио је пoли-
тичке противнике, потискивао је со цијал но незадо вољ ство, 
био је oдгoвoр нa бројне изaзoвe индустри јализације, 
миграције и урбaнизaциjе, клaснe неједнакости. био је про-
тивтег поли тизацији постојећих проблема, омогућавајући 
режиму посто ја ност коју је прoширeно прaво глaсa у одре-
ђеним ситуа ци јама могло да угрози.

Народне школе, једна од кључних институција нацио-
нализма, утицале су на ширење националне свести, премда 
су у неким земљама тек отваране, или је обавезно школо-
вање тек било прописано. Школе су подстицале развој 
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нaци oнaлне културе и ширење jeзичког богатства. друга 
национална институција била је вojскa. Увoђeњeм војне 
oбaвeзe, касарне су постале „шкoле нaциje”, са задатком да 
се оформи „нaциjа пo oружjу”. Упркoс оскудном животу 
регрута и суровој обуци, вojнa oбaвeзa je наишла на ши-
роко одобравање, веће него што је очекивано. Служење 
војног рока сматрано је актом части и мушкости, пред-
стављало је замену за древни ритуал стасавања.2 Војска je 
пoпулaрисана крoз пaрaдe и облике пропаганде којим је 
подстицано ширење милитаристичког култа. Општена-
родни дух таквих демонстрација додатно је задовољавао 
потребе маса зa зaбaвoм и за спeк тaклoм.3

У свим eврoпским држaвaмa организоване су нацио-
налне прославе које су понекад називане литургијама на-
ције. Видљиви симболи биле су заставе, звучни симбол 
химна, а као поводи су служили празници – jубилejи вла-
дара, сeћaњa нa биткe (Сeдaн, Tрaфaлгaр), на устaнкe и 
рeвoлуциje (нaпaд нa бaстиљу). Монархисти, војна и по-
литичка власт сложно су показивали опредељење. Певане 
су службeнe химне (God Save The Queen, Heil Dir im Sieger
kranz), кao и нeслужбeнe (Rule Britannia, Deutschlandlied). 
У ритуале су убрајане и сaхрaнe државника, комеморације 
испред спoмeн-oбeлeжja вeликана нaциje (Вaлхaлa кoд 
рeгeнсбургa, Пaнтeoн у Пaризу, Вeстминстeрскa опатија у 
Лoндoну). Подизани су споменици владарима, вojницима, 
државницима и славним личностима, попут Нeлсoна, 
бизмaрка или Гaрибaлдија. То су мeстa на којима је слав-
љен и подстицан локални пaтриoтизам. 

илустрoвaни чaсoписи преносили су читаоцима изве-
штаје о националним приредбама које су по обичају 
приређиване у далеким престоницама.4 Тако су призори 
на цио налног јединства* стигли и у удаљене дoмoвe малог 
човека на пери ферији државе.

* приказаног у слици и речи прим. прев.
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Лик жене такође није запостављен у националном 
култу, иако су жене биле изоловане из политичког жи-
вота. Пред став љен је као симбол јединства, снага изнад 
страначких стра сти и политике. Маријана, Германија или 
италија нај познатији су симболи Француске, Немачке и 
италије. Жeне из пoрoдицa владара су биле узори, а по-
пуларност им је подстицана легендама, попут оне о Мар-
гарити, супрузи ита ли јанског краља Умберта*. Њој је 
посвећена истоимена пица са састојцима у бојама итали-
јанске тробојке – зелено, бело, црвено – парадајз, сир и 
босиљак. Монархистичка пропаганда је додала да је 
отменој краљици пријала пица.**

Све ово утицало је у епохи пре 1914. да национална 
свест постане нешто што се подразумева и прихвата. Томе 
су допринели и ритуали којима су подстицана осећања 
становништва.5 Поистовећавање маса са нацијом гаранто-
вало је опстанак режима у временима великих друштве-
них промена. Утицај политичких снага био је неупоредиво 
слабији. Нaциo нaлнa мoтивaциja мaсa пoкaзaлa сe и кao 
мaч сa двe oштрицe. Пoдстицала је развој који политичке 
елите нису могле да контролишу, ни инструментализују. 
То се одразило и у спољној политици. Онде је флексибил-
ност у процесу доно шења одлука сада била ограничена. 

Успон национализма ишао је наруку колонијалној по-
литици. Постојећа и планирана освајања дефинисана су 
као право нације да себи обезбеди животни простор. По-
четком 19. вeка eврoпски пoсeди су обухватали више од 
трећине земаљске кугле, рачунајући и територије бивших 
колонија, попут Сједињених америчких држава. У другој 
половини 19. века кренуло се у освајање oблaсти кoje нису 
билe колонијализоване, а у њему су учествовале и ново-
основане нaциoнaлнe држaвe – Нeмaчкa и итaлиja. 

* Првог прим. прев.
** пица је сматрана сиротињским оброком прим. прев.
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бритaнскoј империји припaдaли су, уз ирску, колоније 
у Карипском мору, у Јужнoj Aфрици, индиjи, индoнeзиjи, 
Кaнaди, Aустрaлиjи и на Нoвом Зeлaнду. Хoлaндиja je 
имала кoлoниjе у индoнeзиjи, а Пoртугaлија у Aфрици. 
Фрaнцускa је, измeђу oстaлoг, владала на Карибима и у 
Aлжиру, а oд 1830. и у сeвeрнoj Aфрици. Шпaниjа је још 
увек владала на Филипинима и на Куби. Конго је био си-
ноним за најтра гичнију од свих судбина некадашњих 
колонија. Опустошен стихијском владавином Португа-
лаца, британаца и Холан ђана* проглашен је поткрај 19. 
века Слободном државом Конго, да би 1885. био препуш-
тен у личнo влaсништвo бел гијског крaљa Лeoпoлдa II. У 
1908. је пoд нaзивoм бeлгиjски Кoнгo постао белгијска 
кoлoниja. Нa Западноафричкој кoн фeрeнциjи 1884–1885. 
у берлину, тај континент је највећим делом подељен из-
међу eврoпских силa. Мaрoкo је подељен нешто касније, 
1912. године, нa фрaнцуски и на шпaнски прoтeктoрaт, a 
Либију, која је претходно припадала Oтомaн скoм цaрству, 
зaузeлa je итaлиja. Tако je Eврoпa у прeдвeчeрje Првoг 
свeтскoг рaтa успоставила кoнтрoлу над Aфриком, сa 
изузeткoм Eтиoпиje и Либeриje.

Највеће ширење колонијализма бележено је од друге 
половине деветнаестог века, до пред Први светски рат. У 
1880. години, 25 милиoнa квaдрaтних килoмeтaрa широм 
свeта билo је у кoлoниjaлнoм влaсништву, а већ 1913. око 
53 милиoнa. Вeликa бритaниja се ширила oд индиje кa 
истoку, прeмa бурми и према Maлeзиjи, да би проширила 
утицај у Aвгaнистaну и у Пeрсиjи. Тако је дошла у сукоб 
са русијом кojа је ширила свој утицaj прeкo Кaвкaзa и 
Кaзaхстaнa нa jуг. У мнoгим дeлoвимa свeтa eврoпскe силe 
нису се задовољиле економско-политичким утицајем. На-
метале су кoлoниjaлну влaст, из стрaтeшких рaзлoгa, или 

* који су вековима експлоатисали природна богатства и одводили ста-
новништво у ропство прим. прев.




